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APRESENTAÇÃO 

 

 

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

Maranhão – PPG/UEMA tem suas ações inseridas no Plano de Gestão do atual reitorado e 

assim trabalha na contínua busca de estimular e incrementar o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica por meio da oferta de bolsas. Essa ação objetiva cada vez 

mais aumentar a participação acadêmica, em particular dos alunos da graduação, na 

pesquisa. 

O XXIII Seminário de Iniciação Científica - XXIII SEMIC - (05 a 07 de dezembro 

de 2011) é um evento adequado e de grande visibilidade para uma prestação de contas da 

UEMA com a sociedade maranhense no que concerne às atividades de pesquisa, uma vez 

que estas são desenvolvidas pelos alunos dos cursos de graduação e financiadas com 

verbas públicas. Nesse evento são apresentados e discutidos os resultados obtidos em 

projetos de iniciação científica desenvolvidos durante o ano. São 243 bolsas de iniciação 

científica e 77 trabalhos voluntários apresentados nesse evento, na forma oral ou de 

pôsteres, além da publicação do livro com os resumos expandidos da pesquisa 

desenvolvida.  

Portanto a difusão destas pesquisas durante o evento e através do livro de resumos 

expandidos atinge os objetivos de repercussão necessários na universidade e na 

comunidade maranhense. 

 Já o III Seminário de Pós-Graduação da Uema discute a pós - graduação, os cursos 

em andamento, as perspectivas de ampliação e melhoria de sua qualidade. Este debate 

torna-se ainda mais importante num momento em que se dispõe a atender as demandas da 

sociedade e cumprir as resoluções federais no que se refere a um número mínimo de cursos 

de pós-graduação stricto sensu que devem ser desenvolvidos para o fortalecimento da 

manutenção do status de universidade. 

O XXIII SEMIC e o III Seminário de Pós-Graduação da Uema são ações 

afirmativas da UEMA, priorizam a preparação de nossos jovens por meio do 

conhecimento, para que sejam atores de destaque no esforço de melhorar os índices de 

desenvolvimento do Estado, trazendo mais qualidade de vida à nossa população. 
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DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE Mycobacterium bovis EM BÚFALOS (Bubalus bubalis) NA 

REGIÃO DE VIANA, MARANHÃO  

 

Orientado: Diego Luiz dos Santos Ribeiro – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientador: Prof. DSc. Ferdinan Almeida Melo 

 

Colaboradores: Prof. Dr. Hamilton Pereira dos Santos; Larissa Sarmento dos Santos; Joicy Cortez de Sá 

 

A tuberculose bovina é uma enfermidade infectocontagiosa de caráter crônico, caracterizada pela formação 
de granulomas específicos, denominados tubérculos, e seu agente etiológico é o Mycobacterium bovis 

(OLIVEIRA, 2007). Esta doença acomete principalmente bovinos e bubalinos, no entanto, pode participar da 

etiologia da tuberculose humana por seu caráter zoonótico, tendo como principais grupos de risco os 

tratadores de rebanhos infectados e trabalhadores da indústria de carnes (BRASIL, 2006). A ocorrência de 

tuberculose em rebanhos bubalinos tem sido relatada em diversos países (PORTUGAL, 1971; FREITAS, 

2002). No Brasil, a tuberculose em búfalos tem sido observada no criatório (MORAES, 1990; NIGHOT, 

1996) e abate (FREITAS, 1997), mas apesar de certo grau de conhecimento a respeito da doença nesta 

espécie, ainda são pouco conhecidas as características do processo infeccioso desta e outras micobacterioses 

no búfalo, no que se refere à prevalência, extensão do processo infeccioso, localização das lesões, vias de 

infecção e agentes micobacterianos, entre outros. Os búfalos possuem hábito gregário e permanecem 

reunidos em poços ou curso de água para obter conforto térmico, o que determina a constante proximidade 
entre os animais, facilitam a transmissão da tuberculose entre eles. Devido à escassez de dados sobre a 

tuberculose bubalina e ao crescente interesse dos bubalinocultores no melhoramento sanitário dos rebanhos 

no Estado do Maranhão, este trabalho teve como objetivo estudar os aspectos epidemiológicos do 

Mycobacterium bovis em búfalos oriundos da Região de Viana, Maranhão. Foram coletadas 310 amostras de 

sangue de bubalinos de seis propriedades da região de Viana, Maranhão. As amostras coletadas foram 

centrifugadas e os soros armazenados sob refrigeração a -20ºC, até a realização do teste sorológico. Os testes 

de ELISA foram realizados no laboratório de Patologia experimental do Instituto de Ciências Biológicas – 

ICB da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. O protocolo utilizado nesta pesquisa segue a 

Técnica previamente padronizada por Lilenbaum (1999), porém utilizando como antígeno derivado protéico 

purificado (PPD) bovino especialmente preparado pelo Laboratório Regional de Apoio Animal (LARA/MG) 

com reduzida concentração de fenol como conservante (0,02%), a fim de não prejudicar a imunogenicidade 
do preparado. O teste cervical comparativo foi realizado em 100 animais, onde foi empregado PPD aviário 

(0,1 mL; 2.500 UI) e PPD bovino (0,1mL; 5.000 UI), estes foram inoculados na região escapular média cerca 

de 15 cm um do outro. Foi realizada a mensuração da espessura da dobra da pele imediatamente antes da 

inoculação dos derivados protéicos bovino e aviário e depois de transcorridas 72 horas. Para a interpretação 

dos resultados, baseou-se nas especificações do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose (PNCEBT), sendo considerados positivos os animais com medidas superiores a 4 milímetros 

(BRASIL, 2006). Para as análises estatísticas utilizamos a estatística descritiva de distribuições absolutas e 

percentuais pelo teste Qui-quadrado (X2). As associações entre as variáveis e frequências de animais 

soropositivos foram estimadas a partir do nível de significância de 5% (p<0,05) e pela Odds ratio (O.R.), com 

intervalo de confiança de 95%, utilizando-se o Software estatístico Epi Info (CDC, versão 3.4.3). Foram 

analisados 310 animais oriundos de seis propriedades da Região de Viana, numeradas de I a VI. Nas 

propriedades I, II, III e IV foram realizados apenas o teste sorológico de ELISA para detecção da tuberculose. 
Nas propriedades V e VI foram realizados simultaneamente os testes de ELISA e a prova tuberculínica pelo 

Teste Cervical Comparativo (TCC). (Quadro 2). Um total de 310 amostras pertencentes a seis propriedades 

criadoras de búfalos da Região de Viana foram analisadas. Deste total obtivemos os seguintes resultados para 

o teste de ELISA (Quadro 2). 
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Característica da Reação 

Resultado Total de animais 
AEDP* (mm) Sintomas 

0,0 a 1,9 Sem Negativo 87 (87%) 

2,0 a 3,9 Sem dor, endurecida Suspeito 06 (6%) 

4,0 ou mais 

Pouca dor, 

endurecida ou muita 

dor, macia 

Positivo 

07 (7%) 

Quadro 2. Distribuição total e percentual dos resultados dos testes sorológicos de ELISA em búfalos por 

propriedade. 

 

 
Ao analisarmos isoladamente os resultados obtidos na sorologia para a tuberculose nos búfalos por 

propriedade estudada, observamos uma frequência de positividade percentual entre 5 e 16%. Contudo, se 

analisarmos as propriedades agrupadamente, obtivemos um percentual total de 11,1% da frequência da 

doença na Região de Viana (Quadro 2). O teste diagnóstico de tuberculinização cervical comparativo foi 

realizado em 100 animais provenientes das propriedades V e VI, da região estudada (Quadro 3).  

 

Quadro 3. Distribuição total e percentual dos resultados do teste cervical comparativo em búfalos, 

considerando as características da reação. 

 

* Aumento de espessura de dobra da pele 

 
Desta amostragem, sete animais (7%) apresentaram reação alérgica à tuberculina, sendo que todos 

apresentaram diferença do aumento de espessura de dobra de pele maior que 4,0 mm, tendo como 

características de reação pouca dor e endurecida (Figura 2).  Os resultados obtidos pelo teste cervical 

comparativo (TCC) nos animais das propriedades V e VI foram semelhantes aos encontrados pelo teste de 

ELISA, sendo que os mesmos animais que tiveram reação positiva ao TCC foram também, sorologicamente 

positivos ao teste de ELISA. Entretanto, seis animais apresentaram reação inconclusiva. As micobactérias 

ambientais podem interferir no diagnóstico alérgico promovendo o surgimento de reações cruzadas, o que 

pode ser esperado em rebanhos bubalinos por serem manejados, em sua maioria, de forma extensiva em 

ambientes contaminados com essas micobactérias atípicas. A variação na distribuição da tuberculose nos 

diferentes municípios pode estar relacionada com diversos fatores, como fonte de aquisição de animais, 

práticas de manejo e clima. Sendo que, todos os animais são criados extensivamente, em áreas alagadas e são 

transferidos no período das chuvas para outras terras, entrando em contato com outros grupos de animais, 
aumentando desta forma a possibilidade de difusão da doença. Quanto à prática de manejo, as propriedades I 

e IV possuem rebanho leiteiro, sendo que estas apresentaram maior freqüência para a doença no rebanho. O 

quadro 4 apresenta a distribuição das variáveis de aquisição de animais não testados, manejo sanitário 

adequado, assistência veterinária, conhecimeto da doença e teste periódico de tuberculose em associação com 

a infecção dos búfalos pelo Mycobacterium bovis. 

 

 

 

Propriedade 
Total de animais 

avaliados (n) 

Total de animais 

positivos 
Total de animais negativos 

I 50 8 (16%) 42 (84%) 

II 60 7 (11,6%) 53 (88,4%) 

III 40 5 (12,5%) 35 (87,5%) 

IV 60 8 (13,3%) 52 (86,7%) 

V 60 5 (8,3%) 55 (91,7%) 

VI 40 2 (5%) 38 (95%) 

Total 310 35 (11,1%)  275 (88,9%) 
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Quadro 4. Distribuição das frequências das variáveis aquisição de animais não testados, manejo sanitário 

adequado, hábitos gregários, assistência veterinária para anticorpos contra M.bovis em soros de búfalos da 

Região de Viana - MA. 

VARIÁVEIS 

Mycobacterium bovis 

Soropositivos 

N            % 

Soronegativos 

N           % 

Total 

N 

OR           p 

 

Aquisição de animais não testados 

sim 

não 

 

23        23,25 

12          5,68 

 

76       76,76 

199      94,31 

 

99 

211 

 

5,01         

0,05* 

 

Manejo sanitário adequado 

sim 
não 

 

4            5,19 
31          

13,30 

 

73        94,80 
202       86,70 

 

77 
233 

 

0,35       0,05* 
 

Assistência veterinária 

Sim 

não 

 

6           8,00 

29         12,34 

 

69        92,00 

206      87,66 

 

75 

235 

 

0,61        0,05* 

 

Conhecimento da doença 

Sim 

não 

 

3           3,65 

32        14,03 

 

79       96,35 

196      85,97 

 

82 

228 

 

0,23        0,05* 

 

Teste periódico de Tuberculose 

Sim 

não 

 

5           6,57 

30         12,82 

 

71        93,43 

204       87,18 

 

 76 

234 

 

0,47        0,05* 

 
* diferença significativa        OR= Odds Ratio (risco de chance)      p= valor de p 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que, a tuberculose causada por Mycobacterium bovis está presente 

em bubalinos da Região de Viana, Estado do Maranhão. A técnica de ELISA foi eficaz e concordante com o 
teste de tuberculinização no diagnóstico da doença no rebanho bubalino, demonstrando ser uma ferramenta 

complementar eficaz no diagnóstico da tuberculose. O teste cervical comparativo foi eficaz no diagnóstico, 

porém gerou alguns dados inconclusivos, que evidenciam a necessidade de padronização do mesmo em 

búfalos. De acordo com as variáveis analisadas, concluímos que se faz necessário o maior controle destas, 

visando à redução da incidência da tuberculose no rebanho bubalino. A frequência da tuberculose nos 

rebanhos da região estudada está relacionada com os diferentes fatores analisados nesta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Tuberculose, ELISA, tuberculinização, bubalinos. 
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ANÁLISE HISTOLÓGICA E DA MATRIZ EXTRACELULAR DE PELE, BAÇO, FÍGADO E 

LINFONODO DE CAMUNDONGOS BALB/C EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS POR 

Leishmania amazonenis E TRATADOS POR EXTRATO SECO DE Morinda citrifolia (NONI) 

 

Orientada: Renata Mondêgo de OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientadora: Ana Lúcia ABREU SILVA 

Profª Drª do Departamento de Patologia – CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Kátia da Silva CALABRESE, Celeste da Silva Freitas de SOUZA – Laboratório de 
Imunomodulacão e Protozoologia, Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ; Solange de Araújo MELO – Pós-

doutoranda da BIONORTE/UEMA; Fernando de ALMEIDA SOUZA – Mestre em Ciência Animal 

 

A leishmaniose é uma zoonose de grande importância na saúde pública e, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, encontra-se entre as seis maiores endemias consideradas prioritárias no mundo (WHO, 

2011). O seu perfil epidemiológico tem mudado intensamente ao longo do tempo, principalmente devido à 

adaptação dos flebotomíneos aos ambientes alterados pelo homem (CAMPINO, 2002). Ocorrem de forma 

endêmica em vários estados, sendo que no Maranhão há destaque para a cidade de São Luís, que se apresenta 

como área hiperendêmica (COSTA et al, 1995). O tratamento contra a leishmaniose foi instituído por Gaspar 

Vianna em 1912, e desde então os compostos orgânicos de antimônio são as drogas de eleição no tratamento 

desta doença. Atualmente, o tratamento de primeira escolha continua sendo o antimônio, agora pentavalente; 
entretanto, o grande número de relatos de efeitos colaterais faz com que em alguns casos o tratamento seja 

interrompido (SHORTT, 1945). Nesse contexto, as formulações provenientes de extratos fitoterápicos têm 

ganhado bastante evidência. A Morinda citrifolia (noni) é uma planta de pequeno porte planta originária da 

Polinésia, que tem sido utilizada no tratamento de várias doenças, tais como: artrites, hipertensão arterial, 

úlceras gástricas, diabetes, hipertensão e câncer (WANG et al, 2002), no tratamento da dor e dos processos 

inflamatórios. Em virtude dos vários estudos realizados com a M. citrifolia, que mostram o papel 

imunomodular dessa planta, induzindo inclusive a um perfil do tipo Th1, o que de acordo com a literatura 

permite o controle efetivo da infecção, e considerando que a L. amazonensis produz a visceralização em 

camundongos suscetíveis, elegeu-se esse modelo para a realização desta pesquisa. Havendo uma resposta 

satisfatória, futuramente poderá ser utilizada em protocolos de tratamento para o cão ou mesmo fazer a 

associação da M. citrifolia com as vacinas já disponíveis no mercado ou aquelas em fase de teste, o que 
poderá aumentar a eficácia destas. Tendo em vista a necessidade de se obter novas formas de tratamento com 

efeitos colaterais mínimos, bem como uma alternativa aos casos de resistência às drogas de eleição hoje 

utilizadas. Para o preparo do extrato de noni, os frutos foram coletados e armazenados por 2-3 dias em 

frascos de vidro para obtenção do suco. O mesmo foi centrifugado e o sobrenadante liofilizado. Foram 

utilizados camundongos BALB/c fêmeas de 4 a 6 semanas, originados do Centro de Criação de Animais de 

Laboratório - FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil, os quais foram divididos em seis grupos: G1- animais 

infectados e tratados com extrato de noni por 30 dias; G2 – animais infectados e tratados por 60 dias; G3 – 

animais não infectados tratados por 30 dias; G4 – animais não infectados tratados por 60 dias; G5 – animais 

infectados e não tratados e G6 – grupo controle. Para realização das técnicas de histopatologia, três animais 

de cada grupo foram eutanasiados para coleta do coxim plantar, baço, fígado e linfonodo drenante. Os órgãos 

foram fixados em formalina neutra e tamponada e posteriormente incluídos em parafina histológica. Cortes 

de 5µm foram obtidos em micrótomo, corados por hematoxilina-eosina e GIEMSA de Lennert, montados em 
Entellan e examinados e fotografados em microscópio de luz. A taxa de mortalidade foi avaliada diariamente 

por todo o experimento. Na análise histopatológica, observou-se que os animais do grupo tratado 30 dias 

após a infecção apresentavam, no ponto de infecção, reação inflamatória difusa mononuclear, com raros 

macrófagos parasitados e eosinófilos (Figura 1). Os demais órgãos não apresentavam lesões. Já os animais do 

grupo infectado e não tratados apresentavam reações inflamatórias difusas compostas por macrófagos 

intensamente parasitados e extensas áreas de necrose na lesão primária (Figura 2). Quanto à análise dos 

demais órgãos observou-se hiperplasia de polpa branca no baço, infiltrado inflamatório no fígado (Figura 3) e 

hiperplasia no linfonodo drenante. Em relação à matriz extracelular observou-se que os animais tratados 

apresentavam uma intensa produção de matriz extracelular, que se caracterizava pela predominância de 

colágeno maduro que, sob luz polarizada apresentava com coloração vermelho intenso (Figura 4). Aos 60 

dias, observou-se, no grupo não tratado, intensa destruição tecidual no ponto de infecção e as alterações 
observadas nos órgãos internos foram: hiperplasia de linfonodo drenante com raros macrófagos parasitados, 

hiperplasia de polpa branca e pequenos focos de apoptose. No grupo tratado observou que ainda havia focos 

inflamatórios, mas não foram evidenciados macrófagos parasitados e ou amastigotas livres no tecido. Em 

relação ao outros órgãos observaram-se apenas pequenos granulomas no fígado. Em relação à análise da 



15 

 

matriz da pele, a mesma apresentava o mesmo padrão da pele aos 30 dias, ou seja, havia uma intensa 

remodelação do tecido conjuntivo, havendo lesão tecidual seguido do processo de reparação. Estudos 

realizados por Melo, 2008 em cães naturalmente infectados por L. chagasi evidenciaram, à microscopia 

óptica, inflamação portal com predomínio de células mononucleares, presença de granulomas no fígado, 

hiperplasia de polpa branca no baço e hiperplasia dos linfonodos analisados, dados compatíveis com nossos 

resultados. De acordo com Lemos de Sousa et al., 2011, em testes experimentais com  camundongos da 

linhagem CBA, em hospedeiros susceptíveis observou-se um infiltrado inflamatório mononuclear, com 

macrófagos intensamente parasitados na derme. Foram descritos também granulomas e focos de necrose, 

assim como neste trabalho. Estudos mostram a ocorrência de alterações da matriz extracelular (MEC) em 

lesões cutâneas e em linfonodos drenantes, causadas por Leishmania (L.) amazonensis em diferentes 

linhagens de camundongos, de acordo com Abreu-Silva et al., 2004; sendo as mais evidentes aquelas que se 
referem às alterações no sistema colágeno. Estes mesmos autores demonstraram em trabalhos com infecção 

experimental em camundongos com L. amazonensis que, na pele houve substituição do colágeno do tipo I 

pelo tipo III com o decorrer da infecção, com alterações da arquitetura normal deste órgão. As intensas 

alterações ocorridas na matriz extracelular dos animais infectados e não tratados mostram evidências de que 

as Leishmanias utilizam-se das fibras de colágeno, especialmente do tipo I para se evadirem da resposta 

imune e migrarem para os outros órgãos, fato que pode ser evidenciado pela intensa destruição da matriz. 

Estes dados corroboram com os achados por Melo, 2005. De Oliveira Cardoso et al., 2010, ao realizarem 

trabalho com as linhagens de camundongos CBA, DBA/2, C3H.He e C57BL/10, demonstraram que a 

presença de macrófagos parasitados por formas amastigotas de L. amazonensis e áreas de necrose na pele, 

além de lesões ulcerativas no coxim plantar podem ser encontradas. Assim como neste trabalho, também não 

foram observadas lesões em outros órgãos. Os resultados da avaliação da matriz extracelular (MEC) da pele 
dos animais tratados e dos animais controles mostraram que, no grupo tratado com extrato seco de noni 

(Morinda citrifolia), há maior quantidade de matriz extracelular quando comparado ao grupo controle, dados 

que comprovam a recuperação do tecido cutâneo dos grupos infectados submetidos ao tratamento com noni.
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A evolução dos parasitos não é independente da evolução de seus hospedeiros, os quais possuem mecanismos 

próprios de defesa. Apesar de os parasitos terem um menor tempo de vida em relação ao seu hospedeiro estes 

são muito mais numerosos. No entanto para que um não se sobrepusesse ao outro foi necessário passarem por 

uma co-evolução. Essa co-evolução pode levar a adaptação local extensa, o que pode explicar porque 

parasitos de uma determinada região infectam hospedeiros de forma mais eficiente do que infectam 

hospedeiros de outra população geograficamente distinta. Adaptação local é um fenômeno geralmente 

encontrado na maioria das relações parasito-hospedeiro. A microrregião de Chapadinha passa por profundas 

modificações antrópicas. Parte do mecanismo de urbanização está associado à implantação da monocultura 

de soja. Essas modificações no meio ambiente favorecem a proximidade de animais silvestres e animais de 
propriedades rurais no peridomicílio. Os ectoparasitos comuns ao meio silvestre podem acidentalmente 

infestar os animais domésticos ou mesmo o ser humano, e alguns desses ectoparasitos podem veicular 

agentes patogênicos, trazendo riscos aos hospedeiros (KRASNOV et al., 2005; SALVADOR et al., 2007; 

SZABÓ et al., 2008; UGBOMOIKO, 2008; QUEIROGAS et al., 2010). O objetivo do presente trabalho foi 

determinar a ocorrência de ectoparasitos de cães de ambiente rural e urbano da mesorregião do leste 

maranhense, microrregião de Chapadinha-MA, Brasil. As coletas foram realizadas nos cães de ambiente rural 

e urbano dos municípios de Anapurus, Marta Roma. Foram amostrados cães de ambos os sexos e diversas 

idades. Os ectoparasitos foram coletados manualmente e acondicionados em frascos plásticos, contendo 

álcool 70º GL, previamente identificados com o número do animal e o local da coleta. As amostras foram 

levadas ao Laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, onde foram 

examinadas em estereomicroscópio. Para a identificação especifica dos espécimes dos ectoparasitos utilizou-
se as chaves de identificação de Furman & Catts (1970) e Linard & Guimarães (2000) Barros-Battesti et al. 

(2006). Um total de 323 cães foi amostrado, destes 123 eram provenientes do município de Chapadinha, 100 

do município de Anapurus e 100 do município de Mata Roma. Totalizando 150 cães provenientes de 

ambiente urbano e 173 da ambiente rural desses municípios. Dos 323 cães examinados, verificou-se que 228 

(70,58%) apresentavam ectoparasitos, dos quais 94 (41,22%) eram de ambiente urbano e 134 (58,77%) eram 

de ambiente rural (Figura 1). Quando verificado a infestação de acordo ao sexo foi possível observar que 

dentre os cães parasitados 129 (56,57%) eram machos e 99 (43,43%) eram fêmeas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Infestação em cães por ectoparasitos da Microrregião do Leste Maranhense de ambiente rural e 

urbano, 2010. 
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Foram coletados 1101 espécimes de ectoparasitos destes, 927 (84,19%) eram carrapatos, 146 (13,26%) eram 

pulgas e 28 (2,54%) eram piolhos Foram identificadas cinco espécies de ectoparasitos: Rhipicephalus 

sanguineus, Amblyomma cajannense, Amblyomma ovale, Ctenocephalides felis e Heterodoxus spiniger. 

(Tabela 1). A espécie R. sanguineus foi a mais frequente, estudos relatam que esta espécie é de fácil 

adaptação ao ambiente domestico, apresentando habito nidícola o qual favorece sua permanência em 

ambiente doméstico (LABRUNA et al., 2001; TORRES et al, 2004; SOARES et al., 2006; SZABÓ et a.l, 

2010). 

 

Tabela 1: Ectoparasitos coletados em cães da mesorregião de Leste maranhense, microrregião de 

Chapadinha, 2010 

Ectoparasitos Macho Fêmea Ninfa Nº de espécimes 

Rhpicephalus sanguineus 334 480 50 864 (78,47%) 
Amblyomma ovale 15 9 - 24 (2,17%) 

Amblyomma cajennese 11 22 - 33 (2,99%) 

Amblyomma spp. 0 0 6 6(0,54%) 

Ctenocephalides felis 34 12 - 146(13,26%) 

Heterodoxus spiniger 2 25 1 28(2,54%) 

Total    1101 

 

Comparando-se a ocorrência de ectoparasitos entre as zonas, é possível observar que na zona rural há maior 

ectoparasitismo (Tabela 2). Verifica-se que o gênero Amblyomma foi menos frequente no ambiente urbano, 

bem como o A. ovale não foi identificado neste ambiente. Este gênero é mais relatado como parasita de 

equinos e de animais silvestres (RODIGUES et al., 2008; TORRES et al., 2004; SZABÓ et al., 2010; 

DANTAS-TORRES et al.,2004; DANTAS-TORRES et al., 2009). 

 

Tabela 2: Ectoparasitos coletados em cães de ambiente rural e urbano da mesorregião de Leste maranhense, 
microrregião de Chapadinha, 2010 

Ectoparasitos Ambiente rural Ambiente urbano 

Rhpicephalus sanguineus 499 (74,03%) 365(85,48%) 

Amblyomma ovale 24 (3,56%) - 

Amblyomma cajennese 31 (5,55%) 3 (0,70%) 

Amblyomma spp. 4 (4,59%) 1 (0,23%) 

Ctenocephalides felis 102(15,13%) 44 (10,30%) 

Heterodoxus spiniger 14(2,07%) 14 (3,27%) 

Total 674 427 

 

Quanto ao tipo de infestação 170 (74,56%) eram simples e 58 (25,44%) eram múltiplas. As infestações 

simples por carrapato ocorreram com mais frequência do que infestação múltipla (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de infestação por ectoparasitos em cães da mesorregião de Leste maranhense, microrregião 

de Chapadinha, 2010 
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Foi verificado um alto índice de infestação nos cães da mesorregião de Leste maranhense, Microrregião de 

Chapadinha. R. sanguineus foi mais frequentes em todos os ambientes e tipos de infestação, fato já esperado 

considerando que esta espécie tem uma alta capacidade de adaptação ao ambiente domestico e ao cão. 

Alguns ectoparasitos encontrados possuíam capacidade de infestar o homem e alguns desses podem veicular 

agentes patogênicos. Destacam-se certas espécies do gênero Amblyomma que veiculam Rickettsia e 

protozoários. Este gênero normalmente é encontrado em ambientes rurais e silvestres. Como a região de 

Chapadinha está em desenvolvimento urbano e o crescimento da monocultura de soja invade as regiões de 

mata, propiciando o contato dos cães com ectoparasitos de ambiente rural e silvestre. 

 

Palavras-Chave: Ectoparasitos, Cão, Maranhão. 
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A bovinocultura leiteira é uma atividade bastante praticada nas mais diferentes regiões do Brasil. Porém, 

ainda apresenta uma série de deficiências, sobretudo, no manejo sanitário, que talvez seja o principal ponto 

crítico desta atividade (SOUSA et al., 2009). Deste modo, as enfermidades infecciosas que acometem o 

rebanho bovino, causando danos reprodutivos e produtivos aos animais, merecem a devida atenção, uma vez 

que geram perdas econômicas significativas aos criadores. Dentre estas enfermidades, destaca-se a Diarréia 

Viral Bovina (BVD), que apresenta como agente etiológico um vírus da família Flaviridae, gênero Pestivirus 

(FERREIRA et al.,2008). A infecção pelo BVDV está amplamente difundida no rebanho bovino brasileiro 

(VIDOR, 1974; DIAS & SAMARA, 2003). No Maranhão, Chaves et al.(2010) analisando amostras de soro 

sanguíneo verificando anticorpos contra o vírus da Diarréia Viral Bovina (BVDV) em fêmeas bovinas da 
bacia leiteira do estado, encontraram uma freqüência de 65,66%. Deste modo, considerando-se a importância 

que a BVD possui nos rebanhos bovinos, principalmente os de aptidão leiteira, este trabalho objetivou 

determinar a frequência de anticorpos anti-BVDV nos rebanhos bovinos da bacia leiteira da Ilha de São Luís, 

estado do Maranhão. O estudo foi realizado na bacia leiteira da Ilha de São Luís (municípios de Paço do 

Lumiar, São José de Ribamar, São Luís e Raposa). O tamanho amostral foi obtido conforme o sugerido pelo 

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSES (1979). Assim, considerando o valor encontrado e o ajuste 

estatístico da fórmula, foram analisadas 176 amostras, sendo 160 de leite individual e 16 de leite coletivo, 

provenientes de 16 propriedades escolhidas através de sorteios. Em todas, foi aplicado um questionário 

epidemiológico para obter informações referentes às características dos rebanhos, sanidade dos animais, 

assim como a ocorrência de sintomatologia similar à enfermidade estudada. As amostras de leite foram 

coletas de vacas na faixa etária entre 3 a 7 anos e no momento da ordenha, sendo acondicionadas em tubos 
estéreis apropriados, contendo pastilhas conservantes de bronopol® (2-bromo-2nitropropane-1,3-diol). Em 

seguida foram acondicionadas em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável e encaminhadas ao Laboratório 

de Doenças Infecciosas do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão. As 

amostras foram centrifugadas durante 15 minutos por 2000 rpm e as alíquotas transferidas para tubos de tipo 

eppendorff® ,onde foram mantidas a refrigeração de -20 ºC até a realização do teste de ELISA indireto (I-

ELISA), utilizando o Kit HERDCHEK BVDV Ab version 06-44000-02, para detecção de anticorpos contra o 

vírus da diarréia viral bovina (BVDV). Das 160 amostras de leite individual analisadas, 80,63% (n=129) 

foram reagentes, 6,88% (n=11) suspeitas e 12,50% (n=20) não reagentes. Nos 4 municípios amostrados, em 

100% foram registrados animais reagentes. O município de Raposa apresentou o maior percentual de 

amostras de leite individual reagentes, 92,5% (n=37), enquanto São José de Ribamar apresentou o menor 

percentual, 75% (n=30). Houve diferença estatística entre os municípios de Raposa e São Luís, o que não foi 

observado para os demais municípios (P< 0,05). Das 16 propriedades testadas sobre o BVDV na Ilha de São 
Luis, em 100% (n=16) foram encontrados animais reagentes e não houve diferença estatística significativa 

(P>0,05). Foram consideradas propriedades positivas aquelas que possuíam pelo menos uma amostra de leite 

individual reagente ao BVDV. A variação no percentual de animais reagentes para o BVDV foi de 75% a 

100%. A freqüência de bovinos reagentes para o BVDV, na bacia leiteira da Ilha de São Luis, foi de 80,63%. 

Tal frequência foi semelhante à encontrada por Sherer et al.,(2002), que utilizando a técnica de 

soroneutralização rápida, testando 61 amostras de leite, encontrou 86,3%(398) de positividade. Entretanto, o 

resultado desta pesquisa foi superior aos de Sousa et al.(2009) que ao estudarem a mesma região, encontrou 

uma frequência de 67,3%. Diferindo também dos achados de Quincozes et al. (2007) que realizando estudo 

na região sul do Rio Grande do Sul obteveram uma frequência de 66,32%. A diferença de freqüência 

encontrada nos estudos pode estar relacionada ao número de animais testados, tipo da população bovina 

estudada, faixa etária, condições de criação e manejo, técnicas de amostragem e de diagnóstico utilizadas, 
além das heterogeneidades regionais de cada estudo (GUIMARÃES et al.,2001; HOUE ,2003; FLORES et 

al.,2005; TAN et al.,2006). Das 16 propriedades amostradas, 100% apresentaram animais reagentes ao 

BVDV. Tal resultado difere de Dias & Samara (2003), que estudando o BVDV no estado de Minas Gerais e 

São Paulo, encontraram duas propriedades sem animais reagentes. No entanto, reforça a tese de outros 
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autores sobre a disseminação desse vírus nos rebanhos bovinos. Todas as amostras de leite coletivo em 

tanque foram reagentes, diferindo novamente de Dias & Samara (2003) que em 10 amostras de leite coletivo 

analisadas, somente 4 foram reagentes. Desta forma, conclui-se que a freqüência de anticorpos contra o Vírus 

da Diarréia Viral Bovina (BVDV) na bacia leiteira da Ilha de São Luís é elevada. 

 

Palavras-chave: vírus da bvd; leite; rebanhos. 
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O jurará (Kinosternon scorpioides, LINNAEUS, 1776), é um pequeno cágado da ordem Chelonia. São 

animais de comportamento semi-aquático pertencente à família Kinosternidae. Com o intuito de buscar 

informações sobre a biologia básica a hematologia evidencia importantes diferenças morfológicas e 

funcionais entre os répteis e os mamíferos. Estas diferenças são resultantes da grande distinção evolutiva que 

separa estes dois grandes grupos de animais. Embora existam diferenças, o objetivo principal deste sistema é 

o mesmo em ambos os grupos: trocas gasosas, de nutrientes, o transporte de resíduos metabólicos e a 

proteção do organismo contra invasores. Apesar de possuírem funções comuns, o conhecimento das 

diferenças estruturais e dos mecanismos funcionais é fundamental para as intervenções corretas, sempre que 

fizer necessário o auxilio a estes animais. (GOULART, 2004). Os eritrócitos dos répteis são células que 
apresentam formato ovóide, geralmente grandes, podendo variar de 13 a 25µ (15-20 µ normalmente) e 

possuem núcleo geralmente com posição central e denso padrão de cromatina. Este grupo de células é 

produzido na medula a partir de células de linhagem eritróide (eritroblasto), mas, diferentemente dos 

mamíferos, estas podem ser geradas a partir de outras fontes. A série branca desta classe de animais também 

possui características distintas. Diversos tipos celulares podem possuir capacidade fagocitária, dos quais 

podemos citar os linfócitos, monócitos, eosinófilos e heterófilos. Na hematologia dos répteis, podemos 

dividir os leucócitos em três grupos distintos, em função da forma com que usualmente são corados pelos 

métodos tradicionais (GOULART, 2004). Elementos azurófilicos: neste grupo encontramos os linfócitos, os 

plasmócitos, os monócitos e os neutrófilos.  Os Acidófilos: estas células desempenham papel muito 

importante nos répteis e aves e possuem grande valor para interpretação em patologia clínica. Este grupo é 

representado pelos eosinófilos e heterófilos.  E por fim os Basófilos: bastante semelhantes em forma e função 
com o seu análogo na classe dos mamíferos, mas é relativamente mais numeroso nos répteis e aves. A 

avaliação hematológica é de grande valor na investigação de doenças em répteis, assim como possivelmente 

pode mostrar alterações fisiológicas entre animais de vida livre e em adaptação ao cativeiro (DIVERS et al., 

1996). A avaliação do estado fisiológico destas populações é necessária para que se faça o desenvolvimento 

apropriado de planos de manejo e conservação, bem como planos relacionados à saúde pública, uma vez que 

servem como fonte de alimento. Contudo, são poucas as informações de valores sanguíneos para o jurará. Em 

virtude da carência de estudos sobre esta espécie, pesquisas voltadas para a descrição morfológica de células 

sanguíneas, bem como, valores hematológicos, estão sendo realizadas no curso de Medicina veterinária da 

Universidade Estadual do Maranhão afim obter subsídios para o entendimento da hematologia do jurará. O 

presente trabalho objetiva, de forma geral, descrever os aspectos morfológicos das células sanguíneas e 

determinar os valores hematológicos de Kinosternon scorpioides clinicamente sadios criados em cativeiro 

visando colaborar com dados referentes à espécie. Foram usados trinta animais adultos, entre machos e 
fêmeas clinicamente sadios, oriundos do Criadouro Cientifico para Pesquisa em Kinosternon scorpioides da 

UEMA, licenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis/ IBAMA-MA 

(Licença n° 1899339/2008), sendo esta pesquisa submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) da UEMA, protocolo 047/2010. Para análises hematológicas, colheu-se 

sangue mediante venopunção do seio venoso cervical, utilizando seringas de 3 mL e agulha 25x7, o qual foi 

armazenado em frasco tipo vacutainer contendo heparina sódica. Os esfregaços sanguíneos foram corados 

com Rosenfeld modificado, para contagem diferencial de leucócitos. Posteriormente fez-se a diluição de 20 

µl de sangue em 200 µl de diluente (PBS 1x + azul de toluidina), para a contagem total de leucócitos e 

eritrócitos, através da câmara de Newbauer. O Hematócrito foi obtido através da centrifugação de tubo 

capilar contendo aproximadamente 50 µL de sangue a 1000 RPM por 5 minutos e lido na tabela específica. A 

concentração de proteínas plasmáticas foi obtida em refratômetro a partir do plasma sanguíneo. A 
concentração de hemoglobina foi obtida através do método de cianometahemoglobina, utilizando kit 

comercial. Os índices hematimétricos de CHCM e VGM foram calculados segundo Matos & Matos (1985). 

Das amostras analisadas os valores médios encontrados para hematócrito 19±3,20 %, proteínas totais 

4,3±1,34 g/dL, hemácias 2,9±0,98 x 106/mm3, hemoglobina 4,51±1,39 g/dL, VGM 62,44±27,53 fL, CHGM 
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23,01±7,96 g/dL., leucócitos totais 3,18±0,74  x103/mm3. Foi possível identificar as células sanguíneas do 

jurará, permitindo a caracterização morfológica das hemácias (Fig.1) e leucócitos, e dentre estes: eosinófilos, 

heterofilos, monócitos e linfócitos (Fig.2). O aspecto morfológico destas células apresentam semelhanças 

comparando-se à células sanguíneas de outros quelônios.  No entanto, no que se refere aos valores 

hematológicos observou-se diferenças em relação a outras espécies de tartarugas. Sendo assim, os resultados 

do presente estudo servirão como valores de referência para a espécie estudada e para novos estudos. 
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A raiva é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus neurotrópico que atua no sistema nervoso 

central (SNC), produzindo uma encefalomielite aguda e fatal, decorrente de sua replicação com conseqüente 

destruição das células do sistema nervoso (TORDO et al.,1998). O gênero Lyssavirus está atualmente 

dividido em sete genótipos com base em nucleotídeos e análise da seqüência dos aminoácidos (BOURHY et 

al., 1993; AMENGUAL et al., 1997, GOULD et al., 1998). A raiva é transmitida principalmente a partir da 

inoculação viral via saliva de um animal infectado (SWANEPOEL, 2004). Embora todos os mamíferos sejam 

susceptíveis, canídeos e morcegos são considerados como os vetores mais eficientes da enfermidade 

(WOLDEHIWET, 2002). A atuação do vírus da raiva bovina é descrita em todo o Brasil e tem importância 

na maioria dos Estados, tanto pelo caráter zoonótico quanto pelas perdas econômicas observadas na pecuária 
nacional. Assim, o presente trabalho visa detectar a presença do vírus rábico nos rebanhos bovinos do Estado 

do Maranhão para subsidiar a adoção de medidas sanitárias e profiláticas estratégicas, através dos métodos: 

prova biológica (infecção experimental em camundongos), Imunofluorescência Direta (IFD) e análise 

histopatológica. O presente estudo foi realizado com amostras de tecidos do sistema nervoso central (SNC) 

de bovinos, provenientes de quatros municípios Maranhenses - Bela Vista (03 amostras), Porção de Pedra (01 

amostra), Trizidela do Vale (01 amostra) e São Luís (01 amostra). Foram utilizados na infecção experimental 

42 camundongos da linhagem Swiss com 3 semanas de idade de ambos os sexos, provenientes do Biotério da 

UEMA. Esses animais foram divididos em 07 grupos, com 06 animais em cada grupo, sendo 01 grupo 

controle e 06 grupos de animais infectados, todos submetidos às mesmas condições ambientais e de 

alimentação. A avaliação da IFD (Figura 1) demonstrou concordância com a prova biológica de IIC, haja 

vista que todas as amostras positivas na IFD, 3/6 (50%), correspondem aos animais que vieram a óbito com 
sintomatologia nervosa característica da raiva. Zimmer et al.(1990) afirmam que a IFD é um teste padrão 

utilizado para o diagnóstico da raiva , sendo a IIC em camundongos a prova diagnóstica complementar 

(GERMANO et al, 1977). Em virtude disso, tanto a Organização Mundial da Saúde preconiza a utilização 

concomitante de IFD e IIC para diagnóstico da raiva (WHO, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Fotomicrografia da técnica de Imunofluorescência direta, em material encefálico de camundongo 

Swiss, infectados experimentalmente por inoculação intracerebral do vírus rábico: (A) amostra positiva para 

o vírus rábico, demonstrando a presença de inclusões fluorescentes; (B) amostra negativa - grupo controle. 

40X. 

B A 
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Na análise histológica do material encefálico foi observado alterações somente nos animais que vieram a 

óbito com sintomatologia nervosa, ou seja, aqueles que foram positivos na IFD e IIC (Tabela 1). Sendo 

verificado predomínio de infiltrado inflamatório misto perivascular, composto por células mononucleares, 

linfócitos e macrófagos (Figura 2). Além das perivasculites, observou-se nódulo glial, cromatólise e inclusões 

intracitoplasmáticas eosinofílicas denominadas corpúsculos de Negri na região do hipocampo. Durante a 

coleta de material encefálico não foi observado alterações macroscópicas significativas.  

 

Tabela 1. Resultados obtidos nas técnicas de Inoculação Intracerebral (ICC) Imunofluorêscia Direta (IFD) e 

Avaliação histológica (HE), realizadas em amostras de material encefálico de camundongos 

experimentalmente infectados pelo vírus rábico, oriundo de bovinos do rebanho Maranhense 

 

Registro 

das amostras 
Grupos IIC IFD HE 

1943 G1 Negativo Negativo Sem alterações significativas 

1945 G2 Negativo Negativo Sem alterações significativas 

1965 G3 Negativo Negativo Sem alterações significativas 

2020 G4 Positivo Positivo 

 

Infiltrado inflamatório perivascular e 

nódulo glial 

1803 G5 Positivo Positivo Infiltrado inflamatório perivascular 

1804 G6 Positivo Positivo Cromatólice e corpúsculo de Negri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Camundongo Swiss. Encéfalo.  Fotomicrografia do encéfalo de camudongos infectados 

experimentalmente por inoculação intracerebral do vírus rábico: (A) infiltrado inflamatório perivascular com 
presença de células mononucleares; (B) inclusões intracitoplasmáticas eosinofílicas, corpúsculo de Negri na 

região do hipocampo (seta). HE, 100X.  

 

Os resultados obtidos neste estudo com relação às técnicas de diagnóstico laboratorial da raiva possibilitaram 

perceber que as técnicas IIC e IFD são seguras no diagnóstico da raiva, pois, ambas apresentam alta 

sensibilidade e especificidade, embora a IIC venha apresentando como desvantagem os custos exacerbados e 

ainda exige maior tempo de resposta diagnóstica, se comparada à IFD. Todavia, a histopatologia se mostrou 

com baixa acurácia no diagnóstico da raiva em decorrência, principalmente, do fato que nem todas as cepas 

virais produzem as inclusões intracitoplasmáticas estrutura essa que permite diferenciar as alterações 

histológicas da raiva das outras encefalites.  

 

Palavras chave: Raiva, sistema nervoso central, inoculação experimental em camundongos, 
munofluorescência direta 
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O herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1), que pertence à família Herpesviridae, subfamília Alphaher-

pesvirinae, gênero Varicellovirus, é um importante agente infeccioso dos bovinos que ocasiona perdas 

expressivas na pecuária (1). O BoHV-1 foi isolado pela primeira vez no Brasil por Alice (2) , no Estado da 

Bahia, a partir de pústulas de vaginas de vacas. No mesmo ano, Muller et al. (3), no Estado de São Paulo, 

isolaram e identificaram o BoHV-1 a partir de rim de feto bovino colhido em matadouro. O primeiro 

levantamento sorológico no Brasil foi realizado no estado da Bahia, realizado por Galvão et al. (4), onde 

foram submetidos ao teste de soroneutralização (SN) e desses 34,5% foram reagentes. Está disseminado por 
todas as regiões do Brasil, atingindo elevados índices de infecção nos rebanhos (5), grande parte das 

propriedades apresentam animais sorologicamente positivos para o BoHV-1 (6). O BoHV-1 tem sido 

associado a diversas manifestações clínicas em bovinos, incluindo rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), 

vulvovaginite pustular infecciosa/balanopostite pustular infecciosa (IPV/IPB), abortos e infecções 

generalizadas em neonatos (7, 8). A sorologia para o BoHV-1 é importante para o monitoramento da infecção 

em rebanhos bovinos tanto para a definição de estratégias de controle e profilaxia, como a vacinação, quanto 

para a erradicação da infecção. As técnicas mais utilizadas com essa finalidade são a soroneutralização (SN) 

e o ensaio imunoenzimático (ELISA) indireto. A SN é considerada a técnica padrão, porém, é laboriosa, 

demorada e requer condições laboratoriais que possibilitem a manutenção de linhagens celulares (10). O 

presente trabalho teve como objetivo estimar a frequência de anticorpos contra o vírus Herpesvírus tipo 1 

(BoHV-1) em fêmeas bovinas de corte não vacinadas no município de Imperatriz-MA; além de conhecer a 
ocorrência do vírus através de estudos sorológicos; bem como identificar a faixa etária de fêmeas bovinas 

mais acometidas pelo BoHV-1. O trabalho foi realizado no município de Imperatriz situado na latitude de 

5°31'33 sul e longitude de 47°28'33 oeste, localiza-se próximo à divisa com o Tocantins, num território 

razoavelmente plano, ao Sudoeste do estado, em uma altitude de 95 metros, em média. Está dentro da área de 

atuação do clima tropical sub-úmido com médias pluviométricas e térmicas altas. As chuvas são distribuídas 

nos primeiros meses do ano. O tipo de vegetação original do município é o cerrado, possuindo também 

algumas características de Amazônia.. Foram realizados sorteios para determinar quais propriedades seriam 

amostradas, e estas apresentaram pré-requisitos como: número igual ou superior a 200 fêmeas bovinas por 

propriedade e sem histórico de vacinação anterior para IBR. O tamanho da amostra seguiu a fórmula, 

conforme descrito por Triola (11); Callegari & Jacques, (12). Foram coletadas 120 amostras de soro 

sanguíneo, pertencentes a 4 propriedades do município de Imperatriz, de fêmeas bovinas de corte 

estratificadas em três faixas etárias (≤ 1, entre 1 e 3 e ≥ 3 anos). Com base nesta característica, foram 
coletadas 10 amostras de soro sanguíneo para animais com idade ≤ 1, 10 amostras entre 1 e 3 anos e 10 

amostras com idade igual ou acima de 3 anos. Para a coleta das amostras foi puncionada a veia jugular ou 

coccígea média, com auxílio de agulhas descartáveis 40 x 12 e tubos á vácuo (10 ml), esterilizados. As 

amostras foram mantidas à temperatura ambiente em posição inclinada, até a retração do coágulo. Estas 

foram acondicionadas em caixas isotérmicas, contendo gelo reciclável e encaminhadas ao Laboratório de 

Doenças Infecciosas do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. No 

laboratório o soro foi separado do sangue total por centrifugação de 2000 rpm, por 5 minutos. As alíquotas de 

soro foram transferidas para tubos do tipo Eppendorf e estocadas a – 20° C, até a realização dos testes 

sorológicos. A identificação de bovinos portadores de anticorpos anti-Vírus da Rinotraqueíte Infecciosa 

Bovina foi realizada mediante a técnica de ELISA indireta, utilizando kit comercial de detecção de anticorpos 

contra o vírus da rinotraqueíte infeciosa bovina HerdChek® - IDEXX, seguindo o protocolo proposto pelo 
fabricante. O presente projeto trabalhou com uma variável quantitativa, cujas amostras foram calculadas com 

base na formula descrita por Triola (12); Callegari & Jacques,(13). Essas amostras foram classificadas como 

aleatória por conglomerado e estratificada e que ao final foi obtida a frequência do vírus segundo os estratos. 

A análise das 120 amostras demonstrou que 69,16% (n=83) foram reagentes para o BoHV-1, esses resultados 
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se aproximam dos encontrados por   Sousa et al. (14),  realizado na bacia leiteira da ilha de São Luis-MA, 

que utilizando a técnica de ELISA indireto encontrou uma frequência de 67,50% de animais reagentes,  

Vieira et at. (15)  em estudo realizado no estado de Goiás obteve um percentual de 75,3% semelhante 

também ao realizado Affonso et al. (16) que obteve um percentual de 84,5% nas áreas de planejamento do 

estado de Goiás. As frequências elevadas confirmam a ampla distribuição e disseminação do vírus nos 

rebanhos nas regiões estudadas do país. Nas 4 propriedades estudadas, apresentaram animais reagentes com 

uma variação de 56,66% (n=17) a 83% (n=25) diferindo do trabalho de Barbosa et al. (17) que encontrou 

pelo menos um animal positivo em 98,5% das propriedades estudadas. No que se refere a faixa etária, 

verificou-se que 95% (n=38) se mostraram reagentes, em relação às novilhas apresentaram um percentual de 

75% (n=30), e das bezerras 37,5% (n=15) foram reagentes ao BoHV-1. O resultado corrobora com os 

achados encontrados por Silva et al. (17) e Melo et al. (18), que demonstram que a idade é fator de risco para 
a infecção, pois animais mais velhos tem uma maior exposição ao vírus, principalmente em sua fase 

reprodutiva. Observou-se um crescimento exponencial nos títulos dos animais o que denota um processo de 

manutenção viral com reinfecção futura dos animais não reagentes. Com base nos resultados encontrados, a 

frequência dos animais reagentes para o BoHV-1 no município de Imperatriz- MA foram elevadas, a faixa 

etária mais acometida foram os animais com idade ≥ 3 anos. Todas as propriedades apresentaram animais 

reagentes, o que mostra a ineficiência por parte do manejo empregado nas propriedades como manejo 

reprodutivo e sanitário. Que se mostra uma característica negativa frente ao elevado potencial da pecuária de 

corte que o município de Imperatriz- MA apresenta. 

 

Palavras-chave: anticorpos, vírus, rinotraqueite. 
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Novas biotecnologias reprodutivas estão sendo inseridas no Maranhão, a fim de elevar o potencial genético 

dos animais. O presente trabalho teve como objetivo testar a influência de dois diluentes diferentes na 

qualidade e viabilidade espermática durante a criopreservação de sêmen bovino. Os animais eram criados 

extensivamente em propriedades rurais do Estado do Maranhão, foram selecionados animais com as 

melhores características seminais para protocolos de criopreservação de sêmen. Foram utilizados sete touros 

da raça Nelore do município de Vitória Mearim. O processo de criopreservação de sêmen é dividido em 

cinco etapas sendo estas: diluição, resfriamento, congelação e armazenamento. Para cada colheita de sêmen 
dos touros foram realizadas as análises de pré- criopreservação de sêmen, sêmen fresco foi analisado quanto 

à motilidade e concentração espermática. Cada ejaculado foram diluídos nos meios Botu-bov e Gema- citrato 

na concentração de 150x106 sptz/ml. O sêmen foi homogeneizado e foram preparados sete palhetas de 

0,25ml do sêmen diluído com cada meio, os quais foram devidamente identificados com o nome do touro e o 

diluidor utilizado. A criopreservação de sêmen foi utilizado o sistema programável de criopreservação de 

sêmen portátil (TK 3000) composto por um aparelho programável, equipado com um porta- palhetas, um 

tubo de resfriamento e uma caixa térmica para nitrogênio liquido (CELEGHINI,2005). Para o resfriamento as 

palhetas foram colocadas no porta- palhetas, o qual foi adicionado ao tubo de resfriamento, permanecendo 

até alcançar 5o C, seguindo uma curva de 0,25o C/minuto, com duração em media de 1 hora e 15 minutos. Ao 

atingir 5o C o porta- palhetas foi removido para a caixa térmica contendo nitrogênio liquido para a realização 

da curva negativa permanecendo até atingir 120o C. A curva de duração durou em média, 7 minutos, quando 
as palhetas foram removidas do porta- palhetas e imersas no nitrogênio liquido chegando a 196o C. 

Finalizando,  as palhetas foram raqueadas e armazenadas em botijão para nitrogênio (CELEGHINI,2005). 

Cinco palhetas de cada tratamento (Botu-bov e Gema- citrato) foram descongeladas (37o C por 30 segundos). 

O sêmen foi colocado em eppendorff homogeneizados e avaliados quanto à motilidade espermática. Foram 

feitos também o testes de termo resistência rápido (TTR), com uma única partida de sêmen diluído para cada 

tratamento, colocado no banho- Maria a 45o C por 30 minutos. Dos setes animais, quatro deles foram feitos 

dois congelamentos e os demais uma única congelação de sêmen. As medias para motilidade espermática , 

touro A teve para o diluidor Gema- citratomédia por tratamento igual a 11,11 ± 5,86 e de 4,5 ± 3,43 para o 

diluidor Botu- Bov. O touro B para o diluidor Gema- citrato teve como média por tratamento igual a 9,5 ± 

9,15 e 9,7 ± 9,34 para o diluidor Botu- bov. O touro C teve como média por tratamento 8,3 ± 8,9 para o 

diluidor Gema- citrato e 4,2 ± 6,35 para o diluidor Botu- Bov. O touro D, média para o tratamento com 

Gema- citrato é igual6 ± 5,51e de 11 ± 6,58 para o tratamento com o diluidor Botu- bov. O touro E, F,G 
tiveram respectivamente para o diluidor a média igual a 18 ± 4,47,9 ± 2,23,4,2 ± 1,78. E para o diluidor 

Botu- bov respectivamente igual a 5 ± 4,5,8,9 ± 2,23,5 ± 3,53 (tabela 1).Os resultados dos testes de 

termoresistencia rápido, o touro A apresentou como média 5%    para Gema- citrato e de 0%  touro B a média 

para gema- citrato 0% e para botu- bov de 5% , touro C de 10% para  gema-citrato e botu-bov 5% , touro D 

média igual a 10% para Gema-citrato e 1% . A média para o touro E para gema- citrato de 10% e para Botu-

Bov de 0%, já o touro F apresentou para GC uma média igual a 1%e 0% para Botu- Bov e o Touro G  média 

igual a 0% para os dois tratamentos.( tabela 2). Podemos observar que os resultados quanto à motilidade 

espermática pós- descongelamento está abaixo da normalidade esperada para a espécie bovina. De acordo 

com o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998) para sêmen congelado de touros, a 

motilidade pós- descongelação tem que ser superior ou igual a 30% o que não foi observado em nosso 

experimento. Os resultados do TTR evidenciam uma queda gradativa na motilidade espermática, o que foi 
observado em nosso estudo. Porém nosso resultado está bem inferior do preconizado pelo CBRA (1998), que 

a motilidade tem que ser superior a 15%. Os diluidores testados mostraram-se insatisfatório ao uso para 

criopreservação de sêmen bovino nas condições desse trabalho, uma vez que após a criopreservação, todas as 

amostras de sêmen apresentaram qualidade e viabilidade inferiores ao preconizado. Ao analisamos a 
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motilidade criopreservação, observamos que todas as amostras apresentaram motilidade inferior a 30%, fato 

que torna esses animais e protocolos inadequados ao uso nas condições do presente trabalho. 

Tabela 1: Médias das motilidades espermáticas (%) para sêmen tratados com os diluidor Gema- citrato e 

Botu- bov de touros criados extensivamente no município de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, 2011 

 

 

Tabela 2: Motilidade espermática (%) de amostras de sêmen bovinos, criopreservados com gema- 

citrato(GC)  ou Botu-bov( BB) como diluidores submetidos ao Teste de Termoristência Rápido (TTR). 

Vitoria do Mearim, MA,2011   

Teste de termoresistência rápida(TTR) 

 

GC BB 

Touro A 5 0 

Touro B 0 5 

Touro C 10 5 

Touro D 10 1 

Touro E 10 0 

Touro F 1 0 

Touro G 0 0 

 

Palavras-chave: diluidores, criopreservação, sêmen bovino.  
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Médias totaispor tratamento 

     

  

CG 

 

BB 

     Touro (A) 

 

11,11 ± 5,86 

 

4,5 ± 3,43 

Touro (B) 

 

9,5 ± 9,15 

 

9,7 ± 9,34 

Touro (C) 
 

8,3 ± 8,9 
 

4,2 ± 6,35 

Touro (D) 

 

6 ± 5,51 

 

11 ± 6,58 

Touro (E) 

 

18 ± 4,47 

 

5 ± 4,58 

Touro (F) 

 

9 ± 2,23 

 

9 ± 2,23 

Touro (G) 

 

4,2 ± 1,78 

 

5 ± 3,53 
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O noni (Morinda citrifolia L.) é uma tradicional planta medicinal popular que tem sido usada por mais de 

2000 anos pelos povos polinésios. A planta é originária do sudeste da Ásia e, subsequentemente, foi 

distribuída por vários viajantes colonizadores das ilhas do pacífico e/ou através do oceano e outros animais, 

como pássaros, até essas ilhas (McCLATCHEY, 2002). Os polinésios provavelmente cultivaram a planta 

noni devido aos seus variados usos (SOLOMON, 1998), e atualmente ela é tida como uma das mais 

importantes fontes da medicina tradicional dessas regiões. Embora bastante consumido na Ásia há 2000 anos, 

o noni é praticamente desconhecido no Brasil. Sua introdução deu-se há poucos anos (TOMBOLATO et al., 

2005). Cerca de 160 fitoconstituintes já foram identificados na planta Morinda citrifolia L., e os principais 

são compostos fenólicos, ácidos orgânicos e alcalóides. Dos compostos fenólicos, os mais importantes 

relatados são as antraquinonas (damnacanthal, morindona, morindina) e também asperulosido e escopoletina 
(WANG & SU, 2001). O enraizamento no solo depende essencialmente da espécie vegetal, das propriedades 

físicas do solo e especialmente de sua estrutura; das propriedades químicas, ou seja, da quantidade e 

qualidade de nutrientes minerais e fatores tóxicos; da umidade, do uso do solo, do clima e do nível freático 

(PRIMAVESI, 1987). Além das condições ambientais, outros fatores interferem no enraizamento de estacas, 

entre eles o substrato e o material vegetativo. Segundo GONÇALVES (1981) as funções básicas de um 

substrato são: capacidade de firmar as estacas, redução de umidade e aeração. Deste modo, este trabalho 

visou analisar o enraizamento de estacas de noni (Morinda citrifolia L.) em diferentes substratos através de 

análises biométricas e determinar a porcentagem e a qualidade deste procedimento, isto é, o sucesso 

(pegamento) deste, mediante as condições no município de São Luís. As estacas de noni foram obtidas no 

município de São Luís - MA no mês de novembro de 2010. Para a coleta, utilizou-se material devidamente 

esterilizado a fim de que a ocorrência de patógenos nas estacas fosse evitada. Na seleção das estacas, 
procurou-se ao máximo estabelecer uma uniformidade de comprimento e diâmetro das mesmas, evitando-se 

que diferenças demasiadas destas medidas influenciassem nos efeitos de tratamento. As estacas foram 

enroladas com papel úmido e acondicionadas em caixas de isopor após a coleta com a finalidade de preservar 

a hidratação e evitar o ressecamento destas. Em seguida, as estacas foram levadas ao Viveiro II da Fazenda 

Escola São Luís da Universidade Estadual do Maranhão e foi realizado o plantio no mesmo dia da coleta nos 

seguintes substratos: areia lavada, terra preta e Plantmax©. Estes substratos foram organizados em sacos de 

polietileno de 500 gramas, sendo cada repetição representada por um saco de substrato/estaca. Para cada 

tratamento, utilizou-se 10 repetições, totalizando no experimento 30 parcelas experimentais. Utilizou-se 

delineamento inteiramente casualizado para a avaliação das estacas. Após o plantio, realizou-se 

monitoramento diário das estacas e, após 23 dias do plantio, foram feitas anotações semanais das medidas 

biométricas das mesmas. Tais medidas consistem na contagem do número de folhas, medição de diâmetro e 

comprimento do caule das estacas, medindo-se também, a partir da 3ª semana, o comprimento das folhas. 
Após a 7ª e última semana de análise, determinou-se o peso seco das raízes, utilizando-se para isto, 5 

repetições de cada tratamento escolhidas ao acaso. Para avaliação dos dados, utilizou-se o Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. De acordo com os resultados, observou-se que em relação a diâmetro do caule, 

os três tratamentos não diferiram significativamente entre si em nenhuma das 7 semanas de análise (Tabela 

1), o substrato Plantmax© obteve os maiores valores médios na maior parte das análises. Quanto ao 

parâmetro de comprimento do caule, nenhum dos tratamentos diferiu significativamente entre si em todas as 

análises, conforme demonstrado na Tabela 2, o tratamento areia obteve os menores valores médios. Em 

relação à medida biométrica de contagem do número de folhas, observou-se significância a partir da 5ª 

semana de análise obtendo-se com o tratamento Plantmax© os maiores valores médios. Nas 6ª e 7ª análises, 

observou-se diferença significativa apenas para o tratamento areia em comparação aos outros tratamentos, 

obtendo-se com este substrato os menores valores médios (Tabela 3). Quanto à medida biométrica de 
comprimento das folhas, inicialmente, obteve-se as médias dos comprimentos das folhas de cada estaca para, 

em seguida, utilizá-las na aplicação do teste. Observou-se, com isto, significância a partir da 5ª semana de 

análise, alcançando-se com o tratamento Plantmax© o maior valor médio de comprimento de folha na 7ª 

semana (Tabela 4). Em relação ao peso seco das raízes (Tabela 5), observou-se diferença significativa entre 
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as médias do tratamento areia lavada e tratamento Plantmax©, obtendo-se com este último, o maior valor 

médio e com o primeiro, o menor valor médio de peso seco de raiz. Estes resultados indicam que a planta 

noni submetida aos tratamentos areia lavada, terra preta e Plantmax©, obteve melhores condições de 

enraizamento e desenvolvimento com o substrato Plantmax©. Os menores valores médios obtidos pelo 

substrato areia lavada nos parâmetros de diâmetro e comprimento do caule, número de folhas e peso seco de 

raiz, significam que este tratamento, entre os três substratos analisados, é o menos recomendável para 

produção de mudas por estaquia de noni. 

 

 

Tabela 1 – Médias das medidas biométricas de diâmetro do caule das estacas em mm ao longo de 7 semanas. 

 

TRATAMENTOS 

MÉDIAS DE DIÂMETROS DAS ESTACAS (mm)* 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

Areia lavada 9,2 a 9,3 a 9,1 a 9,1 a 9,1 a 9,2 a 9,2 a 

Terra preta 9,3 a 9,2 a 9,3 a 9,3 a 9,4 a 9,3 a 9,5 a 

Plantmax© 9,6 a 9,6 a 9,5 a 9,5 a 9,5 a 9,5 a 9,5 a 

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

nível de 5% de probabilidade. 

 
Tabela 2 – Médias das medidas biométricas de comprimento do caule das estacas em cm ao longo de 7 

semanas. 

 

TRATAMENTOS 

MÉDIAS DE COMPRIMENTO DO CAULE DAS ESTACAS (cm)* 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

Areia lavada 21,25 a 21,30 a 21,30 a 21,30 a 21,30 a 21,40 a 21,45 a 

Terra preta 22.35 a 22,40 a 22,40 a 22,40 a 22,45 a 22,45 a 22,45 a 

Plantmax© 22,30 a 22,40 a 22,40 a 22,45 a 22,50 a 22,55 a 22,60 a 

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

 

Tabela 3 – Médias das medidas biométricas de número de folhas das estacas ao longo de 7 semanas. 

 

TRATAMENTOS 

MÉDIAS DE NÚMERO DE FOLHAS DAS ESTACAS* 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

Areia lavada 0,5 a 1,5 a 3,1 a 4,3 a 4,1 b 4,2 b 4,1 b 

Terra preta 0,2 a 1,3 a 2,6 a 5,3 a 5,9 ab 6,1 a 6,4 a 

Plantmax© 1,1 a 2,3 a 3,0 a 5,1 a 6,3 a 7,1 a 8,1 a 

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

 

Tabela 4 – Médias das medidas biométricas de comprimento das folhas das estacas em cm ao longo de 5 

semanas. 

 

TRATAMENTOS 
MÉDIAS DE COMPRIMENTO DAS FOLHAS DAS ESTACAS (cm)* 

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 

Areia lavada 8, 347 a 9, 037 a 9, 745 ab 9, 904 ab 10, 225 b 

Terra preta 8, 008 a 8, 736 a 8, 698 b 9, 017 b 9, 095 b 

Plantmax© 9, 933 a 11, 459 a 12, 264 a 12, 466 a 13, 379 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si estatisticamente, pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 5 – Médias dos pesos secos das raízes em gramas. 

 
TRATAMENTOS MÉDIAS DOS PESOS SECOS DAS RAÍZES (g)* 

Areia lavada 0,19840  b 

Terra preta 0,44580  ab 

Plantmax© 0,68480  a 

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

nível de 5% de probabilidade. 

 

Palavras-Chave: Morinda citrifolia L., enraizamento, substratos. 
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O milho (Zea mays L.) é considerado uma das principais commodities agrícolas em função do seu potencial 

produtivo e grande importância na produção animal, constituindo-se em um alimento de alto valor nutritivo. 

O nitrogênio e o fósforo são os elementos mais limitantes para o crescimento desta cultura e a escolha das 

fontes para fertilização pode garantir o aumento da eficiência de uso destes nutrientes. O uso de leguminosas 

de alta qualidade mostra-se eficiente na melhoria da fertilidade do solo e no aporte de nutrientes pelas 

culturas alimentares no trópico úmido. Como fonte de fósforo, fosfatos aluminosos encontrados em grande 

quantidade no norte do Maranhão têm apresentado resultados agronômicos satisfatórios, após calcinação. 

Alguns estudos reportam a influência de fontes nitrogenadas e fosfatadas na eficiência de utilização dos 
nutrientes pela planta (Moura et al., 2010). Esses fatores podem acelerar ou prolongar o início de senescência 

da planta, dificultando a dinâmica dos nutrientes nos tecidos vegetais, alterando a remobilização e absorção 

pós-antese, essenciais para a formação dos grãos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de 

substituição do fósforo e do nitrogênio, industriais, na implantação e manejo de agrossistemas familiares do 

trópico úmido, no intuito de diminuir os custos, aumentar a atratividade e garantir a eficiência dos 

agrossistemas para produção de alimentos e de biocombustíveis. O experimento foi conduzido na 

Universidade Estadual do Maranhão (2o30'S, 44o18'W). O solo do local mostra características de coesão e foi 

classificado como Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico arenico. A área foi corrigida em dezembro de 

2010 e dezembro de 2011, com cálcio hidratado, correspondente a 279 e 78 kg ha-1 de Ca e Mg por ano, 

respectivamente. A rocha de fosfato natural utilizada neste experimento foi coletada na ilha de Trauíra no 

nordeste do Maranhão, localizada no 1 º 16'S e 45 º 37'W. Biomassa de Leucaena leucocephala (leucena) foi 
coletada em uma área próxima ao experimento. A fertilização com fosfato foi realizada somente em 2010. O 

efeito residual desta aplicação foi avaliada em 2011. O experimento seguiu um delineamento em blocos 

casualizados com quatro repetições e os seguintes tratamentos: 1-160 kg ha-1 P2O5 de Al-fosfato e 100 kg ha-1 

de N da uréia (Al-P + U); 2-160 kg ha-1 P2O5 de Al-Mg e fosfato de 6 ha-1 de resíduo de matéria seca de 

leucena (Al-P + L); 3-160 kg ha-1 P2O5 da superfosfato simples e 100 kg ha-1 de N da uréia (SSP + U); 4-160 

kg ha-1 P2O5 de superfosfato simples e 6 Mg ha-1 de resíduos de matéria seca de leucena (SSP + L); 5 - uma 

testemunha sem adubação (controle). Todas as parcelas em cada ano receberam 60 kg ha-1 de K2O na forma 

de cloreto de potássio e 4 kg ha-1 de Zn na forma de ZnSO4. O milho (cultivar AG 5020) foi semeado em 

janeiro de 2010 e janeiro de 2011, com espaçamento de 90 cm entre linhas e 30 cm entre plantas. A matéria 

seca e o teor de nutrientes foram analisados na floração e na maturação fisiológica, as concentrações de 

nutrientes foram determinados após a digestão H2SO4-H2O2 de acordo com o método padrão descrito por 

Tedesco et al. (1995). Na colheita, o rendimento das espigas foi avaliada separadamente em uma área de 10 
m2, determinou-se também o peso e o rendimento dos grãos. O índice de área foliar foi calculado utilizando a 

área de cada folha a partir da fórmula 0,75 x comprimento x largura. Os valores de comprimento e largura 

foram obtidos a partir das medições biométricas das maiores folhas de 10 plantas por parcela escolhidas ao 

acaso (Montgomery 1911). Os valores foram corrigidos com um fator determinado pela relação entre a área 

foliar total e a área foliar da maior planta para a cultivar AG 5020 (Pearce et al. 1975). A análise da 

densidade de comprimento radicular foi feita no pendoamento do milho utilizando um trado de 475,17 cm3 

de volume para a coleta de três amostras por parcela. As amostras foram lavadas com água corrente em uma 

peneira de 2 mm sobreposta a uma peneira de 1 mm para que as raízes fossem separadas do solo. As raízes de 

milho foram manualmente separadas de outras espécies com uma pinça, e o comprimento foi determinado 

pelo método de interseções descrito por Tennant (1975). Os índices de eficiência trabalhados foram: 

Eficiência de recuperação de nitrogênio (NRE); Eficiência de Recuperação de fósforo (PRE); Eficiência 
Agronômica de nitrogênio (NAE); Eficiência agronômica de fósforo (PAE); Remobilização de nitrogênio 

(NR); Matéria seca acumulda após a maturação (PTADM); Relação de matéria seca acumulada (DMAR). 

Considerou-se 100 kg de N como uréia e 241 kg de N como biomassa seca de leucena. Análise de variância 

foi realizada utilizando o software STATISTICA (Statsoft, Inc., Tulsa, OK, EUA), seguido pelo teste de 
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Tukey a 5% de probabilidade. No primeiro ano, todos os tratamentos com leucena ou com SSP produziram 

maior índice de área foliar (IAF) do que no tratamento controle. O efeito do tratamento Al-P + U não diferiu 

do tratamento controle e foi menor do que todos os outros tratamentos. No segundo ano, o IAF foi maior do 

que no primeiro ano (1 A). Em 2011, o IAF do tratamento SS +U não diferiu do IAF do tratamento Al-P + U. 

No primeiro e no segundo ano, a relação IAF/RLD variou pouco entre os tratamentos. No entanto, essa 

relação foi muito maior no segundo ano do que no primeiro ano. A precipitação no período do experimento, 

muito maior em 2011 (2.002,0 milímetros, em comparação com 885,1 milímetros em 2010) produziu grandes 

diferenças no IAF e, portanto, aumentou a relação IAF-RLD. Em geral, a relação entre o DLR e IAF mostrou 

pouca variação, mas o tratamento com leucena produziu aumento no índice de área foliar e na densidade de 

comprimento radicular, em ambos os anos. De acordo com Moura et al. (2009), em parcelas do mesmo solo 

coberto por resíduos de leguminosas, a condição da camada superior do solo coeso foi significativamente 
melhorada, pois o tratamento aumentou o volume de solo para o crescimento das raiz. A melhoria foi 

associada com a maior retenção de água e a penetração mais fácil da raízes. Também tem sido sugerido que o 

aumento da densidade de comprimento radicular pode representar uma alternativa viável para a melhoria da 

aquisição de N em algumas culturas. A matéria seca foi maior em 2011 do que em 2010 (1 B). O maior 

aumento resultou no tratamento Al-P + L. Apenas um ligeiro aumento foi mostrado pelo tratamento SSP + U. 

Na na fase de floração e na fase de maturação, o tratamento  Al-P + L e o tratamento SSP + L apresentaram 

quantidades substancialmente maiores de matéria seca, em comparação com os outros tratamentos. Os 

tratamentos restantes foram semelhantes ao tratamento controle .A superioridade da leucena em relação à 

uréia para a produção de caule e matéria seca foliar foi mais pronunciado em 2011 por causa do efeito 

residual maior, resultante do tratamento Al-P + L. De acordo com Hongqing et al. (2001), a liberação mais 

lenta do fósforo do fosfato de rocha contribui para uma diminuição na quantidade de P fixado no solo e 
aumenta a disponibilidade de P nos anos após a aplicação, enquanto o efeito oposto ocorre com fertilizantes 

fosfatados mais solúveis. De acordo com Aguiar et al. (2010), uma quantidade constante de N é mais 

importante em condições tropicais úmidas do que a rápida disponibilidade inicial de N, que resulta da 

aplicação de uréia. O tratamento SSP foi superior ao Al-P, em termos de produção de biomassa, no primeiro 

ano, principalmente porque foi mais eficiente em aumentar o crescimento da folha. Este efeito é também 

ilustrado pela diferença no IAF entre SSP + U e Al-P + U.No primeiro ano, a eficiência de recuperação de 

nitrogênio (NRE) dos tratamentos com uréia foi baixa, mas foi maior no tratamento SSP + U do que no 

tratamento Al-P + U. A eficiência de recuperação de nitrogênio da leucena foi muito maior nos tratamentos 

com SSP do que no tratamento com Al-P. O NRE do tratamento SSP + L foi três vezes maior do que o NRE 

do tratamento Al-P + U (1 C). No segundo ano, os valores do NRE em todos os tratamentos com uréia foram 

baixos e semelhantes entre si. Em contraste, em 2010 a PRE foi maior no tratamento com SSP do que no 
tratamento com Al-P somente quando estes tratamentos foram aplicados em combinação com a leucena. Em 

2011, a PRE foi inferior nos tratamentos com uréia. Como resultado, a PRE foi mais do que 10 vezes maior 

nos tratamentos  com leucena do que nos tratamentos com uréia em 2011. A eficiência agronômica N e P foi 

muito baixa quando a uréia foi utilizada Por outro lado, no primeiro ano, o tratamento com leucena aumentou 

a eficiência agronômica de P (PAE) obtidos com Al-P. Da mesma forma, aumentou a eficiência agronômica 

de fósforo no tratamento SSP. A eficiência agronômica do N (NAE) da leucena foi superior ao NAE da uréia 

quando estes tratamentos foram aplicados em combinação com Al-P ou SSP. Em 2011, o NAEs da uréia 

foram ambos menores que os NAEs da leucena. O PAE dos tratamentos com leucena foi igual a 14, enquanto 

o PAE dos tratamentos uréia foi em torno de um.Neste experimento, a eficiência de recuperação muito baixa 

de N e P no solo mostra uma das restrições mais importantes que limitam a viabilidade da agricultura do 

trópico úmido, principalmente em regiões onde não foi possível ainda substituir o sistema de corte-e-queima. 

A correlação negativa entre os vários níveis de fósforo e nitrogênio aplicado e não utilizado também foi 
relatado por Ali et al. (2002). Além disso, o uso exclusivo de fertilizantes inorgânicos nos solos suscetíveis a 

coesão e sujeitos a alta lixiviação de nutrientes, não deve ser recomendada segundo Aguiar et al. (2010). 

Nossa conclusão de que a leucena aumenta a eficiência agronômica do P com e sem os efeitos da seca mostra 

a necessidade de melhorar a eficiência do uso de nutrientes ao nível de campo nos solos do trópico úmido.No 

primeiro ano, os acúmulos de matéria seca na maturação mostraram grandes diferenças entre o controle e 

todos os outros tratamentos (1 D). As plantas nos tratamentos com uréia foram menos eficientes na 

acumulação de biomassa do que aquelas tratados com leucena. A produção de matéria seca na maturação não 

diferiu significativamente entre o Al-P e tratamentos SSP aplicados em combinação com uréia. No entanto, o 

tratamento SSP produziu resultados que foram superiores aos resultados do Al-P nos tratamentos com 

leucena. Portanto, a taxa de acumulação de matéria seca das plantas de milho no tratamento SSP foi 

significativamente maior para a aplicação de leucena do que para a aplicação de uréia. O peso de espiga e 
peso de grãos foram maiores nas plantas sob o tratamento SSP + L, em comparação com SSP + U, e sob o 

tratamento Al-P + L, em comparação com U + Al-P. Os tratamentos com SSP consistentemente apresentaram 

maior peso de grãos e espigas em 2010. As diferenças em matéria seca e peso de grãos entre o controle e os 

tratamentos com uréia foram menores em 2011 do que em 2010. Em geral, o peso de grãos foi maior em 
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2011, exceto no tratamento Al-P + U. No entanto, os parâmetros de produtividade das plantas com SSP ou 

Al-P aplicado com uréia ou leucena não diferiu significativamente em ambos os anos. O direcionamento dos 

fotoassimilados para os grãos é dependente de sua força de assimilação em relação à de outros drenos da 

planta. Sob deficiência de N e imediatamente após a floração, a espiga, caule e raízes podem atuar como 

drenos e competir com grãos pela assimilação de N (Paponov e Engels, 2005). Se absorção de N é mantida 

durante o enchimento de grãos, menos  N será mobilizado dos órgãos vegetativos. Este processo pode 

resultar em atraso na senescência foliar e prolongar a acumulação de matéria seca (Rajcan e Tollenaar 1999). 

Assim, a diferença significativa entre os tratamentos SSP + U e SSP + L na quantidade de matéria seca 

acumulada pós-floração mostra a importância do resíduo leucena na absorção de N durante o enchimento de 

grãos de milho sob condições de alta temperatura. Apesar das grandes diferenças de peso de espiga e de 

rendimento de grãos encontrados entre o controle e os tratamentos com leucena, estes resultados (mesmo 
para SSP + L) indicam grande flexibilidade para aumentar o tamanho da espiga e a produtividade de grãos 

podem sob estas condições experimentais. Em muitas regiões dos trópicos úmido, a agricultura de corte-e-

queima tem resistido aos esforços que tentam substituí-la por outros sistemas, que incluem o uso de 

fertilizantes químicos. Os resultados deste estudo pode ser usado para explicar parte das razões para essa 

resistência. A eficiência muito baixa de uréia e superfosfato, quando usados juntos em solo descoberto não 

pode incentivar os agricultores a abandonar suas práticas tradicionais. Por outro lado, a eficiência muito 

maior na produção de grãos demonstrado pelas plantas de milho tratados com fosfato natural aluminoso 

calcinado, mais resíduo de leucena, em comparação com superfosfato simples mais uréia, indica que as 

fontes naturais e orgânicas de fósforo e nitrogênio podem substituir fertilizantes industriais processados na 

implantação de agrossistemas de baixo input nos trópicos úmidos. Além disso, o bom efeito residual de 

fosfato natural aluminoso calcinado sugere a possibilidade de sua aplicação a lanço como forma de corrigir a 
deficiência de P nos solos tropicais.  
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Figura 1: O índice de área foliar (IAF), densidade de comprimento radicular (DLR) e relação IAF/DLR no 

primeiro e no segundo ano. 
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 Figura 2: Peso seco do Caule e das folhas em na floração e na maturidade em 2010 (A) e 2011 (B). 
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Palavras-chaves: leguminosas, trópico úmido, fosfato natural. 
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As formigas pertencem a uma única família, Formicidae, que compreende 16 subfamílias com 296 gêneros e 

com mais de 11.000 espécies descritas, porém as estimativas indicam que esse número pode superar 21.800 

espécies além de 408 fósseis (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Kaspari (2003) e Ricklefs (2003) afirmam 

que há vários fatores que influenciam a distribuição das espécies no ambiente. Destacam-se a umidade, 

temperatura, luz, substrato, salinidade, nutrientes no solo, altitude e latitude; sendo a temperatura o principal 

fator que regula as atividades das populações de formigas. Por suas características biológicas e ecológicas. 

Andersen (2000) e Lobry de Bruyn (1999) afirmam que a diversidade de formigas de uma determinada área 

pode fornecer importantes informações para planos de manejo e conservação. A riqueza e a composição das 
espécies de formicídeos podem indicar o grau de conservação ou de degradação local, ou ainda uma possível 

vulnerabilidade a mudanças ambientais. O presente trabalho teve como objetivo identificar em nível de 

gênero as formigas que colonizam e circulam em áreas cultivadas (Cultura de citros e Sistema Agroflorestal) 

comparando sua diversidade e riqueza com a mirmecofauna de uma área não manejada (Fragmento de 

floresta). A pesquisa foi realizada na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de São 

Luís (MA), em três ambientes: Cultura de citros, Sistema Agroflorestal e Fragmento de floresta. Em cada 

área de trabalho utilizaram-se 10 armadilhas do tipo ―pit-fall‖ numeradas e enterradas ao nível do solo, sendo 

6 na periferia e 4 no centro do sítio de estudo, totalizando 30 armadilhas. Foram feitas coletas quinzenais e o 

tempo de permanência das armadilhas em campo foi de 48h para cada coleta.  Após esse período, as 

armadilhas foram retiradas do campo e levadas ao Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual do 

Maranhão. Os espécimes amostrados foram fixados em álcool 70%, sendo as formigas separadas das demais 
espécies, contadas e etiquetadas sob microscópio estereoscópico, e identificadas a nível de gênero. Foram 

calculadas curvas de saturação de gêneros baseadas na abundância de formigas em cada uso da terra 

utilizando-se a função Mao Tau do programa EstimateS 8 (Colwell, 2006). Análises de variância para 

medidas repetidas com soma de quadrados tipo I (seqüencial), seguidas de teste de Fisher LSD (5% de 

probabilidade), foram conduzidas para testar o efeito do uso da terra sobre a abundância de formigas ao longo 

do tempo, utilizando-se o programa Statistica 8.0 (StatSoft Inc 1984-2007). O índice de diversidade de 

Shannon-Wiener foi calculado para cada uso da terra, utilizando-se o programa Bioestat 5.0 (AYRES et al., 

2007). 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 

coletados um total de 9.511 indivíduos da família Formicidae, sendo 4.186 na Cultura de citros, 2.904 no 

Sistema Agroflorestal e 2.421 no Fragmento de floresta. Em relação à composição, os dois gêneros mais 

freqüentes, Pheidole e Crematogaster, são apontados por Wilson (2000) como os mais abundantes do 
mundo. Na Figura 1 verificou-se que as curvas de saturação demonstraram que a riqueza de espécies de 

formigas aumentou com o número de indivíduos coletados em todos os usos da terra, atingindo um patamar, 

indicando que o esforço e o tamanho amostral foram adequados. As curvas de saturação de espécies 

mostraram ainda que a riqueza de espécies para todos os usos da terra foram semelhantes. Na Figura 2, 

observou-se que não houve efeito do uso da terra sobre a abundância de formigas (F2, 27= 3,0173, p= 

0,06566). Na Figura 3, verificou-se que o tempo influenciou a abundância de formigas, com picos 

populacionais nas cinco primeiras coletas e decréscimo na abundância para as coletas seguintes (F16, 432= 24, 

168; p= 0, 0000). Na Figura 4, observa-se que a interação entre o uso da terra e a época da coleta na 

abundância de formigas foi significativa para as coletas 3 (F2, 27 = 7, 1838, p= 0, 00315), 4 (F2, 27= 3, 5303, p= 

0, 04345), 5 (F2, 27 = 12, 347, p= 0, 00016), 7 (F2, 27=9, 1130, p=0, 00095), 9 (F2, 27= 3, 5792, p=0, 04180), 10 

(F2, 27 = 7, 5726, p=0, 00245), 15(F2, 27=11, 554, p=0, 00024) e 17 (F2, 27=13, 068, p=0, 00011), não 
observando-se diferença significativa para as coletas 1 (F2, 27 =2,9733, p=0,06807), 2 (F2, 27 = 2,4306, p=0, 

10699), 6 (F2, 27=1,7738, p=0,18889), 8 (F2, 27 =0,38011, p=0,68739), 11 (F2, 27 =1,4551, p=0,25110), 12 (F2, 

27=1,4044, p=0,26289), 13 (F2, 27=1,0655, p=0,35860), 14 (F2, 27= 0,15437, p=0,85771) e 16 (F2, 27= 2,6241, 

p=0,09091). O índice de diversidade de Shannon-Wiener calculado para as áreas de Cultura de citros, 
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Sistema Agroflorestal e Fragmento de floresta foi 0, 7331, 0, 8392 e 0, 6634, respectivamente. Embora, 

também tenha sido calculado em nível de gênero, o índice de Shannon-Wiener mostrou diferenças de 

diversidade entre as áreas, sendo a área de Sistema Agroflorestal considerada a mais diversa entre os usos da 

terra estudados. De acordo com Nascimento et al. (2002), a umidade do solo em áreas de Sistema 

Agroflorestal pode favorecer a presença de formícideos. Embora, de um modo geral, o uso da terra não tenha 

influenciado a abundância de formigas, em oito coletas (coletas 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15 e 17) nos meses de 

outubro, novembro, janeiro, maio e julho, foram observadas diferenças na abundância de formigas entre as 

áreas amostradas. Na maioria destas coletas, as menores abundâncias foram observadas no fragmento de 

floresta, enquanto as maiores abundâncias ocorreram em Cultivo de Citros e Sistema Agroflorestal. Estes 

resultados estão de acordo com Lara (1992) que afirma que as populações são normalmente menores em 

áreas preservadas em relação a áreas cultivadas ou ambientalmente perturbadas. Foram identificados os 
gêneros: Paratrechina, Crematogaster, Ectatomma, Pheidole, Acromyrmex, Pachycondyla, Labidus, 

Camponotus, Dolichoderus, Pseudomyrmex. A riqueza de espécies foi semelhante para todos os usos da terra 

e as maiores abundâncias de formicideos ocorreram em Citros e SAF. 
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A mosca negra dos citros, Aleurocanthus woglumi Ashby (Hemiptera: Aleyrodidae), é uma praga originária 

do sudoeste da Ásia e apresenta-se amplamente distribuída (OLIVEIRA et al., 2001). No Brasil sua primeira 

ocorrência foi relatada no Estado do Pará em 2001 (SILVA, 2005) e no Maranhão foi registrada, em 

setembro de 2003, nos municípios em Boa Vista do Gurupi, Imperatriz e Bacabal (LEMOS et al., 2006). A. 

woglumi apesar de ser uma praga recente já está disseminada em onze unidades federativas do Brasil, 

portanto descrita como uma praga quarenternária A2. A mosca negra dos citros é uma praga de grande 

importância econômica, apresentando sérios riscos para um país como o Brasil, que sua citricultura encontra-

se em expansão. São relatadas cerca de 300 plantas hospedeiras deste inseto (NGUYEN e HAMON, 2003) e 

tanto os adultos, como as formas imaturas de A. woglumi, causam danos por se alimentarem do floema, 

deixando as plantas debilitadas, levando-as ao murchamento e, na maioria das vezes à morte (PENA et al., 

2008). Além disso, secretam substâncias açucaradas, favorecendo o surgimento de fungos saprófitas 
(fumagina) que revestem folhas, frutos e ramos, reduzindo a fotossíntese, impedindo a respiração da planta e 

diminuindo o nível de nitrogênio nas folhas (PRATES, 2002). Seus danos podem levar à redução da 

frutificação em até 80% (BARBOSA et al., 2004) e perdas de 20 a 80% na produção (LOPES e RONCHI-

TELES, 2003). O comportamento de oviposição dos insetos indica, dentre outros aspectos, quanto favorável 

é o hospedeiro para o completo desenvolvimento da sua prole (LOPES, 2010)  e o quanto este é sucetível ao 

ataque da praga. O conhecimento  da bioecologia de A. woglumi nas condições climáticas locais, do 

Maranhão, e nas diferentes plantas hospedeiras na qual a espécie se alimenta, possibilita a implantação de 

programas de manejo para a realidade local e menos agressivos ao ambiente. O presente trabalho teve como 

objetivo estudar a preferência de oviposição da mosca negra dos citros, tanto em hospedeiros preferenciais 

como laranja e limão quanto em hospedeiros secundários (abacate, goiaba, caju e manga)  em função das 

diferentes plantas hospedeiras na qual a espécie se alimenta. O experimento foi conduzido em casa de 
vegetação na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão, São Luís (MA), com coordenadas 

geográficas de 02º 35‘ 04,0‖ S e 44º 12‘ 33,3‖ W. Para a realização dos testes de preferência de oviposição 

foram confeccionadas gaiolas retangulares, nas dimensões de 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 90 

cm de altura. Utilizou-se 5 gaiolas para o teste de preferência com chance de escolha e 6 gaiolas para o teste 

sem chance de escolha. As mudas foram previamente lavadas com detergente neutro diluído em água (70%) 

e cobertas por um tecido voil, de mesma dimensão da gaiola. Foram utilizadas 60 mudas, sendo 10 de cada 

fruteira: abacate, manga variedade ―Rosa‖, limão variedade ―Tahiti‖, goiaba variedade ―Pêra‖, laranja 

variedade ―Pêra‖ e cajú variedade ―CCP-076‖,  todas recém enxertadas. Sendo 30 mudas utilizadas no teste 

sem chance de escolha e 30 no teste com chance de escolha. Para a infestação das mudas foram coletados 

aproximadamente 1500 adultos de A. woglumi por período de teste, utilizando-se recipientes de sucção. Os 

adultos foram coletados no pomar de Citros, da Universidade Estadual do Maranhão em área de 0,5 ha,  e em 

propriedades rurais localizadas no município de São José de Ribamar/MA. Foram liberados 
aproximadamente 300 adultos por gaiolas e mantidos por 24 , 48  e 72 horas, representando respectivamente 

o teste I, II e III  com chance de escolha. Após os teste, os insetos foram liberados e contou-se o número de 

postura/planta e o número de ovos/postura. Os dados foram testados para normalidade e transformados em 

(x+0,5)1/2. Em seguida, foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os softwares Statistica 8.0 (StatSoft Inc 1984-2007) e Sigma plot 

11 (Systat Softwar Inc 2008) foram utilizados para fazer as análises e os gráficos, respectivamente. Nos testes 

realizados com chance de escolha A. woglumi  não mostrou preferência por abacate e cajú (Tabela 1), 

concordando com resultados de Lopes (2010) que em testes de preferência de oviposição da mosca negra não 

observou oviposição em plantas de cajú nas condições do estado do Maranhão. Diferentemente dos dados de 

Raga e Costa (2008), que encontraram infestações da praga em abacateiro no município de Artur Nogueira 

no estado de São Paulo. Os hospedeiros limão, laranja e manga não apresentaram diferença significativa 
entre si, apresentando maior preferência pela oviposição de  A. woglumi, enquanto a goiaba apresentou menor 

preferência (Figura 1). Estes resultados confirmam observações feitas por Lemos et al. (2006) que relataram 

os primeiros registros da praga em plantas de citros e manga no estado do Maranhão, reforçando a 

preferência do inseto a estes hospedeiros nas condições locais. No entanto, o tempo de exposição dos 
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hospedeiros a A. woglumi não mostrou efeito significativo tanto sobre o número de postura (F2, 48=1,4052, 

P=0,25522) quanto sobre a quantidade de ovos (F2, 48=1,5450, P=0,22374). E os hospedeiros caju e abacate 

apesar da permanência do período de exposição não houve oviposição, indicando a não-preferência do inseto. 

As análises de variância para o período de exposição de 24h com e sem chance de escolha revelaram 

diferenças significativas no número de posturas (F3, 32=5,9752, P=0,00236) e no número de ovos (F3, 

32=6,5721, P=0,00138) apenas para o tipo de hospedeiro (Figura 2). Os hospedeiros goiaba e laranja não 

diferiram significativamente entre si, nos teste com e sem chance de escolha no período de 24 h. Porém a 

goiaba apresenta diferença significativa com relação aos hospedeiros preferenciais limão e manga. Estes 

resultados confirmam observações de Lopes (2010) e Pena (2009) que em estudos de preferência de 

oviposição da A. woglumi concluem que as espécies cítricas e manga apresentam maior preferência para 

oviposição do inseto, e maior suscetibilidade a praga. Nos testes com e sem chance de escolha, a mosca negra 
apresentou preferência por ovipositar nos hospedeiros limão, laranja, manga e goiaba mantendo um padrão 

de não preferência para caju e abacate. 

 

Tabela 1. Número total de ovos/hospedeiro de Aleurocanthus woglumi Ashby em seis hospedeiros, com 

chance de escolha e em períodos de exposição diferentes. 

Nº de ovos/Hospedeiros 

 Limão Laranja Manga Goiaba Cajú Abacate 

Teste I (24 h) 299 113 363 82 0 0 

Teste II (48 h) 357 270 590 103 0 0 

Teste III (72 h) 397 274 284 0 0 0 
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Figura 1. Quantidade de posturas e de ovos de Aleurocanthus woglumi Ashby em função do hospedeiro. 

ANOVA fatorial seguida por teste de média (Tukey) a 5% de probabilidade. Média ± erro padrão são 

apresentados. Letras diferentes indicam diferença estatística (P< 0,05). 
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Figura 2. Quantidade de posturas e de ovos de mosca negra em função do hospedeiro, para avaliação com e 

sem chance de escolha e período de exposição de 24h. ANOVA fatorial seguida por teste de média (Tukey) a 

5% de probabilidade. Média ± erro padrão são apresentados. Letras diferentes indicam diferença estatística 
(P< 0,05) 

 

Palavras-chave: Preferência, fruticultura, mosca negra. 
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A Hancornia speciosa Gomes é uma frutífera nativa do Brasil de aroma agradável e sabor adocicado. A 

produção, em sua quase totalidade, é proveniente do extrativismo e desempenha importante papel sócio-

econômico e cultural entre as populações tradicionais que sobrevivem como catadoras da mangaba.  Sabe-se 

que a frutífera tem grande potencial e amplo aproveitamento para o uso farmacológico e alimentar, além da 
contribuição na alimentação da fauna silvestre. Ainda assim, a H. speciosa é uma cultura em fase de 

domesticação, subaproveitada e explorada abaixo de sua capacidade produtiva. Vale ressaltar que a faixa 

litorânea nordestina vem sendo drasticamente reduzida devido à especulação imobiliária e ao desmatamento, 

frente à expansão agrícola, implicando no desaparecimento do que ainda não conhecemos. Sousa et al. 

(2005) afirmam que no nordeste não existem técnicas que fundamentem uma ―exploração‖ racional da 

frutífera, inviabilizando o conhecimento e utilização adequada da mesma. Com base neste enfoque, deseja-se 

ampliar os conhecimentos sobre a cultura da mangabeira, visando uma maior e melhor utilização das suas 

potencialidades, contribuindo de maneira significativa para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

tradicionais. A pesquisa foi realizada no município de Morros - MA, nos povoados Recurso (Figura 1a) e 

Recanto (Figura 1b) localizados no Projeto de Assentamento (P. A.) Rio Pirangi, distante da sede do 

município em 24 km. O clima da região é descrito como sub-úmido, com temperaturas anuais médias de 25 

°C a 27 °C, apresentado Umidade Relativa do ar anual de 78% a 82%, e precipitação pluviométrica de 1900 
mm a 2300 mm por ano. O solo apresenta as seguintes classes: ARGISSOLO Vermelho Amarelo pétrico, 

NEOSSOLO Quartzarênico e LATOSSOLO Amarelo. A vegetação do município é de Mangue, Savana 

Arbórea Aberta, Savana Parque e atividades agrícolas (NUGEO, 2011). A composição florística das áreas de 

ocorrência de mangaba foi determinada através de coletas realizadas em caminhadas sistemáticas e 

periódicas, onde os indivíduos foram selecionados através do método de quadrante, com espaçamento de 20 

metros entre pontos e 50 metros entre transectos. Nas áreas dos quadrantes foram mensuradas as seguintes 

variáveis: diâmetro das plantas ao nível do solo (mínimo de 5 cm), com auxílio de um paquímetro, distância a 

altura do peito e a altura total das plantas. Os parâmetros fitossociológicos determinados foram: densidade 

total, densidade absoluta e relativa, freqüência total, freqüência absoluta e relativa, dominância absoluta e 

relativa, área basal total e individual, valor de importância e valor de cobertura, e índice de diversidade de 

Shannon e Weaver (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). O processamento dos dados foi 
realizado através do programa FITOPAC 1 (SHEPHERD, 1994).  Para a coleta do material botânico foi 

utilizada tesoura de poda. Em seguida, o material vegetativo e reprodutivo foi herborizado e identificado. 

Para avaliar as condições físicas e químicas atuais do solo nas áreas em estudo, foram coletadas amostras, em 

20 pontos aleatórios, em cada povoado, na profundidade de 0-20 cm. Foram amostrados no povoado 

Recurso, 44 pontos distribuídos em dois transectos, 176 indivíduos vivos, representados por 17 espécies, 

onde o Índice de Diversidade de Shannon (H‘) encontrado foi de 1, 864 nats/indivíduo, com área de 

amostragem equivalente a 0, 658 ha. Já em Recanto foram amostrados 88 pontos em quatro transectos, 352 

indivíduos vivos representados por 33 espécies, com Índice de Diversidade de Shannon (H‘) igual a 2, 737 

nats/indivíduo, em área amostral equivalente a 0,97 ha. A diversidade de espécies por área amostral no 

povoado Recanto foi maior que no povoado Recurso, fato este, possivelmente explicado pelo manejo 

diferenciado das áreas nos povoados. No povoado Recurso à ocorrência de queimadas naturais, pode ser 

considerado um dos fatores para a pouca diversidade de espécies quando comparado a Recanto, onde não se 
verificou a perda de indivíduos por queimadas naturais. No entanto, verificou-se neste, intensa utilização da 

área para fins agrícolas, além do corte raso, que podem ter contribuído para menor ocorrência de mangabeiras 

(23 indivíduos) na área amostral, diferentemente de Recurso, que possivelmente, devido à retirada seletiva da 

madeira, apresentou maior concentração de mangabeiras (66 indivíduos) na área amostral. De acordo com o 

número de indivíduos por espécie na área amostrada em Recurso, tem-se que as mais abundantes foram 

Hancornia speciosa com 66 indivíduos, Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson com 50 indivíduos e 

Byrsonima sp com 18 indivíduos (Figura 2); entretanto, em Recanto, as espécies mais abundantes de acordo 

com o número de indivíduos foram Himatanthus sucuuba (93 indivíduos), Platonia insignis Mart (48 

indivíduos), Hancornia speciosa (23 indivíduos), Hydrochoreae sp e Astrocaryum vulgares Mart ambas com 
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19 indivíduos, Byrsonima sp e Malnikara sp, ambas com 17 indivíduos (Figura 3). Comparando o número 

de espécies encontradas em ambos os povoados do município de Morros com outros trabalhos similares 

realizados no Maranhão, verifica-se que o estudo apresentou resultados inferiores ao de Neres & Conceição 

(2010), realizado na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias-MA, onde foram listadas 

50 espécies. Bem como inferiores aos do trabalho de Conceição & Castro (2009) realizado em área de 

cerrado marginal, Parque Estadual do Mirador, Maranhão, onde foram listadas 81 espécies em área de 0,6ha. 

Em relação ao Índice de Diversidade de Shannon Conceição & Castro (2009) obtiveram valor de 3,21 e, 

portanto superior ao valor encontrado na pesquisa de Morros em ambos os povoados. No entanto, ao 

comparar o número de indivíduos da espécie Hancornia speciosa, observou-se apenas duas ocorrências em 

Caxias-MA (NERES & CONCEIÇÃO, 2010) e oito em Mirador-MA, diferindo dos resultados da pesquisa 

conduzida em Morros - MA, onde a espécie foi uma das mais abundantes em ambos os povoados, com 23 
mangabeiras em Recanto em área de 0,97 ha e 66 em Recurso em área de 0,658 ha. Com base nas estimativas 

de Ferreira (2006), a produção de mangaba é de 100 kg.planta-1 em duas safras ano, sendo assim, estima-se 

que a produção da espécie no povoado Recurso, para 100 plantas. ha-1 , seja de 10.000 kg.ha-1. Já em Recanto 

estima-se que a produção de mangaba em duas safras ano, para 24 plantas. ha-1, seja de 2.400 kg.ha-1, 

correspondendo a 7.600 kg.ha-1 a menos que a produção do povoado Recurso. No referente aos parâmetros 

fitossociológicos analisados, obteve-se na área amostrada em Recurso, os maiores Valores de Importância e 

Cobertura (VI e VC) para Himatanthus sucuuba com VI de 33,92 % e VC de 38,37 %; Hancornia speciosa 

com VI de 30,57 % e VC de 31,50 % e Byrsonima sp com VI de 8,34 % e VC de 6,63%, as outras 14 

espécies, equivalentes a 82,35 % do total de 17 espécies, representaram VI de 27,08 % e VC de 23,5 %; em 

Recanto as espécies de maior VI e VC, com seus respectivos valores, foram Himatanthus sucuuba com 25,76 

% de VI e 26,61 % de VC; Platonia insignis com 33,14 % e 11,17 %; Humiria balsamifera Jaume St. 
Hillaire com 9% e 12,05 %; Anacardium occidentale L. com 8,42% e 10,55% e Hancornia speciosa com 

6,05 % e 6,17 %; as outras 28 espécies equivalentes a 84,84 % do total de 33 espécies, representaram VI de 

39,52 % e VC de 33,45 %. Conceição & Castro (2009), obtiveram para Hancornia speciosa VC e VI de 

respectivamente 0,64 % e 1,33 %, não sendo a espécie de destaque para estes parâmetros. Referente à 

Densidade Relativa (DR), em Recurso a espécie Hancornia speciosa ocupou a primeira posição com 37,50 % 

da DR total, seguida das espécies Himatanthus sucuuba, com 28,41% e Byrsonima sp com 10,23 %. As 

outras 14 espécies equivalentes a 82,35 % do total de 17 espécies perfizeram 23,86 % da DR total; Já 

Recanto obteve maiores DR para Himatanthus sucuuba com 26,42 %, Platonia insignis com 13,64 e 

Hancornia speciosa com 6,53 %; as outras 30 espécies equivalentes a 90,9 % do total de 33 espécies 

representaram 53,41 %. As maiores Frequências Relativas (FR) em Recurso foram obtidas pelas espécies 

Hancornia speciosa, Himatanthus sucuuba e Byrsonima sp, com 28,70 %; 25 % e 12,04 %, respectivamente. 
As outras 14 espécies equivalentes a 82,35 % do total de 17 espécies representaram 34,26 %; para Recanto as 

maiores FR foram de 24,07 %, 10,79 % e 5,81 % respectivamente para Himatanthus sucuuba, Platonia 

insignis e Hancornia speciosa; as outras 30 espécies equivalentes a 90,9% do total de 33 espécies 

representaram 59,33 %. No que diz respeito à Dominância Relativa (DoR) da vegetação em Recurso a 

Hancornia speciosa ocupou a segunda posição com 25,51 % da DoR total, perdendo posição apenas para 

Himatanthus sucuuba com 48,34 %, com maior porte amostrado. As outras 15 espécies equivalentes a 88,23 

% do total de 17 espécies representaram 26,25 % da dominância total; já no povoado Recanto as maiores 

DoR foram para Himatanthus sucuuba com 26,80 %; Humiria balsamifera com 20,70 %; Anacardium 

occidentale com 17,70 %; Platonia insignis com 8,72 % e Hancornia speciosa com 5,82 %; as as outras 30 

espécies equivalentes a 84,84 % do total de 33 espécies representaram 20,26 %. Os resultados da pesquisa 

comprovam a ocorrência natural de mangabeiras no estado do Maranhão, e evidenciam a necessidade de 

técnicas de manejo e conservação da espécie. 
 

 

Figura 1. Área de Mangabal, povoado Recurso no PA Rio Pirangi, Morros , MA (a) e Área de Mangabal , 

povoado Recanto no PA  Rio Pirangi, Morros , MA (b). 
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Figura 2 - Número de indivíduos por espécie amostradas no povoado Recurso, P. A. Rio Pirangi, Morros, 

MA.  
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Figura 3 - Número de indivíduos por espécie amostradas no povoado Recurso, P. A. Rio Pirangi, Morros, 

MA. 
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O grande desafio da agricultura está na busca de sustentabilidade, o que necessariamente envolve o manejo 

adequado do solo. Medidas que minimizam os impactos negativos da agricultura no ambiente têm sido 

incentivadas. Neste sentido, tem se buscado tecnologias de produção agrícola que utilizem adubos orgânicos 

que minimizem o uso de agrotóxicos, bem como práticas de uso e manejo do solo. Dentre as práticas de 

manejo alternativo, a aplicação de resíduo de carvão ao solo pode ser viável, visto que, a presença de carvão 

explica os altos teores de carbono e a sustentabilidade da ―terra preta de índio‖ em solos da Amazônia 

(LEHMANN et al., 2003). Quando aplicado ao solo, o carvão vegetal pode aumentar a microporosidade e a 

porosidade total e reduzir a densidade (GLASER et al., 2002), ocasionar mudanças imediatas no pH, 

promover a dissolução de compostos orgânicos e inorgânicos e a adsorção de gases, metais e outros 
compostos (PIETIKAINEN et al., 2000). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre o 

resíduo de carvão vegetal de babaçu (Atallea speciosa Mart.) às propriedades físicas do solo (densidade e 

porosidade total) e as melhorias na produção de alface (Lactuca sativa Lineu) e de rúcula (Eruca sativa). A 

aplicação em comento pode ser de grande utilidade especialmente para os horticultores, já que a manutenção 

de uma matéria orgânica rica e fértil é um desafio na horticultura. O experimento foi realizado no período de 

agosto de 2010 à janeiro de 2011 na Andiroba e no Cumbique, bairros da zona rural de São Luis – MA. 

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima da região é o equatorial quente e úmido, com duas 

estações bem definidas: uma chuvosa (janeiro - junho) e uma seca (julho - dezembro). A precipitação pluvial 

média é de 2000 mm e temperatura média é de 26,7ºC. O solo da área é classificado como Argissolo 

Vermelho Amarelo distrófico arênico textura franco-arenosa (EMBRAPA, 2006). A instalação do 

experimento foi feita em sistema de horta, com espaçamento entre plantas de 0,2x0, 2m, resultando em um 
estande de 5 plantas m-2. O delineamento experimental foi disposto em blocos casualizados. Na Andiroba o 

experimento foi constituído por 4 linhas de 32 m, com 8 repetições, sendo 4 doses de carvão (0, 24, 48 e 72 t 

ha-1), que corresponderam aos tratamentos utilizados. No Cumbique o experimento foi constituído por 4 

linhas de 12 m, com 4 repetições, sendo 3 tratamentos utilizados (0, 24, 48 t ha-1 de carvão). O carvão 

utilizado nos tratamentos foi de casca de coco babaçu moído e passado em peneira de 2mm. Os canteiros 

foram adubados com cama de frango duas semanas após o plantio, na dosagem de 200 g m-². Para avaliar a 

densidade e a porosidade do solo foram realizadas 3 amostragens de solo com anel cilíndrico de volume 

conhecido, na profundidade de 10 cm, em cada bloco. Estas características físicas foram determinadas no 

Laboratório de Física do Solo da Universidade Estadual do Maranhão, segundo a metodologia de Klute 

(1986). Na Andiroba as amostras foram coletadas três meses  após a incorporação de resíduo de carvão ao 

solo, e no Cumbique essa coleta foi realizada cinco meses após a implantação do experimento. Após 30 dias 

da germinação realizou-se a colheita da rúcula e aos 45 dias a coleta da alface. Avaliaram-se a massa de 
matéria seca da parte aérea e a massa de matéria seca de raiz através da secagem de três plantas por bloco, em 

estufa de circulação forçada de ar (60°C) para posterior determinação dos nutrientes, segundo a metodologia 

de Tedesco (1982). Os resultados foram analisados por regressão polinomial no programa STATISTICA 8.0 

(StatSoft inc. 1974-2009) e para construção dos gráficos utilizou-se o programa SIGMAPLOT 11.0 

(SystatSofware inc.). Para os teores de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg) na parte aérea de alface e de rúcula não 

houve efeito dos tratamentos. As diferentes dosagens de carvão não afetaram a porcentagem de poros totais 

do solo na Andiroba (Figura 1) e no Cumbique (Figura 2). Na Andiroba, a adição de carvão ao solo não 

apresentou efeito para massa de matéria seca de parte aérea e raiz de alface (Figura 3). No Cumbique, para 

massa de matéria seca de parte aérea de rúcula, o tratamento com 0 t ha-1de carvão foi o que apresentou 

maior produção diminuindo significativamente (p ≤ 0,04) com a adição de carvão ao solo (Figura 5). O peso 

de massa de matéria seca das raízes de rúcula não apresentou diferença entre os tratamentos (Figura 5). Já na 
produção de massa de matéria seca de raiz de alface, os tratamentos 0 e 48 t ha-1 de carvão apresentaram 

maior produção (Figura 4), enquanto que para a produção de massa de matéria seca de parte aérea de alface 

os tratamentos não se diferenciaram (Figura 4). Esses efeitos podem ser explicados pelo fato de que o carvão 

utilizado, encontrava-se em uma granulometria inadequada (2mm) que pode ter interferido nos espaços de 
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aeração do solo. Conseguintemente, observou-se uma diminuição do desempenho no desenvolvimento das 

plantas, merecendo maiores estudos também quanto à origem do carvão e o tempo de incorporação no solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1.- Andiroba – Massa de matéria seca de 
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No Maranhão, a região central é a mais tradicional no cultivo da variedade ―Pérola‖ onde os municípios de 

São Domingos e Barra do Corda respondem, juntos por a 64% da área cultivada e a 62% da produção 

estadual (ARAUJO et al, 2004). O abacaxi Turiaçu é cultivado exclusivamente no município de Turiaçu, 

Maranhão, localizado na microrregião do Gurupi, sofrendo forte influência do clima amazônico. O plantio é 

basicamente familiar com baixo emprego de tecnologias. No mesmo sentido, os estudos sobre a origem da 

variedade são incipientes bem como a definição de padrões tecnológicos visando elevada produtividade e 

qualidade dos frutos. Em razão do sistema tradicional praticado pelos pequenos agricultores, à semelhança de 

roças itinerantes, a produtividade do abacaxi Turiaçu é considerada baixa, ocupando em 2005, uma área ao 

redor de 150 ha, pois os agricultores utilizam técnicas de plantios dos seus antepassados, com espaçamento 

indefinido, época de plantio concentrada no início do período chuvoso, mudas desuniformes e colheita em 

avançado estádio de maturação (ALMEIDA, 2000). O referido autor pela primeira vez identificou as 
dificuldades de manejo do sistema de produção e enalteceu a boa qualidade dos frutos, já confirmadas pelos 

produtores e consumidores. Somente em 2006, a partir de projeto de pesquisa melhor estruturado, que se 

iniciaram pesquisas de campo com o abacaxi Turiaçu, visando desenvolver e/ou adaptar tecnologias para 

aumentar a produtividade da cultura e qualidade dos frutos, cujas perdas de frutos podem chegar até 30 %, 

causadas por razões as mais diversas. Entre as inovações que podem ser introduzidas para melhorar o sistema 

produtivo, destaca-se o uso de espaçamentos apropriados, em fileiras simples e duplas e que propiciam 

aumento na densidade de plantas por área, conforme estudo recente de Aguiar Júnior & Araújo (2009).  

Outro agravante verificado na variedade Turiaçu refere-se ao curto período de comercialização da produção, 

em razão da considerável distância das áreas produtores aos centros de consumo e, principalmente, pela 

colheita do fruto em estádio avançado de maturação, o que tem levado a um alto índice perdas. 

Aparentemente, o abacaxi Turiaçu comporta-se diferente de um fruto não climatérico, comumente observado 
em outras variedades de abacaxi, como o Pérola, por exemplo (CHITARRA & CHITARRA, 2005). Após a 

colheita, o processo de amadurecimento do abacaxi Turiaçu é mais acelerado do que outras variedades, 

condição favorecida pelo clima quente local, condições inadequadas de transporte e ponto de colheita 

inadequado. Em face deste cenário e da crescente demanda de mercado do abacaxi Turiaçu no Maranhão, 

onde o cultivo é praticado com baixo padrão tecnológico, a presente pesquisa objetiva avaliar a qualidade do 

fruto cultivado em diferentes épocas de plantio e definir um ponto de colheita visando aumentar a vida de 

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

experimento foi instalado em área de produtor onde já havia sido realizado um primeiro ciclo de cultivo de 

abacaxi (2008-2009). Após a colheita e arranquio das plantas, realizou-se o preparo do solo com limpeza dos 

restos culturais, seguida de gradagem a 30 cm de profundidade e sem aplicação de calcário. O plantio foi 

realizado no dia 15 de fevereiro de 2010 em diferentes épocas programadas (fevereiro a julho), durante o 

período chuvoso, utilizando-se mudas tipo filhote provenientes do próprio local, com dimensões entre 30 e 
40 cm de comprimento. Adotou-se o espaçamento em fileiras simples de 1,0 m x 0,30 m, gerando uma 

densidade de 33.300 plantas/ha, baseado em recomendações de AGUIAR JÚNIOR & ARAUJO (2009). A 

parcela experimental é constituída de 5 fileiras de 5,0 m de comprimento, com 17 plantas por fileiras e 

totalizando 85 plantas por parcela. Em correspondência as seis épocas de plantio, por ocasião da maturação 

dos frutos, no ano seguinte (2011), foram realizadas a colheitas de frutos em dois pontos (estádios) de 

maturação. Para este estudo será colhido 07 frutos por parcela, para cada estádio de maturação, que foram 

acondicionados e transportados para o laboratório de Fitotecnia e Pós-Colheita-NBA/CCA/UEMA.. 

Diariamente, os frutos serão analisados física, sensorial e quimicamente, até completar 7 dias após a colheita. 

O delineamento experimental para épocas de plantio será em blocos ao acaso, com 4 repetições e 6 

tratamentos, correspondentes às épocas de plantio. Para determinação do ponto de colheita, será utilizado o 

delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos correspondentes aos estádios de maturação e 
totalizando 7 avaliações consecutivas, sendo que cada fruto constituirá uma repetição. As plantas tiveram seu 

desenvolvimento vegetativo monitorado durante todo o ciclo da cultura, em relação a cada época de plantio.  

foram tomadas as seguintes variáveis: Percentagem de florescimento, entre os 12 e 13 meses após o plantio; 

(ii)  Percentagem de frutos com formato cilíndrico e cônico; (iii) Incidência de frutos com sintomas de 



54 

 

fusariose e broca e (iv) mensurações das plantas após colheita, aos 12 e entre 20 e 22 meses após o plantio, 

tomando-se 6 plantas da área útil da parcela: altura da planta (cm); envergadura da planta (diâmetro 

transversal, cm); número de folhas; comprimento (cm) e diâmetro do pedúnculo (mm); diâmetro do caule ou 

talo (mm); número de filhotes e rebentos. A qualidade pós-colheita dos frutos e visando determinar a vida de 

prateleira, foi avaliada por meio dos seguintes atributos: comprimento do fruto com e sem a coroa (cm); 

diâmetros da base, meio e ápice (cm); peso dos frutos (g) com e sem a coroa; peso da coroa (g); peso da 

casca (g); peso da polpa (g); rendimento de polpa (%); grau de maturação (% de coloração amarela da 

casca);coloração da polpa; diâmetro do eixo central (cm); incidência de sintoma de mancha chocolate (na 

polpa); teor de sólidos solúveis totais (°Brix); acidez total titulável do suco (%), pH e conteúdo de vitamina C 

(MG/100 g). As características altura de plantas e comprimento de folha D, não sofreram efeito das diferentes 

épocas de plantio a que foram submetidas, sendo que esperava-se que aquelas plantas cultivadas nos meses 
de intensas chuvas (Fevereiro a Abril) possuíssem maiores dimensões em comparação as demais aos meses 

de menor precipitação pluviométrica. As folhas D são as mais jovens entre as adultas e com maior atividade 

fisiológica, devido a isto são avaliadas em experimentos com a cultura do abacaxi, elas revelam o estado 

nutricional, bem como fornecem dados sobre o comportamento de crescimento vegetativo das plantas. O 

diâmetro do caule de abacaxi reflete a quantidade de reserva acumulada em seus órgãos, bem como está 

diretamente ligado a quantidade e/ou espessura da folhas da planta. Como esperado plantas das épocas 

iniciais, Fevereiro, Março e Abril, possuíram um maior diâmetro de caule, porém as duas épocas extremas, 

fevereiro e julho não foram diferentes entre si.para esta características as épocas de Março (T2), Maio (T4) e 

Junho (T5) possuíram valores abaixo da média experimental (4,56 cm). Verifica-se que não houve efeito para 

as características de massa de plantas. Porém, nota-se que apesar de a época de plantio Abril (T3), possui o 

valor mais elevado de massa fresca, este não correspondeu ao valor mais elevado de massa seca, sendo este 
para a época de Junho (280 g), podemos atribuir tal comportamento ao quantidade de folhas originadas pelas 

plantas nesta época, com cerca de 59 folhas. Ainda para os dados de massa, percebe-se que as três primeiras 

épocas (Fevereiro, Abril, e Maio) possuíram massas frescas próximas as 2000 g, a tendência seria de as três 

últimas épocas, possuírem valores mais distantes das 2000 g, devido a incidência das chuvas nas primeiras. 

Devido ao fato de não haverem sido colhidas todas as parcelas, os dados abaixo são apenas dados médios, de 

forma que, só será realizada análise estatística, quando todas as épocas forem colhidas, com objetivo de se 

verificar os efeitos na qualidade dos frutos, bem como na determinação do ponto de colheita. Os meses 

iniciais, Fevereiro e Março, possuíram florescimento natural, superiores as demais épocas, podemos atribuir 

este comportamento pelo fato maior aproveitamento das adubações em cobertura, sendo que estas plantas 

passaram por dois intensos períodos chuvosos, garantindo assim um melhor acúmulo, reserva e mais 

acelerado processo de maturidade fisiológica, levando-as a possuírem um maior percentual florescimento aos 
12 meses comparado as outras épocas avaliadas. Nota-se que os frutos no ponto de colheita 2 (25 % das 

malhas da casca amareladas), possuem média experimental mais elevada para massa de fruto + coroa, que os 

frutos pertencentes ao ponto 1 (fruto verde), 1470,5 g (P1)  e 1634,7 g (P2), comportamento este também 

verificado para as caraterísticas massa de casca , polpa,  rendimento de polpa e produtividade. Isto pode ser 

atribuído ao estádio de maturidade dos frutos no momento de colheita, de forma que nas análises 

laboratoriais percebe-se que ao se descascar frutos no ponto 1 e 2, nota-se que estes possuem maior 

quantidade de liquido, comparado a aquele, e isto se deve ao tempo de acúmulo de água, açúcares e 

nutrientes no fruto. Visto que os frutos no ponto 2 passam mais tempo na planta que os frutos no ponto 1, 

desta forma drenando mais nutrientes da plantas. O que reflete diretamente nos dados relacionados à massa 

de frutos. Assim como para os dados relativos à massa nota-se que para média experimental, os dados 

biométricos de altura e diâmetro são maiores no ponto 2 que no ponto 1,  e isto pelo mesmo motivo 

explicitado para os dados de massa, onde há um maior acúmulo de nutrientes para o ponto 2  em relação ao 
ponto 1, devido ao seu tempo de permanência na planta.  

 

 

 

 

 

Tabela 1. Dimensões e medidas biométricas de plantas de abacaxi Turiaçu sob efeito de seis diferentes épocas 
de plantio. São Luís - MA, 2011. 

ÉPOCA 

 Altura  

Planta 

Comprimento  

Folha D 

Diâmetro  

Caule 
Envergadura 

 cm 

Fevereiro  94,66 a 76,55 a 5,53 a 109,64 ab 

Março  103,08 a 81,08 a 4,34 cd 124,24 a 
Abril  99,39 a 77,48 a 4,84  bc 120,95 a 
Maio  95,00 a 76,58 a 4,03 de 92,89 cd 
Junho  103,16 a 78,54 a 3,48 e 103,25 bc 
Julho  93,16 a 75,85 a 5,12 ab 86,83d 

Média  98,07 77,68 4,56 106,30 

CV  7,52 7,50 9,21 11,19 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de 
probabilidade 
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Tabela 2. Medidas de massa e número de folhas de plantas de abacaxi Turiaçu submetidas a seis 

diferentes épocas de plantio. São Luís - MA, 2011. 

ÉPOCA 

 Massa   Número de 

folhas  Fresca Seca  

 g   

Fevereiro  1753,33 a 202,57 a  60,08 a 

Março  1858,75 a 210,70 a  55,08 ab 

Abril  1945,41 a 242,96 a  57,25 ab 

Maio  1486,25 a 204,84 a  55,91 ab 

Junho  1791,25 a 280,72 a  59,08 ab 

Julho  1478,33 a 200,29 a  47,33 b 

Média  1718,8 223,6  55,7 

CV  25,85 22,97  13,52 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 

5 % de probabilidade 

 

Tabela 4. Dados de massa, rendimento de polpa e produtividade de abacaxi Turiaçu em dois diferentes 

pontos de colheita, submetidos a seis diferentes épocas de plantios. São Luís – Ma, 2011. [P1 – 0 % das 

malhas da casca amareladas(fruto verde) e P2 – 25 % das malhas da casca amareladas] 

ÉPOCA 
Ponto de 

colheita 
 

Massa 

 
Rendimento 

Polpa 
 Produtividade 

Fruto  

+  

coroa 

Coroa Casca Polpa 

g  %  T/ha 

Fevereiro 
P1  1700,5 85,7 436,8 1178,0  69,1  56,6 

P2  1732,6 88,9 431,6 1212,1  69,9  57,7 

Março 
P1  1631,6 94,6 436,6 1100,4  67,3  54,3 

P2  1784,8 92,5 433,7 1258,5  70,4  59,4 

Abril 
P1  1439,8 78,2 370,9 990,7  68,7  47,9 

P2  1469,0 78,1 365,9 1025,0  69,5  48,9 

Maio 
P1  1341,4 82,1 363,3 896,0  66,4  44,7 
P2  1330,0 80,0 349,2 900,7  67,7  44,3 

Junho 
P1  1239,3 89,3 337,1 812,9  65,6  41,3 

P2  1445,0 78,5 365,0 1001,4  69,3  48,1 

Média 
P1  1470,5 86,0 389,0 995,6  67,4  48,96 

P2  1634,7 86,0 405,6 1143,0  69,8  51,7 

 

Palavras-chave: abacaxi turiaçu; época de plantio; ponto de maturção. 
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A distribuição geográfica da palmeira babaçu (Attalea speciosa Mart. ex. Spreng) (Arecaceae) abrange nove 

estados Brasileiros. A área de ocorrência da palmeira é de cerca de 17 milhões de hectares, atingindo seu 

máximo de dominância na ‗Zona dos Cocais‘ no Maranhão Central e Norte do Piauí. Os babaçuais têm se 

expandido a um ritmo acelerado principalmente em áreas degradadas, onde a palmeira atinge uma alta 

dominância em comparação com outras espécies arbóreas (MUNIZ, 2004). A palmeira babaçu exerce um 

papel ecológico importante nas capoeiras da região porque, muitas vezes, é a única espécie vegetal com uma 

copa bem definida, auxiliando, portanto, na preservação da biodiversidade local. A palmeira também 

contribui de forma expressiva no fornecimento de biomassa para a composição da serrapilheira de capoeiras. 

A serrapilheira é a principal via de transferência no fluxo de nutrientes e fundamental para a sustentabilidade 
de uma floresta, pois permite que, pelo menos em parte, ocorra o retorno ao solo de uma significativa 

quantidade de nutrientes absorvida pelas plantas. Isso tem impacto positivo no balanço de nutrientes 

(KETTERINGS et al., 2002; MARTIUS et al., 2004). A camada de serrapilheira, juntamente com a parte 

aérea e radicular das plantas, também protege o solo dos agentes erosivos e propicia condições para o 

reestabelecimento de suas propriedades físicas, químicas e biológicas (TILMAN et al., 2002; IKPE et al., 

2003). A decomposição da serrapilheira, por sua vez, é um importante meio de transferência de matéria 

orgânica e de macro e micronutrientes para o solo, possibilitando a sua reabsorção pelos vegetais (BORÉM 

& RAMOS, 2002; KÖNIG et al. 2002). A artropodofauna do solo, em especial a entomofauna, contribui para 

a decomposição da serrapilheira e dinâmica de nutrientes e sua atividade depende da qualidade dos resíduos 

(POLYAKOVA & BILLOR, 2007). No caso da palmeira babaçu, a estipe e as folhas são altamente fibrosas, 

o que dificulta a decomposição, As características da serrapilheira que influenciam a sua decomposição são 
os teores de nutrientes, lignina, polifenóis e a relação carbono/nitrogênio (AITA & GIACOMINI, 2003). O 

estudo da entomofauna associada a restos vegetais da palmeira babaçu é particularmente importante em 

função do desconhecimento das espécies de insetos que aprovisionam o serviço ambiental de ciclagem de 

nutrientes em capoeiras dominadas por babaçu. A regulação das taxas de decomposição da matéria orgânica 

depende fundamentalmente das condições físicas e químicas do ambiente e da qualidade orgânica e 

nutricional do material que é aportado. Associado a esses fatores, a fauna edáfica se encontra envolvida nos 

processos de fragmentação da serrapilheira e estimulação da comunidade microbiana do solo (CORREIA & 

ANDRADE, 1999). Os três principais índices que têm sido usados para estimar a decomposição da 

serrapilheira são: a respiração do solo, o valor K, que é a relação entre a quantidade de material que cai do 

dossel e a que está depositada sobre o solo, e avaliações diretas mediante medidas de perda de massa (litter 

bags e cover litter) (CORREIA & ANDRADE, 1999). Diante disso,o o presente trabalho teve como objetivo 

determinar a artropodofauna associada a decomposição da palmeira babaçu. O estudo foi conduzido em 4 
(quatro) capoeiras localizadas na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís. Para 

evitar que bolsas fiquem em locais favoráveis e outras desfavoráveis, podendo prejudicar a amostragem da 

artropodofauna, foram a amostradas 3 (três) sub-parcelas por capoeira, distantes 10m, aproximadamente. 

Para a amostragem da artropodofauna associada à decomposição dos substratos da palmeira babaçu (caule e 

folha), foi utilizada a metodologia de Litter Bags, com dimensão de 10cm x 15cm. Foram confeccionados 

com tela de arame (malha hexagonal de 1cm/lado), envolta parcialmente em uma tela de 2mm na parte de 

baixo da bolsa evitando assim a perda dos substratos (caule e folha). A parte superior da bolsa não foi envolta 

para permitir o acesso dos artrópodes de tamanho maior. Os Litter Bags foram colocados a campo dia 

25.03.2011, e as coletas foram realizadas aos 7, 21, 35, 49, 70, 84 e 98 dias, durante o período chuvoso do 

ano. Os substratos para as bolsas foram o caule do babaçu, em cortes tipo pizza, e as folhas. Os substratos 

foram secos em estufa, e em cada bolsa foram colocados, em média, 50g dos substratos. Foram 
confeccionadas 216 bolsas, sendo 108 bolsas para cada substrato. As bolsas foram colocadas sobre o solo, e 

para cada coleta retirou-se 2 (duas) bolsas, uma com caule e outra com folhas, em todas as sub-parcelas. 

Após a coleta das bolsas do campo, realizou-se a separação dos resíduos dos substratos dos artrópodes. Os 

espécimes coletados foram identificados ao nível de ordem e armazenados em frascos contendo álcool 70%. 



57 

 

Curvas de rarefação de ordens foram calculadas separadamente para caule e folha de babaçu e para cada 

coleta através da função Mao Tao do programa estatístico Estimates 7.5 (COLWELL, 2004) a fim de 

determinar se o tamanho amostral e o esforço amostral foram suficientes bem como para comparar a 

artropodofauna associada à decomposição em caule e em folhas. Os dados foram testados para normalidade e 

transformados em (x+0,5)1/2, quando necessário. Em seguida, foram submetidos à análise de variância 

utilizando um esquema fatorial 2x7 (dois tipos de substrato e 7 períodos de exposição) e as médias dos 

tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os softwares Statistica 8.0 

(STATSOFT INC 1984-2007) e Sigma plot 11 (SYSTAT SOFTWAR INC 2008) foram utilizados para fazer 

as análises e os gráficos, respectivamente. Foram coletados 1.016 artrópodes nos litter bags durante as 

coletas, de 12 ordens (Arachnida, Blattodea, Chilopoda, Coleoptera, Dermaptera, Diplopoda, Diplura, 

Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isopoda, Thysanura). A ordem Hymenoptera representa 71,85% dos 
artrópodes coletados. Dos artrópodes coletados a sexta coleta foi a que apresentou um maior número 28,84% 

e a segunda coleta apresenta o menor número 5,02%. Pode-se observar nas coletas, há um diferença entre os 

substratos (F1,154 = 51,327; p=.00000), onde as bolsas com folha que apresentaram um maior numero de 

artrópodes em relação aos de caule. E houve diferença na abundância de artrópodes das coletas (F6,154 = 

4.0371; p = 0,00087) sendo a sexta coleta a com maior abundância de artrópodes em comparação com as 

coletas 1, 2, 3, 4 e 5, a sétima coleta não diferiu de nenhuma das demais. Não houve diferença entre as 

coletas na riqueza de ordens de artrópodes para caule. Para as folhas houve diferença entre a riqueza de 

ordens nas coletas 2, 3 e 5, apresentaram menor riqueza de ordens em comparação com as coletas 1, 4, 6 e 7. 

Quando comparadas a riqueza de ordens de artrópodes para caule e folha para cada coleta pode-se observar 

que nas coletas 1, 4, 6 e 7 a riqueza foi maior em folhas, enquanto nas demais não houve diferença. As 

ordens encontradas abrangem um grande número de funções ecológicas, principalmente detritívoras e 
predatória. Essas funções ecológicas podem ser associadas a diversos processos como a ciclagem de 

nutrientes e a incorporação de matéria orgânica (MELO et al., 2009). Dentre a macrofauna coletada, as 

formigas e os besouros se destacam, pois atuam como detritívoros, quebrando o material vegetal em frações 

menores e facilitando a ação decompositora dos microrganismos, constituindo um grupo funcional chamado 

de ―engenheiros-do-solo‖. A presença de formigas em grande densidade em todas as épocas de coletas, pode 

ter relação com a sua adaptabilidade ao meio, à variedade de costumes alimentares e ao hábito de vida 

colonial (MENEZES et al., 2009). Melo et al. (2009) relatam que, nas florestas tropicais, as formigas são um 

dos grupos dominantes, tanto em número de espécies quanto em biomassa, chegando a ter quatro vezes mais 

biomassa do que todos os vertebrados. A presença de predadores, como as espécimes das ordens Arachnida e 

Chilopoda, nas coletas, pode estar relacionada a habitats mais diversificados com alta riqueza de grupos 

(MERLIM et al., 2005). O grupo Diplopoda apresentou uma das maiores densidade nas coletas. Esta 
preferência se deve à tendência destes grupos à viverem em  microhabitats mais sombreados e úmidos 

(DAUGER et al, 2005) pelo fato de serem saprófagos. 

 

Palavras-chave: decomposição, artrópodes, Litter Bags 
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No trópico úmido, devido às altas temperaturas, elevada precipitação pluvial e solos de reduzida fertilidade 

natural e de estrutura frágil, os efeitos do preparo das terras com arado ou grade podem ser negativos, e por 

este motivo o uso do plantio direto na palha tem sido recomendado como prática importante para a 

sustentabilidade dos agroecossistemas (MOURA et al., 2008). Dessa forma, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito da cobertura do solo com resíduos de leguminosas em aléias em um Argissolo de 

textura franco-arenosa nas condições do Trópico úmido. Na implantação do experimento, em janeiro de 

2002, na Universidade Estadual do Maranhão, utilizou-se quatro espécies de leguminosas: leucena (Leucaena 

leucocephala), gliricídia (Gliricidia sepium), sombreiro (Clitoria fairchildiana) e acácia (Acacia mangium), 

combinadas entre si, nos seguintes tratamentos: Sombreiro+Gliricídia (S+G); Leucena+Gliricídia (L+G); 
Acácia+Gliricídia (A+G); Sombreiro+Leucena (S+L); Leucena+Acácia (L+A); Testemunha (Test), sem 

leguminosas. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições, em 

parcelas de 21x4m. As leguminosas foram dispostas em linhas duplas, espaçadas de 0,5m entre plantas e 4m 

entre linhas, em parcelas de 21 x 4m. Entre as leguminosas, foi plantado quatro linhas de milho G5020, no 

espaçamento de 1x0,20m. As adubações básicas foram de 111 Kg.ha-1 de uréia, 133 Kg.ha-1 da de P2O5 e 66 

Kg.ha-1 de K2O. A dinâmica populacional de plantas daninhas foi avaliada pela densidade, biomassa e índice 

de diversidade de Shannon. Na coleta foi utilizado um quadrado de 0,5 m de lado lançado ao acaso em três 

pontos dentro da parcela. Para determinação da densidade do solo e porosidade total, foram retiradas três 

amostras indeformadas, por parcela, em anéis volumétricos de 100 cm3 na profundidade de 10 cm. A 

densidade foi calculada pela fórmula: ρs = m/v e  Фt =1–(ρs /2,65), onde ρs = densidade do solo; m = massa 

do solo da amostra seca a 105oC; v = volume do anel, e, a porosidade: Фt =1–(ρs /2,65),  onde Фt = 
porosidade total; e, a densidade de partícula foi assumida como 2,65. A Taxa de Infiltração de Água (Kfs) foi 

determinada utilizando-se o permeâmetro de Guelph (REYNOLDS et al., 1983), com três determinações por 

parcela. A coleta da macrofauna foi feita conforme o método recomendado pelo programa Tropical Soil 

Biology and Fertility (TSBF) (ANDERSON & INGRAM, 1993), coletando-se 2 monólitos de 0,25mx0,25m 

x0,10m de solo nas entrelinhas da cultura em cada parcela. Para cada tratamento, foram calculados: 

densidade total, riqueza média; índice de diversidade de Shannon; e, índice de equitabilidade de Pielou. Com 

auxílio do programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2003), foram realizadas análises de 

componentes principais (ACP) entre-classes, e para normalização dos dados foi feita a transformação do tipo 

Ln (x). A significância estatística das entre-classes foi avaliada pelo teste de permutação de Monte Carlo. Na 

colheita do milho, foram avaliados a matéria seca e os parâmetros de produtividade: produtividade de grãos, 

peso de espiga e peso de 100 grãos. Os dados foram submetidos à analise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste de comparação múltipla de Tukey (P<0,05). A produção de biomassa vegetal 
distribuída no solo entre as parcelas de cada tratamento, em janeiro de 2011, indica a acácia como 

leguminosa mais produtiva (Tabela 1). Tendo em vista estes resultados, a combinação A+L parece ser mais 

atraente, pois atende aos critérios de precocidade, quantidade e longevidade, embora esses não sejam os 

únicos que devam ser considerados na escolha das espécies para a combinação no sistema. Os tratamentos 

com participação da acácia se destacaram como os de maior efeito sobre a densidade e biomassa de plantas 

daninhas, observando-se diferenças significativas entre estes tratamentos e a testemunha (Tabela 2). A 

quantidade de biomassa aplicada proporcionou reduções significantes na densidade e biomassa das plantas 

daninhas, o que evidencia que, a palha remanescente das leguminosas, dificulta a emergência destas espécies, 

possivelmente por interceptar à incidência direta da luz e/ou impedir fisicamente a saída de plântulas até a 

superfície do solo, ou, aos efeitos biológicos de produtos alelopáticos derivados da decomposição dos 

resíduos. Para o índice de Shannon (Tabela 2), não houve diferença significativa (P>0,05) entre os 
tratamentos. Observa-se ainda que estes valores foram baixos ou muito baixos (CAVALCANTI & 

LARRAZÁBAL, 2004), revelando a não existência de uma espécie dominante na comunidade infestante. Os 

indicadores físicos densidade do solo e taxa de infiltração foram alterados pela aplicação dos resíduos na 

superfície (Tabela 3). O tratamento A+L proporcionou diminuição significativa na densidade do solo em 
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Tabela 1 - Quantidade de biomassa vegetal, em ramos podados, distribuída nas parcelas pela combinação de 

leguminosas, em Sistema de Cultivo em Aléias. São Luís, MA. Janeiro, 2011.  

Tratamento L + S L + A L + G A + G S + G 

Biomassa Vegetal (t.ha
-1

) 22 39 16 30 14 

Tabela 2 - Efeitos da cobertura sobre a Densidade, Biomassa e Índice de Diversidade de Shannon-Wiener 

das plantas daninhas no Cultivo em Aléias. São Luís, MA. Janeiro, 2011. 

Trat. 
Densidade 

(plantas.m
-2

) 

Biomassa 

(g.m
-2

) 

Diversidade 

de Shannon 

L + S 75,4 ab 32,3 ab 1.10 a 

L + A 20,0 b 9,68 b 0.98 a 

L + G 60,7 ab 34,4 ab 1.18 a 

A + G 18,7 b 13,6 b 1.16 a 

S + G 54,4 ab 37,8 ab 1.07 a 

TEST 66,0 a 62,5 a 1.29 a 
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

comparação à Test (Tabela 3), provavelmente pela menor exposição do solo frente a compactação pelas gotas 

de chuvas, proporcionado pela maior quantidade de resíduos distribuída nas parcelas (ver Tabela 1). As 

combinações A+L e G+L foram eficientes estratégias para incrementar a Taxa de Infiltração, onde, 

praticamente, dobraram as taxas, quando comparados a T (Tabela 3). Este efeito pode estar associado ao 

incremento dos poros condutores de água, conforme relatado por Silva et al. (2004). Não houve diferença 

significativa na Porosidade Total nos tratamentos com resíduos e a testemunha (Tabela 3). As densidades da 

macrofauna observadas mostraram um efeito positivo das leguminosas sobre a comunidade da macrofauna 

(Tabela 4). A densidade máxima foi observada no tratamento A+G, evidenciado pela explosão populacional 

de cupins presentes nessa área. O tratamento S+G apresentou o maior índice de diversidade e de 

equitabilidade, revelando a distribuição equitativa das abundâncias entre os grupos, apesar da complexidade 

da comunidade. Para a riqueza média de espécies (Tabela 6), não houve diferença significativa (P>0,05) entre 
os tratamentos. A análise dos componentes principais (ACP) mostrou que os dois primeiros eixos explicaram 

36,73% da variabilidade total dos dados (Figura 1). Foram observadas proximidades dos tratamentos G+A, 

A+L e G+S, sendo influenciados pelos grupos Heteroptera, Larva de Lepidoptera, Arachnidae, Isoptera, 

Diplopoda, Isopoda, Chilopoda, Dermaptera, Gastropoda, Thysanura, Blattodea, Scorpionida e Oligochaeta. 

Essa proximidade justifica-se por apresentarem, as três combinações, maiores quantidade de cobertura do 

solo (ver Tabela 1), conforme relatado por Hang et al. (1995), pois a maior disponibilidade de fontes de 

energia e nitrogênio favorece a reprodução dos invertebrados, com consequências no aumento do número de 

grupos e do número de indivíduos da macrofauna do solo. A adição de resíduos proporcionou diferenças 

significantes nas produções de matéria seca do milho, em relação à testemunha, sem leguminosa (Tabela 5). 

Por meio do consórcio entre plantas de cobertura foi possível sincronizar a velocidade de decomposição e 

liberação de N, derivado da adição dos resíduos de leguminosas, e a sua absorção pela cultura intercalar, uma 
vez que a fitomassa obtida passa a apresentar uma relação C/N intermediária (GIACOMINI, 2001), obtendo-

se, assim, um aumento correspondente na matéria seca da cultura. A produtividade de grãos aumentou 

significativamente com a adição dos ramos, correspondendo a acréscimos de 52,21 a 62,08%, em relação â 

testemunha, sem leguminosa (Tabela 5). A melhoria na qualidade do solo, refletida pela maior produtividade 

do milho das parcelas com resíduo, em relação à testemunha, pode ser atribuída a três fatores principais: i) 

maior capacidade de aeração das parcelas cobertas com resíduos; ii) maior quantidade e melhor 

aproveitamento do nitrogênio aplicado, tanto na forma orgânica quanto inorgânica, como consequência da 

maior aeração; e, iii) melhor distribuição e manutenção de níveis adequados de bases na zona radicular 

(AGUIAR, 2006). A aplicação dos resíduos alterou sensivelmente o peso das espigas de milho, produzindo 

espigas com quase o dobro da massa, com acréscimos de 34,73 a 47,08% (Tabela 5). Concluiu-se que o 

sistema de plantio direto na palha com leguminosas cultivadas em aléias pode ser considerado alternativa de 
uso sustentável do solo nas nossas condições de regime pluviométrico e nos Argissolos franco-arenosos por 

sua capacidade de reciclar nutrientes, melhorar os indicadores de qualidade do solo ao longo do tempo, 

reduzir a infestação de plantas daninhas, favorecer a densidade e diversidade de macrofauna, e garantir 

maiores produtividades na cultura do milho. 
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Figura 1. Análise dos componentes principais (ACP‘s) da densidade de macrofauna edáfica em Sistema de 
Cultivo em Aléias. São Luís, MA (junho, 2011). A, Diagrama de ordenação dos tratamentos. B, Círculo de 

correlações entre os grupos taxonômicos da macrofauna. Teste de permutação. 

 

Palavras-chave: Sistema de aléias com leguminosas, alelopatia, sustentabilidade 
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Eixo 2 = 14,16% 

B A 

R= 36,73% e P = 0,1 

Tabela 3 - Valores médios de Densidade do solo (ρs), Porosidade Total (Фt) e Taxa de Infiltração de água 

(Kfs), em relação à cobertura, no Cultivo em Aléias. São Luís, MA. Agosto, 2011. 

Trat. 
ρs 

(Mg.m-
3
) 

Фt 

(m
3
.m

-3
) 

Kfs 

(mm.h
-1 

) 

L + S 1.17 ab 0.57 a 56.09 ab 

L + A 1.09  b 0.58 a 72.23  a 

L + G 1.14 ab 0.58 a 72.39  a 

A + G 1.21 ab 0.53 a 49.38 ab 

S + G 1.17 ab 0.56 a 59.44 ab 

TEST 1.24  a 0.52 a 36.91  b 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 4 - Densidade Total, Riqueza Média de Espécies (S) e Índices de Diversidade relativos à macrofauna 

do solo, a 10 cm de profundidade, em Sistema de Cultivo em Aléias. São Luís, MA. Junho, 2011.  

Grupos 

Tratamentos 
R 

(%) 
P

z
 S + L A + L G + L A + G S + G T 

-----------------No de Indiv.m
-2

----------------- 

Densidade Total 1040 1036 998 4264 586 684 37,92 0.09 

Riqueza Média de Espécies 9 a 8,75 a 6,75 a 9,5 a 10,5 a 5,75 a 30.96 0.21 

Índice de Shannon-Wiener 1.27 ab 1.18 ab 1.00 ab 0.63 b 1.82 a 1.05 ab 45.13 0.04 

Índice de Pielou 0.58 ab 0.53 ab 0.55 ab 0.30 b 0.78 a 0.59 ab 40.37 0.07 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Tabela 5 - Matéria Seca (Kg.ha-1) e Parâmetros de Produtividade do Milho sob diferentes tipos de cobertura 

em Sistema de Cultivo em Aléias. São Luís, MA. Agosto, 2011. 

Tratamento 
MS 

(Kg.ha
-1

) 

Parâmetros de Produtividade 

Produtividade de 

grãos (Kg/ha) 

Peso de espigas 

(g/espiga) 
Peso de 100 grãos (g) 

L + S 2.800 a 3.157,5 a 89,14 a 21,9 a 

L + A 2.100 b 3.123,1 a 90,27 a 23,3 a 

L + G 2.000 b 2457,4 a 72,27 ab 23,5 a 

A + G 2.000 b 2.607,5 a 81,15 ab 22,4 a 

S + G 1.900 bc 2.757,5 a 82,95 a 22,2 a 

TEST. 1.400 c 1.174,3 b 47,17 b 19,7 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 
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Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA‘s) formam uma simbiose mutualística com as raízes da maioria 

das plantas, trazendo benefícios não somente à planta, mas também ao solo. Uma das principais contribuições 

dos FMA‘s para nutrição das plantas é o aumento na absorção de fósforo (Berbara et al., 2006). Além dos 

fungos micorrízicos, o carvão também tem sido considerado um fator de melhoria dos atributos físicos e 

químicos do solo. Devido à sua porosidade e grande superfície específica, o carvão pode aumentar a 

capacidade de retenção de água (Madari et al., 2006), e também a retenção e disponibilidade dos nutrientes. 

Outros agentes biológicos do solo que ajudam na melhoria física deste são as minhocas, sendo a mais comum 

a Pontoscolex corethrurus, que segundo Ponge et al. (2006) esta espécie favorece a humificação da matéria 

orgânica do solo através de sua ligação com o carvão. Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito 
da minhoca Pontoscolex corethrurus e do carvão sobre a produção e a micorrização do milho com adubação 

mineral e orgânica em casa de vegetação. O experimento foi desenvolvido nas instalações do Núcleo de Pós-

Graduação da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e obtém duas etapas. O solo utilizado foi um 

Argissolo, coletado no município de São Luís – MA, a uma profundidade de 0-20 cm, seco a temperatura 

ambiente e peneirado a 2mm.  A primeira etapa do experimento foi o ensaio com as minhocas, estas foram 

coletadas e armazenadas dentro de caixas plásticas juntamente com solo. (Figura 1). No laboratório, as 

minhocas foram contadas e separadas, e posteriormente colocadas em seus respectivos tratamentos com solo 

e carvão. O carvão utilizado no experimento foi obtido da casca do babaçu (Atalea speciosa), adquirido no 

município de Arari – MA. Para que pudesse ser utilizado, o carvão foi moído e peneirado a 2mmm. O carvão 

foi utilizado nas seguintes dosagens: 60g/kg de solo (dose I) e 120g/kg de solo (dose II). E, para o esterco, foi 

utilizada dosagem de 7,5g/kg de solo. Foram preparados os seguintes tratamentos: solo; solo + esterco; solo + 
esterco + carvão (dose I); solo + esterco + carvão (dose II); solo + carvão (dose I); solo + carvão (dose II). 

Cada microcosmo tinha peso total de 1kg, foram adicionados 5 minhocas e protegidos com uma tela para 

reter a fuga das minhocas e impedir a entrada de qualquer invasor. Este ensaio foi conduzido em ambiente 

com baixa luminosidade e temperatura em torno de 24°C. Diariamente os vasos eram monitorados e sempre 

mantidos com umidade à 70% da capacidade de campo e verificava-se a produção de coprólitos. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x2 com 6 tratamentos e 4 

repetições, totalizando 24 microcosmos. A segunda etapa do experimento foi o ensaio com o milho (Zea 

mays), cultivar BR106, as sementes passaram pelo processo de desinfecção superficial, com hipoclorito de 

sódio a 1% (3 minutos) e lavadas em água destilada e foram semeadas 8 sementes em cada vaso de 5L. 

Foram adicionados e misturados, em cada vaso de 5 kg, cerca de 37,5 g de esterco e duas doses de carvão 

(300 e 600 g) para compor os tratamentos. No total, o experimento foi composto de 9 tratamentos com 4 

repetições. Os tratamentos dos vasos foram os seguintes: Solo; Solo + Solução Nutritiva (SN); Solo + 
Esterco; Solo + SN + Carvão (600g); Solo + SN + Carvão (300g); Solo + Esterco + Carvão (600g); Solo + 

Esterco + Carvão (300g); Solo + Carvão (600g); Solo + Carvão (300g). O milho foi regado todos os dias, e 

após 10 dias se fez o desbaste deixando-se apenas 1 planta por vaso. Após 45 dias, no período de floração, as 

plantas foram retiradas dos vasos e separadas parte aérea e raízes. As raízes foram utilizadas para determinar 

a colonização micorrízica, primeiramente foram coloridas (Figura 2) seguindo a metodologia de Phillips & 

Haymann (1970). Após as raízes estarem devidamente coloridas, foi determinada a colonização micorrízica 

(Figura 2) pelo método de interseção em placa quadriculada segundo a metodologia de Giovannetti & Mosse 

(1998). A determinação da densidade dos esporos no solo de cada tratamento foi feita por peneiramento 

úmido segundo metodologia de Gerdemann & Nicolson (1963). Segundo os resultados obtidos para o ensaio 

com as minhocas, observou-se alta taxa de mortalidade das minhocas, principalmente nos tratamentos de solo 

+ carvão (Gráfico 1). Para o ensaio com o milho, foi observado que todas as raízes da planta apresentaram 
colonização dos fungos micorrízicos arbusculares (Figura 2), no entanto, de acordo com os resultados, não 

foram observados diferenças estatísticas quanto à colonização micorrízica entre os tratamentos (Tabela 1). 

Para a densidade de esporos no solo, foi observado que o tratamento T2 (Solo + SN - solução nutritiva) 

apresentou maior taxa de esporulação micorrízica, sendo diferente estatisticamente dos demais tratamentos. 
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Figura 2. Metodologia de coloração das raízes – a) KOH 5%, b) HCL 1%, c) Azul de Tripan 0,05%,       d) 
Raízes coloridas; e, f, g) Metodologia de interseção em placa quadriculada; h) Visualização da presença de 

FMA‘s nas raízes de milho. 

a b 

c d 

e f 

g h 

No entanto, os tratamentos apresentaram a esporulação micorrízica neutras e levemente mais baixas em 

relação à testemunha – Solo (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

Figura 1. A e B) Coleta e armazenamento das minhocas; C) Microcosmos protegidos com tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 Gráfico 1. Mortalidade das Minhocas 
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Tabela 1. Colonização micorrízica nos 

diferentes tratamentos em casa de 

vegetação. 

 

 

Tratamentos Colonização 

Micorrízica* 

Solo 23.10657 a 

Solo + SN¹ 28.11907 a 

Solo + E² 21.59900 a 

Solo + SN + 

C600³ 

26.05389 a 

Solo + SN + 

C300
4
 

29.72336 a 

Solo + E + C600 21.71702 a 

Solo + E + C300 36.51958 a 

Solo + C600 30.62499 a 

Solo + C300 34.35427 a 

 
Gráfico 2. Esporulação Micorrízica dos FMA na superfície 
radicular do solo. 

Palavras-chaves: Pontoscolex corethrurus, micorrização, carvão, milho (Zea mays). 
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O arroz (Oryza sativa L.), pertencente à família Poacea, é o cereal mais cultivado e consumido em todo o 

mundo. O Maranhão se notabiliza pelo volume e área expressivos e, sobretudo, pelo número de famílias 

envolvidas na produção de arroz. O arroz tem sua produtividade afetada por vários fatores, dentre eles 

destacam-se as doenças fúngicas que podem ocasionar redução no rendimento. Neste trabalho, objetivou-se 

avaliar isolados de Bacillus spp no controle de patógenos foliares do arroz, ocorrentes nas lavouras integradas 

ao regime de agricultura familiar no Maranhão, através de testes em casa de vegetação. Foram realizadas 

visitas nos campos de produção de arroz, nos municípios do Estado do Maranhão, para coletas de plantas 

sadias e com sintomas de doenças. A partir das plantas doentes, foram realizados isolamentos da parte 

intermediária das lesões e repicagem dos isolados dos patógenos foliares para meio de cultura Ágar Batata 

Dextrose (BDA). Os testes de patogenicidade foram realizados em casa de vegetação, com a inoculação dos 

patógenos na variedade Primavera. A inoculação dos isolados de Bacillus foi através de pulverização da parte 
aérea das plantas, onde os isolados utilizados foram: B35, B12, B40 (Bacillus sp); B7 (Bacillus 

licheniformes); B16(B. macerans); B22 (B. polymyxa); B22‟ (B. pentothenticus); B41 e B47 (B. cereus). 

Após a colonização do antagonista por uma semana, foi inoculado o patógeno desafiante, através de 

pulverização da parte aérea das plantas com suspensão de 3 x 10 5 conídios / mL, obtida através da raspagem 

das colônias, ajustada com auxílio de câmara de Newbauer. A avaliação foi realizada oito dias após a 

inoculação do patógeno estimando o percentual de área foliar atacado. O delineamento estatístico foi 

inteiramente casualizado, com nove tratamentos, constituídos de isolados de antagonistas, com três 

repetições, sendo que cada bandeja (avaliaram-se plantas/bandeja) constituiu de uma unidade experimental. 

A testemunha constou somente de plantas inoculadas com o fitopatógeno, através da pulverização da parte 

aérea das plantas. Na avaliação dos isolados de Bacillus em plantas de arroz inoculadas com P. grisea, os 

isolados B41, B47, B35, B12, B7 e B22‟ apresentaram diferença significativa em relação à testemunha, isto 

é, permitiram uma redução significativa da área foliar lesionada das plantas de arroz inoculadas com o 

patógeno P. grisea, refletindo assim uma diminuição na severidade da doença. O isolado B41 (B. cereus) 

permitiu a menor severidade da doença, com uma redução de 80% da área foliar lesionada (Tabela 1). Os 
demais isolados (B16, B40 e B22) não apresentaram diferença significativa em relação à testemunha. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Assis et. al., (1997), quando avaliando 20 isolados de 

Bacillus spp. contra Xanthomonas campestris pv. campestris LFR-3 no campo em plantas de repolho 

„Midori‟, obtiveram 78 % e 71 % de redução de sintomas da doença com B. cereus. Bettiol & Kimatti 

(1990), verificaram o efeito de B. subtilis sobre Pyricularia grisea, em plantas de arroz e relataram que esta 

bactéria possui grande potencial inibitório ao desenvolvimento micelial destes fungos. Assim, a viabilização 

de novas pesquisas nessa área é necessária e, portanto, na busca do desenvolvimento sustentável. 

Tabela 1. Avaliação da redução de área foliar lesionada por Pyricularia grisea com a utilização isolados de 

Bacillus. São Luís, 2011. 

Tratamento Médias (percentual de área foliar 

lesionada) 

Redução da área foliar lesionada 

(%) 

Testemunha 34,75 a - 

B47 (B. cereus) 12,14 bcd 65 

B35 (Bacillus sp) 19,71 bcd 43 

B41 (B. cereus) 6,96 d 80 

B12 (Bacillus sp) 10,23 cd 70,5 
B40 (Bacillus sp) 22,86 abc 34 

B16 (B. macerans) 24,51 ab 29,5 

B7 (Bacillus 

licheniformes) 

12,79 bcd 63 

B22‟ (B. pentothenticus) 17,38 bcd 50 

B22 (B. polymyxa) 24,45 ab 29,5 

Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 1 % de significância. 

CV= 25,55. DMS=13,73  
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Os marsupiais formam o grupo mais diversificado entre os mamíferos da região neotropical, distribuem-se do 
sul da Argentina até o centro sul dos Estados Unidos, vivem bem em todos os habitats terrestres sendo 

animais tipicamente arborícolas utilizando suas garras durante o deslocamento rápido, apresentam uma dieta 

variada, pois consomem desde insetos e frutos a pequenos vertebrados, além disso, servem de alimentos para 

outros animais como mamíferos maiores e aves de rapina, atuam como dispersores de sementes operando 

ativamente na dinâmica das florestas e na identificação de áreas degradadas, quando formam micro habitats 

(Andrade, 2009; Delciellos, 2006). A técnica de identificação molecular utilizando DNA mitocondrial 

denominada DNA barcode, baseia-se no gene codificador da Citocromo Oxidase Subunidade 1 (COI) o qual 

possui características exclusivas, capazes de distinguir espécies afins e até mesmo grupos filogeográficos 

dentro de uma mesma espécie, nesse caso mostrando-se o fragmento mitocondrial mais indicado para ser 

utilizado como marcador taxonômico na identificação de espécie (Herbert, et al, 2003; Popa, 2007). Nesse 

contexto objetiva-se com esse projeto conhecer inicialmente os marsupiais da APA do Inhamum, a fim de 
investigar questões sistemáticas e produzir etiquetas taxonômicas através do DNA mitocondrial do animal, 

para que este possa compor bancos de dados moleculares futuros. O estudo desenvolveu-se na Área de 

Preservação Ambiental do Inhamum, que está localizada na parte centro leste do estado do Maranhão na 

cidade de Caxias entre as coordenadas 04º53‘30‖ S e 43º24‘53‖ W à margem da BR 316, cerca de 4 km do 

perímetro urbano (Neres & Conceição, 2010). Realizou-se cinco campanhas de sete dias nas margens direita 

e esquerda da APA em referência MA-127 no sentido Caxias/São João do Sóter, para tanto usou-se 

armadilhas dos tipos: Sherman, Tomahawk e Pitfall que foram igualmente distribuídas nas áreas das duas 

margens, atrativos como: amendoins, bananas, abacaxis e macaxeiras foram utilizados como iscas nas 

gaiolas. As armadilhas foram examinadas pela manhã, durante os sete diasda campanha, os espécimes 

coletados receberam um nome de campo e foram levados para o Laboratório de Biologia do CESC/UEMA, 

onde foram etiquetados, medidos, fotografados, inspecionados quanto à presença de ectoparasito e 
endoparasito, taxidermizados, retirado tecido muscular que foi acondicionado e fixado a álcool 70% para o 

isolamento de DNA. O DNA total foi extraído usando protocolo de fenol clorofórmio a integridade da 

molécula foi visualizada em um mini gel de agarose a 1%. Fragmentos de uma região dos genes 

mitocondriais COI e rRNA 16S foram isolados e amplificados através da técnica da Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) usando-se primers específicos. Os produtos da PCR foram sequenciados utilizando-se o 

método didesoxiterminal (Sanger et al., 1977) no seqüenciador automático de DNA 3500 da UFPA, Campus 

de Bragança, IES parceira. Realizou-se a análise dos dados a partir da edição e alinhamento das sequências 

gerados no BIOEDIT (Hall, 1999). A qualidade da informação e as análises filogenéticas foram estimadas 

através dos programas MEGA (Tamura, 2007) e DnaSP 4.0 (Rozas et al., 2006). O esforço amostral nas 

cinco campanhas foi de 3.360 armadilhas/noite, com 34 marsupiais coletados, sendo estes de seis gêneros 

diferentes (figura 1) quatro já identificados, no entanto quatro espécimes que acredita-se ser do mesmo 

gênero ainda não foram taxonomicamente identificados. Com a técnica de seqüenciamento obteve-se 23 
sequências para o gene mitocondrial rRNA 16S e uma sequência para o gene mitocondrial codificador da 

Citocromo Oxidase Subunidade 1 (COI) para os marsupiais de ocorrência na APA do Inhamum. Um 

fragmento 532 pb do gene mitocondrial rRNA 16S foi gerado e duas sequências foram retiradas do GenBank 

(AJ508398 e AF166346). A partir dos 532 pares de bases observou-se que 381 sítios foram conservados, 151 

variáveis e 142 informativos para parcimônia. A composição nucleotídica consistiu de 26,4% de T, 21,2% C, 

32,7% de A e 19,8% de G. Obteve-se 19 haplótipos com uma diversidade nucleotídica de 0,10826 e 

haplotípica de 0,9767. Resultados estes que revelam a grande variabilidade genética entre as espécies de 

marsupiais da família Didelphidae de ocorrência na APA do Inhamum. A divergência nucleotídica entre 

todos os espécimes analisados variou de 0 a 18,1%, sendo a maior variação entre M. domestica e um dos 

espécimes ainda não identificado  (18,1%); entre o gênero Micoureus a variação foi de 0 a 2,0%, entre os 

Marmosa foi de 0,7%, entre os Gracilinanus foi de 0 a 0,7%, entre Monodelphis domestica foi de 0 a 4,0%, 
entre os espécimes de D. albiventris foi de 0 a 0,2% e entre D. marsupialis foi de 0 a 1,5% (Tabela 1). Os 

resultados moleculares evidenciaram a partir de uma árvore de distancia (NJ) não enraizada oito clados, onde 

o clado 1 apresenta o gênero Gracilinanus; clado 2 M. domestica, Clado 3 Marmosa, clado 4 Micoreus, clado 

5 D. albiventris, clados 6 e 7 espécimes não identificados e clado 8 D.marsupialis (Figura 2). Em virtude da 
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grande diferença nucleotídica entre os espécimes analisados evidencia-se a necessidade de um maior número 

amostral, bem como estudos com outros fragmentos gênicos para os marsupiais de ocorrência na APA do 

Inhamum. Este novo resultado permitirá evidenciar a identificação ao nível de espécie para os quatro 

espécimes ainda não identificados. Um fragmento 615 pb do gene mitocondrial COI foi gerado para um 

espécime de marsupial da APA do Inhamum e quando plotada junto as sequencias do GenBank (EU095424, 

EU095423, HQ545587, GU112798, GU112797, EU096712, EU095425 e EU095421) foi identificada como 

Didelphis marsupialis. No entanto os demais espécimes coletados na APA serão sequenciados para este gene 

brevemente, a fim de obter-se um banco de dados de DNA barcode para as espécies de ocorrência no 

Inhamum. Isto será possível realizar através da Integração com o projeto na rede DNA barcode de Tetrapoda 

e com o uso do sequenciador automático 3500 atualmente instalados no Laboratório de Genética e Biologia 

Molecular (GENBIMOL) do CESC/UEMA. Este trabalho foi licenciado pelo IBAMA Nº 25746-1. 
 

 

 

Figura 2. Marsupiais coletados na APA do Inhamum Monodelphis, Micoureus, Marmosops, Gracilinanus; 

Didelphis e Marmosa. 
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A classificação taxonômica de roedores é geralmente baseada em estudos morfológicos, o que dificulta a 

diferenciação de espécies, devido às semelhanças apresentadas (GONÇALVES e OLIVEIRA, 2004). O 

gênero Thrichomys, família Echimyidae, foi considerado por muito tempo monoespecífico, porém estudos 

recentes têm mostrado a existência de cinco espécies dentro do gênero: Thrichomys apereoides, Thrichomys 

inermis, Thrichomys laurentius, Thrichomys pachyurus e Thrichomys sp (BRAGGIO e BONVICINO, 

2004). Estes roedores são endêmicos da América do Sul, habitando áreas de pantanal, cerrado e caatinga. No 

Maranhão, foi registrada a ocorrência de Thrichomys apereoides com base em características morfológicas 

(OLIVEIRA et al. 2007). Devido aos poucos dados sobre a taxonomia e distribuição deste gênero, este 

estudo teve como objetivo identificar diferentes indivíduos do gênero Thrichomys de áreas de cerrado do 
Norte do Brasil através de caracterização cariotípica e de seqüências do gene citocromo b. Os espécimes 

foram capturados nos municipios de Estreito e Tasso Fragoso do Maranhão e Ribeiro Gonçalves e Uruçuí do 

Piauí. Ainda em campo, de todos os indivíduos coletados, foi retirado um fragmento de tecido epitelial para 

analise molecular, este material está armazenado em etanol comum no Laboratório de Genética e Biologia 

Molecular Warwick Kerr da UEMA (LabWick). Preparações de cromossomos mitóticos foram obtidos de 

medula óssea dos animais, tratadas em solução hipotônica de KCl 0,75M e fixadas com fixador Carnoy. Os 

cromossomos foram corados com Giemsa, Banda – C e Ag – NOR e comparados com cariótipos de outras 

áreas do Brasil previamente descritas para o gênero. Para as analises moleculares, foram utilizados 

fragmentos de músculo para extração de DNA seguindo o protocolo de Fenol-clorofórmio e precipitação 

com sal. O isolamento e amplificação do gene citocromo b foi feito através da técnica de Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR). A purificação utilizou o método enzimático e o seqüenciamento didesoxiterminal. As 
seqüências foram editadas e alinhadas no programa MEGA 5 e CLUSTALW (TAMURA et al, 2011). Dados 

para diversidade haplotípica e número de haplótipos foram obtidos pelo programa DNAsp 5 (LIBRADO e 

ROZAS, 2009).  Árvores filogenéticas foram geradas pelos métodos de Neighbor-joining, Máxima 

Parcimônia e Máxima Verossimilhança, utilizando como grupo externo, dados obtidos para o gênero 

Proechimys. Sequencias das 5 espécies de Thrichomys disponíveis no GenBank foram adicionadas a analise 

para identificação dos espécimes amostradas. Preparações cromossômicas foram obtidas para 4 animais 

(Tasso Fragoso – MA) que apresentaram 2n = 30 e NF = 54. O cariótipo montado é composto de 13 pares de 

cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos e 1 par acrocêntrico (par 3). O cromossomo X é um 

acrocêntrico grande e o cromossomo Y é um submetacêntrico pequeno (Figura 1). A NOR está localizada na 

região subterminal do cromossomo do par um. Regiões heterocromáticas são evidenciadas em regiões 

centroméricas em quase todos os cromossomos. O cromossomo X apresenta uma grande região 

heterocromática abaixo do centrômero. Estes dados são similares ao de cariótipos previamente descritos para 
Thrichomys laurentius do Piauí e Bahia (BRAGGIO e BONVICINO, 2004). Para as analises moleculares, 

um fragmento de 435pb com 4 sítios polimórficos foram obtidos de 8 indivíduos do Maranhão e Piauí, 

descrevendo 6 haplótipos (sendo o Hap 1 compartilhado por 3 espécimes). Em todas as árvores geradas 

nossas sequências alinharam com sequências de Thrichomys laurentius do leste do Piauí suportado com 99% 

de bootstrap (Figura 2). Os resultados indicam a ocorrência de Thrichomys laurentius para o sul do 

Maranhão e oeste do Piauí registrando pela primeira vez a ocorrência dessa espécie no Maranhão, sugerindo 

que os trabalhos baseados em dados morfológicos para Thrichomys da região sejam revistos.  
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Dentre os organismos bentônicos os poliquetas é um dos taxon mais freqüentes e abundantes, os 

macroinvertebrados bentônicos, são grandes aliados em estudos de monitoramento ambiental, devido ao fato 

de apresentarem baixa motilidade e estarem sujeitos a todo rigor do ambiente, dentre outros aspectos 

(AMARAL, et al.,1981; GRIFFTHS, 1996). Além disso, no Maranhão, os estudos sobre tal grupo faunístico 

ainda são incipientes, portanto, este trabalho teve a intenção de caracterizar a fauna de anelídeos poliquetas 

bem como sua distribuição, com fins de monitoramento ambiental, na Região Portuária do Itaqui e Área de 

Proteção Ambiental da Ilha dos Caranguejos. As coletas ocorreram em abril, agosto, outubro de 2010, janeiro 

e março de 2011, durante baixa-mar em dois locais: Igarapé Tronco, na Ilha dos Caranguejos, 

(2°49‘56,24‘‘S; 44°29‘41,92‘‘W) e Igarapé Buenos Aires, Região Portuária do Itaqui, (2°35‘57,7‘‘S; 

44°21‘09,4‘‘W). O procedimento realizado em campo baseou-se na determinação de um transecto de 50m, 

no qual três pontos, distantes entre si de 25m, foram demarcados para a retirada do sedimento: mesolitoral 
inferior (Z1), intermediário(Z2) e superior(Z3). Para a retirada da amostra foi utilizado um testemunho 

coletor de 1 m de comprimento, com bordas serrilhadas e diâmetro de 10 cm. O coletor foi introduzido até 

uma profundidade de 20 cm, perfazendo um volume aproximado em 1256 cm³ de sedimento. O material 

biossedimentológico passou por tratamento anestésico de cloreto de magnésio 10%, posteriormente fixação 

em formol 4% e permanecem na coleção do Laboratório de Pesca, Biodiversidade e Dinâmica Populacional 

de Peixes, conservados em etanol 70%. Os espécimes foram identificados em nível de família, sendo 

desconsiderados os fragmentos ou aqueles muito deteriorados. Foram diagnosticadas 12 famílias: 

Ampharetidae, Capitellidae, Dorvilleidae, Glyceridae, Lumbrineridae, Nephtyidae, Nereididae, Orbiniidae, 

Paraonidae, Phyllodocidade, Pilargidae e Syllidae (Fig.1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Famílias de poliquetas identificadas na Região Portuária do Itaqui e Ilha dos Caranguejos: 

Ampharetidae (a), Capitellidae (b), Dorvilleidae (c), Glyceridae (d), Lumbrineridae (e), Nephtyidae (f), 

Nereididae (g), Orbiniidae (h), Paraonidae (i), Phyllodocidade (j), Pilargidae (k) e Syllidae (l). 

 

Todas estiveram presentes na Região Portuária do Itaqui e apenas 7 delas na Ilha dos Caranguejos: 

Capitellidae, Lumbrineridae, Nephtyidae, Nereididae, Paraonidae, Pilargidae e Syllidae. O número de 
espécimes de anelídeos poliquetos coletados totalizou 658, com 378 exemplares na (Região portuária do 

Itaqui, Igarapé Buenos Aires e 280 exemplares na Ilha dos Caranguejos, Igarapé Tronco. Acredita-se que a 

maior abundância tenha sido a do igarapé Buenos Aires, devido ao tipo de sedimento, cuja relação silte/argila 

foi muito pequena (Tronco=4,22, Buenos Aires=0,96), permitindo aos poliquetas maior maleabilidade para 
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sua locomoção, facilitando a distribuição numa área maior, assim como os altos teores de matéria orgânica 

(Tab. 1). Além disso, o nível de profundidade alcançado pelos organismos no interior do substrato também 

influencia.  

 

Tabela 1: Parâmetros oriundos da análise química do sedimento 

oriundos do igarapé Tronco, Ilha dos Caranguejos (I.Tronco) e igarapé 

Buenos Aires, Região Portuária do Itaqui (I.Buenos Aires). 

 M.O. pH P K Na C 

 (d/dm³) mmol/dm³ (%) 

I.Buenos 

Aires 
32 7,7 7 30,2 71,2 1,83 

I.Tronco 18 7,9 18 15,2 38,8 1,05 

  

A diversidade para a Região Portuária do Itaqui (Shannon=1,704; Simpson=0,7468) e Ilha dos Caranguejos 
(Shannon=1,444; Simpson=0,7268) foram  valores relativamente similares. Em termos de bioindicação, a 

predominância de certas espécies associadas à pobreza ou redução na abundância de outras espécies é o 

aspecto que leva maior consideração (PAIVA, 2006). Nessa perspectiva, para o litoral maranhense, a família 

Nereididae já foi citada como uma boa bioindicadora de poluição orgânica (FERES; SANTOS; TAGORI-

MARTINS, 2008). Entretanto, no Igarapé Buenos Aires (área impactada) a representação de nereidídeos foi 

muito baixa, revelando que sua resistência ao impacto é menor, ou seja, tem baixo potencial para ser 

bioindicador. Já a família Capitellidae, teve grande distribuição e abundância em detrimento das baixas 

representatividades das outras famílias na área considerada contaminada, Região Portuária do Itaqui, se 

comparado a Ilha dos Caraguejos, área controle (Fig.2 e 3). Na Ilha dos Caranguejos, a família mais 

abundante foi Paraonidae, seguida de Capitellidae e a de menor abundância, Lumbrineridae (Fig. 2). Já na 

Região Portuária do Itaqui, a família mais abundante foi a Capitellidae, seguida de Paraonidae e amenos 

abundante foi Glyceridae, com apenas 1 indivíduo (Fig. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Abundância relativa de poliquetas no período de abril de 2010 a março de 2011 para o Igarapé 

Tronco, Ilha dos Caranguejos, Maranhão. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Abundância relativa de poliquetas no período de abril de 2010 a março de 2011 para o Igarapé 

Buenos Aires, Região Portuária do Itaqui, Maranhão. 
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De maneira geral, os manguezais da Baía de São Marcos apresentam fauna de poliquetas abundante com 

distribuição ampla. A família Capitellidae foi considerada potencialmente bioindicadora de contaminação 

aquática, podendo indicar algum grau de poluição oriunda de atividades antrópicas que resultam em 

alterações ecológicas. Entretanto são necessários estudos mais específicos para validar alguma espécie ou a 

própria família como bioindicadora de poluição para a área de estudo. Além disso, foi possível observar que 

cada região estudada possui peculiaridades quanto a riqueza e abundâncias que podem estar relacionadas aos 

fatores abióticos e mesmo bióticos tais como: temperatura, oxigênio dissolvido, salinidade, pH, 

granulometria, vegetação, que necessitam de melhores estudos para saber qual fator mais influencia a 

dinâmmica da população de poliquetas. Dessa maneira, mesmo com a identificação ao nível de família, este 

trabalho contribuiu sobremaneira para o enriquecimento da literatura referente ao grupo Polychaeta no 

Maranhão tanto em dados ecológicos quanto em termos de sistemática do grupo, principalmente porque tais 
estudos são incipientes no Estado. 

 

Palavras-chave: Poliquetas, Manguezais, Biomonitoramento. 
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Estudos com biomarcadores que avaliam impactos antrópicos em áreas costeiras brasileiras têm aumentado 

recentemente principalmente nas regiões sul e sudeste do país (AMADO et al., 2006; CAMARGO; 
MARTINEZ, 2006; UMBUZEIRO et al., 2006; ZANETTE et al., 2006). Porém, pesquisas com uso de 

biomarcadores em peixes na zona costeira onde ocorre movimentação portuária, ainda são restritos em São 

Luís-MA. Essa região possui vários portos com grande capacidade para embarque de minérios e 

desembarque de petróleo e, tradicionalmente, tem na pesca artesanal estuarina uma atividade importante para 

a geração de renda e ocupação de significativa parcela da mão-de-obra local. Nesse contexto, a 

especificidade e sensibilidade de um biomarcador são importantes características para o seu uso em trabalhos 

de monitoramento ambiental (TRESIVAN, 2008), pois a partir de testes específicos é possível predizer quais 

são os organismos mais apropriados a esse tipo de análise e que podem atuar como bioindicadores. Dessa 

forma, no presente trabalho objetivou-se validar lesões branquiais como biomarcadores de contaminação 

aquática em Sciades herzbergii e Bagre bagre capturados pela pesca artesanal em dois locais diferenciados 

da Baía de São Marcos, a fim de subsidiar programas de monitoramento ambiental do complexo portuário da 
região. Foram realizadas coletas sazonais no mês de abril (período chuvoso) e outubro (época de estiagem) 

de 2010 na Baía de São Marcos (Fig.1), em duas áreas distintas: 1) área controle (S1) localizada na Ilha dos 

Caranguejos (02°49‘ 06‘‘S e 044°29‘05‘‘W), uma Área de Proteção Ambiental estadual; 2) área 

potencialmente contaminada, sob influência do Complexo Portuário de São Luís-MA (02º43‘14‘‘S e 

044º23‘35‘‘W), considerada uma área potencialmente contaminada (S2). Os bagres das espécies Sciades 

herzbergii e Bagre bagre foram capturados em três pontos de cada local (S1 e S2) com redes de tapagem. 

Nos locais de coleta foram aferidos os dados de salinidade, temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Dos 

indivíduos coletados, cento e vinte (120) exemplares de ambos os sexos, foram registrados os seguintes 

dados biométricos: comprimento total (LT), comprimento padrão (LP) e comprimento furcal (LF) em cm, peso 

total (WT) e o peso das gônadas (WG) em g. Depois de pesados e medidos, os exemplares foram abertos para 

observação e classificação macroscópica das gônadas. Em laboratório, as cento e vinte brânquias de S. 
herbergii e B. bagre foram fixadas em formol a 10% e mantidas em álcool 70% até o processamento 

histológico usual. Para tanto, o primeiro arco branquial direito foi desidratado em série crescente de álcoois, 

diafanizado em xilol, impregnado e incluído em parafina. Cortes transversais, de aproximadamente 5 µm de 

espessura, foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE). Foram analisados quatro cortes para cada órgão 

de cada animal. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade e as médias dos resultados 

obtidos para as alterações branquiais foram comparadas entre si através de teste t de Student. Para a tabulação 

dos dados biométricos foi utilizado o teste de comparações múltiplas (p<0,05). Os valores médios das 

variáveis abióticas registradas na Baía de São Marcos durante as quatro coletas foram agrupados em ―período 

de estiagem‖ e ―período chuvoso‖, conforme estão indicados na tabela 1. A salinidade mostrou-se uniforme 

nas duas áreas amostradas, decrescendo no período das chuvas em ambas as áreas. O oxigênio dissolvido e a 

saturação de oxigênio dissolvido foram sempre menores na área potencialmente contaminada. Os valores de 

pH e turbidez mantiveram-se constantes para as duas áreas. Os resultados da análise estatística dos dados 
biométricos para machos e fêmeas de S. herzbergii e B. bagre nos dois locais amostrados na Baía de São 

Marcos, indicam que o comprimento total e furcal dos peixes capturados no local potencialmente 

contaminado foram significativamente menores (p<0,05) do que aqueles do local de referência. Na análise 

histopatológica realizada nas brânquias de Sciades herzbergii coletados na Ilha dos Caranguejos no período 

de abril de 2010 a agosto de 2010 não foi observada nenhuma alteração morfológica. Porém, todos os 

indivíduos coletados na área potencialmente contaminada (sob influência do complexo portuário) 

apresentaram estreitamento lamelar e teleangectasia (Fig.1). A análise das brânquias dos exemplares de 

Bagre bagre coletados na Ilha dos Caranguejos no período de abril de 2010 a agosto de 2010 indicou um 

padrão diferenciado. Verificou-se a presença de alterações morfológicas (estreitamento lamelar, 

teleangectasia, fusão das lamelas secundárias e descolamento das lamelas secundárias) em indivíduos tanto 

da área de referência quanto da área potencialmente contaminada (Fig. 2). Os resultados da presente pesquisa 
indicam que a espécie estuarina-residente (S. herzbergii) é mais apropriada para análise de biomarcadores de 

contaminação aquática porque sua sensibilidade aos poluentes apenas da área potencialmente contaminada 

permitiu diferenciar as duas populações analisadas (S1 e S2). Já a espécie migrante marinha (B. bagre) não 

possibilitou essa diferenciação, visto que mostrou alterações branquiais nas duas áreas, provavelmente em 



79 

 

função dos processos migratórios dos indivíduos. Os bioindicadores são organismos, grupos de espécies ou 

comunidades biológicas cuja presença, abundância e condições são indicativos biológicos de uma 

determinada condição ambiental, sendo importantes para avaliar um determinado fator antrópico ou um fator 

natural com potencial impactante (CALLISTO et al., 2005). No caso específico da Baía de São Marcos, S. 

herzbergii pode ser considerado como um bioindicador para a comparação da estrutura e função de uma área 

impactada e de uma área de referência. O exame histopatológico realizado nas brânquias dos bagres 

coletados na região impactada (complexo portuário) apresentou várias alterações morfológicas. Na área de 

referência (Ilha dos Caranguejos) foram encontradas alterações histopatológicas apenas para a espécie B. 

bagre. O táxon Sciades herzbergii mostrou ser um bioindicador apropriado para avaliar a qualidade 

ambiental da Unidade de Conservação (Ilha dos Caranguejos) e indicar impacto ambiental na área de 

influência do complexo portuário instalado na Baía de São Marcos, sendo as lesões branquiais validadas 
como biomarcadores de contaminação aquática nessa espécie estuarino-residente.    

 

Tabela 1 – Parâmetros ambientais analisados nos seis pontos de coleta de cada região da Baía de São 

Marcos, Maranhão, no período de estiagem (abril/2010) e na época chuvosa (outubro/2010).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Fotomicrografia do primeiro arco branquial direito de exemplar de Sciades herzbergi. (A) detalhe dos 

filamentos branquiais sem alterações morfológicas (setas); (B) estreitamento lamelar; (seta); (C) teleangectasia (seta). 

X 100 HE.  

 

 

 

 

 

 

Parâmetros S1 (potencialmente contaminado) S2 (referência) 

Período de 

estiagem 

Período chuvoso Período de estiagem Período chuvoso 

Ponto 
1 

Ponto 
2 

Ponto 
3 

Ponto 
1 

Ponto 
2 

Ponto 
3 

Ponto 
1 

Ponto 
2 

Ponto 
3 

Ponto 
1 

Ponto 
2 

Ponto 
3 

Temp. (oC) 29,1 29,1 29,1 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

Salin. (UPS) 15 15 15 14 14 14 15 15 15 10 10 10 

Ph 8,2 8,1 8,3 8,2 8,1 8,3 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

OD (mg/L O2) 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,1 6,0 6,0 5,9 6,1 6,1 6,1 

% satur. OD 86,2 86,3 86,1 86,3 86,7 86,4 88,6 88,7 88,6 88,9 88,8 88,7 

Turbidez(NTU) 12,0 12,0 13,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

A 

C B 
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Figura 2 - Fotomicrografia do primeiro arco branquial direito de exemplar de Bagre bagre. (A) detalhe dos 

filamentos branquiais com estreitamento lamelar (seta); (B) teleangectasia; (seta); (C) fusão das lamelas; (D) 

descolamento do epitélio das lamelas secundárias (setas). X 100 HE.  

 
Palavras chave: Alterações morfológicas, bioindicador, monitoramento ambiental.  
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A ordem Rodentia é a maior e mais diversificada dentre os mamíferos compondo 40% da classe Mammalia. 

Uma característica comum a todos desta ordem é a presença de um par de proeminentes incisivos no maxilar 

inferior e superior, seguido de um diastema e ausência de caninos. Esta adaptação dentária está diretamente 

ligada à alimentação (onívora, insetívora, herbívora, seminívora ou combinação destas), e é um dos principais 

fatores do sucesso e sobrevivência desta ordem (EMMONS & FEER, 1990; EISENBERG & REDFORD, 

1999; MYERS, 2000; SILVA, 2005). Apesar da adaptação a vulnerabilidade ou perigo de extinção de 

diversas de suas linhagens tem suscitado preocupações. Um dos principais motivos é a destruição ambiental 

associada à falta de dados taxonômicos e de informações detalhadas sobre o status de suas populações 

(AMORI &. GIPPOLITI, 2003; COSTA et. al., 2005). Considerando VIVO (1998) têm sido constatadas 

ocorrências de novas espécies de roedores em áreas ainda não estudadas. Dados moleculares têm auxiliado 

nesse processo de forma que vários genes mitocondriais já foram testados em animais e plantas como 
potenciais marcadores na diagnose de espécies, entretanto, acredita-se que a informação contida em um 

fragmento do gene Citocromo Oxidase subunidade I (CO I) do mtDNA será suficiente para permitir a 

identificação de táxons animais a nível de espécie podendo ser utilizado no descobrimento de novas espécies 

(HERBERT et al., 2003). Desta forma foi criado um sistema de identificação universal, baseado em um 

fragmento de aproximadamente 650 pares de base (pb) do gene COI. Esse marcador foi denominado DNA 

barcode, pois sequencias deste gene funcionam como um código de barras exclusivo para cada espécie 

(HERBERT et al., 2003) sendo utilizado como ferramenta na identificação de espécies (BLAXTER, 2003; 

HEBERT et al. 2003; OLIVEIRA, 2007). O objetivo deste trabalho foi gerar uma base de dados através de 

marcadores moleculares que possa identificar (DNA barcode) os grupos de roedores de ocorrência na APA e 

inferir quanto às incertezas taxonômicas do grupo.O estudo foi realizado na Área de Proteção Ambiental do 

Inhamum, município de Caxias-MA. A APA possui uma área de aproximadamente 3.560 ha, localizada entre 
as coordenadas 04º53‘30‘‘S e 43º24‘53‘‘W, à margem direita da BR-316 a aproximadamente 4 km do 

perímetro urbano, a mesma é cortada verticalmente pela MA-124 que liga Caixas a São João do Sóter. Foram 

usados três tipos de armadilhas: Tomahawk, Sherman e Pitfall (Figura 1A). Os Pitfall foram dispostos 

seguindo-se uma trilha aberta na mata em forma de ‗‘Y‘‘ onde cada ―Y‖ foi constituído de quatro baldes que 

distanciavam entre si por cerca de 20 m e representava um transecto. Em cada área amostrada foram 

instalados três transectos que se intercalaram com as armadilhas tipo Sherman e Tomahawk que foram 

dispostas em árvores em três extratos: solo, subdossel, e dossel. Os espécimes coletados receberam a 

identificação de campo e foram levados ao Laboratório de Biologia Multiusuário do CESC/UEMA onde 

foram fotografados, anestesiados, medidos, pesados, inspecionados quanto aos ecto e endoparasitas, 

taxidermizados e material muscular acondicionado e fixado em álcool 70% para fins de estudos moleculares. 

O DNA total foi isolado a partir de tecido muscular, utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio. 

Fragmentos dos genes rRNA 16S e COI do genoma mitocondrial foram amplificados a partir do DNA total 
através da técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) usando-se primers específicos. Os produtos da 

PCR purificados foram sequenciados a partir dos seguintes parâmetros: 25 ciclos com 96°C por 50 segundos 

(desnaturação), 50°C por 5 segundos (hibridização), 60°C por 4 minutos (extensão). As sequências foram 

alinhadas através do programa BIOEDIT, versão 7.0.5.2, (HALL, 1999). A composição nucleotídica, o 

número de sítios variáveis, conservados e informativos para parcimônia assim como também uma matriz de 

divergência genética e arvores filogenéticas foram obtidas através do programa MEGA 4.0.(TAMURA et 

al.,2007).Utilizou-se a plataforma bioinformática BOLD (The Barcode of Life Data Systems) para 

identificação dos espécimes através do código de barras. Foram coletados 13 espécimes de roedores para a 

APA do Inhamum (Figura 1B) em ambas as margens referentes a MA 124, nos três tipos de armadilhas. Uma 

identificação preliminar, destes roedores, através de caracteres morfológicos (peles e crânio) e com auxilio de 

literatura especifica apontou os espécimes capturados como pertencentes a duas famílias: Echimyidae com o 
gênero Thrichomys e Cricetidae com os gêneros Calomys, Oligoryzomys e Oryzomys. Foram analisadas sete 

sequencias do gene rRNA 16S e três do gene COI ambos do DNA mitocondrial para roedores da APA do 

Inhamum que serviram para compilação de um banco de dados. Foram obtidos 531 pb do gene rRNA 16S 

verificando-se a presença de 370 sítios conservados, 161 variáveis e 132 informativos para parcimônia. A 

a 
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composição nucleotídica foi de 26,7% para Timina, 20,3% para citosina, 33,6% para Adenina e 19,4% para 

Guanina. Foram construídas arvores filogenéticas, não enraizadas, empregando o método de distância de 

agrupamento de vizinhos (NJ-Neighbor-Joining) e de caráter Máxima parcimônia (MP). As topologias, 

independente do método usado, foram bastante similares gerando quatro clados distintos. O clado I composto 

pelas espécies Thrichomys sp., T. apereoides (AF422890) e T. aperoides (AF422889) agrupados com 100% 

de bootstrap; clado II com as espécies de Oligoryzomys sp.com 100% de bootstrap; o clado III com a espécie 

Calomys sp.; clado IV com as espécies de Oryzomys sp. Também agrupados com 100% de bootstrap. A 

matriz de divergência gerada com o algoritmo Tamura-Nei, mostrou valores entre 0,0% a 25,4% quando 

analisados apenas os espécimes de roedores da APA, no entanto esta alta divergência refere-se à divergência 

entre duas famílias Cricetidae versus Echimyidae (Oryzomys versus Thrichomys sp.) e de 0,0 % a 25,9% 

(Oryzomys versus T._apereoides AF422889) quando consideradas as amostras do GenBank (Tabela 1). 
Foram obtidos 643 pb de um fragmento do gene COI para três roedores da APA bem como de sequências 

retiradas do GenBank para construção de um banco de dados. A análise realizada na plataforma BOLD, 

opção All Barcode Records on BOLD (1,187,427 Sequences) apontou os três espécimes como proximamente 

relacionados aos gêneros Oligoryzomys (EU095456 e EU095457) (86,5%), Calomys (GU939001 e 

GU939002) (97,6%) e Oryzomys (EU095462 e EU095463) (92,6%). Segundo RUBINOFF (2006) a 

identificação de mamíferos para ser aceita deve possuir similaridade maior que 98% com alguma sequência 

depositada no BOLD. O uso da genética associada a morfologia fornecerão uma identificação das espécies 

que poderá ser utilizada para comparação com uma amostra desconhecida. A análise de apenas características 

morfológicas torna difícil a classificação taxonômica definitiva, pois a semelhança entre espécies próximas é 

muito grande, por isso a necessidade do uso do ―DNA barcode‖. Desta forma as sequencias de DNA barcode 

e do gene rRNA 16S foram utilizados na construção de um banco de dados molecular para os espécimes de 
roedores de ocorrência na APA do Inhamum que está depositado no Laboratório de Genética e Biologia 

Molecular do CESC/UEMA. Este, bem como, os caracteres morfológicos fornecerão subsídios para a 

identificação dos roedores. A partir das informações obtidas pôde-se constatar que os gêneros previamente 

citados na identificação morfológica estavam de acordo com os resultados sugeridos pelo BOLD. Isto 

evidencia a identificação previamente realizada a partir das peles e crânios dos roedores da APA, onde 

obteve-se duas famílias Echimyidae e Cricetidae; quatro gêneros Thrichomys, Oligoryzomys, Oryzomys e 

Calomys e cerca de pelo menos cinco espécies. Este trabalho foi licenciado pelo IBAMA Nº 25746-1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos de armadilhas utilizadas para captura dos roedores e exemplares destes. (A) armadilhas 

Sherman, (acima) Tomahawk (no meio) Pitfall (abaixo). (B) exemplares taxidermizados dos roedores da 

APA do Inhamum. 

A B 
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Figura 2: Árvore filogenética de Agrupamento de Vizinhos (NJ) observada entre os espécimes de 

roedores da APA do Inhamum utilizando-se o modelo Tamura-Nei e evidenciando a presença de quatro 

clados distintos (I, II, III e IV), Os valores dos ramos correspondem aos valores de bootstrap. 

 

Tabela 1: Divergência nucleotídica gerada através do algoritmo Tamura-Nei para espécimes de roedores 

da APA do Inhamum. 

 

Roedores 
Divergência Nucleotidica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1- Calomys sp. -         

2-Oryzomys sp. 0.170         

3- Oryzomys sp. 0.170 0.000        

4- Oligoryzomys sp. 0.146 0.152 0.152       
5- Oligoryzomys sp. 0.149 0.155 0.155 0.002      

6- Oligoryzomys sp. 0.182 0.197 0.197 0.047 0.044     

7-T._apereoides 

AF422889 
0.244 0.259 0.259 0.221 0.218 0.259    

8-

T_apereoidesAF422890 
0.233 0.248 0.248 0.216 0.213 0.254 0.018   

9-Thrichomys sp. 0.238 0.253 0.253 0.216 0.213 0.254 0.012 
0.02

2 
- 

 

Palavras-Chave: Roedores; identificação; genes mitocondriais. 
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A família Erythrinidae apresenta uma ampla distribuição geográfica, agrupando três gêneros: Hoplias, 

Hoplerytrinus e Erythrinus (VICARI et al., 2005). Hoplias malabaricus apresenta cariótipo diversificado, 

especialmente por seu sistema de cromossomo sexual heteromórfico com sete citótipos (A, B, C, D, E, F e G) 

identificados evidenciando ausência de fluxo gênico e sugerindo um complexo de espécies (BERTOLLO et 

al., 2000). Considerando a problemática na taxonomia do grupo com reconhecimento de diversas espécies 

crípticas (BERTOLLO et al., 2000), temos como objetivo identificar molecularmente e determinar os níveis 

de distância genética de estoques de Hoplias malabaricus das bacias hidrográficas do Maranhão. A 

amostragem foi constituída de exemplares obtidos nos rios Itapecuru, Mearim, Parnaíba e Pindaré. O DNA 

total foi extraído a partir do tecido muscular utilizando o protocolo de fenol-clorofórmio. O isolamento e 
ampliação dos genes rRNA 16S e COI foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) usando combinações de primers específicos. O produto da PCR foi seqüenciado utilizando o método 

Didesoxiterminal com Kit Big Dye, em um sequenciador automático ABI PRISM™ 3.500. As sequências 

obtidas foram editadas e alinhadas no programa Bioedit (HALL, 1999). Os cladogramas filogenéticos e 

composição nucleotídica, foram obtidos através do programa MEGA4 (TAMURA et al., 2007). A 

significância dos agrupamentos foi estimada pela análise de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985). Um 

fragmento de 578 pares de bases foi obtido para o gene mitocondrial rRNA 16S a partir de 27 espécimes de 

Hoplias malabaricus, sendo 5 espécimes oriundos do Rio Mearim, 8 do Rio Pindaré, 13 do Rio Itapecuru e 

uma seqüência proveniente do Genbank. A composição nucleotídica do fragmento analisado foi 23,30 % 

Timina, 23,9% de Citosina, 30% de Adenina e 22,9% de Guanina. Foram encontrados 27 sítios polimórficos 

para 19 haplótipos com diversidade haplotípica de 2, 7333 e nucleotídica de 0, 04302. As análises 
filogenéticas utilizando-se os métodos baseados em distância (Agrupamento de vizinhos) através de Kimura 

2P e Máxima Parcimônia geraram árvores com topologia similar mostrando um forte agrupamento (89% de 

bootstrap) entre os haplótipos de Hoplias malabaricus do Alto, Baixo e Médio Itapecuru, com divergência 

nucleotídica variando de 0 a 4% (Figura 1). Todos os haplótipos encontrados agruparam com 96% de 

bootstrap pela análise de distância com divergência variando de 0 a 4% (Figura 1) e 91% de bootstrap na 

análise de parcimônia. Um fragmento de 633 pares de bases foi obtido para o gene mitocondrial COI em 23 

espécimes de Hoplias malabaricus, sendo 7 espécimes oriundos do Rio Mearim, 8 do Rio Pindaré, 7 do Rio 

Itapecuru, 1 do rio Parnaíba e 3 seqüências provenientes do Genbank (Hoplias malabaricus, Leporinus piau e 

Prochilodus nigricans), sendo que Leporinus e Prochilodus foram utilizadas como grupo externo. A 

composição nucleotídica do fragmento analisado foi 30% Timina, 29,0% de Citosina, 23,2% de Adenina e 

17,9% de Guanina. Dentre as seqüências analisadas foram encontrados 28 sítios polimórficos para 10 

haplótipos com diversidade haplotípica de 0, 8918 e nucleotídica de 0, 01400. As análises filogenéticas 
utilizando-se os métodos baseados em distância (Agrupamento de vizinhos) através de Kimura 2P e Máxima 

Parcimônia (MP) geraram árvores com topologia similar mostrando dois clados fortemente suportados. O 

primeiro clado agrupou com 95% de bootstrap os haplótipos de Hoplias malabaricus do Pindaré, Mearim e 

Parnaíba, apresentando divergência nucleotídica variando de 0 a 3% (Figura 2) e o segundo clado agrupou 

com 100% de bootstrap todos os haplótipos do Rio Itapecuru e Mearim com divergência nucleotídica de 0 a 

3% (Tabela 1). Considerando-se os dados da presente análise, realizada através dos genes mitocondriais 

rRNA 16S e COI, verifica-se que as populações das diferentes bacias apesar de compartilharem haplótipos, 

apresentam haplótipos únicos, consequentemente diferenciação genética, e fornece informações preliminares 

importantes para esclarecer a problemática na taxonomia do grupo. 
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Figura 1. Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos (NJ) usando Kimura 

2P, com 1000 réplicas de bootstrap, a partir de seqüências do gene rRNA 16S  em exemplares de Hoplias 

malabaricus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos (NJ) usando Kimura 
2P, com 1000 réplicas de bootstrap, a partir de seqüências do gene mitocondrial COI, em exemplares de 

Hoplias malabaricus.   

 

 Hoplias malabaricus _ Pindaré 

_TRA72_COI  Hoplias malabaricus_Parnaíba_HG01_COI  

Hoplias malabaricus_Mearim_TRA78 

_COI  Hoplias malabaricus _Mearim_ TRA74 

_COI  Hoplias malabaricus_ Pindaré_ 

TRA54_COI.  Hoplias 

malabaricus_Pindaré_TRA71_COI   Hoplias 

malabaricus_Mearim_TRA62_COI. Hoplias malabaricus_ M. 

I._TRA22_COI. Hoplias malabaricus_B. I._ 

TRA31_COI.  Hoplias malabaricus B. I._ TRA19_COI 

 Hoplias malabaricus_Mearim_ 

TRA63_COI   Hoplias malabaricus_GB_COI. 

 Leporinus piau _G.B. 

_COI   Prochilodus nigricans_GB_COI. 

10

0 10

0 

10

0 

9

5 

0.

02 



86 

 

Tabela 1. Divergência nucleotídica entre os espécimes de Hoplias malabaricus gerada no programa MEGA 

para o gene mitocondrial COI usando Kimura 2P. 

 

 % Divergência Nucleotídica     

Espécies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Hoplias malabaricus_TRA22_MI               
2. Hoplias malabaricus_TRA19_BI 3              

3. Hoplias malabaricus_TRA31_BI 3 0             

4. Hoplias 

malabaricus_TRA62_MEARIM 

2 2 2            

5. Hoplias 

malabaricus_TRA63_MEARIM 

3 0 0 2           

6. Hoplias 

malabaricus_TRA78_MEARIM 

2 2 2 0 2          

7. Hoplias 

malabaricus_TRA74_MEARIM 

2 2 2 0 2 0         

8. Hoplias 
malabaricus_TRA54_PINDAR 

2 2 2 0 2 0 0        

9. Hoplias 

malabaricus_TRA71_PINDAR 

3 3 2 1 3 0 1 0       

10. Hoplias 

malabaricus_TRA72_PINDAR 

2 2 2 0 2 0 0 0 1      

11. Hoplias malabaricus_ 

HG01_PARNAÍB 

2 2 2 0 2 0 0 0 0 0     

12. Hoplias malabaricus_GB 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8    

13. Leporinus piau-GB 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20   

14. Prochilodus nigricans-GB 20 21 21 20 21 20 20 20 20 20 20 21 19  

 

Palavras-chave: Traira, DNA Mitocondrial, COI. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BERTOLLO, L.A.C.; BORN, G.G.; DERGAM, J.A.; FENOCHIO, A.S.; MOREIRA-FILHO, O. A 

biodiversity approch in the neotropical Erythrinidae fish, Hoplias malabaricus. Karyotypic survey, 

geographic distribution of cytotypes and cytotaxonomy considerations. Chromosome Research, 8:603-613, 

2000. 

FELSENSTEIN, J. Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap. Evolution, 39:783-

791, 1985. 

HALL, T. A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for 

Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium, Ser. 41:95-98, 1999.  

SANTOS, G.M.; MÉRONA, B.; JURAS, A. A. & JÉGU, M. Peixes do Baixo Rio Tocantins: 20 anos 

depois da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Eletronorte. Brasília-DF, 2004. 

TAMURA, K.; DUDLEY, J.; NEI, M.; KUMAR, S: Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) 
software version 4.0. Molecular Biology and Evolution, 24:1599, 2007. 

VICARI, M.R.; ARTONI, R.F.; BERTOLLO, A.C. Comparative cytogenetics of Hoplias malabaricus 

(Pisces, Erythrinidae): a population analysis in adjacent hydrographics basins. Genetics and Molecular 

Biology, 28.1, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



87 

 

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE BAGRE COMUM, Sciades couma Valenciennes, 1864 

(Osteichthyes, Siluriformes) E BAIACU, Colomesus Psittacus Bloch & Schneider, 1801 (Osteichthyes, 

Tetraodontiformes, NA BAÍA DE SÃO MARCOS – MA 
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A reprodução é o processo pelo qual uma espécie se perpetua, transmitindo a seus descendentes as mudanças 

ocorridas em seu genoma. O sucesso obtido por qualquer espécies é determinado, em última instância, pela 

capacidade de seus integrantes reproduzirem-se em ambientes variáveis, mantendo populações viáveis 

(VAZZOLER, 1996). O estudo da biologia reprodutiva proporciona uma análise mais segura sobre o 

potencial pesqueiro do ambiente, dessa forma informações sobre o desenvolvimento cíclico das gônadas, 

época e local de desova e comprimento (cm) em que os indivíduos entram no processo reprodutivo fazem 

parte do conhecimento acerca da biologia reprodutiva de uma espécie (SOUZA et al., 2007). No entanto, 

dentre as espécies catalogadas no Maranhão, destacam-se as espécies Sciades couma (Valenciennes, 1840), o 

bagre comum e Colomesus Psittacus, (Bloch & Schneider, 1801), o baiacu, pertencentes às famílias Ariidae e 
Tetraodontidae respectivamente, são espécies abundantes no litoral maranhense, em especial na área da baía 

de São Marcos (CARVALHO-NETA, 2008). E devido à ausência de estudos sobre biologia reprodutiva, de 

S. couma e C. Psittacus, em estuários no estado do Maranhão, associado com a abundância e importância 

dessas espécies. Este estudo objetiva descrever aspectos sobre a biologia reprodutiva de S. couma e C. 

psittacus capturadas na APA (área de proteção ambiental) Ilha dos Caranguejos na baía de São Marcos- MA. 

Para cada espécie sobre estudo objetiva-se, descrever macro e microscopicamente os estádios maturacionais; 

determinar fecundidade e tipo de desova; determinar a proporção sexual das espécies; descrever a morfologia 

interna dos machos e fêmeas.Para obtenção dos exemplares, foram realizadas duas coletas sazonais, uma no 

período chuvoso (março) e a outra no período seco (outubro) de 2010, na ilha dos Caranguejos localizadas na 

baía de São Marcos- Ma. As coletas foram realisadas em operações embarcadas pela qual foram capturados 

78 exemplares de S. couma e 176 exemplares de C. psittacus. Estes foram levados ao Laboratório de 
biodiversidade e dinâmica populacional de peixes da Universidade Estadual do maranhão, em laboratório foi 

feita a metragem e medidas cada indivíduo e feita uma incisão ventro- longitudinal de cada indivíduo com 

fins de observar macroscopicamente as gônadas quanto a coloração, volume, vascularização presença ou não 

de ovócitos e espermas assim como o peso das mesmas. Essas foram acondicionadas no formol a 10% para 

análise microscópica e em álcool para para análise da fecundidade. Para análise dos dados foi feita relação 

peso total/ comprimento total e aplicado o testes t de Student (ZAR, 1996) para comparação de diferença 

estatística, assim também como analisados a proporção sexual e fecundidade. Dos 176 exemplares analisados 

de C. psittacus variaram entre 11 a 35 cm de comprimento total (CT) e dos 78 exemplares de S. couma 

variam entre 20 a 40 cm de comprimento total. A relação peso/comprimento de S. couma foi encontrado 

alometria positiva apenas para as fêmeas, o mesmo resultado foi encontrado por Geuza (2007) para a espécie 

de H. proops o que explica que as fêmeas apresentariam formato do corpo mais arredondado, o que é comum 

entre os Siluriformes (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978), Quanto a espécie C. psittacus, apresentou 
alometria positiva para somente para as fêmeas, este resultados diverge dos encontrados por (CAMARGO & 

MAIA, 2008) o que pode ser explicado pelas distintas condições que cada estuário oferece, quanto a 

disponibilidades de alimento e outros fatores ambientais relacionados ao habitat podem estar influenciando 

no aumento da massa corpórea. A proporção sexual analisado para S. couma não apresentou diferenças 

significativas no período total (1M: 1,29 F), no entanto resultados semelhantes foram encontrados para a 

espécie Hexanematichthys bonillai (2,79F: 1M) Carvalho (2006), o que mostra não haver segregação nessa 

espécie, o que já era esperado. A proporção sexual encontrada para C. psittacus foi de (1Macho: 3,19Fêmeas) 

com diferença significativa e acentuada nos dois período sazonais, razões próximas foram encontrado por 

SOUSA & CASTRO (2009) indicando haver segregação entre os sexos. Quanto ao dimorfismo sexual 

interno, ambas as espécies não apresentaram dimorfismo sexual  interno, exceto pelas gônadas. Das análises 

macro e microscópica foi possível observar os quatro estágio ( Figuras 1 e 2) quanto a análise microscópica 
foi possível observar todas estádios maturacionais as cinco fases do desenvolvimento ovocitária ( Fig.3 e 4) 

para ambas as espécies do qual foram classificadas o desenvolvimento ovocitário  sincrônico do tipo desova 

total  para ambas as espécies, a fecundidade para os S. couma foi baixa, estimada em 39,66 ovócitos que 

seriam eliminados na próxima desova e fecundidade alta para C. psittacus a qual foi estimada em 47234,377 
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ovócitos, pela alta freqüência de fêmeas em estádio maturo e desovado pode se dizer que a ilha dos 

caranguejos é um local de reprodução e crecimento para as espécies analisadas. Das espécies analisadas, 

houve segregação sexual apenas para C. psittacus, das análises macroscópicas foi encontrado e parti da 

micrografia foi possível determinar o tipo de desova para ambas as espécies como sendo sincrônica em mais 

de dois grupos com desova total, o  S. couma tem fecundidade baixa e o C. psittacus a fecundidade é alta e 

como a frequência de fêmeas em estádio maturo e desovado pode se dizer que a ilha dos Caranguejos é um 

local de crescimento e reprodução para ambas as espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Gônada, Reprodução e desova. 
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OCORRÊNCIA DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE) NA RESERVA 

BIOLÓGICA DO GURUPI, ESTADO DO MARANHÃO 
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Orientador: Dr. Francisco LIMEIRA-DE-OLIVEIRA 
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(Manaus/AM). 

 

Espécies de Tephritidae tem causado grandes perdas à produção de frutos e imposto limites ao mercado de 

exportação de vários países (Raga et al., 2004), por isso, sob o ponto de vista econômico é uma das mais 

importantes pragas da fruticultura mundial (Malavasi 2001). São vulgarmente conhecidas como moscas-das-

frutas pelo fato de suas larvas se desenvolverem no interior dos frutos, alimentando-se de sua polpa e 

inutilizado (Morgante 1991, Corsato 2004). Estão distribuídos em três subfamílias, 24 tribos (Norrbom et al., 

1999) com 4352 espécies agrupadas em 481 gêneros (Norrbom 2003, Corsato 2004). Dos cinco gêneros de 

importância econômica para a região Neotropical, apenas quatro estão têm ocorrencia registrada no Brasil, 

Anastrepha Schiner, Ceratitis MacLeay, Bactrocera Macquart, Rhagoletis Loew (Lutz & Lima 1918, Zucchi 

2000). Objetivou-se determinar as espécies, fazer a associação inseto/planta e determinar parasitóides de 
moscas-das-frutas para isso, foram realizadas expedições à Reserva Biológica do Gurupi (Fig. 1A) no 

período de set./10 a jul./11, onde foram instaladas armadilhas tipo PET improvisada e McPhail e como iscas 

atrativas foram usadas suco de laranja, suco de maracujá, ambos diluídos a 30% e proteína hidrolisada diluída 

a 15% (Fig. 1B-C); para obtenção de adultos a partir de frutos, coletou-se frutos com indicativo de infestação 

por moscas-das-frutas. Foram obtidos 2280 espécimes, 1023 machos e 1257 fêmeas. Os machos não foram 

determinados em nível de espécie por ter chave para os mesmos. Foram determinadas 13 espécies, todas 

pertencentes ao gênero Anastrepha. Anastrepha sororcula foi a mais abundante com 50% das amostras, 

seguida de A. striata com 41,5%, A. obliqua com 3%, A. turpiniae 2%, A. fraterculus com1%, A. furcata com 

0,7%, A. distincta com 0,6%, A. zenildae com 0,6% e A. sp 3 com apenas 0,2%. As espécies A. sp 1, A. sp 2, 

A. aff. coronilli e A. manihoti juntas somam 0,4% (Fig 2). É muito provável que a Amazônia maranhense, em 

especial a REBIO do Gurupi, seja área livre de C. capitata pelas seguintes razões: (a) pouco transito de 
pessoas, (b) inexistência de pomares nas vilas no interior da REBIO, (c) as necessidades de frutas na dieta 

dos moradores são supridas com frutos nativos. Das onze novas ocorrências feitas para a REBIO, A. furcata e 

A. manihoti são ocorrências novas para a Amazônia maranhense e para o estado do Maranhão. São 

registradas três novas espécies de moscas-das-frutas para o Maranhão. Foram obtidas três espécies de moscas 

das frutas por emergência a partir de P.guajava. Registra-se um parasitóide de moscas-das-frutas, 

Dorctobracon areolatus, para a Amazônia maranhense. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (A) Reserva Biológica do Gurupi, com os sítios de coletas em destaque. Instalação das armadilhas, 

(B) armadilha improvisada PET e (C) Armadilha McPhail. 
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Figura 2. Espécies registradas para a REBIO do Gurupi com respectivos números de espécimes coletados. 

 

Palavras-Chave: Moscas-das-frutas, Espécies, REBIO do Gurupi 
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TAXOCENOSE DE SPHINGIDAE (LEPIDOPTERA, INSECTA) DA RESERVA BIOLÓGICA DO 

GURUPI, ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientada: Mariana Moreira ABREU – Bolsista PIBIC/CNPq 

 

Orientador: Francisco LIMEIRA-DE-OLIVEIRA 
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A Amazônia é a maior e mais diversa floresta tropical do mundo, abrangendo mais de seis milhões de km2 

em nove países da América do Sul, possui oito áreas de endemismo: Napo, Imeri, Guiana, Inambari, 

Rondônia, Tapajós, Xingu e Belém (Rylands et al., 2002). No Centro de Endemismo Belém, há 27 Unidades 

de Conservação algumas delas já bastante comprometidas devido ao desmatamento (Almeida & Vieira, 

2010). Os esfingídeos são mariposas que possuem hábito crepuscular ou noturno, pertencem à ordem 

Lepidoptera, família Sphingidae que se subdivide nas subfamílias Sphinginae, Smerinthinae e 

Macroglossinae. São importantes polinizadores por possuir alta flexibilidade quanto aos hábitos e tipos 

florais das plantas visitadas, e os estudos sobre estas comunidades ajudam a diagnosticar a saúde dos 

ecossistemas (Kitching & Cadiou, 2000; Kristensen et al., 2007). A Reserva Biológica do Gurupi (REBIO-

Gurupi) constitui um importante fragmento do bioma amazônico no estado. O objetivo deste estudo é 
inventariar os Sphingidae da REBIO-Gurupi. As coletas ocorreram de janeiro de 2010 a julho de 2011, 

compreendendo 63 noites e 756 horas de esforço amostral, sendo realizadas das 18h00min às 06h00min, 

durante noites de transição lunar minguante/nova. Para atrair os espécimes utilizou-se armadilha luminosa 

composta de lençol branco e lâmpada mista de mercúrio, sendo as armadilhas dos tipos: fixa, móvel e 

suspensa. Os espécimes foram sacrificados com injeção de amônia, montados em alfinete entomológico; a 

determinação dos táxons foi realizada com o auxilio de bibliografia especializada (D‘Abrera, 1986; Câmara, 

2005), comparação com os espécimes da Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA), com o auxílio de 

especialista no grupo (Profª M. Sc. Joseleide Teixeira Câmara). Neste estudo foram consideradas raras as 

espécies representadas por até três espécimes, comuns às amostradas entre quatro e 30 espécimes e 

abundantes aquelas com 31 ou mais espécimes. A nomenclatura e classificação segue Kitching & Cadiou 

(2000). Todos os espécimes encontram-se depositados na CZMA. Foram obtidos 1.713 espécimes 
pertencentes a três subfamílias, seis tribos, 24 gêneros e 68 espécies (Tab. 1). Macroglossinae foi a 

subfamília mais abundante, representada por 76% (1.305) do material coletado, seguida de Sphinginae com 

18,5% (317) e Smerinthinae com 5,5% (91). Analisando a riqueza, Macroglossinae apresentou o maior 

número de espécies com 69% (47) das espécies coletadas, seguida por Sphinginae e Smerinthinae com 22% 

(15) e 9% (6), respectivamente. Sendo Dilophonotini a tribo mais representativa com 49% (33) das espécies, 

Sphingini com 20% (14), Macroglossini e Philampelini com 10% (7), Ambulicini com 9% (6) e Acherotiini 

com 2% (1) das espécies amostradas. Quanto à abundância as tribos praticamente seguem o mesmo padrão 

de distribuição das espécies como é demonstrado a figura 1. Manduca (Hubner, 1807), Eumorpha (Hubner, 

1807) e Xylophanes (Hübner, 1819) são os gêneros que apresentaram o maior número de espécies, com 10, 7 

e 7, respectivamente. A espécie que ocorreu com alta frequência foi Ps. tetrio com 23% (389) dos espécimes 

coletados. As espécies raras correspondem 40% (27) das espécies coletadas, sendo que destas 63% (17) 

foram representadas por exemplar único; 43% (29) das espécies foram tidas como comuns e, as espécies 
abundantes representam 18% (12). Foram coletados 1.321 machos e 392 fêmeas, o que equivale a 3,4 machos 

por fêmea; em mais da metade das espécies (51%) foram obtidos espécimes machos e fêmeas, 46% das 

espécies foram representadas somente por machos, enquanto 3% das espécies estão representadas apenas por 

fêmeas. Os resultados indicam maior riqueza e abundância na estação chuvosa (dezembro a maio), com 64 

espécies e 1.708 espécimes, enquanto que na estação seca (junho a novembro) foram coletadas apenas 32 

espécies e 866 espécimes; 28 espécies pareceram pouco exigentes quanto às estações climáticas, portanto, 

ocorreram em ambas às estações, 35 espécies ocorreram somente na estação chuvosa, enquanto, na estação 

seca foram registradas apenas cinco espécies: Al. carinata, Am. walkeri Ca. innus, En. Gorgon e H. 

triptolemus. Este padrão fenológico da comunidade de esfingídeos da área estudada tem maior semelhança 

com o padrão das comunidades do Nordeste do Brasil, que com a comunidade da Amazônia brasileira. A 

provável explicação para isso, é proximidade desta em relação ao Cerrado.Todas as espécies catalogadas no 
presente estudo são registradas pela primeira vez para a REBIO Gurupi; 15 são registros novos para o 

Maranhão: Ad. gagarini, Ad. ganascus, Al. neglectum, Ca. pan, En. gorgon, Eu phorbas, Eu. obliquus, I. 

leachii, Mn. alblipaga, Mn. brasilensis, Mn. hannibal, Mn. lucetius, Pr. goeldii, X. amadis, X. thyelia. Duas 

espécies constituem registros novos para a Amazônia brasileira: Md. oiclus e Mn. brasilensis. Duas espécies 
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foram registradas pela primeira vez para o Nordeste do Brasil, I. excelsior e X. guianensis. A espécie 

Manduca aff prestoni, caso seja confirmado seu status de espécie, será registro novo para o Brasil. Este 

trabalho representa o primeiro levantamento de Sphingidae para o REBIO Gurupi, Maranhão, Brasil. Com os 

novos registros aqui listados, são conhecidas atualmente 151 espécies para a Amazônia brasileira, 140 

espécies para o Nordeste do Brasil e 86 para o Maranhão. Esse estudo contribui de forma significativa para o 

conhecimento da esfingofauna do Centro de Endemismo Belém (CEB), uma vez que é o segundo estudo da 

família para a área, no primeiro foram listadas 97espécies. Com quatro novos registros para o CEB, aumenta 

para 101 espécies os esfingídeos registrados para esse Centro de Endemismo. 

 

Tabela 1. Espécies de Sphingidae coletados na REBIO do Gurupi. 

SUBFAMÍLIAS/TRIBOS ESPÉCIES F M TOTAL 

SPHINGINAE/ Acherontiini Agrius cingulata (Fabricius, 1775) 3 5 8 

SPHINGINAE/ Sphingini Amphimoea walkeri (Boisduval, 1875) 1 1 2 

 Cocytius duponchel (Poey, 1832) 28 103 131 

 Manduca albiplaga (Walker, 1856) 

 

4 4 

 Manduca brasilensis (Jordan, 1911) 
 

1 1 
 Manduca diffissa (Butler, 1871) 4 85 89 

 Manduca florestan (Stoll, 1782) 1 10 11 

 Manduca hannibal (Cramer, 1779) 1 2 3 

 Manduca lefeburii (Guerin-Meneville, 1844) 1 2 3 

 Manduca lucetius (Cramer, 1780) 

 

18 18 

 Manduca rustica (Fabricius, 1775) 2 16 18 

 Manduca sexta paphus (Cramer, 1779) 
 

4 4 

 Manduca aff prestoni (Gehlen, 1926) 
 

2 2 

 Neococytius cluentius (Cramer, 1775) 8 8 16 

 Neogene dynaeus (Hubner, 1831) 3 4 7 

SMERINTHINAE/ Ambulicini Adhemarius gagarini (Zikan, 1935) 2 7 9 

 Adhemarius gannascus (Stoll, 1970) 1 3 4 
 Adhemarius palmeri (Boisduval, 1875) 1 10 11 

 Protambulyx eurycles (Herrich-Schaffer, 1854) 1 14 15 

 Protambulyx goeldii Rothschild & Jordan, 1903 
 

16 16 

 Protambulyx strigilis (Linnaeus, 1771) 12 24 36 

MACROGLOSSINAE/ 

Dilophonotini Aellopos fadus (Cramer, 1775) 
3 2 5 

 Aellopos titan (Cramer, 1777) 1 2 3 

 Aleuron carinata (Walker, 1856) 
 

1 1 

 Aleuron iphis (Walker, 1856) 
 

1 1 

 Aleuron neglectum Rothschild & Jordan, 1903 
 

1 1 

 Callionima inuus (Rothschild & Jordan, 1903) 1 
 

1 
 Callionima nomius (Walker, 1856) 

 
2 2 

 Callionima pan (Cramer, 1779) 
 

4 4 

 Callionima parce (Fabricius, 1775) 3 7 10 

 Enyo gorgon (Cramer,1777)  
 

1 1 

 Enyo lugubris (Linnaeus, 1771) 24 54 78 

 Enyo ocypete (Linnaeus, 1758) 7 27 34 

 Erinnyis alope (Drury, 1773) 19 75 94 

 Erinnyis crameri (Schaus, 1898) 
 

4 4 

 Erinnyis ello (Linnaeus, 1758) 68 77 145 

 Erinnyis lassauxii (Boisduval, 1859) 
 

1 1 

 Erinnyis obscura (Frabricius, 1775) 
 

8 8 

 Erinnyis oenotrus (Crameri 1780) 3 2 5 
 Eupyrrhoglossum sagra (Poey, 1832) 1 

 
1 

 Hemeroplanes triptolemus (Cramer, 1779) 
 

1 1 

 Isognathus excelsior (Boisduval, 1875) 1 14 15 

 Isognathus leachii (Swainson, 1823) 2 95 97 

 Isognathus menechus (Boisduval, 1875) 
 

1 1 

 Isognathus scyron (Cramer, 1780) 
 

2 2 

 Madoryx oiclus (Cramer, 1779) 
 

1 1 

 Madoryx plutonius (Hubner, 1819) 
 

1 1 

 Pachylia darceta Druce, 1881 1 15 16 
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 Pachylia ficus ( Linnaeus, 1758) 7 4 11 

 Pachylioides resumens (Walker, 1856) 10 5 15 

 Perigonia lusca (Fabricius, 1777) 
 

4 4 

 Perigonia pallida Rothschild & Jordan, 1903 
 

1 1 

 Pseudosphinx tetrio (Linnaeus, 1771) 105 284 389 

 Unzela japix (Cramer, 1776) 
 

1 1 

MACROGLOSSINAE/ 

Philampelini Eumorpha anchemolus (Cramer, 1779) 
35 46 81 

Tabela 2. Continuação 

 
   

SUBFAMÍLIAS/TRIBOS ESPÉCIES F M TOTAL 

MACROGLOSSINAE/ 

Philampelini Eumorpha fasciatus (Sulzer, 1776) 
2 2 4 

 Eumorpha capronnieri (Boisduval, 1875) 1 2 3 

 Eumorpha fasciatus (Sulzer, 1776) 2 2 4 

 Eumorpha labruscae (Linnaeus, 1758) 
 

1 1 

 Eumorpha obliquus (Rothschild & Jordan, 1903) 
 

1 1 

 Eumorpha phorbas (Cramer, 1775) 
 

4 4 

 Eumorpha vitis (Linnaeus, 1758) 
 

1 1 

 Xylophanes amadis (Stoll, 1782) 
 

9 9 

 Xylophanes chiron nechus (Cramer,1777) 15 142 157 

 Xylophanes guianensis (Rothschild, 1894) 
 

2 2 

 Xylophanes loelia (Druce, 1878) 
 

4 4 

 Xylophanes porcus (Hubner, 1823) 2 4 6 

 Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771) 12 64 76 
 Xylophanes thyelia (Linnaeus, 1758) 

 
2 2 

 TOTAIS 392 1321 1713 

F: fêmea; M: macho. 

 

 
Figura 1. A, riqueza e distribuição das espécies em subfamílias e tribos; B, abundância e distribuição dos 

espécimes por subfamílias e tribo. 

 

Palavras-chave: Inventário, Mariposa, Amazônia Maranhense.  
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As praias arenosas compõem grande parte da zona costeira de vários países na qual se concentra pelo menos 

2/3 da população mundial, sendo os ambientes de praias e os estuários os primeiros a sofrerem diretamente o 
impacto do crescimento demográfico mundial. As zonas de surfe, sejam elas de praias oceânicas ou 

estuarinas, são definidas como o habitat que cobre a partir da zona de arrebentação da onda até a zona de 

espraiamento onde se encontra com o perfil praial (McLACHLAN et al., 1981). A dinâmica das zonas de 

arrebentação de praias permite a recirculação da matéria orgânica dentro de seus limites através da 

decomposição bacteriana e do reaproveitamento dos nutrientes pelos organismos do fitoplâncton, afetando de 

forma positiva o crescimento de diversos consumidores primários (McLACHLAN, 1980).Os estudos de 

hábitos alimentares são fundamentais para compreensão do papel funcional dos peixes dentro do ecossistema, 

mesmo para as espécies de peixes que não tenham interesse comercial (MUTO et al., 2001) pois 

compreendendo como determinadas espécies utilizam os recursos, é possível a identificação dos fatores que 

afetam sua distribuição e abundância, justificando, assim, o estudo dos aspectos trofo-dinâmicos e interações 

biológicas entre espécies, tais como competição e predação (DEUS & PETRERE JÚNIOR, 2003). Desta 
forma, o estudo do hábito alimentar de diferentes espécies fitófagas presentes numa mesma região contribui 

para o melhor entendimento da dinâmica daquele sistema. Este trabalho tem como objetivo realizar 

levantamento das comunidades de microalgas contidas no trato digestório de peixes fitófagos residentes na 

zona de arrebentação em áreas de praias de São Luís - MA. As coletas foram realizadas em duas praias com 

diferentes graus de poluição orgânica na ilha de São Luís: praia da Ponta d‘Areia e do Araçagy. Foram feitas 

excursões trimestrais, durante o período de estiagem e chuvoso tanto em preamar e quanto em baixa mar. A 

metodologia de captura constou do uso de uma rede de arrasto em três secções de cada praia estudada em 

regimes de preamar e baixa mar. Nas coletas realizadas foram pesados e medidos 25 indivíduos de cada 

espécie por coleta, totalizando um total de 75 indivíduos, sendo retirado seu trato digestório e conservando 

com formal 10%. A partir de então as amostras foram divididas em duas porções: (a) 10 tratos digestórios 

foram levados ao microscópio esteroscópio, seccionados para extração de seu conteúdo e preparação de 
lâminas observadas em microscópio ótico; (b) 10 tratos seguiram o método de oxidação lenta, proposto por 

Müller-Melchers & Ferrando (1956), ambos com a finalidade de observação e identificação das algas que 

compõem o fitoplâncton. O enquadramento taxonômico das microalgas foi feito através de Round et al. 

(1990). A abundância relativa dos táxons foi calculada a partir da contagem dos 100 primeiros indivíduos 

observados nos tratos digestórios, expressa em porcentagem, seguindo as recomendações de Lobo & 

Leighton (1986) e a frequência de ocorrência dos táxons foi expressa em porcentagem, levando-se em 

consideração o número de amostras nas quais cada táxon ocorreu, e o número total de amostras analisadas, 

aplicando-se descrições de Mateucci & Colma (1982). Foram capturadas e identificadas 18 espécies de 

peixes nas duas praias. Foram selecionadas 4 espécies  levando  em consideração o pequeno porte das 

espécies, dados contidos na literatura e a frequência de ocorrência dos peixes, sendo elas: Cetengraulis 

edentulus (sardinha), Mugil curema (tainha), Genyatremus luteus (peixe pedra) e Bagre bagre (bandeirado), 

conforme Figura 1, sendo que apenas na sardinha foram encontradas microalgas em quantidade suficiente 
para realização de estudo, caracterizando como planctófago seu hábito alimentar. Nos outros tratos 

digestórios encontrou-se ocasionalmente uma, duas ou nenhuma espécie de alga. SERGIPENSE et al. (1999) 

em trabalho realizado na baía de Sepetiba – RJ, abordando os hábitos alimentares de duas espécies de 

Engraulidae, afirmam que os engraulídeos são peixes caracteristicamente planctônicos, mas que, apresentam 

diferentes preferências alimentares (podendo ser zooplanctófaga e fitoplanctófaga), o que justifica a presença 

de alguns rotíferos nas análises. A frequência de ocorrência das espécies de microalgas foi feita a partir das 

espécies comuns às duas praias, pois não houve diferenças marcantes entre as praias estudadas. Foram 

observadas apenas espécies do grupo das Bacillariophyta (diatomáceas), sendo identificadas 14 espécies 

distribuídas em 10 famílias, 05 ordens e 4 classes, como observado na Tabela 1. Observou-se a ocorrência de 

Coscinodiscus raditaus e Gyrosigma balticum apenas na praia do Araçagy e com exclusividade na praia da 

Ponta d‘Areia, as diatomáceas do gênero Nitzschia e Diploneis, encontradas sem grande expressão. Quanto à 
frequência de ocorrência 30% das diatomáceas foram consideradas muito frequentes, 30% frequentes, 30% 

pouco frequentes e 10% esporádicas. Com relação à abundância foram utilizadas apenas as algas comuns às 

duas praias. Verificou-se a abundância da Raphoneis amphiceros espécies classificada como estuarina por 

AZEVEDO (2008), mas caracterizada como espécie cosmopolita em ambientes estuarinos e marinhos. 
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Quanto à abundância relativa 40% das diatomáceas foram consideradas pouco abundantes, 30% dominantes, 

20% raras e 10% abundantes. Verificou-se abundância das microalgas Navicula humerosa com 69,23%, 

Raphoneis amphiceros com 61,54% e Coscinodiscus oculus-iridis com 53,85%, sendo bem representadas no 

trato digestório da sardinha e enquadradas como dominantes (Figura 2). A dieta de C. edentulus apresenta 

semelhança com C. mysticetus do Golfo do Panamá (BAYLIFF, 1963) em que os principais itens alimentares 

são diatomáceas com similar abundância em diferentes tamanhos de peixes. Observou-se também, que os 

itens algumas espécies da flora diatomológica, na alimentação de C. edentulus, se caracterizam por 

organismos tipicamente bentônicos do perifíton, como Cyclotella stylorum, (MOREIRA FILHO et al. 1975). 

Assim, é provável que C. edentulus procure seu alimento próximo ao fundo. Bayliff (1963) observa que a 

presença de sedimento, nos estômagos de C. mysticetus, bem como a composição do conteúdo estomacal 

demonstra que estes peixes se alimentam de material de fundo. C. edentulus pode ser caracterizada como 
uma espécie essencialmente fitófaga e de hábitos bentônicos. Foram identificados 14 táxons de microalgas 

distribuídos em 10 famílias, 05 ordens e 4 classes. Em comparação com estudos realizados em sardinhas no 

estuário do rio Munim em Icatu – MA, as sardinhas das praias de São Luís apresentaram maior variedade de 

algas no trato digestório (2x mais) considerando que a zona de arrebentação é extremamente propícia para o 

desenvolvimento de diatomáceas, mesmo sendo os estuários ambientes ricos em nutrientes. As diatomáceas 

foram encontradas com elevada ocorrência no estudo de fitoplâcton das praias da ilha de São Luís feito 

(AZEVEDO & CUTRIM, 2007), em estudos de hábito alimentar em Curimata sp., em São Bento – MA 

(CHAVES & AZEVEDO, 2002) e peixes fitófagos no estuário do rio Munim em Icatu – MA. As análises 

mostraram a seletividade que a sardinha (C. edentulus) tem por alimentar-se exclusivamente de diatomáceas 

sendo elas características de ambientes estuarinos e marinhos, não foi encontrado em seu conteúdo, algas de 

ambientes estritamente doces, demonstrando assim a preferência de ambiente mais salino para seu habitat e 
alimentação. Na tabela 1 podemos observar a listagem das microalgas encontradas. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 -  Espécies de microalgas encontradas no trato digestório da sardinha, coletada em zonas de praias 

de arrebentação, São Luís – MA. 

  

DIATOMÁCEA 1° COLETA 2° COLETA 3° COLETA 

 
Pta d'Areia Araçagy 

Pta 

d'Areia Araçagy Pta d'Areia 

Araçag

y 

Coscinodiscus oculus-iridis   *                        * * * * * 

Coscinodiscus raditaus  *  

  

* 

Thalassiosira leptopus                                  * * 

 

* 

 Cyclotella stylorum *                        *  

 

* 

 Triceratium favus *   * * 

 Thalassiosira subtilis. * *  

 

* 

 Thalassiosira eccentrica  *  * 

 

* 

Raphoneis amphiceros  *                          * * 

 

* * 

Nitzschia americana   * 
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Nitzschia fasciculata  *                           * 

 

* 

 Diploneis sp.   * 

 

* 

 Gyrosigma balticum  *  

  

* 

Synedra tabulata * *  

 

* * 

Navicula humerosa *                          * * * *   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Espécies de microalgas enquadradas na categoria de abundantes, identificadas no trato digestório 
da sardinha: A. Coscinodiscus oculus-iridis; B. Navicula humerosa; C. Raphoneis amphiceros. 

 

Palavras-chave: peixes fitoplanctófagos, alimentação, praias. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AZEVEDO-CUTRIM, A. C. G. Estrutura e dinâmica da comunidade fitoplanctônica no Golfão 

Maranhense - Brasil. Recife, 2008. 146 f. Tese (Doutorado em Oceanografia). Universidade Federal de 

Pernambuco, 2008. 

AZEVEDO, A. C. G.; CUTRIM, M. V. J. Fitoplâncton costeiro das porções norte-nordeste da ilha de São 

Luís, MA, Brasil. In: SILVA, A. C.; FORTES, J. L. O. (Org.). Diversidade biológica, uso e conservação de 

recursos naturais no Maranhão: Projetos e Ações em Biologia e Química. São Luís: UEMA, v. 2, p. 67 – 

92. 2007. 

BAYLIFF, W. H. The food and feeding habits of the anchoveta, Cetengraulis mysticetus, in the Gulf of 

Panamá. Bull. inter-Am. trop. TunaCommn., 7 (6): 399-432. 1963. 

CHAVES, M. K. R. A.; AZEVEDO, A. C. G. Diatomáceas no trato digestivo de Curimata sp. Pesquisa em 

Foco, São Luís, v.10, n.14, p. 63-80, jan./jul. 2002. 

DEUS, C. P.; PETRERE-JUNIOR, M..Seasonal diet shifts of seven fish species in an Atlantic Rainforest 

Stream in southeastern Brazil. Braz. J. Biol, 63 (4): 579-588. 1994. 

LOBO, E.; LEIGHTON, G. Estructuras comunitarias de las fitocenosia planctonicas de los sistemas de 

desembocaduras de rios y esteros de la zona central de Chile. Revista Biologia Marina. n. 22, p. 1-29, 1986. 

MATEUCCI, S. D.; COLMA, A. La Metodología para el Estudio de la Vegetación. Colección de 

Monografías Científicas. Série Biologia. [s.l.].  n. 22. 1982. 168 p. 
McLACHLAN, A. Exposed sandy beaches as semi-closed ecosystems. Marine Environmental Research, 

v. 4, p. 59-63. 1980. 

MCLACHLAN A.; ERASMUS, T.; DYE, A H.; WOOLDRIGDE, T.; VANDER HORST, G.;  ROSSOUW, 

G.; LASIAK, T. A. & McGWYNNE, L. Sand beach energetics: An ecological approach towards a high 

energy interface. EstuarineCoastal and Shelf Science, London, v. 13, p. 11 - 25, 1981 

MOREIRA FILHO, H.; MOREIRA, I. M. V. & CECY, I. I. M. Diatomáceas da Baía de Paranaguá (Paraná- 

Brasil) Chrysophyta - Bacillariophyceae. Bol. Mus., 20:1-23. 1975. 

MÜLLER-MELCHERS, F. C.; FERRANDO, H. J. Tecnicas para el estudio de las diatomeas. Boletim do 

Instituto Oceanográfico Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 7, n. 1-2, p. 151-160. 1956. 

MUTO, E. Y., SOARES, L.S.H. & GOITEIN, R. Food resource utilization of the skates Rioraja agassizii 

(Muller & Henle, 1984) and Psammobatis extenta (Garman, 1913) on the continental shelf off Ubatuba, 
south-eastern Brazil, Rev. Bras. de Biol. vol 61,p 217-238. 2001. 

ROUND, F. E.; CRAWFORD, R. M.; MANN, D. G. The Diatoms Biology e Morphology of the Genera. 

Cambridge. University Press, 1990. 747p. 

SERGIPIENSE,S; CARAMASCHI E.P. E SAZIMA I.Morfologia e hábitos alimentares de duas espécies de 

Eugralidae(Teleostei, Clupeiformes) na Baía de Sepitiba , Rio de Janeiro. Rev. bras. oceanografia., 

47(2):173-188, 1999 

 

C A B 



99 

 

LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA DO 

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO – BRASIL 

 

Orientada: Priscilla Cristina Rodrigues CANTANHEDE – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA  

 

Orientadora: Francisca Helena MUNIZ  

Profa. Adjunta IV - DQB/CECEN - UEMA  

 

Colaboradores: Patrícia Marques dos SANTOS; Dionad Silva PEREIRA - Alunos de Graduação do Curso 

de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA; Bianca Valéria Rodrigues de SOUZA – Aluna de Graduação do 
Curso de Ciências Habilitação em Biologia – CECEN/UEMA 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela Amazônia. Ocupa 21% 

do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do planeta (BORLAUG, 2002). O bioma 

Cerrado se caracteriza pela grande biodiversidade ecológica e pela existência de inúmeras nascentes de 

cursos d‘água de três importantes bacias hidrográficas, a do Parnaíba, Araguaia/Tocantins e do São Francisco 

(MORAES & LIMA, 2007). Devido a altas taxas de perda da biodiversidade e elevado número de espécies 

endêmicas, além da alta pressão antrópica a que vem sendo submetido, o bioma cerrado é considerado um 

dos ―hotspots‖ mundiais de conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000). As unidades de 

conservação são fundamentais para a manutenção dos processos naturais e para a preservação de recursos 

genéticos, espécies, populações e comunidades. Esses espaços servem de modelos, os chamados testemunhos 
científicos, para comparar e compreender alterações em outros meios e, com isso, auxiliar na descoberta de 

soluções para problemas ambientais (HAUFF, 2004). O Parque Nacional da Chapada das Mesas (Fig. 1) foi 

criado por meio de decreto presidencial no dia 12 de dezembro de 2005, como resultado de um processo 

histórico de organização da comunidade da região, para que fosse instituída uma Unidade de Conservação 

que protegesse a região das Chapadas das Mesas contra o avanço da fronteira agrícola e de empreendimentos 

que pudessem por em risco todo seu valor ecológico, além de seu potencial ecoturístico  (MORAES & 

LIMA, 2007). Levantamentos fitossociológicos são de grande importância em se tratando, principalmente, de 

unidades de conservação, pois a vegetação, segundo Pears (1977), é boa indicadora ambiental e modifica 

muitos fatores criando um ambiente para a comunidade animal associada. São aplicados seguindo métodos 

eficientes, porém com grande variação em critérios, dependendo de uma prévia avaliação da fitofisionomia 

ou da prática do autor. Segundo Silberbauer-Gottsberger & Eiten (1983), podem ser variados o tamanho e 
formato da área escolhida, a escolha de tamanho mínimo de plantas a ser amostrado, o perímetro mínimo, o 

hábito predominante da fitofisionomia entre outras. O presente trabalho teve como objetivo realizar o 

levantamento da vegetação arbórea-arbustiva nas diferentes fisionomias florestais no complexo de 

ecossistemas do Parque Nacional Chapada das Mesas, Maranhão – Brasil. . Foram realizadas viagens onde 

foram demarcadas parcelas, segundo o método estabelecido por Mueller-Dombois & Ellenberg (1974), de 20 

x 50 m (0,1 ha) sendo todas georreferenciadas com uso de GPS; os critérios de inclusão para a coleta dos 

indivíduos lenhosos foram altura ≥ 1,5 m e db ≥ 5 cm (db= diâmetro basal a 30 cm do nível do solo); no caso 

de múltiplos troncos foram medidos aqueles dentro do limite de inclusão; todas as plantas amostradas 

tiveram suas medidas de altura e diâmetro basal; todas as plantas arbóreas e arbustivas que apresentaram 

material reprodutivo (flores e/ou frutos) foram coletadas para identificação e complementação das listagens 

florísticas (Fig. 2). Todo o material coletado foi acondicionado em sacos plásticos identificados com a data e 

local de coleta e transportados para o Herbário Rosa Mochel (SLUI) do Campus da UEMA em São Luís, 
para herborização e posterior identificação. O sistema de classificação adotado para o nível de família foi o 

APG II (2003). Para cada espécie foram considerados os seguintes parâmetros: densidade total (DTA), 

densidade por área (DAs), freqüência absoluta (FAs), área basal (ABs), dominância por área (DoAs), 

densidade relativa (DRs), freqüência relativa (FRs), dominância relativa (DoRs), valor de importância (VI), 

valor de cobertura (VC) e índice de diversidade de Shannon-Wiener (H‘) da comunidade. Os dados obtidos 

foram compilados em um banco de dados (Excel 5.0 da Microsoft) e analisados nos programas ―Prepare‖ e 

―Params‖ do Programa FITOPAC (SHEPHERD, 1994). Foram demarcadas 30 parcelas nas quais amostrou-

se 672 indivíduos distribuídos em 66 espécies. Dessas, 3 foram classificadas a nível de família botânica, 16 a 

nível de gênero e 15 a nível de espécie. Quanto ao número de indivíduos, destacaram-se Byrsonima 

crassifolia com 140, Mouriri sp com 72, Curatella americana com 40, Albizia niopoides com 36, Riedeliella 

sp com 31, Tocoyena formosa com 25 e Hancornia speciosa com 24 indivíduos. Aquelas com maiores 
valores para DR, DoR e FR foram Byrsonima crassifolia para o primeiro (20,83%) e último (12,37%) 

parâmetros e Mouriri sp para o segundo (11,37%) parâmetro. Byrsonima crassifolia também obteve os 

índices de valor de importância (VI) e de cobertura (VC) mais altos com 44,38 e 32,01 para os respectivos 

valores (Fig. 3). As famílias que se destacaram em relação ao número de indivíduos e espécies foram 
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Malpighiaceae, Fabaceae, Melastomataceae, Apocynaceae, Dilleniaceae e Rubiaceae (Fig. 4). As diferentes 

formações vegetacionais do Parque Nacional da Chapada das Mesas (PNCM) apresentam elevada riqueza e 

diversidade florística. Por estarem inseridas em uma unidade de conservação de proteção integral, 

contribuem para a preservação da vegetação brasileira, especialmente da fisionomia em questão e do estado 

do Maranhão. As áreas estudadas compartilham espécies com outras localidades onde há o bioma Cerrado, 

Byrsonima crassifolia, Qualea parviflora e Parkia platycephala, por exemplo, possuem ampla distribuição 

ao longo da rica savana brasileira. Merece também destaque as famílias Fabaceae, Malpighiaceae, 

Melastomataceae e Apocynaceae pelos maiores valores de dominância, valores de importância e cobertura, 

comprovando a importância dessas famílias para o equilíbrio ecológico deste bioma, especialmente no 

cerrado maranhense. Os dados aqui descritos e discutidos, além de contribuírem para o conhecimento da 

estrutura da vegetação de cerrado em geral, geram informações novas para o PNCM e também para o estado 
do Maranhão, e servirão como subsídios à criação do plano de manejo do Parque. 
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Os levantamentos fitossociológicos são importantes para o reconhecimento da diversidade biológica e 

distribuição das espécies (CARDOSO et al., 2002). A Floresta Amazônica distingue-se não só por sua 
extensão territorial, mas pela alta biodiversidade, pelo elevado potencial econômico e pela rápida destruição 

de extensas áreas, determinadas por fatores antrópicos, como o extrativismo vegetal e a agricultura de 

subsistência (RABELO et al., 2002). A Amazônia encontra-se presente na porção oeste do Estado do 

Maranhão. Caracteriza-se por um grande bioma composto com diversos ecossistemas desde a floresta 

tropical úmida com variações de temperatura de 24 ºC a 27 ºC, envolvendo também matas de cipós, 

campinas, matas secas, interagindo com campos inundados de várzeas e babaçuais. Apresenta índices 

pluviométricos médios de 2.000 a 4.000 mm/ano. Nesta região encontram-se as bacias hidrográficas dos 

principais rios: Gurupi, Tocantins, Maracaçumé, Paruá, Turiaçu e Pindaré, abragendo vasta fauna e flora 

(AZEVEDO et al., 2002). A Reserva Biológica (REBIO) do Gurupi (341.650 ha) é a única Unidade de 

Conservação em área amazônica maranhense, sendo de fundamental importância na conservação ambiental 

do estado do Maranhão (figura 1). O atual trabalho visa dar início aos inventários básicos do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO) da Amazônia, nesse caso da vegetação arbórea, pois inventariar a 

biodiversidade é importante não apenas para a conservação das espécies, mas, também para permitir o estudo 

de espécies para fins farmacológicos, entender padrões de distribuição e outros processos ecológicos. Foram 

feitas expedições à Reserva Biológica do Gurupi, com duração de cinco (5) dias de trabalho de campo em 

cada viagem. A marcação das árvores foi realizada dentro de parcelas feitas em uma área estabelecida do plot 

demarcado segundo o protocolo do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO) (COSTA et al., 2005). 

Estabeleceu-se um transecto utilizando uma corda de 250 m. Ao longo dos lados direito e esquerdo do 

transecto foram criadas parcelas para amostragem de árvores de acordo com seus respectivos diâmetros à 

altura do peito (DAP), ou seja, parcelas com árvores pequenas (DAP>1 cm a 10 cm) com área de 4 m x 10 m 

cada uma; parcelas com árvores médias (DAP>10 cm a 30 cm) com área de 20 m x 10 m cada uma, e 

parcelas com árvores de grande porte (DAP>30 cm) com área de 40 m x 10 m cada uma (figura 2). Em 
laboratório, levou-se o material à estufa por um período de 5 dias para secagem. Posteriormente, o material 

foi herborizado para identificação das espécies. Para  identificação das famílias, utilizou-se o sistema de 

classificação APGII (2003). O material coletado e identificado foi depositado na coleção do Herbário Rosa 

Mochel (SLUI) da Universidade Estadual do Maranhão. Os dados obtidos da composição e estrutura 

florística foram compilados em um banco de dados (Excel 5.0 da Microsoft) e analisados nos programas 

―Prepare‖ e ―Params‖ do Programa FITOPAC (SHEPHERD, 1994). Nas parcelas para amostragem de 

árvores pequenas (0,016 ha) foram registrados 101 indivíduos, distribuídos em 20 espécies e 10 famílias, com 

elevada  representatividade das famílias Sapindaceae, Fabaceae e Burseraceae, apresentando 5 %, 35 % e 15 

% das espécies amostradas, respectivamente (figura 3). Nas parcelas para amostragem de árvores mé dias 

(0,080 ha) foram registrados 23 indivíduos, em 14 espécies e 8 famílias, sendo Sapotaceae a família mais 

bem representada com 6 indivíduos, 4 espécies (28,57 %). Em relação às parcelas para amostragem de 

árvores de grande (0,160 ha) porte, registrou-se 13 indivíduos, contabilizando 9 espécies e 5 famílias, onde se 
observou a predominância da família Sapotaceae com 5 indivíduos, 3 espécies (33,33 %). A ausência da 

família Aracaceae indica que a porção da floresta em que foi realizado este trabalho ainda está em bom 

estado de preservação, pois, de acordo com Nelson e Oliveira (2001),a família Arecaceae é muito comum em  

áreas perturbadas. 
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Figura 3. Percentual de espécie por famílias com elevada representatividade. 

 

Palavras-chave: Fitossociologia; REBIO do Gurupi; Inventário. 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS HÍBRIDOS ORGÂNICO/INORGÂNICO E 

SEU USO COMO SENSOR ELETROQUÍMICO 

 

Orientada: Thacyane Reis Mendes – Bolsista PIBIC/CNPq 

 

Orientador: Prof. Dr. William da Silva Cardoso – CECEN/UEMA 

 

Biocombustível é um termo genérico usado para definir um combustível renovável e não tóxico obtido a 

partir de fontes biológicas de origem vegetal ou animal [1]. Existe uma variedade de biocombustíveis 

potencialmente disponíveis, mas os principais, considerados mundialmente, são o biodiesel e o bioetanol. A 

produção destes biocombustíveis tem sido voltada principalmente para a indústria automobilística. Assim, o 
monitoramento do impacto ambiental e o desenvolvimento de programas de controle de qualidade destes 

biocombustíveis se fazem por demais necessários e urgentes. Diferentemente dos combustíveis fósseis, que 

naturalmente apresentam metais em sua constituição, tais como níquel e vanádio, os biocombustíveis podem 

apresentar traços de metais como sódio, potássio e cobre oriundos do processo de produção, assim como 

ferro e zinco e outros que por ventura podem contaminar os biocombustíveis nas etapas de transporte e 

estocagem dos mesmos [1]. A concentração de metais em biocombustíveis normalmente é muito baixa, 

requerendo o uso de técnicas analíticas altamente sensíveis. Atualmente estas determinações são feitas por 

Espectrometria de Emissão com plasma Indutivamente Acoplado (EE-ICP) [2- 3], Espectrometria de 

Absorção Atômica (EAA) [4] e por métodos eletroanalíticos [5]. As técnicas voltamétricas têm sido 

utilizadas na determinação de íons metálicos em baixas concentrações por serem uma opção de baixo custo, 

alta sensibilidade e considerável seletividade [6-7]. Inúmeros trabalhos têm mostrado que a presença de nano 
partículas em sistemas eletroquímicos os torna mais sensíveis e seletivos, possibilitando a determinação 

qualitativa e quantitativa de analitos químicos [8-12]. Este trabalho tem por objetivo sintetizar e caracterizar 

nanomateriais híbridos que serão utilizados como sensores eletroquímicos para determinação metais pesados 

em biocombustíveis, usando técnicas voltamétricas. Para a síntese dos materiais APSil, APSiT e SiO2/SnO2 

optou-se por uma rota sintética catalisada por ácido, numa razão molar adequada (HCl:TEOS = 0,07) de 

modo a garantir o valor do pH menor que 2,2 (ponto isoelétrico da sílica) [13] e assim obter um 

direcionamento sobre a morfologia, na fase sol, para um sistema polimérico pouco ramificado [14, 15]. A 

hidrólise ácida foi executada em duas etapas, como parte da estratégia de síntese para controlar o número de 

sítios hidrolisados do TEOS e favorecer a sua condensação em cadeias poliméricas lineares [13]: na primeira 

etapa, a razão molar H2O:TEOS foi igual a 1,12 e na segunda, igual a 3,38. A utilização do etanol, como 

solvente no processo sol-gel, foi para prevenir a separação das fases líquido-líquido durante os estágios 
iniciais das reações de hidrólise e para controlar as concentrações de silicato e água que influenciam na 

cinética de gelatinização [16]. O etanol apresenta, também, alta pressão de vapor, o que facilita a secagem do 

gel sem diminuir fortemente a área superficial dos materiais [17].  As medidas de voltametria de redissolução 

anódica (onda quadrada e voltametria linear) foram realizadas num um aparelho Autolab PGSTAT 30 

potenciostato galvanostato, interfaceado a um microcomputador para aquisição e tratamento de dados. 

Durante as medidas usou-se uma cela eletroquímica de 10 mL e um sistema de três eletrodos: um eletrodo de 

pasta de carbono como eletrodo de trabalho, um eletrodo de Ag/AgCl como referência e um eletrodo de 

platina como contra eletrodo. O eletrodo de pasta de carbono foi preparado da seguinte maneira: uma mistura 

do nanomaterial e grafite (Fluka) numa proporção 3:2 (m/m) e uma gota de óleo de parafina (Nujol) foram 

homogeneamente misturados. Esta pasta foi colocada na extremidade de um tubo de vidro de 

aproximadamente 0,3 cm2 de área geométrica e o contato elétrico foi realizado por meio de um disco de 

platina ligado a um fio de cobre. Os ensaios eletroquímicos para o eletrodo de pasta de carbono modificada 
com os materiais sintetisados foram feitos usando-se soluções aquosas de acetato de cobre, solução padrão de 

íons Cu2+ em diferentes concentrações e uma solução de ácido nítrico 0,1 mol L-1 pH = 0,8, como eletrólito 

suporte. A rota de síntese sol-gel para materiais inorgânicos mostrou-se viável para a preparação dos 

nanomateriais híbridos de sílica e aminopropiltrietoxilano (APSi) e do óxido misto SiO2/SnO2. As análises de 

absorção na região do infravermelho mostraram bandas de absorção características de grupo amina e do 

estanho que confirmam qualitativamente a obtenção dos referidos materiais. A análise elementar confirmou 

quantitativamente a incorporação de grupo amina à matriz inorgânica que associada à análise de difração de 

raios-X confirmou o sucesso das sínteses, pois os sítios ligantes de cada material são mantidos, por não 

apresentarem arranjos cristalinos, ou seja, todos são amorfos à temperatura ambiente. Os ensaios realizados 

por voltametria de redissolução nos modos voltametria linear e de onda quadrada, usando um eletrodo de 

pasta de carbono modificada com APSi e SiO2/SnO2, separadamente  revelaram que estes materiais são 
sensíveis à presença de íons Cu2+ e Pb2+ em meio aquoso ácido. Os resultados preliminares apontam esses 

materiais como uma ferramenta em potencial para serem usados na preparação de eletrodos quimicamente 

modificados e assim serem objeto de desenvolvimento de sensor eletroquímico para detecção desses íons 

metálicos em matrizes de biocombustíveis. Para tanto há a necessidade de se intensificar os estudos, no 
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sentido de especificar parâmetros eletroquímicos exigidos por diferentes técnicas de análise voltamétrica para 

o desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas capazes de com sensibilidade e reprodutibilidade serem 

úteis na análise de íons metálicos em biocombustíveis.    

 

Palavras-chaves: nanomateriais, biocombustíveis, metais pesados 
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As proteínas são macromoléculas complexas, compostas de aminoácidos, necessárias para processos 

químicos que ocorrem nos organismos dos seres vivos. Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas e 

demonstram que as fontes protéicas de origem vegetal, são muito mais econômicas, mais ecológicas, são 

saborosas e melhores para a saúde. A importância das proteínas está relacionada com as suas funções no 

organismo e não com sua quantidade. Todas as enzimas conhecidas, por exemplo, são proteínas. 

(LEHNINGER, 2007). As frutíferas do Cerrado ocupam lugar de destaque, seus frutos são comercializados 

em feiras da região com grande aceitação popular; os frutos das espécies nativas co Cerrados um elevado 

valor nutricional, além de atrativos sensoriais como, cor, sabor e aroma peculiares e intensos, ainda pouco 

explorados comercialmente (RODRIGUES, 2004; ÁVIDOS e FERREIRA, 2011). Neste contexto, o presente 

trabalho apresenta a determinação proteína total empregando o método do Biureto em extrato bruto de frutas 
da região do cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins e Pará. Para a determinação protéica todas as 

soluções foram preparadas com água destilada, utilizando reagentes de grau analítico, conforme 

procedimento descrito na literatura por Fatibello et al 2002, com da detecção espectrofotométrica  feita 

empregando se um espectrofotômetro (Femto700 plus). As soluções de referência de proteína foram 

preparadas a partir de sucessivas diluições de uma solução estoque de albumina de soro bovino contendo 220 

g L-1. As amostras dos frutos foram lavadas e secadas, em seguida foi retirado a polpa e pesado 25 g da 

mesma, que foram homogeneizadas em um liquidificador com 100 ml de solução tampão de fosfato 0,1 mol 

L-1 (pH 6,5) contento 2,5 g de agente protetor (PVP‘s), o homogenato foi filtrado em quatro camadas de 

gases e centrifugado a 9500 r.p.m. durante 28 minutos e 30 segundos a 4°C. A solução sobrenadante foi 

emprega para a determinação de proteínas totais. A determinação de proteína foi feita empregando-se o 

método do Biureto, no qual foi adicionado a cada alíquota 0,2 ml da amostra, 1 ml de Biureto e 0,5 mL de 

água destilada, o produto desta reação foi monitorado por espectrofotometria de absorção molecular em = 

546 nm, segundo recomenda a literatura por Luca et al., 2002. Foram analisadas um total de 27 amostras, dos 

diferentes frutos estudados, através da obtenção dos extratos brutos obtidos dos frutos, empregando-se o 

método do Biureto para a determinação proteína total. Para este estudo foram selecionados quatro tipos de 

frutos do Cerrado: açaí (Euterpe oleracea Mart); buriti (Mauritia flexuosa L. f.); murici (Byrsonima 

crassifolia L. Rich.) e cajá (Spondias mombin). Parâmetros tais como: sazonalidade, o período de ocorrência 

e a incidência nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins foram os critérios empregados para a seleção dos 

referidos frutos. A diferença no período de ocorrência dos frutos foi um fator limitante para o 

desenvolvimento deste trabalho. Isto explica o fato de alguns frutos conterem maior número de amostras que 

outros. As amostras dos frutos provenientes do Maranhão encontram-se em maior quantidade devido a 

facilidade na obtenção e acompanhamento do período de frutificação dos mesmos.  Os resultados foram 
obtidos de uma série de nove repetições para cada amostra (n = 9). Os resultados obtidos estão apresentados 

na Tabela 1. Onde se pode verificar que os teores de protéicos variam dentro de uma mesma região para a 

mesma espécie de fruto. Em se tratando do açaí (Euterpe oleracea Mart.), observou-se uma variação dos 

teores na faixa de 8 a 40 g L-1 de proteína total. Os teores de proteína encontrados neste trabalho são 

superiores aos encontrados em trabalhos anteriores (PAULA, 2007; ALEXANDRE, 2004; SILVA, 2004) 

determinados em polpas de açaí. Dentre as amostras analisadas, o buriti (Mauritia flexuosa L. f.) foi o fruto 

que apresentou o segundo maior teor protéico, nas quais os resultados variaram de 6 a 17 g L-1 de proteína 

total. Os teores apresentados encontram-se próximos dos relatados por Oliveira & Rocha, 2008. Os 

resultados obtidos com a polpa do murici (Byrsonima crassifolia L. Rich.) apresentaram teores que variaram 

de 2 a 8 g L-1, próximos aos encontrados por Oliveira & Rocha, 2008; e superiores aos resultados relatados 

por Silva et al, 2008.  
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Tabela 1 – Teor protéico dos frutos estudados em g L-1. 

FRUTO LOCALIDADE ESTADO PROTEÍNA g/L 

Açaí Santa Luzia Maranhão 24,06 ± 1,33 

Açaí 
Vila Nova dos 

Martírios 
Maranhão 23,37± 0,93 

Açaí Cidelândia Maranhão 9,19 ± 0,95 

Açaí Imperatriz Maranhão 
40,89± 1,82 

 

Açaí São Miguel Tocantins 8,03 ± 0,80 

Açaí Marabá Pará 11,71 ± 0,80 

Buriti Bananal Maranhão 12,51 ± 1,17 

Buriti Imperatriz Maranhão 9,99 ± 0,63 

Buriti Açailandia Maranhão 6,79 ± 0,52 

Buriti Axixá Tocantins 17,43 ± 0,24 

Buriti Praia Norte Tocantins 12,10 ± 1,18 

Buriti Parauapebas Pará 15,02 ± 1,79 

Cajá Cidelândia Maranhão 1,32 ± 0,13 

Cajá Buriticupu Maranhão 0,82 ± 0,10 

Cajá Imperatriz Maranhão 0,77 ± 0,25 

Cajá Tocantinópolis Tocantins 1,34 ± 0,29 

Cajá Marabá Pará 0,63 ± 0,05 

Murici Cidelândia Maranhão 7,46 ± 0,42 

Murici Sitio Novo Maranhão 6,80 ± 1,38 

Murici Varjão dos Crentes Maranhão 6,52 ± 0,36 

Murici Tocantinópolis Tocantins 4,17 ± 0,42 

Murici Embiral Tocantins 8,02 ± 0,63 

Murici Axixá Tocantins 6,02 ± 0,53 

Murici Marabá Pará 5,47 ± 0,67 

 

Murici 

 

Itupiranga 

 

Pará 

 

2,60 ± 0,56 

Dados apresentados como média ± desvio padrão, n= 9. 

 
Dentre as amostras dos frutos analisados, o cajá (Spondias mombin) foram as que apresentaram os menores 

teores de proteína, variando de 0,6 a 1,3 g L-1. Estes resultados encontram-se próximos a faixa de proteína 

pertencente à Tabela Nutricional disponibilizada pelo IBGE (IBGE, on line), que especifica um valor de 2,4g 

para cada 100 g de cajá. Entretanto se comparados em porcentagem aos resultados de Mattietto et al. 2010, 

estes são bem superiores. Por fim, verificou-se que para todos os frutos avaliados um comportamento similar 

quanto à variação de seus teores dentro das mesmas regiões estudadas. Os resultados obtidos demonstraram 
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uma grande variação nos teores de proteína total entre as espécies estudadas. Pois, a disponibilidade das 

concentrações dependerá de vários fatores entre eles as características físico-químicas e fatores externos. 

Estes resultados indicam a necessidade da realização de estudos que correlacione os valores apresentados 

com as condições climáticas de cada região analisada, assim como as condições do solo, temperatura, 

umidade, dentre outros. Os teores protéicos apresentados pelos frutos são bastante satisfatórios, indicando 

que os frutos do cerrado podem contribuir em proporções na ingestão da dieta alimentar apresentando-se 

como fontes alternativas de nutrientes. Consequentemente, os dados obtidos são de extrema importância para 

trabalhos futuros onde haja uma interdisciplinaridade para que sejam avaliadas as características analíticas 

dos frutos do cerrado correlacionando com as condições climáticas, solo, umidade, temperatura, das regiões 

estudadas. 

 
Palavras-chave: frutas do cerrado; proteínas; biureto. 
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O Brasil é um país rico em recursos naturais, possuindo uma enorme variedade de vegetação, entre essas está 

o babaçu Orbignya phalerata, Mart., uma palmácea encontrada em grande extensão nos estados do Mato 

Grosso, Maranhão, Piauí e Tocantins (PORTO, 2004). O óleo do coco babaçu possui uma ampla diversidade 

de ácidos graxos (MORAES, 1996). Este óleo pode ser obtido por meio de extração mecânica ou por 

solvente, ou ainda artesanalmente. As quebradeiras de coco babaçu por sua vez utilizam-se do processo 

artesanal que consiste na fervura das amêndoas para extração do óleo (CARVALHO, 2007). Atualmente, o 

óleo de babaçu, no Brasil, tem sido comercializado preferencialmente na fabricação de produtos de higiene e 

limpeza. O seu emprego na indústria de alimentos, principalmente margarina, aparece como secundário. Há, 

no entanto, um interesse em desenvolver mercados e novas alternativas para uso do óleo de babaçu 

(MACHADO et al, 2006). O presente trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas do 
óleo de babaçu (Orbignya phalerata Martius) do estado do Maranhão. Entre as regiões de estudo, 

correspondem os seguintes municípios: São Luís (Litoral), Penalva (Baixada maranhense), Esperantinópolis 

(Cocais), Codó (Cocais) e Imperatriz (Pré-Amazônia). As análises físico-químicas foram realizadas no 

Laboratório de Macromoléculas e Produtos Naturais e no Laboratório de Bromatologia, ambos da UEMA, e 

no Laboratório de Núcleo de Catálise, Combustível e Ambiental (NCCA), na UFMA. Foram realizadas as 

seguintes análises: índice de acidez, índice de peróxido, índice de saponificação, cinzas, umidade, 

viscosidade e densidade. Na Tabela 1, são apresentados os resultados das caracterizações dos óleos extraídos 

pelas quebradeiras de coco. Neste trabalho, trabalhou-se à temperatura ambiente local, e todos os valores 

estão abaixo dos valores encontrados por Oliveira et al. (2007) e por Machado et al. (2006). Segundo o 

Codex Alimentarius (2003), o valor máximo do índice de peróxido admitido para óleos brutos não deve 

ultrapassar 15meq de oxigênio ativo/ kg de óleo. Esses valores indicam baixa possibilidade de deterioração 
oxidativa (OLIVEIRA et al, 2007). A resolução n° 482 da Resolução de Diretoria Colegiada – ANVISA 

(1999), adota como padrão de índice de saponificação a faixa entre 245 – 256 mg KOH/g óleo, a mesma 

empregada pela norma Internacional Codex Alimentarius (2003) para o óleo de babaçu (A. speciosa). Os 

índices de saponificação encontrados neste trabalho por região geográfica não estão em conformidade com as 

normas da ANVISA (1999) e Codex Alimentarius (2003), foram inferiores quando comparados aos 

resultados encontrados por Castro (1999) e Rossel (1993), no entanto encontra-se dentro do intervalo 

estudado por Oliveira et al. (2007). Neste trabalho o maior índice foi detectado para o óleo do município de 

Imperatriz com 213, 9818 mg KOH/g óleo  e 203, 1301 mg KOH/g óleo com o menor índice para o óleo do 

município de Penalva. Segundo Carvalho (2007), o valor máximo de umidade para óleo bruto é 0, 5 % p/p, 

sendo que apenas o município de Imperatriz está dentro desse padrão. Já nas análises de Cinzas as amostras 

de óleos analisados apresentaram percentual inferior a 5% de matéria mineral. Os valores de densidade 

descritos pelo Codex Alimentarius (2003) estão entre 0, 914 a 0, 917 g/mL a 25ºC. Os valores de densidade 
encontrado neste trabalho estão dentro do intervalo encontrado por Carvalho (2007), e apenas os municípios 

de Codó não está dentro do intervalo encontrado por Oliveira et al. (2007). E todos os valores encontrados 

foram superior ao intervalo estabelecido por Machado et al. (2006) e pelo Codex Alimentarius (2003).   Na 

análise de viscosidade, as amostras de óleos analisadas estão no intervalo de 29,00 a 33, 00 mm2/s2. 
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A especiação de metais em águas naturais consiste em entender seu comportamento geoquímico e de sua 

biodisponibilidade, além de, fornecer informações importantes para avaliação do real impacto associado à 

presença dessas espécies em ambientes aquáticos. Em sua maioria, os estudos de especiação de metais em 

águas naturais buscam um maior entendimento sobre o comportamento destas espécies, identificando e 

frequentemente quantificando os agentes que governam a distribuição de metais na coluna d‘água e, 

consequentemente, sua biodisponibilidade. Nos rios, o material particulado em suspensão (MPS) desempenha 

um papel importante no controle da especiação de metais e na sua biodisponibilidade. Por possuir uma 

grande diversidade, que geralmente incluem minerais, argilas, partículas orgânicas, restos biológicos e 

partículas inorgânicas revestida com matéria orgânica. O transporte de metais depende de inúmeras 
características. Em particular, a composição da superfície e tamanho é fundamental para a adsorção de 

poluentes. (LU e ALLEN, 2006). O presente trabalho teve como objetivo estudar a especiação e o 

comportamento de Cu, Cr, Pb e Cd  na foz  e jusante da foz dos Riachos Capivara, Bacuri, Cacau, Ribeirão 

Dantas e rio Bananal, no material particulado em suspensão e na coluna d‘água, avaliar a biodisponibilidade 

dessas espécies metálicas para a biota aquática. As amostragens de água foram realizadas na foz e 

aproximadamente três metros abaixo da foz (jusante), as amostras foram coletadas em garrafas plásticas de 2 

L, previamente lavadas no laboratório, e no próprio local de amostragem com água dos afluentes estudados, e 

preservadas segundo as normas da CETESB. A extração seqüencial de MPT feita em MPS é um dos métodos 

utilizados na especiação química destes elementos, pois nos permite avaliar as disponibilidades físicas, 

químicas e biológicas e a dinâmica desses elementos, além de suas transformações entre as diferentes formas 

químicas nas amostras. Um processo de extração sequencial tem a finalidade de acrescentar um conjunto de 
reagentes, na qual deve atacar especificamente a forma geoquímica para o qual foi escolhido e liberar o metal 

para ser quantificado, Tissier et. al. As amostras não acidificadas foram imediatamente filtradas com auxílio 

de uma bomba de vácuo em filtro de membrana 0,45 m, previamente seca a 60° C e pesada.  Após a 

filtração, o material particulado (resíduo com membrana) foi seco em estufa 60  5° C, por aproximadamente 

24 horas, e resfriado em dessecador. A concentração de MPS foi obtida por diferença entre o peso da 

membrana a 60  5° C e o peso da membrana com o material particulado após a secagem 60  5° C por 24 

horas. O material retido na membrana foram submetido extração seqüencial adaptado do método proposto 

por ―European Communities Bareua of Reference‖ (BCR) com modificações nas suas fases em relação ao 

tempo de extração e na última fase a solução extratora utilizada foi uma mistura de HNO3 e HCl 3:1 

(JORDÃO et al., 1999) de acordo com a figura 1, foi feito um branco com um filtro de membrana utilizada 
na filtração das amostras para testar a presença de impurezas das espécies metálicas. As determinações de 

Cu2+, Cr3+, Pb2+ e Cd2+ no MPS foram feitas por espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS), com 

corretor de fundo com lâmpada de deutério. Os resultados demonstram que os metais investigados estão 

preferencialmente ligados ao material particulado em suspensão sugerindo que os MPT estão sendo carreado 

para o rio Tocantins associados ao MPS ou contribuindo para o aumento de metais nos sedimentos e/ou na 

coluna d‘água. Os processos de adsorção de metais (Cu, Cr, Pb e Cd) no MPS  pode esta relacionada com a 

faixa de pH encontrada e, provavelmente com a presença de substâncias húmicas que recobrem o material 

particulado em suspensão ou com a presença de partículas finas (siltre e argila) em carbonatos e  oxihidroxi 

de Mn e Fe. Os resultados encontrados para as concentrações dos metais investigados no estudo de extração 

sequencial no MPS indicam que estes estão potencialmente disponíveis, podendo ser liberado para a coluna 

d‘água, contaminando o sistema aquático caso ocorram mudanças drásticas nos parâmetros físico-químicos.  
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Figura 1 – Método de Extração Sequencial proposto por BCR adaptado em relação ao tempo e JORDÂO et 

al. na última fase. 

 

Palavras-chave: Biodiponibilidade, Especiação, FAAS, MPS  
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Os aços inoxidáveis surgiram de estudos realizados em 1912, tanto na Inglaterra como na Alemanha, e são 

ligas de ferro (Fe), carbono (C) e cromo (Cr), com teores de cromo acima de 10,50% (CARBÓ, 2001). Essa 

nova classe de materiais forneceu principalmente à indústria química e às aplicações em altas temperaturas a 

possibilidade de suas instalações ocorrerem em ambientes mais agressivos (por exemplo, ambientes 

marinhos). Os aços inoxidáveis caracterizaram um grande avanço no que diz respeito à produção de materiais 

resistentes à corrosão e à oxidação. No entanto, não estão totalmente protegidos; os aços austeníticos, por 

exemplo, são suscetíveis à corrosão intergranular, causada pelo empobrecimento em cromo das regiões 

adjacentes aos contornos de grãos. (PADILHA & GUEDES, 1994; CALLISTER, 2006). Por razões como 

essa, o desenvolvimento dos aços inoxidáveis ainda não foi finalizado. Nas normas de cada país há várias 

composições diferentes e cada uma delas para aplicações e exigências específicas. Em muitas aplicações 
industriais a altas temperaturas, os aços inoxidáveis podem ficar sujeitos a gases quentes agressivos. O estudo 

da oxidação de metais a alta temperatura, facilita a descrição do processo de oxidação e indica formas de 

reduzi-la (CALLISTER, 2006). Para o desenvolvimento deste trabalho amostras de aço com dimensões de 

1,0cm x 1,0cm x 0,6 cm, foram fornecidas pela empresa 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 3µm e 1µm 

e limpeza com acetona em ultra-som. No tratamento de oxidação isotérmica foi utilizado um Forno Tubular, 

no qual as temperaturas variavam de 850°C a 950°C, em intervalos de tempo: 5min, 10min, 20min e 40min. 

Para a fase de caracterização química e microestrutural dos filmes óxidos formados sobre o aço AISI 409, 

foram utilizadas as seguintes técnicas: Difração de raios X com ângulo de incidência rasante (DRX), 

Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-x (EDS) e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O 
MEV é um equipamento capaz de produzir imagens de alta ampliação e resolução. As imagens fornecidas 

pelo MEV possuem caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da 

energia emitida pelos elétrons. Permite a obtenção de informações estruturais de amostras diversas e imagens 

de alta ampliação (teórica) 300.000 X, resolução de até 2,0 nm e diferença de potencial que pode variar de 

0.5 à 30KV (JEOL, 2010). O EDS consiste na incidência de um feixe de elétrons sobre uma amostra, 

provocando a mudança dos elétrons mais externos do material para níveis mais energéticos. Ao retornarem às 

suas posições iniciais, estes elétrons liberam energia, que possui comprimento de onda característico dos 

raios X. A detecção dos raios X emitidos pela amostra pode ser realizada tanto pela medida de sua energia 

(EDS) como do seu comprimento de onda (WDS). Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede 

a energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é 

possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele 

local. Já a técnica de difratometria de raios- X, DRX, corresponde a uma das principais técnicas de 
caracterização microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos do 

conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, dentre outros. Com base nestas 

técnicas os resultados encontrados foram: as micrografias (Fig.1, Fig. 2 e Fig. 3) mostram que a camada de 

óxido apresenta-se integra para as temperaturas entre 850°C a 950°C. Nas análises de EDS, foram detectados 

os elementos Cr, Mn e Fe, sendo que a quantidade de ferro aumentou de 900°C até 950°C. Nos espectros 

obtidos por DRX, Fig.4, observa-se a presença de uma camada de óxido complexa, dentre as fases formadas, 

observa-se predominantemente, óxido de cromo ( ).  
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Fig.1 - Análise com EDS e microestruturas dos filmes óxidos formados sob aço 409 oxidado durante  

40min a 850°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.2 - Análise com EDS e microestruturas dos filmes óxidos formados sob aço 409 oxidado durante 

40min a 900°C. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.3 - Análise com EDS e microestruturas dos filmes óxidos formados sob aço 409 oxidado durante 

40min a 950°C. 
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Na Fig. 4 - são mostrados os picos de alguns óxidos que compões a película formada sobre o aço 409, 

utilizando a técnica: difração de raios - X com ângulo de incidência rasante.  

 

Palavras-chave: Aço Inoxidável, Oxidação, Altas Temperaturas. 
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Os fenômenos matemáticos são diferenciados, quando observados acontecendo não podem ser explicados 

como acontece com a maioria dos fenômenos físicos e químicos. A matemática existe no pensamento 
humano e, por isso, depende de imaginação distinta para definir suas regularidades e conceitos.  A Álgebra 

Linear é a avó da matemática do desconhecido e não havendo campo mais propício para basearmos nosso 

trabalho e mostrar assim caminhos para atualizar o ensino da matemática, através de uma linguagem atual, à 

informática. A utilização de softwares tem avançado em diferentes áreas incluindo a educacional, tendo uma 

gama dos mesmos voltados a atividades matemáticas. O Matlab (Matrix Laboratory) assim como o Scilab 

foram abordados neste trabalho, por seu caráter singular e ampla aceitação, na maneira de apresentar e 

trabalhar a matemática, como alternativa para um novo modelo do ensino do cálculo, da geometria e da 

álgebra. Visto que o uso da informática na educação está cada vez mais freqüente, entre educadores e alunos, 

hoje estes aproveitam esta tecnologia como facilitador. Na sociedade da informação, a utilização dos 

computadores é imprescindível, dada a diversidade de suas aplicações e capacidade de armazenar, organizar 

e processar informações. O computador renova as práticas docentes e institucionais, traz novos objetivos e 
funções no ensino e aprendizagem. As pesquisas do tema mostram que escrita, leitura, visão, audição, criação 

e aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada. Nesse cenário, insere-se mais 

um desafio para o ensino da matemática, ou seja, o de como incorporar ao seu trabalho, apoiado na oralidade 

e na escrita, novas formas de comunicar e conhecer. Emergindo um conhecimento por simulação, típico da 

cultura informática, faz com que o computador seja também visto como um recurso didático cada dia mais 

indispensável. Ele é apontado como um instrumento que traz versáteis possibilidades ao processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática, seja pela sua destacada presença na sociedade moderna, seja pelas 

possibilidades de sua aplicação nesse processo. Tudo indica que seu caráter lógico-matemático pode ser um 

grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em que ele permite um 

trabalho que obedece a distintos ritmos de aprendizagem. O trabalhoé uma familiarização com os softwares 

Matlab e Scilab que foram abordados partindo decomandos simples de controle(editor de linhas de comando, 
variáveis etc.) e manipulação até chegarà execução de funções algébricas: operações com matrizes e vetores, 

fatoração e decomposição. Das funções matriciais descritas abordamos o caso dos Autovalores e Autovetores 

dada uma matriz M do tipo n × n, um autovetor X é um vetor não nulo tal que para algum escalar(real ou 

complexo) temos MX=λX. O escalar  λ é chamado autovalor, se somente se, det(M- λI)=0 ondeI é uma matriz 

identidade n × n. Em Matlab calculamos os autovalores de uma matriz através docomando eig. Já se 

desejarmos calcular os autovalores e os correspondentes autovetores, podemos fazê-lo com o comando [V D] 

= eig(M). Este comando produz uma matriz diagonal D contendo os autovalores de M e uma matriz V n × n 

contendo os correspondentes autovetores de forma que a equação M * V= V * D seja satisfeita. 
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Uma aplicação importante é a classificação das cônicas e quádricas. Os autovalores e autovetores são usados 

para normalizar formas quadráticas. Especificando, eles serão usados para encontrar mudanças de referencial 

que permitam identificar quais as figuras geométricas que representam certas equações no plano e no espaço. 

A resolução de sistemas lineares do ponto de vista das matrizes também foi discutida neste trabalho, esses 

sistemas podem ser descritos por Ax= b, em que A é uma matriz quadrada de ordem n e invertível, x é um 

vetor coluna dado, representamos esse sistema por uma única matriz, chamada matriz aumentada do sistema, 

onde é fácil verificar que as operações elementares sobre as linhas da matriz( transpor, multiplicar e soma de 

linhas) não alteram o conjunto de soluções do sistema Ax= b. Sendo A uma matriz m × n e b um vetor m - 

dimensional, uma forma para resolvermos o sistema Ax= b é utilizando a divisão a esquerda(contra-barra). Se 

o sistema de equações lineares for possível determinado o Matlab e o Scilab calculam a solução exata para 

esse sistema, utilizando-se da função rref  seguindo os passos:declarar a matriz dos coeficientes; declarar o 
vetor coluna dos termos independentes; definir k como sendo a matriz completa do sistema; encontrar a 

solução através do comando rref, ou da fatoração LUda seguinte forma: Inserir a matriz A(matriz dos 

coeficientes); Inserir o vetor b(vetor dos termos independentes); Fatorar a matriz A, através do comando 

[L,U]=lu(A); Verificar que A=L*U, sendo L uma matriz triangular inferior e U uma matriz triangular 

superior; Resolver y=L\b; Resolver x=U\y, que seja a solução do sistema. Em geral, o comando [L, U]=lu(A) 

no Matlab não gera a verdadeira fatoração LU de A, e sim uma decomposição LU, em que L= PT * Ĺ e U = 

Û.Como padrão, o Matlab faz a eliminação gaussiana usando o algoritmo das chaves parcial, ou seja, calcula 

uma decomposição PA = LÛ. Mas, se for dado o comando [L,U,P]=lu(A), o Matlab assim como o Scilab 

exibe a matriz de permutação P, junto co a verdadeira L. Ambos os programas demonstraram simplicidade, 

objetividade e uma lógica inerentes tanto à matemática quanto a informática. Os softwares foram usados 

como pranchetas de rascunhos para avaliar expressões digitadas nas linhas de comando. Incorporar, o 
ambiente eletrônico pressupõe recebê-lo criticamente, conhecer suas vantagens, desvantagens, seus riscos e 

possibilidades. O software Matlab pode enriquecer a prática docente, melhorando a aprendizagem, além de 

auxiliar na superação das dificuldades apresentadas no estudo da Matemática e a utilização de novas 

tecnologias, tornando a aprendizagem estimuladora. 
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Mel é um produto alimentício produzido por abelhas melíferas, a partir do néctar das flores ou de 

secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas, que as 

abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam 

maturar nos favos da colmeia (BRASIL, 2000). É um alimento de fácil digestão e assimilação, se 

constituindo numa fonte de energia que contribui para o equilíbrio dos processos biológicos por conter em 

proporções adequadas, enzimas, vitaminas, ácidos, aminoácidos, substâncias bactericidas e aromáticas 

(KOMATSU et al., 2002). Atualmente, com o aumento das exigências dos mercados interno e externo 

quanto à qualidade dos produtos comercializados, fazem-se necessários estudos que objetivem fornecer o 

perfil de qualidade do mel, promovendo assim, a sua melhor utilização alimentícia (MARCHINI, 2001; 
VILELA, 2000; VILELA, 2000a). Diante da escassez de informações microbiológicas do mel 

maranhense, foi delineado este trabalho objetivando contribuir com o desenvolvimento de técnicas, 

processos e análises que apontem soluções para os gargalos tecnológicos que limitam o desenvolvimento 

do Arranjo Produtivo Local da Apicultura no Maranhão; ampliando assim a capacidade competitiva do 

estado no mercado nacional e internacional.  As amostras Águas Lindas 1, Águas Lindas 2 e Santa Rosa 

foram coletadas conjuntamente pelo apicultor e pela bolsista/pesquisadora e a amostra de Santa Luzia do 

Paruá (sede) foi obtida diretamente do produtor da região do Alto Turi no município de Santa Luzia do 

Paruá, no período de janeiro de 2011. Os méis foram armazenados à temperatura ambiente em frascos de 

vidro esterilizados e foram transportados até o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água da 

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA onde foram realizadas as análises microbiológicas para 

contagens do NMP de Coliformes totais, Coliformes a 45º C, contagem de bolores e leveduras, bactérias 
aeróbias mesófilas e Clostridium sulfito redutor seguindo as normas do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento que estabelece o regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de mel. A 

Tabela 1 apresenta os resultados microbiológicos obtidos. 

 

Em todas as amostras analisadas a contagem de Coliformes totais e Coliformes à 45ºC foi  menor que 3,0 

NMP/g, ou seja, ausência, o que evidenciou segurança quanto à presença de coliformes e de patógenos 

entéricos. Contudo, as amostras de Águas Lindas 1, Águas Lindas 2 e Santa Luzia do Paruá (sede), 

apresentaram contagens de bolores e leveduras variando entre 4,5 x 10² e 5,9 x 10³ UFC/g, acima do valor 
tolerável de 1,0x10² UFC/g (BRASIL,1997), portanto fora dos padrões. Foi identificado nas placas 

contendo amostras do mel dos produtores o fungo Aspergillus niger (Figura 1.), enquanto nas amostras 

procedentes de Águas Lindas 2, foram encontrados Aspergillus flavus (Figura 2.). Na placa da contagem 

de bactérias aeróbias mesófilas da amostra de Santa Luzia do Paruá (sede) foram encontrados Aspergillus 
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flavus, Aspergillus niger e leveduras (Figura 3.). Também foi identificado Clostridium sulfito redutor no 

mel coletado no município de Santa Luzia do Paruá (Figura 4.). 

 

 

Quanto à contagem de mesófilos, os méis procedentes de Santa Rosa e Santa Luzia do Paruá revelaram 

contagens significativas destas bactérias. Também foi identificado Clostridium sulfito redutor no mel 

coletado no município de Santa Luzia do Paruá (sede). As contaminações por bolores e leveduras são 

semelhantes aos achados de Abreu et al., (2005) que  identificou 17 (33,33%) amostras contaminadas por 
bolores e leveduras, aos de Matuella e Torres (2000) que encontraram presença significativa destes 

microrganismos em uma das colmeias analisadas, com valor de 3,2 x 102 UFC/g, bem como aos  Oliveira et 

al. (2005) que encontraram valores que variaram de 1,5 x 102 UFC/g a 6,5 x 103 UFC/ g. Não há padrões 

microbiológicos estabelecidos para bactérias mesófilas, porém esta contagem é comumente empregada para 

indicar algum procedimento inadequado sob o ponto de vista higiênico (FRANCO & LANDGRAF, 1996), 

situação possivelmente constatada. As amostras coletadas em Santa Luzia do Paruá (sede), Águas Lindas 1, 

Águas Lindas 2, apresentaram contagens de bolores e leveduras variando entre 4,5 x 10² a 5,9 x 10³ UFC/g. E 

as coletadas em Santa Rosa e Santa Luzia do Paruá (sede) apresentaram valores 1,1 x 104 e 4,4 x 10² UCF/g 

respectivamente para contagem de bactérias aeróbias mesófilas, evidenciando assim que estão fora dos 

padrões. Foi encontrada uma colônia de Clostridium sulfito redutor na diluição 10-1 da amostra Santa Luzia 

do Paruá (sede). As amostras apresentaram instalações de qualidade higiênico-sanitária insatisfatórias, 
também observada na Associação dos Apicultores do Alto Turi (Turimel) e em lixão próximo ao apiário do 

povoado de Águas Lindas. As instalações físicas e de acondicionamento do mel não se apresentaram 

conforme as exigências legais sanitárias. Para melhorar a qualidade do mel, devem ser executadas boas 

práticas de coleta do mel e acondicionamento do produto, para garantir condições higiênico - sanitárias 

adequadas para comercialização e uso da população. 

 

Palavras Chaves: Condição microbiológica; mel, Apis mellifera; Produtor. 
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O asfalto é um dos materiais mais antigos utilizados na construção. Suas características impermeabilizantes, 

conhecidas pelas mais antigas civilizações, permitiram diversas aplicações deste material. Existem indícios 
da utilização do asfalto 6.000 anos antes da era cristã, na indústria naval da Suméria, em 3.000 a.C., na 

construção de grandes banheiros em uma antiga civilização do noroeste indiano e a partir de 2600 a.C., em 

serviços de impermeabilização, mumificação e construção de estruturas no Egito (ROBERTS et al.(1996) 

apud GONDIM (2008). Em pavimentação esse material tem especial importância, pois as mistura asfáltica 

são a principal forma de revestimento de rodovias em todo o mundo. Em São Luís existem empresas aptas à 

manipulação dessa prática (utilização da emulsão asfáltica em pavimentação). O solo-emulsão aparece como 

alternativa de mistura para constituir camada de pavimento de vias de baixo volume de tráfego (BVT), 

atuando como base ou revestimento (SANT‘ANA 2009). Este trabalho faz parte do estudo desenvolvido para 

a aplicação de solo-emulsão para vias de baixo volume de tráfego no município de São Luis-MA. O solo-

emulsão pode viabilizar a utilização de solos locais estabilizados com baixos teores de cimento asfáltico de 

petróleo (CAP) residual, de maneira que a mistura solo-emulsão atinja resistência e estabilidade frente à ação 
do tráfego, tanto aos esforços de compressão, como de abrasão dos pneus. Além disso, proporciona maior 

impermeabilização da superfície em relação a revestimentos primários não asfálticos, reduzindo os 

problemas de infiltração de águas de chuvas e conseqüente perda de resistência dos materiais pelo contato 

com água. O uso de solo-emulsão pode auxiliar na garantia de trafegabilidade e melhorar o conforto ao 

usuário, com menor reposição de material nos serviços de conservação das estradas (SANT‘ANA, 2009). De 

acordo com a proposição do projeto a pesquisa foi realizada no Laboratório de Solos e Pavimentação, do 

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT, da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. A metodologia 

seguiu basicamente o disposto no projeto, sendo detalhada nos itens seguintes: i) revisão bibliográfica; ii) 

coleta dos materiais (solo e emulsão); iii) caracterização dos materiais por meio de ensaios laboratoriais iv) 

dosagem da mistura solo-emulsão seguindo metodologia de Sant‘Ana (2009) sobretudo por meio do ensaio 

de Resistência a Compressão Simples. Os solos coletados levados ao laboratório foram pesados e dispostos 
para secagem ao ar até as proximidades da umidade higroscópica. A emulsão asfáltica escolhida é do tipo 

RL-1C por conferir maior trabalhabilidade à mistura solo-emulsão, considerando que os agregados 

apresentam dimensões reduzidas. Foram realizados diversos ensaios que permitiram verificar as 

características do solo, da emulsão e do solo-emulsão: i) granulometria; ii) equivalente de areia; iii) limites de 

atterberg; iv) massa específica real; v) compactação; vi) índice de suporte Califórnia (CBR); vii) asfalto 

residual por evaporação; viii) determinação da ruptura da emulsão: método da mistura com cimento; ix) 

resistência a compressão simples. O processo de dosagem da mistura solo-emulsão está ligado ao tipo de 

solo, quantidade de água, condições de condicionamentos dos corpos-de-prova, tipo e teor de emulsão. Não 

há um método específico para a dosagem do solo-emulsão nas normas brasileiras, o que contribui para a 

pouca difusão desta técnica. Os resultados mostram que o solo do projeto atendem as proposições de 

Sant‘Ana (2009), por ser um solo laterítico com propriedades argilosas, apresentou índices de consistência, 

sendo que a porcentagem passante na peneira nº 200 (0, 075 mm) no ensaio de granulometria foi de 
aproximadamente 12%, portanto abaixo de 35%, patamar que limita os solos plásticos, entretanto por possuir 

características argilosas o solo apresentou LL e LP, o limte de liquidez foi de 13,21% e o limite de 

plasticidade foi de 3,36%, esse resultado é obtido pela média dos teores de umidade. Em termos de 

resistência, medida pelo ensaio CBR, o solo apresentou resultado de 33%, portanto acima das indicações de 

adequabilidade proposta por Sant‘Ana (2009), e expansão de 1,2% . A emulsão apresentou resultados 

positivos como proposto em Sant‘Ana (2009). O maior teor de emulsão propicia melhor impermeabilização 

dos vazios existentes e garante menor absorção de água pelo corpo-de-prova (SANT`ANA, 2009). Na 

metodologia proposta por Sant‘Ana (2009), utilizou-se o ensaio de Resistência à Compressão Simples para 

determinar o teor adequado de água e de emulsão. Neste ensaio foi adotada uma cura da mistura solo-

emulsão de 7 (sete) dias, garantindo-se assim os efeitos do CAP residual, visto a água evaporada durante este 

período (Figura 01).  
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Figura 01: Corpos-de-prova solo-emulsão compactados. 

 

 

Nota-se que quanto maior a porcentagem de emulsão, maior foi a quantidade de água evaporada no corpo-de-

prova ao longo do período de cura (Figura 02). 

 

 

 

 

Figura 02: gráfico % de água evaporada durante um periodo de cura de sete dias. 

 

 

Para maiores teores de emulsão nota-se a melhor resistência dos corpos-de-prova no ensaio de resistência à 

compressão simples (Figura 03). O ―zeros‖ mostrados no gráfico da Figura 03 representam que todos os 

corpos-de-prova ao serem colocados para imersão em água, se desagregaram, não sendo possível a realização 

do ensaio. 
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Conclui-se que as condições marginais do solo escolhido foram determinantes nos resultados dos ensaios, 
quando apenas para teores de emulsão elevados e antieconômicos (acima de 8,5%) obtiveram-se resultados 

favoráveis. Comprovou-se, conforme já aparece em Sant‘Ana (2009) que o solo deve apresentar condições 

mínimas de resistência para utilização na mistura solo-emulsão. 

 

Palavras – chave: pavimentação; solo, emulsão. 
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Este projeto visa estabelecer uma reflexão sobre as relações entre a política e a cidadania na Atenas Clássica 

e como estes fatores se associam com o processo de desagregação do regime democrático e de inserção e 
submissão de Atenas à esfera de poder da cosmopólis. Além disso, buscaremos analisar de que modo à tirania 

influenciou o processo de transição ao modelo democrático. Para isso, é preciso considerar as mudanças 

ocorridas em Atenas, sobretudo no que se refere ao ideal de cidadania e ao afastamento do cidadão da prática 

política.  A pesquisa constituiu-se, no primeiro momento, na leitura de uma bibliografia geral e básica no que 

se refere ao estudo da antiguidade e, neste caso especifico, do contexto da Grécia Antiga – em especial a 

cidade-Estado ateniense. Posteriormente, a mesma constituiu-se da análise das fontes secundárias e primarias 

e, desta forma, no levantamento dos dados relevantes ao desenvolvimento da pesquisa. A partir da 

perspectiva do comparativismo construtivo de Marcel Detienne este contexto contemporâneo nos impulsiona 

a pensar o caso da pólis dos atenienses no período clássico (V e IV séc. ªC), notadamente o IV século, 

quando podemos perceber Atenas estando inserida em um processo de diluição de fronteiras culturais, com as 

conquistas de Filipe e Alexandre, contribuindo para uma crise e mudança dos valores e parâmetros culturais 
que até então incidiam e norteavam essa sociedade. Estes valores em desagregação estariam 

fundamentalmente ligados à cidadania e à democracia. A Hélade, território dos antigos gregos, abrangia uma 

grande área de terra que incluía o litoral do Mar Negro a leste, as regiões costeiras da Ásia Menor, as Ilhas do 

Mar Egeu, a Grécia continental, o sul da Itália e grande parte da ilha da Sicília, prolongando-se a oeste em 

ambos os lados do Mediterrâneo até Cirene na Líbia e até Marselha e alguns pontos costeiros da Espanha.  

Quando Atenas surgiu como cidade proeminente no contexto da Grécia Antiga, seu governo central era 

limitado. Pois, suas funções executivas estavam concentradas nas mãos de nove arcontes, eleitos anualmente 

entre os principais aristocratas da cidade, através do Conselho do Areópago. Para controlar e aconselhar os 

arcontes, o conselho era formado pelos principais cidadãos, que a cada ano, devido à rotação dos cargos, 

eram eleitos para o exercício dos atributos políticos da pólis. As cidades gregas eram pequenas e a maioria 

dos cidadãos vivia nas áreas urbanas. Os não cidadãos, a maior parte da população, concentravam-se na 
cidade e nas zonas do porto e, principalmente, no campo; pois, grande parte da vida e interesses econômicos 

estava voltada à agricultura. Além disso, dividiu os cidadãos em quatro classes de acordo com sua renda 

agrícola: pentakosiomédimnoi, hippeîs, zeugítai e thétes. Somente o primeiro grupo poderia ocupar o cargo 

de arconte, enquanto os três últimos, os quais podiam ou tinham renda suficiente para manter os objetos de 

guerra, constituíam o exército ateniense. Durante o Período Clássico, Atenas viveu sob o sistema de governo 

criado e desenvolvido por ela, a Democracia. Neste sistema, o ideal era o da participação direta dos cidadãos 

na política, ou seja, era exigida a sua participação ativa na Assembléia deliberativa votando as leis e as 

decisões que entrariam em vigor. Considerava-se como modelo ideal de cidadão ateniense aquele que estava 

preocupado com o bem da sua comunidade e, assim, com toda a população. Desta forma, cabia ao cidadão: 

administrar a justiça, exercer funções públicas, participar da função deliberativa ou da judicial. Além do 

mais, ser cidadão neste período implicava alguns requisitos, entre eles: do sexo masculino com dezoito ou 

mais anos de idade, ser frutos de um casamento legal, em que os pais deveriam se cidadãos atenienses e 
livres de nascença e, para complementar, este cidadão deveria ser homem. No entanto, como 

complementação a todos estes fatores, algo estaria ligado a todas estas ideias, qual seja: ter a capacidade de 

exercer a guerra. Ou melhor, de ser guerreiro. Como afirma  Pierre Vernant ―a visão da cidadania resume-se 

à identidade de cidadão-guerreiro. É cidadão, faz parte de pleno direito da comunidade através da 

participação nas assembléias deliberativas, quem é capaz de exercer a principal função dos homens adultos 

livres: a guerra.‖ 1 Para ser considerado guerreiro, durante a antiguidade, este devia dispor dos meios 

financeiros para prover seu armamento pessoal. Assim, ―a noção de cidadão-guerreiro identificou-se com a 

noção de ser rico; detentor de certo rendimento que desse ao potencial guerreiro a possibilidade de se armar a 

expensas próprias.‖ 2 A comunidade ateniense prezava a harmonia, o equilíbrio e a justa-medida. Alguns 

destes valores eram esperados e exigidos de seus cidadãos formando, assim, o modelo de cidadão ideal. Tais 

características são apontadas por Aristóteles na Ética à Nicômaco, como sendo: a temperança (sophrosýne), a 
bondade (praótes), a liberdade (eleutheriótes), a verdade (alétheia), a reserva (aidós), a justa indignação 

                                            
1 VERNANT, Jean P.  O Homem Grego. p. 108. 
2 VERNANT, Jean P.  O Homem Grego. p. 108-109. 
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(gémesis), a amizade e o amor (philía), a piedade (eusébeia) e a disciplina (eutaxía), a honra (time) e a 

honestidade (agathón). Com isso, qualquer violação a esses valores, tidos como regentes da ordem, 

representava um perigo a unidade dos cidadãos, sobre a qual repousava o ideal de pólis democrática. A 

presença do desequilíbrio era vista como uma ameaça à sobrevivência de todo o corpo cívico da polis 

ateniense. Ideologicamente, o bem comum suplantava o indivíduo. E uma desmedida (hýbris) poderia 

provocar uma contaminação (miasma) em toda a sociedade, desestruturando-a. Somente a obediência às leis, 

aos valores morais e/ou aos ritos religiosos poderia promover à purificação (katharsis) e o retorno à ordem 

(eunomia). Por meio da consulta bibliográfica em fontes secundárias e primárias e, assim, com o 

levantamento de dados e sua análise, nos mostra que o problema referente à desagregação do regime 

democrático ateniense com suas práticas degenerativas constitui o ponto principal para o afastamento do 

cidadão ateniense da sua vida política. Deste modo, os resultados obtidos até então nos fazem sustentar a 
hipótese de que o ideal de cidadania ateniense, quando começa a se desagregar, fomenta o afastamento do 

cidadão da política lançando-o nas práticas de corrupção. A partir daí podemos pensar o significado, para os 

atenienses, do ato da corrupção. Além da própria corrupção dos valores, a corrupção política era encarada 

como um rompimento com esses compromissos coletivos e, portanto, um rompimento com o ideal de coesão 

e bem comum. Mas, podemos nos perguntar também sobre o que motivava o ato de corrupção. Olhando para 

o período clássico ateniense podemos apontá-la antes como um sintoma de mudanças sócio-políticas, do que 

uma causadora de desagregação. A corrupção, neste contexto, apontava muito mais para o fato de que os 

cidadãos não estavam mais tão próximos das práticas políticas e participavam cada vez menos das 

Assembléias. O bem comum não era mais a prioridade. A prática da corrupção, portanto, pode estar ligada á 

uma tentativa de adaptação a esse novo contexto que trazia insegurança, incertezas e conflitos, tanto internos 

como externos.   
 

Palavras-chave: poder, política, sociedades antigas. 

 

REFERÊCIAS  

 

Aristóteles. Ética a Nicômaco. Trad. de Mário da Gama Kury. 2° ed. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, c. 1985, 1992. 

________Política. Trad. de Márcio da Gama Kury. 2° Ed. Brasília. Editora Universidade de Brasília, 1988. 

BEARD, Mary. Antigüidade Clássica: uma brevíssima introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 1998. 

DETIENNE, Marcel. Comparar o Incomparável. Rio de janeiro: Zahar, 2004. 

FINLEY, M. I. Os Gregos antigos. Lisboa: Ed. 70, 1963 
____________ O Legado da Grécia: uma nova avaliação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 

____________ Democracia Antiga e Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

____________ Economia e Sociedade na Grécia Antiga. Tradução Marylene Pinto Michael. São Paulo: 

Martins Fontes, 1989. 

FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis, A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

STARR, Chester G. O nascimento da democracia grega: a assembléia no século V a.C. São Paulo: Odysseus 

Editora, 2005. 

THEML, Neyde. Linguagens e formas de poder na Antiguidade. Rio de Janeiro: Faperj: Mauad 2002. 

TRABULSI, José Antonio Dabdab. Ensaio sobre a mobilização política na Grécia Antiga. Belo Horizonte: 

Ed. UFMG, 2001. 

VERNANT, J - P. (Org). O Homem Grego. Lisboa: Estampa, 1992 

____________________ As Origens do Pensamento Grego. São Paulo: DIFEL, 1972.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONSELHO PRESIDIAL E A DINÂMICA POLÍTICA PROVINCIAL 



128 

 

 

Orientada: Raissa Gabrielle Vieira Cirino – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do curso de História/Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientador: Dr. Marcelo Cheche Galves  

Professor do DHG/CECEN/UEMA 

 

O Conselho Presidial foi um órgão de caráter consultivo criado pelos deputados da extinta Assembleia 

Constituinte de 1823. Estes políticos foram os primeiros a tentar reorganizar o aparato político do nascente 

Império do Brasil, e tinham a difícil tarefa de agradar tanto a D. Pedro, imperador, quanto à elite de 

comerciantes de grosso trato no apoio a essa empreitada, segundo Cecília Helena de Salles Oliveira (2009). 
Com o fim das Juntas de Governo formadas a partir da Revolução do Porto (1820), as províncias ficariam 

sob o comando de um Presidente Provincial, escolhido diretamente pelo Imperador. A notícia não foi bem 

aceita pelos deputados, que discutiram alternativas para equilibrar o comando central representado pelo 

Presidente na província com o poder local e garantir a representatividade da elite local que agia de forma 

bastante autônoma e que não iria aceitar o controle advindo da Corte. A solução foi o Conselho Presidial, no 

qual seriam eleitos seis conselheiros que agiriam em conjunto com o Presidente, mas também controlando 

suas ações. Este Conselho trataria de várias questões referentes à província, tais como: salubridade, trato de 

escravos, educação da mocidade, agricultura, comércio, propor criação de Câmaras e supervisionar seus atos, 

catequização de indígenas, exame de contas dos órgãos provinciais, propor obras e consertos, dar parte de 

excessos dos órgãos, vigiar as casas de caridade e de detenção, resolver casos de reclamação contra a 

imprensa e resolver conflitos de jurisdição entre as autoridades (Carta de 20 de Outubro de 1823). Estas e 
outras diretrizes para a formação e atuação do Conselho foram registradas no documento confeccionado 

pelos deputados, a Carta de 20 de Outubro de 1823. Porém, D. Pedro não se animou com as demais 

discussões da Assembleia e a dissolveu antes que os projetos pudessem tomar mais corpo. A Constituição da 

nova nação em construção só seria finalizada em 1824 pelas mãos de homens de confiança do Imperador, 

garantindo suas vontades políticas, mas não se esquecendo de agraciar as províncias e sua elite local, tanto 

que apesar das reclamações vindas das Câmaras, a Constituição foi aclamada de forma quase absoluta depois 

de apresentada. Segundo Cecília Helena Salles (2009) isto ocorreu devido à influência de diversos 

documentos oficiais que foram utilizados para embasar a primeira Constituição, como as constituições 

francesas, a constituição espanhola de 1812, a constituição das Cortes de 1822 e a própria Carta de 20 de 

Outubro de 1823. Desta forma o documento agregou várias reivindicações de setores sociais diferenciados, 

levando a muitas interpretações e permitindo aos dirigentes do Rio de Janeiro uma ampla negociação política 
e adesões até mesmo de adversários. Já Ilmar Rohloff de Mattos (2009, p. 25) defende que a Constituição de 

1824 instituiu a construção do ―brasileiro‖ a partir da relação entre território e nacionalidade. Buscou-se 

tornar natural uma associação que era historicamente construída com as demais identidades regionais. Estas 

poderiam continuar a existir, mas não poderiam se sobrepujar à identidade nacional. Assim o novo aparato 

estatal iniciava suas atividades. O Maranhão, após passar pelas turbulências de conflitos da Guerra de 

Independência, organizou sua eleição para o órgão consultivo, o qual obteve em sua primeira bancada antigas 

e novas figuras políticas. Marcelo Cheche Galves (2010) discorre sobre isto em sua tese, apontando que 

alguns políticos tidos como favoritos ficaram de fora das eleições por ter seus nomes envolvidos em 

devassas, decorrentes dos tumultos que agitaram a província no pós-Independência. Tivemos novas figuras 

políticas dentro deste Conselho, todavia, alguns políticos que possuíam ligações com a administração política 

anterior à independência também foram eleitos, mesmo denominados de ―portugueses‖, demonstrando que 

mesmo que anteriormente tivessem sido repudiados, foram aos poucos absolvidos pela nova administração. 
Deste modo, foram eleitos para o primeiro mandato como conselheiros fixos: Patrício José de Almeida e 

Silva, Joaquim José Sabino, Romualdo Antônio Franco de Sá, Ricardo Henriques Leal, Raimundo Ferreira 

da Assunção Parga, Antonio da Costa Ferreira, Felipe Antonio de Sá e Manoel Gomes Belfort. Como já 

destacado, o Conselho era de caráter consultivo, mas isto não impediu de aumentar cada vez mais seu poder 

de influência e atuação no âmbito provincial, se envolvendo cada vez mais em todas as principais questões 

que assolavam a elite e a população. Nossa pesquisa teve como ferramenta principal o Códice 1337, 

pertencente ao Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), no qual temos o registro das sessões de 

1825 a 1832. Por meio de transcrições e registro em fotografia para manter a documentação, passamos a 

limpo grande parte do primeiro mandato (1825-1927), que foi nosso foco. A leitura direcionada de uma 

biografia do período, a discussão com o orientador em encontros agendados, e a participação no grupo de 

estudo organizado pelo NEMO (Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista) foi de vital importância em 
nossa trajetória.  Nossos objetivos são, por meio da análise das transcrições, mapear as principais questões 

tratadas pelos conselheiros e as conseqüências de suas medidas a nível provincial e nacional. Assim, as 

sessões de 1825-1827 foram fichadas e a partir delas percebemos uma evolução real: inicialmente os 

conselheiros agiam sozinhos, já que o presidente escolhido, Pedro José da Costa Barros, encontrava-se em 
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Belém graças a ação de Lord Cocrhane, seu antigo desafeto, que aqui estava para apaziguar os conflitos no 

pós-Independência. Com a vinda de Costa Barros, as sessões ficam mais solenes. Porém, seguindo a lógica 

de galgar postos pela burocracia estatal, como bem destacou José Murilo de Carvalho (2003), Costa Barros é 

eleito senador e se afasta. O Vice-Presidente Romualdo Antônio Franco de Sá assume e prossegue os 

trabalhos, que se avolumam com o passar do tempo e das atuações do Conselho. Estas medidas se 

concentram principalmente em três tipos: controle de órgãos políticos locais, resolução de problemas de 

jurisdição entre autoridades e medidas de âmbito social e cultural. O controle de órgãos se refere 

especialmente às Câmaras, já que estas anteriormente eram as principais fontes de poder local. A 

Constituição de 1824 diminuiu seus poderes como forma de impor um poder mais central a partir da capital e 

retirar a autonomia das localidades, como bem destaca Sérgio Buarque de Holanda (1962). Cabia ao 

Conselho cobrar seus balancetes e contas para conferir na Fazenda as contas finais da Província maranhense. 
O interesse real era que uma vez contabilizado tudo, os conselheiros pudessem retirar a oitava parte das 

rendas para uso do Conselho. Como era de se esperar, as Câmaras resistiam o máximo que puderam, 

resultando em reiterados pedidos para as mesmas. A resolução de problemas de jurisdição entre autoridades 

envolve grande documentação. Com o rei longe, o poder era dividido entre seus representantes locais, ou 

figuras mais proeminentes, o que gerava diversas vezes conflitos que prejudicavam vilas inteiras. Era 

necessária alguma intervenção. Os conselheiros, então, recebiam a documentação de ambas as partes com 

seus depoimentos, e juntamente com o Vice-Presidente, e em alguns casos, o Governador das Armas, davam 

seu parecer sobre os casos. Já as medidas de âmbito cultural e social envolviam o acabamento da cidade, a 

construção de ruas, medidas sanitárias e construção de um farol. Outras envolviam a educação, com a 

nomeação de professores ou organização de concursos para presidir as cadeiras, repreensões e demissões de 

professores, controle de alunos e envio destes para a Europa ou para a Corte a fim de se educar e retornar ao 
Maranhão. Também registraram a organização da primeira escola de ensino mútuo da província, seguindo 

assim as orientações educacionais advindas da Corte. Em termos religiosos, os conselheiros emitiram 

algumas ordens para os conventos a fim de enviar párocos para a catequização de indígenas e para as vilas 

mais distantes que estavam desamparadas do auxílio espiritual. Assim, o Conselho neste primeiro mandato 

teve uma atuação nos principais âmbitos provinciais, respeitando as ordenações que o Imperador emitia, e 

recorrendo a este sempre que necessitavam, contribuindo para a ansiada ordem e estabilidade. Contudo, 

devemos ressaltar que os conselheiros eram representantes de uma elite local que também se beneficiou com 

grande parte destas medidas, especialmente porque São Luis começou a se destacar perante as demais vilas, 

por estar em contato direto com o Imperador e a Assembleia Nacional, e por concentrar a maior parte de 

ações para melhoria de sua estrutura. Logo, a dinâmica política a partir do Conselho impôs uma ordem 

intraprovincial pelo comando da capital, mas sem deixar de seguir as ordens de D. Pedro, garantindo a 
unidade territorial e a permanência da hierarquia social desejada pelas elites do centro-sul. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre as lendas ludovicenses e as condições sócio-

históricas de suas perspectivas épocas de confecção, estabelecendo conotações com a criação de uma 
literatura maranhense e com a conjunção dos folclores locais. Para tanto o projeto realizado utilizou da leitura 

de livros, revistas, artigos provenientes da internet e comentários pessoais, bem como do uso da análise 

textual entre a diversidade dos contos e lendas ludovicenses apresentadas, buscando dessa forma um maior 

entendimento com relação ao objetivo proposto neste projeto. O material recolhido durante a pesquisa foi 

utilizado de maneira objetiva, para responder as perguntas que foram propostas com base no titulo do projeto, 

onde serão analisadas, a fim de descrever e interpretar os meios pelos quais essas lendas são utilizadas no 

âmbito social e de que forma eles chegam até nós. Estudar a cultura sobre o viés de lendas e folclore é 

extasiante, porque estas narrativas têm fascinado inúmeras gerações. E nessa perspectiva notamos que todas 

as civilizações têm este aspecto cultural: lendas e sua literatura oral mantida pela tradição. Ainda que se tente 

imaginar onde determinada lenda surge, dificilmente se pode alegar de onde surgiram. Tais narrativas têm 

transpassado fronteiras e o tempo e ficam vívidas no imaginário popular. (MORAES; 1980) É evidente que 
muitas já sumiram deste imaginário e algumas foram mantidas salvas através da escrita. Mas outras se 

perpetuaram independente de estarem escritas ou não, pois tem mantido vívidas as ânsias e experiências tanto 

no âmbito físico, moral e espiritual da sociedade em que estão presentes. Ainda que se imagine que estejam 

presentes com mais força nas classes menos abastadas, atinge a sociedade como um todo. Não é por menos 

que há diversas políticas públicas como construção de monumentos, criação de centros de culturas, entre 

outros com o intuído de manutenção desses elementos na vida da sociedade. Percebemos em nosso trabalho 

similitudes das lendas locais com outras presentes no país ou em outro países, até mesmo entre regiões que a 

piori não seriam correlacionadas, por serem relativamente distantes, mas nota-se que possuem ligações 

mediante processos históricos. Desta maneira priorizamos um estudo comparado, sobretudo porque os 

autores principais trabalhados lançaram mão deste recurso. Por isso ainda que estivéssemos focados nas 

crendices, folclore e lendas maranhenses foi inevitável trazer à tona crendices, folclore e lendas brasileiras, 
africanas e européias, constituindo a proposta deste trabalho, sobretudo ludovicense. Ademais, percebemos a 

importância de três personagens: o branco (elemento europeu), o ameríndio (o elemento nativo), o negro 

(elemento africano). Cada um com sua importância para a cultura popular brasileira. Às vezes estes 

elementos estão implícitos, em outros casos explícitos, como é o caso da história de Catarina do bumba-meu-

boi. Catarina e Francisco são elementos negros, o fazendeiro o elemento branco e, os pajés que vão 

ressuscitar o boi, o ameríndio. As lendas são narrativas que estão amalgamadas a fatos reais e históricos com 

eventos sobrenaturais. Exemplifica-se: Ana Jansen foi uma das mulheres mais influentes na política do 

século XIX no Maranhão (fato histórico), mas que segundo a lenda, depois de sua morte para espiar seus 

pecados, vaga pelas ruas do centro histórico de São Luis, em uma carruagem com cavalos e escravos 

decapitados (eventos sobrenaturais) (MORAES, 1991). Neste projeto foi analisadas sete lendas ludoviceses: 

O Milagre de Guaxenduba, o Milagre de São João Batista, a Serpente Encantada de São Luis, Lenda da Praia 

do Olho d‘Água, Palácio das Lágrimas, Carruagem de Ana Jansen e a Manguda. Em o Milagre de 
Guaxenduba e o Milagre de São João Batista, nota-se a forte influencia religiosa católica na sociedade 

maranhense. Nestas duas narrativas está centrada em milagres que ocorram através de santos católicos. 

Ademais, ambas afirmam o direito do colonizador lusitano, perante as outras potencias europeus, sobre 

colonizar o Brasil. Assim os santos que estão presentes nestas duas histórias estão em favor do lusitano 

contra os ―invasores‖, no caso, franceses e holandeses (respectivamente). A Serpente Encantada de São Luis 

descreve um evento escatológico da Ilha do Maranhão e que estar ligado a um ser que na cultura cristã ficou 

simbolizado como negativo. Ademais diversas cidades maranhenses existem lendas análogas (MORAES, 

1980). Analisa-se ainda que a serpente, que por ser um animal bastante quantitativo na fauna brasileira e 

maranhense, estava bastante presente no bojo folclórico indígena, e que é re-significado pela cultura cristã do 

colonizador. Na lenda da Praia do Olho D‘Água, por diferentes elementos, percebe-se que é uma narrativa 

indianista, ou seja, não é uma história indígena, como num primeiro momento possa aparentar. Os elementos 
desta narrativa estão amalgamados com os diversos traços culturais do europeu, do africano e indígena 

também. A lenda do Palácio das Lágrimas é uma narrativa em que se verifica o modo que se deu a 

escravidão negra e o relacionamento afetivo entre senhor de escravo e as escravas e a descendência destes 

(FREITAS, 2008); e como se efetuava a herança para os filhos desta relação (MOTA, 2004). Ademais o 
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temor do poder da feitiçaria dos descendentes de africanos que aterrorizava os senhores brancos. (VIERA 

FILHO, 1974). Na Carruagem de Ana Jansen, retrata a figura de uma mulher que foi muito importante no 

cenário político maranhense no século XIX (VIVEIROS, 1965), como foi referido anteriormente. Relação de 

gênero, feitiçaria; e relação de escravos e senhores, estão presente nesta lenda, além da relação de oposição 

política transformarem a personagem histórica de Ana Jansen numa figura lendária.(MORAES, 1980). E por 

fim a Manguda, que se trata de uma aparição fantasmagórica, mas que, entretanto era uma grande 

estratagema de contrabandista, que queriam afastar curiosos dos lugares em que estavam atuando na 

ilegalidade e que ficou impresso no imaginário popular por um bom tempo, ainda depois de se ter descoberto 

a farsa.  

 

Palavras-chave: lendas, cultura, imaginário popular 
 

REFERÊNCIAS  

 

CASCUDO, Luis da Câmara. Geografia do mito brasileiro,- 3 ed. – São Paulo: Global, 2002 

FREITAS, Clodoaldo. O Palácio das Lágrimas- São Luis: AML/EDUEMA, 2008 

FREITAS, Simone M.R. Lendas do Maranhão – São Luis: BPBL, 1979 

MEIRELES, Mário M. História do Maranhão — São Paulo: Siciliano, 2001 

MORAES, Jomar (org). Ana Jansen, rainha do Maranhão- São Luis: AML, 1991 

___. O rei touro e outras lendas maranhenses- São Luis: SIOGE, 1980. 

MOTA, Antônia da Silva. O paradoxo do sentimento amoroso nas relações escravistas. Ciências Humanas 

em Revista – São Luis, V.2, n.2, dezembro 2004 
RAPOSO, Inácio. A fonte do bispo - Diário de São Luís – São Luis, 28 de dez. de 1949 

___. A lenda do Palácio das Lágrimas - Diário de São Luís – São Luís, 27 de dez. de 1949. .  

___. A lenda da serpente - Diário de São Luís – São Luis, 03 de jan. de 1950. p. 3. 

___. O carro misterioso que sai do cemitério --- Diário de São Luís – São Luis, 05 jan de 1950. p. 4 

VIEIRA FILHO, Domingos. Folclore brasileiro: Maranhão- Rio de Janeiro: FUNARTE, 1976. 

VIVEIROS, Jerônimo José de. A rainha do Maranhão - São Luís: Dep. de Cultura do Estado do Maranhão, 

1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

A GEOGRAFIA (SIMBÓLICA) DO ALÉM NA VISÃO DE TÚNDALO 

 

Bolsista: Solange Pereira Oliveira – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do curso de História Licenciatura CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Adriana Maria de Souza Zierer  

Prof. Dra. Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA 

 

O destino das almas no além-túmulo era uma  das grandes preocupações dos medievos que imaginavam 

como seriam os locais habitados pelas almas no pós-morte, pois a crença no Além fazia parte do cotidiano da 

população medieval, principalmente dos cristãos. Acreditavam em uma vida após a morte o que levou o 
homem medieval a imaginar como seriam os lugares habitados pelas almas depois de deixar a vida terrena. 

Por meio de relatos de viagens ao Além, principalmente sob a forma de visão, a Igreja Católica difundia para 

os fiéis e leigos os caminhos percorridos pelas almas no mundo dos mortos, e conseqüentemente as glórias e 

punições observadas nesse lugar constituído de Três Reinos Eternos: Inferno, Purgatório e Paraíso. A 

narrativa Visão de Túndalo é um dos exemplos dessas viagens imaginárias que vai descrevendo os caminhos 

percorridos pelas almas nos lugares citados acima. Escrita no século XII em latim ou gaélico por um monge 

cisterciense e traduzido em português no século XV nos oferece uma visão detalhada dos lugares do Além. O 

personagem principal desse relato é um cavaleiro chamado Túndalo que na companhia de um anjo vai 

descrevendo os caminhos percorridos pelas almas nos três Reinos Eternos. Passando por diversos ambientes, 

onde as almas têm lugares específicos dependendo apenas da conduta enquanto vivia na carne. Túndalo 

guiado pelo Ente Celestial mostra os diversos lugares do Além, caracterizando assim uma visão panorâmica 
desse mundo dos mortos. Por meio dessas séries visionárias de viajantes do Além, ou seja, pessoas que 

morreram e voltaram à vida para contar o que os seus olhos viram, a Igreja Medieval difundia a crença desse 

lugar alimentando o imaginário cristão pela busca da salvação. Pois a preocupação com os seres malignos 

(diabos, demônios), considerados os inimigos do Bem e responsáveis pelos castigos das almas eram 

constantemente lembrados pelos exempla, isto é, ―pequenos casos edificantes incluídos nos sermões para 

incentivar o homem, divertindo-o, a evitar o pecado e garantir a sua salvação‖ (LE GOFF, 2008, p.73). A 

sociedade medieval, guiada pela doutrina cristã divulgava uma série de escritos que serviam de manuais 

pedagógicos de salvação como meio de se alcançar a paz eterna. Os pregadores religiosos enfatizavam as 

noções de pecado e penitência, transmitindo uma moral religiosa para os ouvintes dos relatos de viajantes ao 

Além, ensinando, dessa maneira, as normas de comportamento de um bom cristão aos fiéis. Na narrativa 

Visão de Túndalo, o espaço do Inferno vai sendo apresentado como um lugar onde as almas dos maus 
cristãos padecem nas mãos de seres malignos que possuem vários instrumentos de tortura (ferros, gadanhos, 

martelos e etc.) que castigam as almas dos pecadores, como apresentado no relato: [...] muitos demoes que 

stauan prestes e aparelhados pera atormentar almas. E estes diaboos tynham em suas mâaos gadanhos de 

ferro muyto agudos e outros aparelhamentos. con que enpesauan as almas. E dauan com ellas dentro no fogo. 

E desi er tirauannas do fogo. E deytauannas na água e na neve. E assi as almas mesquinhas andauan de pena 

em pena. (VT, 1895, p. 103). Sendo o Inferno caracterizado como o lugar dos pecadores, essas séries de 

descrições de sofrimentos das almas nesse espaço culminaram no desenvolvimento de uma literatura 

medieval muito rica que contém os elementos do mundo dos mortos, mas que aborda principalmente a visão 

aterrizadora dos seres malignos que castigavam os maus no Além. Então, essa viagem feita pelo cavaleiro 

Túndalo acompanhado do seu guia, o anjo, também influenciou nas imagens produzidas na arte sobre o 

Além. Principalmente a figura do Diabo que adquiriu várias características ao longo da Idade Média com 

muitas representações desse ser maligno. À medida que o personagem principal desse manuscrito observa e 
também padece das penas aplicadas pelos demônios, já que também era pecador, andando por lugares muito 

secos e escuros do espaço infernal, vai se deparando com muitas características atribuídas aos seres malignos, 

ora pareciam cães raivosos, bestas com asas e dois pés e etc. Enfim, os demônios eram diferentes dos que 

tinham olhado anteriormente oferecendo dessa maneiras quadros notáveis de seres malignos. De acordo com 

a figura 1, observamos os castigos que as almas pecadoras estão recebendo dos diabos que se apresentam 

com várias feições animalescas. É visível também o sofrimento das almas que estão recebendo castigos e 

punições, bem como a paisagem infernal composta por elementos rochosos, montanhosos, fogo fétido, 

sulforoso e fumarento, assim como são relatados no manuscrito Visão de Túndalo para que servisse de 

exemplo para as pessoas que ainda viviam na carne. 
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Esta imagem mostra um propósito didático assim como nos discursos da Igreja Católica para com os fiéis e 

leigos de mostrar a existência de uma vida após a morte, enfatizando os horrores e castigos para as almas 

pecadoras que não obedeceram às regras cristãs. ―A imagem do Inferno não é, então, somente uma incitação 
a se confessar, ela também indica ao fiel de que maneira ele deve proceder a seu exame de consciência.‖ 

(BASCHET, 2006, p. 399). É importante destacar na obra Visão de Túndalo que há dois espaços do Além 

que se confundem: O Inferno e o Purgatório. A narrativa não define bem a organização desses espaços 

causando confusões quanto as suas delimitações por não precisar até onde vai o Inferno ou o Purgatório, mas 

há uma expressão que diz: ―Ata aqui falou da uison que uio no purgatório e das penas e tribulaçooens que 

padecen os maaos em el e no inferno.‖(VT, 1895, p. 111). Jacques Le Goff comenta no seu livro O 

imaginário medieval que o Purgatório descrito pelo tratado do monge de Saltrey está muito próximo do 

Inferno. É um inferno temporário ao qual, por fim, as almas e os visitantes conseguem escapar. (LE GOFF, 

1994, p. 151). Podemos definir então o Purgatório como um lugar habitado pelas almas que não tiveram uma 

vida completamente virtuosa, mas se arrependeram dos vícios e pecados cometidos e, portanto sendo 

necessário passar por algumas penitências e provações para que possam ascender ao Paraíso. ―É um lugar 
duplamente intermediário: nele não se é nem tão feliz como no Paraíso nem tão infeliz como no Inferno, e só 

durará até o Julgamento Final.‖ (LE GOFF, 1993, p. 268). Depois de percorrer os caminhos escarpados, 

gelado, quente e frio do Inferno, Túndalo na companhia do Anjo chega aos lugares destinados às almas que 

dedicaram suas vidas as boas obras e seguiram os ensinamentos de Deus: O Paraíso, lugar para onde eram 

encaminhadas as almas dos que foram justos e, portanto merecedoras das glórias celestiais desfrutada no 

jardim das delícias. O espaço paradisíaco é composto por elementos que transmitem claridade, luz e odores, 

representados pelos campos verdes, as flores  que exalam cheiros agradavéis e sons e cantos de louvores ao 

Senhor, mostrando os contrastes dos lugares reservados as punições e glórias do mundo dos mortos. ―De 

maneira mais imagética, a representação do jardim paradisíaco mostra os eleitos em um lugar verdejante e 

luminoso, que exprime conforto e alegria, simbolizando o desabrochar fecundo da vida eterna.‖ (BASCHET, 

2006, p. 402).Assim como foi desenvolvida várias imagens na arte sobre o Inferno, também as imagens sobre 

o Paraíso foram muito divulgadas por artistas, principalmente no século XIV, como um reforço do 
imaginário paradisíaco com paisagens idílicas e concebidas como um jardim onde as almas dos justos 

repousam e gozam da feleicidade eterna. A figura 2 mostra o detalhe do Paraíso de Fra Angélico que 

apresenta a figura dos anjos e das almas que se dirigem para a porta de entrada do Reino celestial. Há uma 

hierarquização no espaço do Paraíso, pois é constituído de três Muros Celestiais divididos em: Muro de Prata, 

Muro de Ouro e Muro de Pedras preciosas, onde se encontram as almas dos eleitos ordenados em suas 

respectivas muralhas dependendo do tipo de boas ações que praticaram para alojarem em um desses muros 

sucessivos. Essas divisões do Paraíso citadas acima mostram que existem diferentes moradas no Reino 

Celestial. Jean Delumeau nos mostra como que a Igreja explicava essa divisão do Paraíso em três Muros 

celestiais: ―Todos os habitantes do paraíso gozam ali de felicidades iguais? A resposta oficial da Igreja 

Católica foi que existem graus de Glória, portanto, de beatitude, em função dos méritos de cada um. 

―(DELUMEAU, 2003, p. 201). Segundo a Visão de Túndalo, no Muro de Prata estariam os castos no 
casamento, ou seja, que não cometeram adultério e respeitaram a lei do casamento legítimo e repartiram seus 

bens com os pobres; no Muro de Ouro se encontram os monges, homens e mulheres, os construtores da Igreja 

com coroa de ouro com pedras preciosas na cabeça que se guardaram dos prazeres e vícios do mundo, 

dedicando suas vidas a serviço de Deus. Já o Muro de Pedras Preciosas estão as nove ordens dos anjos, os 
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Patriarcas, os Profetas da Bíblia, os Apóstolos de Jesus e as virgens. A figura 3 representa o Muro de Prata 

onde se encontram as almas dos castos no casamento como já mencionado acima. Nesta imagem observamos 

Homens e mulheres com vestiduras brancas e muito formosas, como relatados na narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Através de relatos visionários do Inferno, Purgatório e Paraíso difundidos aos fiéis e leigos, a Igreja Católica 

mostrava a realidade do Além e consequentemente os destinos das pessoas depois do trespasse. Diante do 

que foi exposto fica claro que essa instituição utilizava os exempla, como a narrativa Visão de Túndalo, para 

incentivar os medievos a evitar o pecado e garantir a sua salvação, bem como propor aos ouvintes da 

narrativa, modelos de comportamento que os levassem ao Paraíso.  
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Para entender o processo de territorialização e organização dos assentamentos rurais no Estado do Maranhão 

é necessário se fazer uma abordagem sobre território, seus conceitos, aspectos e características. O conceito de 

território sempre esteve atrelado ao domínio e as relações de poder de acordo com as características de cada 
sociedade, envolvendo relações políticas, econômicas e culturais. Desta forma o território passa a ser 

compreendido para além de abrigo, ou seja, como um receptáculo de investimentos econômicos feitos por 

pessoas (SAQUET, 2007). Trazendo esta abordagem para o objeto de estudo, que são os assentamentos 

rurais, pode se reconhecer os mesmos como um território, tendo em vista a forma de apropriação e os meios 

pelo qual estas unidades de produção se formam. Para se entender de forma mais eficiente todo o 

procedimento de ocupação desses territórios rurais, é de suma importância um enfoque no que diz respeito às 

questões fundiárias no país. A partir de 1954 a mobilização camponesa ressurge com a denominação ―ligas 

camponesas‖, impulsionada pela eclosão de novos conflitos sociais no campo, dentre os quais as lutas de 

assalariados por melhores salários e por direitos trabalhistas (BERGAMASCO/ NORDER, 1996).A partir daí 

vão surgindo as políticas de Reforma Agrária, com o intuito de redistribuir o morador e trabalhador rural no 

campo. Surgem então os assentamentos rurais que no Maranhão, da década de 1980 até o final dos anos 
1990,  verificou-se a intensificação do processo de criação dessas unidades de produção agrícola (MATTOS 

JUNIOR. 2010). O presente trabalho teve como objetivos Analisar o processo de territorialização dos 

assentamentos rurais no Maranhão através da sistematização das informações referentes aos programas e 

planos de desenvolvimentos propostos para melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores rurais 

assentados, confeccionar um banco de dados com informações referentes ao número de assentamentos com 

programas instituídos (PRONERA, ATES, PDA e PRA) e outros programas como Arca das Letras e 

Território da Cidadania. Identificar as Microrregiões Geográficas com maior número de assentamentos e 

programas instituídos. Confeccionar mapas demonstrando a dinâmica territorial dos programas e planos 

desenvolvidos. Para a realização desse trabalho foi de suma importância fazer um levantamento do 

referencial bibliográfico sobre a questão agrária no Brasil, concepções de Território, territorialização e 

territorialidades, reforma agrária, o processo de criação dos assentamentos rurais no Maranhão e sobre os 
programas do governo Federal como Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES), Territórios da cidadania e Arca das Letras. Foram 

identificadas Instituições Governamentais e Entidades não governamentais que desenvolvem atividades 

ligadas aos programas e planos desenvolvidos nos assentamentos. Coletou-se dados junto ao INCRA onde se 

gerou um banco de dados que serviu para criação de gráficos usando o Software Excel, referentes aos 

assentamentos criados no território maranhense. E para uma melhor visualização e compreensão os 

resultados, criou-se mapas temáticos através do software ArcView, demonstrando a dinâmica territorial dos 

assentamentos e seus programas desenvolvidos nos anos de 1986 á 2009. Deste modo para se verificar os 

resultados de forma precisa, será analisada a evolução dos assentamentos rurais no Maranhão, de acordo com 

suas respectivas Microrregiões geográficas. O que se pode perceber no gráfico 1, é que as microrregiões de 

Pindaré, Baixada Maranhense e Lençóis Maranhenses foram as áreas do estado com maior número de 

assentamentos criados.  Analisa-se então que essas regiões sejam áreas de maiores conflitos sociais por posse 
de terra, pois principalmente nas décadas de 70 e 80 houve nesta região uma grande tensão social anterior e 

também posterior  à criação da Política Nacional de Reforma Agrária, onde trabalhadores rurais juntamente 

com alguns membros da sociedade civil  defendiam a causa pelo direito da posse e uso da Terra. Diante do 

exposto, compreender as formas de acesso a terra no estado do maranhão, passa pelo entendimento de que 

houve uma grande ocupação irregular em várias áreas do território maranhense, ou seja, grandes quantidades 

de terras já eram apropriadas por trabalhadores que pagavam arrendamento para trabalharem nesses espaços 

rurais, sendo assim estes hectares de terra apenas foram incluídos na reforma agrária e regularizados, de 

modo que o agricultor apenas deixou de ser arrendatário para se tornar assentado. Enquanto que em outros 

estados do País, o processo é simplesmente inverso, onde o número de ocupações é muito maior do que a 

criação de assentamentos (MATTOS JUNIOR, 2010). Diante do exposto, pode se verificar que segundo o 

Mapa 1, a microrregião de Pindaré novamente aparece como a região que tem maior área por hectares de 
terra, seguida por Gurupi e Alto Mearim e Grajaú, isso se dá por questões que foram mencionadas 

anteriormente, muitas destas já possuíam fazendas e  grandes concentrações de terras ocupadas 

irregularmente que apenas foram desapropriadas pra se tornarem assentamentos. Após a criação dos 

assentamentos e reestruturação fundiária no Maranhão, percebeu-se que o problema da terra ainda não tinha 
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sido erradicado e que algumas medidas precisavam ser tomadas, pois não adiantava distribuir terras nas mãos 

de pequenos agricultores familiares, sem dar as condições básicas para o manejo do assentamento. Por isso 

foram criados os programas do governo Federal, atrelados ao INCRA e MDA com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida e da produção dos agricultores familiares. O Programa de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental à Reforma Agrária (ATES) do INCRA foi criado em 2003 com o objetivo de assessorar técnica, 

social e ambientalmente as famílias assentadas Dos dados coletados junto ao INCRA (instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), obteve-se resultados referentes à Assessoria Técnica Social e Ambiental 

(ATES) desenvolvida nos assentamentos. Desta forma as microrregiões de Pindaré Baixada Maranhense, e 

Itapecuru mirim possuem o maior número de assentamentos Com assessoria Técnica, enquanto outras regiões 

como, Gurupi, chapada das Mangabeiras, Coelho Neto e Gerais de Balsa possuem pouca assistência Técnica 

social e ambiental. 
 

 

A Reforma Agrária visa, além de redistribuir terras e organizar o espaço rural para trabalhadores rurais, 

mantê-los dentro deste território através de programas como o Pronera (Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária). O PRONERA é executado em forma de parceria com instituições Públicas de ensino, 

instituições comunitárias sem fins lucrativos e governos estaduais e municipais. Desta forma, a Universidade 

Estadual do Maranhão tem desenvolvido o Pronera em alguns assentamentos do estado. Segundo o gráfico 2 

observa-se que as microrregiões de Alto Mearim e Grajaú, Baixada Maranhense, Gurupi, Médio Mearim e 

Pindaré foram as únicas que tiveram projetos executados pela Universidade Estadual, sendo que a 

microrregião de Médio Mearim a  que teve maior abrangência, chegando a um total de 9 assentamentos 

trabalhados. O programa Arca das letras, foi Criado em 2003 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), com o objetivo de implanta bibliotecas para facilitar o acesso ao livro e à informação no meio rural 

brasileiro. No maranhão podemos observar que o programa é desenvolvido de forma fragmentada, onde 

apenas algumas regiões do estado possuem assentamentos com acesso ao acervo da arca. A microrregião de 

Itapecuru Mirim é a área com maior índice de assentamentos com  bibliotecas Arca das letras no Estado. 
Outro Programa do governo federal de grande importância é o território da cidadania, Criado Pelo Ministério 

de Desenvolvimento Agrário (MDA), o principal objetivo do Território da Cidadania é a Superação da 

pobreza e geração de trabalho e renda no meio rural por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. No Maranhão existem 8 territórios da cidadanias, que foram áreas consideradas pelo 
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Ministério de Desenvolvimento Agrário como territórios pobres do estado, e foram demarcados de forma 

estratégica da seguinte forma: Alto Turi e Gurupi, Baixada Ocidental, Baixo Parnaíba, Campos e Lagos, 

Cocais, Lençóis Maranhenses, Médio Mearim e Vale do Itapecuru. Desta forma as microrregiões de Lençóis 

Maranhense, Baixada Maranhense, são as áreas com maior números de assentamentos pertencentes aos 

territórios da cidadania, isto reforça mais uma vez que estas são as áreas com maior índice de pobreza no 

estado. Ao estudar e abordar a dinâmica de evolução e formação dos assentamentos rurais no estado do 

Maranhão percebeu-se a importância que estas unidades familiares têm na configuração do Estado. É 

importante deixar claro que o assentamento não se consolida apenas à área agricultável e produtiva, mas 

abrange toda relação social ali existente, como: religião, cultura, movimentos sociais e associações. Ao longo 

do exposto, conclui-se que os assentamentos rurais foram formados a partir de uma luta travada no campo, 

consequente da má organização fundiária não só no maranhão mais em todo país. 
 

Palavras- Chave: Assentamentos Rurais, Território, Reforma Agrária. 
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USO DO SOLO E OCUPAÇÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR: 

Dinâmica Econômica, Realidade Sócio-Ambiental e Relações Metropolitanas 

 

Orientada: Barbara Wegener Possamai – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA  

 

Orientador: Carlos Frederico Lago Burnett 

Prof. Dr. do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 

 

São José de Ribamar, localizado na extremidade leste da Ilha do Maranhão, faz parte da Região 

Metropolitana da Grande São Luís ou RMGSL juntamente com os municípios de São Luís (capital), Paço do 
Lumiar, Raposa, Alcântara e Bacabeira. Como todos os municípios da ilha, as áreas de São José de Ribamar 

não são consensualmente definidas prejudicando a prestação de serviços individuais com políticas públicas 

adequadas. Esse fato influencia em sua dinâmica econômica, realidade sócio-ambiental e relações 

metropolitanas dentro da RMGSL. O seguinte trabalho teve como objetivo complementar os levantamentos 

desenvolvidos durante a vigência da Bolsa de Iniciação Científica PIBIC/CNPq 2009/2010 feitos pelo 

bolsista Ribamar Sampaio Monteles Junior, bem como realizar pesquisa e análise urbana dos conjuntos 

residenciais em construção com financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal. 

Procurou-se estudar as atividades produtivas locais e investimentos públicos nas áreas de habitação, 

transporte, saneamento e equipamentos urbanos com a elaboração de cartografia temática geral. Para isso fez-

se necessário o desenvolvimento de estudos teóricos referentes aos conceitos de urbanização e 

metropolização e realização de visitas técnicas, essenciais para o entendimento das expansões e 
consolidações do espaço seguindo correntes econômicas e seus aspectos relacionados com o uso do solo. As 

atividades internas da pesquisa foram realizadas no Laboratório de Análise Territorial e Estudos Sócio-

Econômicos – LATESE do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA. De acordo com sua realidade sócio-ambiental, a contagem da população no ano de 2010, feita pelo 

IBGE, foi de 162.925 habitantes, com tendência ao crescimento exponencial a partir do avanço de programas 

como o ―Minha Casa Minha Vida‖, e com o advento da refinaria Premium I da Petrobras que será instalada 

dentro da RMGSL. Conforme a análise feita no Plano Plurianual de 2010 a 2013, a cidade apresenta a 

seguinte divisão em potencial ambiental: Sede, com grande disponibilidade de recursos naturais e potencial 

para atividades relacionadas ao turismo, pesca e ao lazer náutico; Litoral Norte do Araçagy, grande extensão 

de faixa de praia, fácil acesso, grandes recursos e potenciais naturais, além de um processo de expansão 

urbana acelerado (...); Praia de Boa Viagem, próxima a sede; Jeniparana, região com grande potencial 
agrícola e natural, inclusive com fonte hidromineral; Ponta Verde, grandes atrativos naturais, pouco 

freqüentados; Panaquatira, acesso facilitado, grande extensão de faixa de areia, propícia para o turismo 

ecológico; e, Praia do Caúra, em frente à Baía de São José, semi-deserta, propícia para veraneio, eco-turismo 

e prática de esportes radicais. Apesar dessa diversidade, o município apresenta uma série de problemas 

ambientais, como: poluição dos rios e praias; assoreamento e devastação dos mangues e apicuns; 

assentamentos humanos e usos indevidos do solo; crescimento acelerado da malha urbana decorrente da 

especulação do mercado imobiliária somada à fragilidade institucional (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE 

RIBAMAR, 2009). Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, em uma escala de 

Zero (0) à Dez (10), São José de Ribamar ganhou 4.6, meta prevista para 2013. O município conta com 91 

escolas municipais, 01 creche municipal, 01 escola especializada em educação e atendimento de portadores 

de deficiências e 02 escolas públicas em tempo integral. O transporte escolar é realizado por 13 veículos 

atendendo 1.610 alunos diariamente. Sua dinâmica econômica é demonstrada pelo crescimento nominal do 
seu PIB em 57,84%  no período de 2003 a 2006, o que permitiu a manutenção do Município na 9ª posição, no 

ranking dos municípios maranhenses. Suas principais atividades econômicas são: a pesca, com média de 46 

toneladas de pescado, exportada principalmente para São Luís; turismo religioso e ligado as atividades 

balneárias e de lazer; comércio, principalmente varejista; e ainda, artesanato, possuindo potencial econômico 

no município. Observando a tendência da População Economicamente Ativa (PEA) dos últimos 10 anos 

medidos pelos indicadores de Renda per capita Média, Pobreza e Desigualdade Econômica do Município de 

São José de Ribamar de 1991 a 2000, a Renda per capita Média cresceu 55,57%, passando de R$ 83,30 em 

1991 para R$ 129,59 em 2000. A Pobreza diminuiu 13,86%, passando de 66,2% em 1991 para 57,0% em 

2000. A Desigualdade Econômica diminuiu, passou de 0,51 em 1991 para 0,62 em 2000, dados observados 

pelo Índice de Gini numa escala de Zero (0), quando não há desigualdade a Um (1), quando a desigualdade é 

máxima. Em relação à saúde e saneamento, São José de Ribamar não apresenta sistema de esgotamento 
sanitário, segundo relatório do Plano Plurianual, elaborado em 2009. Seu abastecimento de água é feito, em 

alguns bairros, pela CAEMA e, em outros, através de sistemas simplificados, administrados pela prefeitura. 

A coleta de lixo atinge a quase todo o território, contudo não existe aterro sanitário. No que tange a Saúde, o 

município conta com: 01 Hospital Municipal; 02 Centros de Saúde; 02 Centros de Especialidades: de 
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Diagnósticos e Odontológicos; 01 Laboratório Municipal de Prótese Dentária; 21 Unidades Básicas de 

Saúde; 02 Postos de Saúde: em Trizidela da Maioba e Guarapiranga; e, 01 Farmácia Popular. No que tange 

seu transporte e mobilidade, o município é servido por duas rodovias estaduais, a MA- 201 ou estrada de 

Ribamar e MA-202, ou estrada da Maioba, e também por rodovias municipais. A pavimentação é composta 

tanto por asfalto como, em partes, por piso intertravado (áreas mais novas da cidade) e paralelepípedo. O 

transporte coletivo é realizado até a Sede e Panaquatira por uma única empresa de ônibus: Grupo Primor 

TCM. Nos bairros limítrofes com São Luís há várias empresas que realizam esse transporte, são elas: Grupo 

Primor TCM e Empresa Menino Jesus de Praga. Além disso, o município conta com 01 terminal de 

transporte coletivo em Panaquatira. Em virtude do transporte coletivo não atender à demanda local, São José 

de Ribamar dispõe de duas cooperativas de transporte alternativo e uma associação. Além disso, existem 

táxis e moto-táxis que complementam os serviços de deslocamento. Há na localidade além do píer, 02 outros 
portos menores, principalmente para barcos pesqueiros. Esses portos servem não só para a pesca, mas 

também para o acesso aos municípios de Rosário, Axixá, Icatu, Humberto de Campos, Primeira Cruz e outros 

(MONTELES, 2010). Para haver uma melhor análise da ocupação territorial e uso do solo, o município foi 

dividido em 07 (sete) regiões de ocupação territorial de acordo com a representatividade na sua configuração, 

são elas: Sede, Panaquatira, região Central, Mata e Matinha, Parque Vitória, Araçagy e região Rural. Essa 

divisão utilizada não tem relação com a divisão municipal existente. A região da Sede é a sede 

administrativa. Os setores de comércio e serviços como órgãos Públicos Estaduais e Municipais estão 

concentrados na Avenida Gonçalves Dias que é o principal eixo econômico dessa região. Outras atividades 

econômicas que se destacam são as de caráter turístico. Há também a pesca e a indústria naval que também se 

colocam dentro dessa área. O transporte coletivo que serve a Sede é realizado através de ônibus e vans. Suas 

principais vias de ligação com a Região Metropolitana são a MA-201, Avenida dos Holandeses e a MA-204. 
As áreas próximas à Avenida Gonçalves Dias apresentam boa infra-estrutura, com calçamento das ruas e rede 

de esgotamento sanitário satisfatórios. As caixas das vias são pequenas e pouco favoráveis ao tráfego de 

veículos. O abastecimento de água é feito regularmente. A iluminação pública apresenta-se em boas 

condições. A coleta de lixo é feita regularmente. Há nessa área uma boa quantidade de equipamentos urbanos 

como escolas, delegacias, postos policiais, praças, centros de saúde, mercados, um cemitério e um campo de 

futebol. Infelizmente, o mesmo não ocorre nas áreas periféricas onde as ocupações irregulares invadem o 

mangue existente sem nenhum tipo de infra-estrutura e serviços. A região de Panaquatira é um importante 

pólo turístico com grandes faixas de praias semi-desertas que constituem pólos de veraneio e lazer e é 

considerada uma área de transição entre urbano e rural por apresentar grandes vazios e propriedades de 

agropecuária. As principais atividades econômicas são de serviços como chácaras para aluguel por 

temporada, restaurantes e algumas mercearias, além de médias propriedades rurais. Há um posto de saúde, 
alguns campos de futebol, escolas primárias e um posto de transporte localizado próximo a Praia. A via 

principal da região é a Avenida de Panaquatira em bom estado de conservação. O transporte público é 

realizado por ônibus e vans. A iluminação Pública é satisfatória apenas na Estrada de Panaquatira. A região 

Central compreende a faixa urbana da MA-201 que acompanha a feira do Maiobão. O setor de comércio é 

predominante na região, principalmente representado pela Feira do Maiobão. Ainda se encontram lá serviços 

e algumas atividades industriais. Dentre os equipamentos urbanos encontrados, estão uma biblioteca estadual, 

uma escola de segundo grau e postos policiais móveis. A principal via da região é a própria MA-201, seguida 

da Avenida General Mascarenhas de Moraes. O transporte público é disponibilizado através de ônibus e 

transporte alternativo. Sua infra-estrutura conta as vias principais pavimentadas. A iluminação pública 

pareceu satisfatória pela disposição dos postes. A região da Mata e Matinha apresenta usos variados, desde 

comércio e serviços na área próxima à estrada de Ribamar, residencial mais afastado da via e zona rural na 

área periférica. Há áreas com baixa densidade demográfica, alguns vazios e áreas com habitações normais e 
subnormais. Além disso, existem grandes extensões de áreas cercadas com vegetação ainda intacta, 

plantações de culturas não reconhecidas, indústrias de extração de água mineral e a fábrica de vinho São 

Brás. Foram encontrados equipamentos urbanos como centros de saúde, escolas municipais e estaduais de 

segundo e primeiro grau, jardins de infância, uma praça que concentra um posto de atendimento da CAEMA 

e uma igreja Central. Sua principal via de acesso, além da MA-201 é a Avenida Trindade. O transporte 

coletivo é alcançado na MA-201, com várias linhas de transporte coletivo e alternativo, e nas proximidades 

dos limites municipais com São Luís. O Parque Vitória causa indefinição entre as administrações da capital e 

do município em questão sobre qual o responsável pelo local. Os principais usos da região são o residencial 

seguido pelos usos de comercial e serviços. Dentre os poucos equipamentos urbanos, não atendendo à 

demanda, encontrados, existem um hospital de baixa complexidade, dois postos policiais móveis, uma escola 

estadual e um centro comunitário. Suas principais vias são a Rua da Boa Esperança, Avenida Itapiracó, 
Avenida Nossa Senhora da Vitória e Avenida Joaquim Giordano Mochel que têm ligação com a Avenida São 

Luís Rei de França. O transporte público é disponibilizado no interior do bairro e nas vias principais através 

de empresas de transporte coletivo. A infra-estrutura é precária com ruas e avenidas pouco trafegáveis por 

conta de buracos e esgoto a céu aberto. O sistema de abastecimento de água é irregular. A iluminação pública 
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também se apresenta de forma irregular com várias lâmpadas quebradas e coleta de lixo regular. O Araçagy 

se constitui, principalmente, de poucos lotes residenciais, condomínios fechados, edificações para veraneio e 

clubes. As principais atividades econômicas da área são as de veraneio, pela proximidade da praia, prestação 

de serviços como restaurantes, bares, motéis e pousadas e em menor escala o comércio lojas de materiais de 

construção e algumas outras poucas de venda de plantas ornamentais e padaria. Dentre os equipamentos 

urbanos encontrados, estão um posto salva vidas localizado na Praia e postos policiais móveis. A principal 

via de ligação é a Avenida dos Holandeses. O transporte público está disponível, principalmente, na Avenida 

dos Holandeses. A região Rural apresenta baixa densidade demográfica com ocupações esparsas, pequenas, 

médias e grandes propriedades agrícolas, áreas cercadas com vegetação ainda intacta, praias de raro 

movimento e extrações minerais. As principais atividades econômicas da área são as de agricultura, com 

destaque ao cultivo de mandioca e hortaliças, extração mineral, como areia e pedras para fundações e 
veraneio nas praias desertas. Dentre os povoados existentes na zona rural, existem Bom Jardim, Nossa 

Senhora da Conceição, Juçatuba, Santa Maria, São Paulo e Guarapiranga. Eles se interligam por estradas 

não-pavimentadas.  O transporte público por ônibus está disponível até o povoado Juçatuba. Os demais 

povoados dependem de vans particulares que fazem seu próprio preço por viagem. Partindo para o tema 

―Produção Habitacional‖, o aumento do número de empreendimentos de habitações de interesse social na 

região metropolitana de São Luís se relaciona com o controle do uso e ocupação do solo nos municípios. 

Dentro dessa problemática, surge o Programa Habitacional Popular ―Minha Casa Minha Vida‖ – PMCMV. O 

programa pode se constituir numa boa oportunidade para a população ribamarense com a previsão de cerca 

de 15.000 novas moradias com mudanças qualitativas, como a geração de empregos e novos investimentos. 

Apesar disso, deve-se levar em consideração que as unidades residenciais, além de atenderem principalmente 

a demanda da capital, trazem consigo problemas urbanos que mais afetarão o município. Além disso, o que 
se vê na maioria dos casos, é a péssima localização dos empreendimentos e escasso contato com serviços 

públicos necessários para a população, como transporte público, escolas, postos de saúde e comércio. Em São 

José de Ribamar, as obras do programa ―Minha Casa Minha Vida‖ existentes são: Turiúba I – VII, Nova 

Terra I – X, São José I – V, Recanto Verde I – IV, Nova Aurora I – IV e Pitangueira I – IV. Com tudo isso, 

concluiu-se que o município de São José de Ribamar apresenta uma forma peculiar de desenvolvimento, na 

qual se encontram áreas de influência turística, comercial, fabril, rural e de influência da zona limítrofe com a 

capital, que representa a forma de desenvolvimento com maior destaque no momento. Os limites municipais 

entram em conflito uns com os outros, gerando regiões que são alvo de confusão entre suas administrações. 

As verbas destinadas àquelas regiões são disputadas enquanto que os serviços que deveriam ser prestados não 

são apossados por parte alguma. As prefeituras utilizam essa indefinição dos limites como forma de justificar 

a sua falta de atendimento aos assentamentos de fronteira. O município ribamarense absorve a maior parte 
dos migrantes que a todo tempo chegam a Ilha em busca de novas oportunidades, de emprego e de qualidade 

de vida decorrentes dos investimentos trazidos para a Capital pela sua proximidade e maior desenvolvimento 

que as demais cidades da ilha, maior oferta de lotes vazios e unidades residenciais com melhor preço e custo 

de vida mais barato. Com isso, muitas unidades habitacionais dos empreendimentos do programa ―Minha 

Casa, Minha Vida‖ são destinadas aos moradores de São Luís, mesmo sendo implantados nos municípios de 

São José de Ribamar e Paço do Lumiar. O fato culminou em uma revolta da população que vê terras que 

poderiam abrigam suas próprias casas sendo destinadas a terceiros que não trarão significativo 

desenvolvimento e nem renda para suas cidades. No seu período pós-Plano Diretor, São José de Ribamar tem 

buscado mudar o quadro que vigorou por anos onde pouco era orientado em suas ocupações e seus usos que 

até então tinha se dado em função da capital. 

 

Palavras-chave: São José de Ribamar, Região Metropolitana da Grande São Luís, Uso do Solo 
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USO DO SOLO E OCUPAÇÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, MARANHÃO 

 

Orientada: Marina Amoury Tesch – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA  

 

Orientador: Carlos Frederico Lago Burnett 

Prof. Dr. do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 

 

O município de São Luís encontra-se situado na Região Nordeste do Brasil, ao Norte do Estado do 

Maranhão, no domínio paisagístico-ambiental denominado Golfão Maranhense. Faz parte da Região 

Metropolitana da Grande São Luís – RMGSL – juntamente com os municípios de São José de Ribamar, Paço 
do Lumiar e Raposa (locados em Ilha continental), além de Alcântara e Bacabeira. O seguinte trabalho de 

pesquisa teve como objetivo a análise da dinâmica do uso e ocupação do solo no município de São Luis, com 

base em fatores históricos ocupacionais, políticos, econômicos e sociais, bem como a análise das relações 

metropolitanas do município dentro da RMGSL. O estudo engloba também as atividades produtivas locais e 

investimentos públicos nas áreas de habitação, transporte e equipamentos urbanos. A pesquisa se deu através 

da continuidade da Bolsa de Iniciação Científica PIBIC/CNPq 2010/2011, que teve seu início com a 

pesquisadora Walmirya Kessia Dourado de Mesquita, no mês de agosto de 2010 até março de 2011, 

momento em que ocorreu a substituição pela atual pesquisadora. O desenvolvimento deste trabalho 

fundamenta-se em pesquisa bibliográfica realizada acerca de algumas temáticas como Metropolização e 

Urbanização, por exemplo. Os dados se basearam também em pesquisas feitas em sites, jornais, monografias 

e mestrados que discorrem acerca do município. Parte importante do trabalho baseia-se na pesquisa em 
campo, devido à necessidade em buscar a real condição de uso do solo e ocupação territorial das áreas do 

objeto de estudo do município. Devido à grande extensão territorial do município de São Luís, foi necessária 

a escolha de áreas específicas para focagem do estudo. Áreas estas que foram escolhidas por alguns critérios 

como: áreas com menor adensamento populacional e das quais pouco se sabe da real condição de uso e 

ocupação do solo, com foco de análise na Zona Rural (Igaraú, Inhaúma, Coqueiro, Itapera, Arraial, Santa 

Helena, Marapim, Tapari, Quebra Pote, Anajatíua/Cassaco, Tajaçuaba, Porto Tajaçuaba e Andiroba); área de 

expansão atual da cidade e com grande número de investimentos em habitações (unifamiliares e 

multifamiliares), sendo analisado o bairro do Turu; áreas locadas próximo aos limites com São José de 

Ribamar e com grande adensamento populacional, sendo analisados os bairros Cidade Operária, Cohab, 

Cohatrac e Cidade Olímpica. Resgatando fatores históricos ocupacionais e econômicos, no início do século 

XVII, a estrutura urbana de São Luís era acanhada e o comércio era baseado na pequena lavoura, 
extrativismo vegetal, a criação de animais e a pesca. A cidade estava circunscrita ao eixo Praia Grande e 

Desterro, com desenho urbano ainda desordenado. No século XVIII, a inexpressividade da economia 

começou a ser superada, com a introdução de escravos, capital de custeio nas lavouras e com o apogeu na 

produção de algodão. Mas essa economia entrou em profunda decadência no início do século XIX. No final 

do século XIX a indústria e as relações comerciais tomaram impulso e o porto de São Luís passou a ter vida, 

com um grande fluxo de navios, traficando escravos, importando arroz, couro e algodão. Mas a indústria 

maranhense também entrou em decadência entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Nesse período, o ritmo 

de crescimento populacional aumentou e a área urbana expandiu-se numa faixa de aproximadamente 13 

quilômetros, surgindo bairros como a Liberdade, Monte Castelo, Fátima, João Paulo, Caratatíua, Jordoa e 

Sacavém. Ainda na década de 60, ocorreu a consolidação de José Sarney no poder do Maranhão e a criação 

da Lei de Terras do Estado foi grande influenciadora no aspecto urbano da cidade, resultando em ocupação 

agrária desordenada, que determinou a existência de inúmeros conflitos no campo e propiciou o êxodo rural, 
sendo São Luís o principal centro captador dessa massa de migrantes. Como conseqüência, surgiram vários 

bairros periféricos totalmente desestruturados e carentes de políticas públicas. É também nessa fase que o 

quadro da ocupação passa a se modificar devido à construção das primeiras pontes sobre o rio Anil e também 

à abertura de extensas avenidas, iniciando-se um processo de urbanização nas áreas do setor norte da Ilha 

(áreas praianas). Nas décadas de 70 e 80, com o advento de projetos industriais (Carajás e ALUMAR), a 

cidade conheceu uma maior dinamização populacional. Surgiram gradativamente, em vários pontos da 

cidade, os conjuntos habitacionais, sendo que a maioria deu origem e denominação a novos bairros. Somado 

a isso, o fenômeno das ocupações tornou-se uma constante no dia-a-dia da cidade ocasionando a favelização 

maranhense. A expansão direciona-se também à parte nordeste da Ilha avançando sobre as áreas dos 

municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Na temática acerca do sistema viário, acessos e 

transporte, constata-se que o município é servido pela BR 135, que comunica a Ilha com o interior do Estado 
do Maranhão, e por duas rodovias estaduais, a MA- 201, ou estrada de Ribamar, e MA-202, ou estrada da 

Maioba, que constituem um dos mais importantes eixos de ligação com os Municípios de São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. A MA-203, apesar de não passar por dentro do território de São Luís, é 

originária da Avenida dos Holandeses e configura uns dos principais eixos de ligação com o município de 
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Raposa. Nota-se que a cidade continua crescendo fragmentada, com diferentes setores em distâncias 

desproporcionais à escala humana e isso tem agravado o problema do transporte urbano. Possuindo áreas 

com sistema viário menos integrado, além do contraste de áreas que possuem uma segregação das linhas 

urbanas e outras em que se nota grande sobreposição dessas linhas, a cidade se torna cada vez mais 

dependente do carro, o que gera o problema de constantes engarrafamentos. Tratando das questões 

demográficas, sociais e econômicas, de acordo com os últimos dados do IBGE 2010, registrou-se um total de 

1.014.837 habitantes, sendo São Luís a 15ª cidade mais populosa do Brasil e possuindo a maior concentração 

demográfica do estado com 1215,69 hab/km². Do total da população de São Luís, 94% reside na área urbana. 

Seguindo a realidade nacional, as mulheres são maioria com 539.842 de população feminina e 474.995 sendo 

de população masculina. Atualmente a economia de São Luís é baseada nos bens de serviço, na indústria e, 

em menor escala, na agropecuária. Observando a tendência da População Economicamente Ativa (PEA) 
medidos pelos indicadores de renda, pobreza e desigualdade econômica do Município de 1991 a 2000, 

percebe-se que a renda per capita média cresceu 33,09%, passando de R$ 189,45 em 1991 para R$ 252,13 em 

2000. A pobreza diminuiu 8,87%, passando de 43,8% em 1991 para 39,9% em 2000, porém a desigualdade 

cresceu passando de 0,61 para 0,65. Já pelos últimos dados do IBGE 2010, São Luís já possuía o total de 

305.297 domicílios particulares (com 263.518 particulares ocupados, 13.711 particulares não ocupados 

fechados, 5.924 particulares não ocupados de uso ocasional, 22.144 particulares não ocupados vagos) e o 

total de 338 domicílios coletivos (com 144 coletivos com morador e 194 coletivos sem morador). Com 

relação à análise das áreas escolhidas para estudo, inicia-se a abordagem aos povoados da Zona Rural. 

Observa-se, que de maneira geral, o acesso principal a esses povoados rurais se dá por uma via asfaltada que 

se origina na BR 135, porém foram notificados vários trechos danificados dessas vias. A maioria das vias 

locais não são pavimentadas e não possuem calçamento. A economia local baseia-se no setor primário, com 
produção agrícola e criação de animais, como cabras, galinhas e peixes. Muitos dos cultivos são realizados 

em quintais, garantindo a subsistência das comunidades e o excedente da produção é comercializado, 

resultando numa complementação de renda. Um destaque econômico da comunidade de Igaraú é a produção 

de grama esmeralda, que é comercializada e revendida para construtoras e população em geral. As normas de 

uso e ocupação desse povoado são estabelecidas pela associação de moradores, sendo uma característica 

peculiar o fato de que para se obter um terreno é necessário estabelecer relação matrimonial com algum 

habitante nativo da comunidade. Os menores povoamentos rurais possuem o uso residencial como 

predominante, com casas de tipologia popular, confeccionadas de taipa ou alvenaria, e suas disposições ao 

longo da comunidade não obedecem a um padrão definido. Porém nos povoamentos com maior número de 

moradores e estrutura urbana um pouco maior, já nota-se a existência de vários pequenos pontos comerciais 

de vendas de gêneros alimentícios e roupas, salões de beleza, malharias, bares e outros. Em contraste com as 
residências populares, existem também alguns grandes sítios e casas de até dois pavimentos, além de casas e 

comércios em construção, o que demonstra crescimento de comunidades, como por exemplo, Arraial e 

Quebra-Pote. Durante a pesquisa, houve a participação, como ouvinte, em uma Audiência Pública realizada 

em Itapera, a fim de conhecer os maiores problemas e dificuldades enfrentados pela área. Além das 

dificuldades enfrentadas como falta de linhas de transporte público que atendam essas áreas, falta de infra-

estrutura e equipamentos urbanos (como hospitais e escolas, por exemplo), outro tema exposto foi a respeito 

da regularização fundiária, pois muitas áreas de assentamento sofrem com constantes conflitos agrários e 

vivem ameaçadas por grileiros. Por se localizarem nas proximidades de grandes empreendimentos e 

indústrias, sofrem também com os impactos ambientais ocasionados por estes. Além disso, existe o problema 

da substituição dos produtos locais por produtos vindos de outros estados, o que prejudica a renda das 

famílias locais. Com relação ao segundo foco do estudo, o bairro do Turu, observa-se uma ocupação 

populacional em ascensão, principalmente devido à presença de condomínios residenciais horizontais e 
verticais, tanto de padrão popular, como de alto padrão. O bairro apresenta densidade relativamente baixa, 

com espaços vazios ainda disponíveis ao adensamento. Além disso, foi registrada a presença também em 

ascensão de comércios, motéis, bares, lojas, construtoras, posto de gasolina, casas de eventos e centros 

educacionais. O pólo comercial mais marcante nesse trecho está disposto nas grandes Avenidas que passam 

por esse bairro, como por exemplo, a Avenida São Luís Rei de França. De maneira geral, a mudança de uso e 

ocupação que ocorre nessa localidade é observada através das casas que estão virando pontos comerciais e os 

sítios e pequenas vilas que estão sumindo para dar lugar aos condomínios verticais, transformando a 

localidade em uma ―Cidade Dormitório‖, onde não se vê movimento nas ruas durante o horário comercial. 

Dentro dessa problemática, surge o Programa Habitacional Popular ―Minha Casa Minha Vida‖ – PMCMV. 

Ao longo da pesquisa de campo, encontramos três unidades do Programa no bairro Turu (Solar da Ilha e 

Astúrias I e II) e uma unidade no bairro Filipinho (EcoFilipinho). Inicia-se agora uma nova etapa do 
Programa, sendo prevista a construção de 6.232 unidades habitacionais nas localidades de Piancó (1.840 

apartamentos), Ribeira (1.592 casas e 1.408 apartamentos) e Tajaçuaba (1.392 apartamentos). Além dos 

empreendimentos do Programa ―Minha Casa, Minha Vida‖, foram encontrados vários outros conjuntos 

habitacionais no trecho percorrido, sendo alguns deles parte do Programa de Arrendamento Residencial 
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(PAR). Partindo ao terceiro foco de análise, a Cidade Operária, com comércio ainda em expansão, já conta 

com grandes lojas comerciais, supermercados, escolas, hospitais e ainda a Universidade Estadual do 

Maranhão. É, ainda, cercado por bairros que tiveram sua origem de invasões de terras privadas e públicas, 

tais como Vila Janaina, Santa Efigênia, Santa Clara e Cidade Olímpica.  Nos arredores do Cohatrac e da 

Cohab, também ocorreram as invasões, ou seja, bairros satélites sem nenhuma estrutura urbanística e que, 

geralmente, ocupam áreas verdes destinadas aos moradores de conjuntos habitacionais. Tanto no Cohatrac, 

como na Cohab, também já se encontra um diversificado comércio e equipamentos urbanos que abastecem os 

moradores locais. Estão entre os bairros mais populosos de São Luís e devido a este contingente populacional 

e ao surgimento de uma infra-estrutura urbana básica, mesmo que precária, estes bairros se tornaram 

autônomos e cada vez mais independentes do centro da cidade. O bairro da Cohab possui uma posição urbana 

estratégica,  passando por ele uma das principais avenidas da cidade, Av. Jerônimo de Albuquerque, que 
funciona como grande eixo de ligação com outros grandes bairros, além de possuir também o Terminal de 

Integração da Cohab, que atende aos moradores de muitos bairros dessa área. Apesar da crescente 

urbanização destes bairros, é grande a carência de saneamento, iluminação, escolas, postos de saúde, 

transporte, dentre outros. A Cidade Olímpica, que atualmente é a maior ocupação desordenada da América 

Latina, possui comércio concentrado e feiras livres nas principais vias do bairro e enfrenta diversos 

problemas como a falta de infra-estrutura das ruas, sendo que muitas não são asfaltadas, falta de saneamento, 

o problema do transporte público, de segurança, falta de escolas e postos de saúde. O crescimento urbano de 

São Luís tomou proporções inesperadas pelo seu Plano Diretor. Com o progressivo crescimento populacional 

nas últimas décadas, a cidade sofreu mudanças constantes, principalmente com a criação da Ponte José 

Sarney, surgimento de novos eixos de circulação dando acesso às praias, novos bairros, valorização de novas 

áreas e acelerado desenvolvimento dos condomínios. O crescimento horizontal e descontínuo da cidade segue 
o sentido norte da Ilha – região das praias e bairros recentemente implantados – e sentido leste – direcionado 

pela ligação de São Luís com os municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. São José de Ribamar 

por sua vez, absorve a maior parte dos migrantes que chegam à Ilha e esse processo é decorrente do fato da 

sua proximidade com a Capital, boas ofertas de preço e maior facilidade para se instalar em lotes, e usufruir 

do custo de vida mais barato. Os aspectos fronteiriços não são obstáculos para o deslocamento de pessoas de 

um município a outro. Esses limites municipais, áreas de constantes conflitos, são alvos de confusões das 

administrações dos municípios, sendo disputadas as verbas destinadas a cada um deles. Além disso, essa 

indefinição é usada constantemente como justificativa das prefeituras para a falta de atendimento aos bairros 

limítrofes, que sofrem de grande descaso. Ainda ao fator acima citado se somam os diferentes processos de 

ocupação do solo, gerado pela dinâmica urbana da metrópole que interfere no processo de urbanização dos 

demais municípios vizinhos e componentes da Região Metropolitana. Sendo assim existem conseqüências 
para as condições territoriais como a degradação do meio ambiente através da ocupação sem um 

planejamento integrado e a falta de infra-estrutura nas áreas limítrofes. Com o crescimento da cidade e 

avanços na tecnologia, aumentou também a pressão imobiliária que gerou mudanças no padrão habitacional, 

intensificando as tensões entre ―incluídos‖ e ―excluídos‖ que, separados apenas por muros, tendem a não 

circular ou utilizar áreas comuns. Esses condomínios constituem elementos dísticos dentro da própria cidade, 

formando espécies de cidades dentro da própria cidade. Isso pode ser visto nas construções de condomínios 

fechados, que diminuem a diversidade do ambiente urbano e excluem uma parcela da população. Um 

exemplo disto são os empreendimentos residenciais no trecho que liga o bairro da Cohama ao bairro do Turu. 

Como a demanda por essas moradias só vem crescendo, a procura por áreas, que antes se configuravam como 

sítios, grandes loteamentos em áreas outrora rurais, culminou no processo de desmatamento da ilha. Os dados 

levantados nesse trabalho nos dão uma idéia geral de como está caminhando o processo de expansão e 

crescimento do município de São Luís. É necessário entender que boa parte da população vive em condições 
ainda precárias e enfrenta vários problemas (de infra-estrutura, déficit habitacional, déficit no transporte 

público, na saúde, educação, segurança e muitos outros) e que o crescimento da cidade caminha, da mesma 

forma, para o crescimento desses problemas.  

 

Palavras-chave: São Luís, Região Metropolitana da Grande São Luís, Uso do Solo 
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O PAPEL DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS NA CONSCIENTIZAÇÃO DO CIDADÃO À 

CIDADANIA 
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Orientador: Christian Jacques Henri Delon 
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Este projeto tem como objetivo analisar se as rádios comunitárias têm papel na conscientização do cidadão à 

cidadania, para isso fez-se necessário discutir sobre o que é de fato uma rádio comunitária, seu surgimento, 
suas limitações e possíveis contribuições à sociedade. Discutiu-se também as diversas concepções de 

cidadania elaboradas ao longo da historia da humanidade, fazendo um paralelo com a concepção atual que 

vigora internacionalmente, bem como no Brasil.  Partindo para o campo de pesquisa específico, pretendeu-se 

compreender quais as relações que são estabelecidas no bairro do Anjo da Guarda entre seus moradores, 

entendidos enquanto cidadãos constituintes de tal coletividade, e a rádio comunitária Bacanga; analisar se a 

rádio comunitária Bacanga tem facilitado as relações sociais no bairro do Anjo da Guarda; verificar se esta 

rádio contribui de fato para a inserção e participação política dos moradores do Anjo da Guarda em tal 

comunidade; visualizar como e quais impactos desta rádio na resolução dos problemas locais, bem como de 

que maneira tais problemas tem sido tratados e/ou resolvidos. A partir da análise destas relações, mensurar 

qual o papel de tal rádio comunitária na conscientização destes moradores à cidadania. Em relação ao aporte 

metodológico adotado neste trabalho, o foco inicial da pesquisa foi o levantamento de dados, sendo este 
realizado de duas maneiras: a pesquisa bibliográfica e a observação em campo. A primeira consiste em 

coletar dados em livros, revistas, vídeos, internet etc, o que foi realizado com rigor. No caso da observação 

em campo foram realizadas visitas sistemáticas o que permitiu a análise da realidade em questão. Dando 

continuidade a observação em campo, foi utilizada a entrevista para a análise de dados subjetivos, e optou-se 

pela entrevista estruturada, onde um questionário foi elaborado previamente e tentou-se aplicá-lo a risca; pela 

entrevista aberta, onde não se segue uma ordem pré-estabelecida, além das perguntas serem informais e a 

interferência do pesquisador a mínima possível; as entrevistas semi-estruturadas também foram utilizadas, 

estas são do tipo que tem algumas perguntas previamente elaboradas mais  o pesquisador tenta passá-las ao 

entrevistado como se fosse uma conversa informal. Além das técnicas de pesquisa mencionadas, foi utilizado 

como metodologia o que Geertz (1989) chama, em sua Antropologia Interpretativa, de ―observação situada‖, 

que consiste em salvar o ―dito‖ e transpô-lo em formas que se possa pesquisar. A forma de transposição do 
discurso que foi adotada foi a descrição etnográfica proposta por Geertz (1991), ou seja, esta como 

interpretativa, não sendo neutra, antes uma experiência intersubjetiva do pesquisador com seus informantes. 

Segue-se ainda o que Bourdieu (2006) propõe como desnaturalização dos conceitos, onde há um rompimento 

do saber prévio das ideais que norteiam o senso comum e parte-se para uma análise nos moldes propostos 

pela ciência. A partir destes embasamentos metodológicos, ao analisarmos a Rádio Bacanga, percebemos que 

esta satisfaz as formulações teóricas acerca da cidadania citadas acima, oferecendo através da rádio 

mecanismo que possibilitam ao indivíduo, inserido na área do Itaqui-Bacanga, exercer o que tem sido 

entendido como cidadania, mas esta entendida não como uma imposição institucionalizada do Estado ao 

indivíduo, mas como ações que simbolicamente podem ser entendidas, a partir das definições de cidadania, 

como ações que fazem do indivíduo um cidadão. Para exemplificar, pode-se citar que a análise da 

programação da Bacanga, da fala do diretor da rádio e dos moradores associada às visitas sistemáticas 

oferece elementos suficientes para demonstrar que tal rádio possibilita participação popular (em todas as 
programações o morador da região tem voz), direito de expressão, igualdade de oportunidade (todo morador, 

sem distinção, pode se manifestar livremente através da rádio) e interferência na vida política. Nas entrevistas 

realizadas com os moradores e com os líderes comunitários do bairro do Anjo da Guarda, em nenhum 

momento algum dos entrevistados citou insatisfação com os poderes Legislativo e Judiciário, entretanto 

sempre que se perguntou acerca dos representantes políticos as pessoas se referiam ao prefeito ou à 

governadora, o que demonstra que a estadania (Carvalho, 1990) é de fato uma marca no Anjo da Guarda, 

entretanto, ao mesmo tempo em que o Executivo é supervalorizado a política institucionalizada é 

desacreditada de forma geral, ou seja, a representatividade está em crise. Nas falas de Fabrício e de Vera isto 

é percebido claramente quando eles afirmam que os políticos só atendem as reivindicações da comunidade no 

período de eleição, o que reforça a herança patrimonialista, onde se vê que a política é utilizada para fins 

pessoais, geralmente em busca de enriquecimento, poder e prestígio, nunca visando o bem coletivo e nem 
distinguindo o público do privado. A proposta de José Murilo de Carvalho (2002) para desconstrução da 

estadania e desses outros elementos que impedem a construção prática da democracia e da cidadania no 

Brasil é a ação conjunta de ONG‘s com os governos federal, estaduais e municipais. Neste sentido as Rádios 

Comunitárias, juntamente com outras formas que a comunidade tem de se organizar autonomamente (União 
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Beneficente, Clube de Mães e União de Moradores no caso do Anjo da Guarda) são instrumentos essenciais 

para o fortalecimento da sociedade e para democratização do poder mediante sua capacidade de mobilização 

e conscientização da importância da participação da resolução dos problemas locais. Além disso, a ação e a 

construção coletiva passam a ser valorizadas o que também contribui para desmistificação do líder 

carismático como solucionador dos problemas e para o redirecionamento do ser cidadão para longe de algo 

que seja um indivíduo que só espera pelas ações do Estado e que só interfere na vida política nas eleições. As 

Rádios comunitárias, e mais especificamente a Bacanga FM, contribuem para conscientização do cidadão à 

cidadania na medida em que tem sido instrumentos para o fortalecimento e organização da sociedade e para 

democratização do poder. Através desses elementos a cidadania no Brasil pode ser (re)construída e 

(re)orientada e uma sociedade mais coerente pode ser formada paulatinamente. 

Palavras – chave: Rádio Comunitária – cidadania – Bacanga FM 
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Compreender os fatores estruturantes de um local é saber utilizá-los de forma a entender e gerar agregantes 

que o desenvolva. O mesmo funciona para sítios históricos, que tem em sua base de manutenção os 

programas de preservação aplicados em sua área abrangente. Entendida a necessidade de elaborar programas 

que buscassem a conservação dos centros históricos e áreas tombadas, surgiram mecanismos a partir do 

século XIX, na França e após tal, já no século XX, foram elaborados alguns documentos de cunho 

preservativo, como a Carta de Atenas, Carta de Veneza, e Normas de Quito. No Brasil e conseqüentemente 

na cidade de São Luís adotou-se como modelo de preservação normas que se baseavam nas leis do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), criado em 1937(FONSECA, 1997). Sendo este 

órgão responsável, até os dias de hoje, pela preservação material de bens tangíveis e intangíveis pertencentes 

às áreas históricas protegidas (SANTOS, 2006). Assim sendo, este trabalho teve como objetivo analisar os 

novos usos implantados no Centro Histórico de São Luís, na área de Tombamento Federal, nos últimos 5 
anos. Estudando como tais atividades econômicas interagiam com seu entorno e ao processo de preservação 

do sítio. Para tal análise foi utilizado pesquisas teóricas sobre as condições de intervenções existentes nos 

meios tombados nacionais e internacionais e os programas utilizados nestas. Fundamentado o tema, pode-se 

chegar a 5 subsetores históricos, sendo escolhido 2 destes para um melhor detalhamento e descrição dos usos. 

Foram eles o subsetor do Desterro e da Praia Grande, com avaliação de 28 quadras e 121 imóveis. Aplicou-se 

três questionários, um de caracterização do imóvel e estado de conservação, o segundo de caracterização de 

áreas residenciais e o terceiro de caracterização de áreas não residenciais. Elaborou-se a partir dos dados 

coletados gráficos que demonstram em porcentagem qual as características mais presentes nestes 2 bairros. O 

bairro do Desterro, um dos mais antigos da cidade de São Luís, sendo seu traçado do século XVII, pode ser 

constituído como um dos primeiros centros urbanos da cidade. A área se desenvolveu ao redor da Igreja de 

Nossa Senhora do Desterro e desde seu principio funcionou mais como um bairro residencial, agregando 
moradias que acolhiam a trabalhadores que realizavam suas funções perto do local. Portanto, fez-se um 

diagnóstico geral do bairro onde se mostrou que este possui como estilo arquitetônico mais recorrente o 

Popular e o Eclético respectivamente com 38% e 39%, sendo o estilo Popular a principal forma de moradia 

da população de baixa renda que compõe o espaço estudado. É comum também encontrarmos atividades não 

residenciais (43% ), geralmente agregadas a moradia (pequenos comércios, etc). Sendo em menor número as 

edificações que apresentam-se em ruínas (5%) e vago (13%). Devido o caráter antigo do bairro, os seus 

moradores também seguem a mesma linha em relação a ocupação deste. A média encontrada de anos 

habitados nas edificações foi de 31 anos, sendo que mais da metade ocupa a pelo menos 20 anos.Em relação 

aos serviços de infraestrutura e sua freqüência, energia, água, esgoto e coleta de lixo, em uma escala de 1 a 3 

de qualidade( 1 -problemático, 2 - médio e 3 - bom), todos apresentaram uma constância satisfatória, com 

média entre 2,60 a 2,81. O setor não residencial do bairro, que integra de forma direta as habitações presentes 

apresenta uma porcentagem de 52% de comércios, os quais na maioria são edificação mista; 24% de serviços 
que complementam as atividades do bairro; 16% institucional e 8% religioso aparecem em menor número, 

mas com representatividade não menos importante, tornando o bairro detentor de múltiplas atividades. Foi 

constatado que , a ausência de equipamentos reflete a pouca condição econômica em que se encontra os 

atividades presentes no bairro. Somente 22,5% apresentam telefone, 12,9% computadores, sendo que o 

número de edificações com nenhum equipamento encontra-se com 38,7%. Quanto a média dos serviços de 

infraestrutura, energia, água, esgoto e coleta de lixo nos estabelecimenrtos não comerciais apresenta uma 

frequência e atendimento adequado a região.O bairro da Praia Grande desde a fundação da cidade funciona 

como centro comercial e econômico de grande importância. Em 1789, sofrendo grande influência das 

atividades desenvolvidas no porto, a partir desse momento a Praia Grande se tornou o centro mais importante 

economicamente, devido ao número elevado de firmas que se instalaram com o objetivo de utilizar os 

serviços portuários do local. Com o tempo, e a natural expansão da cidade, foram surgindo novos centros 
comerciais e as instalações presentes ali foram se dissipando, surgindo a ocupação por parte de órgão 

públicos das edificações, enquanto outras deterioravam-se ou estavam abandonadas.  No subsetor da Praia 

Grande, quando se fala em patrimônio edificado pode-se encontrar cinco estilos arquitetônicos significativos, 

Português ,Eclético, Moderno, Popular, Historicista e Industrial. Sendo a predominância do Português e do 
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Eclético respectivamente com 67% e 17%. Estilos estes demonstram que a maior funcionalidade do bairro é 

comercial e turística. Quando falamos em uso da edificação, pode-se constatar que a Praia Grande apresenta 

um grande número de unidades não residenciais (66%), fator explicado pela característica do bairro. 

Encontramos atividades residenciais, mas em menor número (17% ), geralmente agregadas ao comércio. O 

número de edificações vagas (15%), também são significativos se compararmos com a quantidade de 

residencias. A quantidade de edificação vagas é considerado um fator bastante comum nos centros históricos 

brasileiros, demonstra que não existe um amparo geral na área, visto que edificações vagas poderiam ser 

usadas em benefício da população local. A média encontrada de anos habitados nas edificações foi de 15,4 

anos, sendo que mais da metade ocupa a pelo menos 10 anos. Os serviços de infraestrutura e sua freqüência, 

energia, água, esgoto e coleta de lixo, em uma escala de 1 a 3 de qualidade ( 1 -problemático, 2 - médio e 3 - 

bom), todos apresentaram uma constância satisfatória. Com média entre 2,40 a 3. Sendo uma área bastante 
freqüentada por turista, de cunho hoteleiro, é de grande interesse dos responsáveis pela administração pública 

a manutenção das atividades instaladas na área em funcionamento. Analisando os novos usos implantados foi 

possível perceber que ambos os bairros mantiveram suas caracteristicas originais quanto a agregação de 

funções. A Praia Grande com 64% de comércio e o Desterro com 50% de serviços, fugindo um pouco de sua 

natureza residencial, mas agregando valor a estas, pela funcionalidade que gera no local (Tabela 01). Estes 

usos influenciam diretamente no modo do bairro pelos moradores e pela população local. Os comércios 

associados a Praia Grande são em grande maioria relacionados a venda de artefatos turísticos locais, como 

lojas de artesanato, hoteis, etc. A pesquisa também indicou que em ambos os bairros a frequência dos 

serviços quanto ao funcionamento é de segunda a sexta. O que caracteriza horários regulares tanto para 

setores comerciais como de serviços. Juntamente a isso, os novos usos apresentam mais regularmente 

equipamentos, não antes tão presentes em edificações com usos mais antigos (Tabela 03). Bastante visível na 
porcentagem  elevada de usos com telefone, computador,internet e ar condicionado, demosntrado que houve 

evolução se comparada as edificações mais antigas, ou com mais de 10 anos de uso. A media de funcionário 

não muito elevada em ambos os bairros -Desterro e Praia Grande - representa que a maioria das atividades 

não requer grande numero de mão de obra, por serem de pequeno porte. Importante também o número de 

usos provenientes com ocupação própria - 64% na Praia Grande, em relação a metade das do Desterro serem 

alugadas (50%).Tal fato demonstra que no primeiro bairro existe a recolocação de usos feitas pelos próprios 

donos, enquanto que no Desterro, que possuem mais de 50% de novos usos caracterizados como serviços, 

localizarem em áreas alugadas. Conclui-se que as atividades do centro histórico tombado, no que concerne a 

parte Federal, nos bairros do Desterro e Praia Grande tendem a manter seu potencial já instalado, seguindo a 

voncação dos bairro, mas implementando serviços mais moderno, Praia Grande (comércios de artesanato, 

hotéis, etc) atividades que concernem a comertcio e turismo; o Desterro com serviços de atendimento ao 
bairro (papelarias, comércios de bairro, etc) com  a exemplo de equipamento concomitando em avanços 

quanto a utilidade dos usos.  

 

BAIRRO 
TIPOS DE SERVIÇOS EM %- NOVOS USOS 

Comercial Serviço Institucional Religioso Não informou 

Praia Grande 64% 18% 9% 0% 9% 

Desterro 33% 50% 17% 0% 0% 

 Tabela 1- Porcentagem dos novos usos. Comparativo entre o Desterro e a Praia Grande. Tipos 

de serviço. 

 
NOVOS USOS EM % 

BAIRR

O 

OCUPAÇÃO  

FUNCIONÁRIO

S 

Própri

a 

Alugad

a 

Emprestad

a Média  

Praia 

Grande 64% 18% 9% 11,45 

Desterro 33% 50% 17% 4,30 

Tabela 2- Porcentagem dos novos usos. Comparativo entre o Desterro e a Praia Grande.  

Ocupação e Funcionários. 
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  NOVOS USOS EM % 

BAIRRO EQUIPAMENTOS 

  Telefone Computador Internet Ar Condicionado 

Praia Grande 73% 63,63% 29,10% 54,54% 

Desterro 67% 50% 50% 16,16% 

Tabela 3- Porcentagem dos novos usos. Comparativo entre o Desterro e a Praia Grande. 

Equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B     

Figura 1- Novos usos exemplos. A) Pousada, Rua da Palma (com 6 meses de implantação); 

B)Complexo de lojas de artesanato, Rua da Estrela (usos variando de 3 a 8 anos). 

 
Palavras-chave: Desterro, Praia Grande, Novos usos. 
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A obra literária de Gonçalves Dias, sem dúvida, está canonizada na literatura brasileira como se pode 

comprovar através de sua presença nas diversas histórias literárias, a exemplo de WOLF (1863), ROMERO 
(1888), VERÍSSIMO (1916), SODRÉ (1938), AMORA (1955), MERQUIOR (1979), PICCHIO (1997), 

RONCARI (1995). Além da história, a crítica especializada também tem se dedicado a realizar estudos de 

natureza biográfica como o de PEREIRA (1943) e MORAES (1998); de cunho intra-textual, principalmente, 

de sua poesia, como, por exemplo, o de BERRINI (1997), MARQUES (2002) e OLIVEIRA (2005), e de 

perspectiva historiográfica realizado por MALLARD (2003) e CARVALHO (2008). Diante desse quadro, 

nota-se, no entanto, uma lacuna no tocante à preocupação com a recepção literária da obra literária de 

Gonçalves Dias, o que revela uma espécie de descaso pelo terceiro eixo do sistema literário: o leitor. Por 

conseguinte, não se tem a configuração do diálogo que a literatura gonçalvina estabelece com seus leitores-

historiadores de diferentes épocas, ou seja, não se conhece as possíveis questões ou respostas que essa obra 

pode propor aos seus receptores/historiadores. Em vista disso, urge trazer à tona os resultados desse processo 

de interlocução, em especial, com os historiadores da literatura brasileira dos séculos XIX, XX, e XXI, o que 
significa perceber que diálogo os historiadores (enquanto leitores especializados) de diferentes épocas e 

nacionalidades estabelecem com essa obra, e, conseqüentemente, o lugar das obras SEGUNDOS CANTOS E 

SEXTILHAS DE FREI ANTÃO do poeta caxiense nas histórias da literatura brasileira. Como também, 

identificar e analisar os ―rastros‖ sobre os aspectos estético-literários da obra Segundos Cantos e Sextilhas de 

Frei Antão, de Gonçalves Dias, privilegiados pelos historiadores da literatura brasileira do século XIX, XX e 

XXI, configurando a historicidade dessa obra ao longo desse período. Contribuir para o processo de iniciação 

à pesquisa do aluno da graduação em Letras do CESC/UEMA. No primeiro momento executou-se a leitura 

de conteúdos teóricos base do projeto: Jauss (1994), Zilberman (1989) e Ricouer (1997). Jauss demonstrou 

que a compreensão do leitor para com o texto é passível de renovação e as respostas podem varias segundo a 

época. Com isso a compreensão do primeiro público é complementada de geração a geração, não se 

restringindo a uma fileira de períodos literários e de seus autores de maneira estanque, já que o passado não é 
algo acabado, mas continua a ser construído pela participação do leitor. E a noção de vestígio é outro 

requisito para a prática historiadora, que está vinculada ―a um processo de pensamento que, partindo da 

noção de arquivos, depara-se com a de documento, e, daí, remonta ao seu pressuposto etimológico último: o 

vestígio, precisamente‖ (RICOUER, 1997, p. 196).  Para Ricouer (1997), o vestígio é visível como sinal, 

como marca que indica o passado da passagem, o aqui, o espaço, o agora. Após essas leituras, foram feitas 

pesquisas e exploração sobre a vida e obra de Gonçalves Dias, em seus diversos ângulos, com leitura 

aprofundada de Moraes (1998). Posteriormente, realizou-se a seleção das histórias da literatura brasileira dos 

séculos XIX,  XX e XXI, que tratam dos objetivos do projeto. E coleta dos ―vestígios‖ das obras os Segundos 

Cantos e Sextilhas de Frei Antão, de Gonçalves Dias, nas Histórias da Literatura Brasileira dos séculos XIX, 

XX e XXI. Tais rastros forma coletados em 17 histórias: Romero (1888), Veríssimo (1916), Freitas (1939), 

Oliveira (1939), Candido (1955), Amora (1955), Coutinho (1955), Bosi (1970), Merquior (1977), Sodré 

(1982), Carvalho (1984), Abdala e Campedelli (1986), Moisés (1985), Roncari (1995), Picchio (1997), 
Castello (1999) e Nejar (2007). Gonçalves Dias, primeiro grande poeta do Romantismo brasileiro, procurou 

formar um sentimento nacionalista ao incorporar assuntos, povos e paisagens brasileiras na literatura 

nacional. Segundo a crítica, suas principais obras literárias foram escritas até 1854, dentre as quais se 

destacam como obras principais, ―Os Segundos Cantos‖ (1848) e ―Sextilhas de Frei Antão‖ (1848). O 

segundo livro de poesias de Gonçalves Dias, denominado ―Segundos Cantos‖, publicado em 1848, pela 

editora Ferreira Monteiro no Rio de Janeiro, compõe-se de vinte e três poemas. Contendo a temática lírico-

amorosa tratando do amor verdadeiro, único e eterno, a saudade, o desejo e abordando também, a temática 

lírico e saudosista com contemplação e exaltação da natureza associada a Deus, e apenas um poema de cunho 

indianista, intitulado Tabira, que se trata de um canto épico, de 25 estrofes de oito versos, exaltando as 

qualidades de Tabira como chefe dos Tabajaras. As ―Sextilhas de Frei Antão‖ também foram publicadas em 

1848, pela editora Ferreira Monteiro no Rio de Janeiro, e, posteriormente, em 1890, pela Companhia Editora 
Nacional em Lisboa. As sextilhas sempre representaram para a fortuna crítica de Gonçalves Dias (1823-

1864) um desafio aparte, na medida em que dentro de um contexto de lusofobia reinante do período 

romântico, ela mais engrandece e se aproxima da literatura portuguesa do que propriamente a repudia, fato 

comum a diversos poetas e escritores do romantismo brasileiro, é verificável até mesmo em outros momentos 
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da obra de Gonçalves Dias, conforme SILVA (2010). Publicadas juntamente com o volume dos ―Segundos 

Cantos‖ (1848), as ―Sextilhas de Frei Antão‖ é uma longa narrativa em versos constituída de cinco poemas, e 

recupera elementos do medievo português, adotando formas e um estilo arcaico de escrita. Gonçalves Dias 

atribuiu, por ocasião da primeira edição dos ―Segundos Cantos‖, a autoria das sextilhas a um frade de São 

Domingo, que supostamente teria vivido e escrito os versos na primeira metade do século XVII. Do universo 

de dezessete historiadores da literatura brasileira do século XIX e XX, nota-se que Romero (1888), Candido 

(1955), Coutinho (1955), Castello (1999), Moises (1985), Amora (1955), Bosi (1970), Merquior (1977) e 

Roncari (1995) dão destaques aos ―Segundos Cantos‖ e ―Sextilhas de Frei Antão‖, no entanto, esses 

historiadores não relatam a repercussão e nem o processo de publicação das referidas obras. O historiador 

Romero (1888), em sua história, cita os poemas Os suspiros, de cunho lírico amoroso que possui dezesseis 

estrofes; A Tempestade, poesia de sentimento religioso com associação de Deus à natureza contendo vinte e 
uma estrofes e Rosa no mar, uma poesia amorosa de doze estrofes. Sobre os três poemas pertencentes aos 

―Segundos Cantos‖ faz a seguinte declaração: ―são belíssimas poesias, das mais encantadoras da língua 

portuguesa‖ (p.751). Desse modo, o historiador realiza uma apreciação concisa sobre os poemas citados 

elogiando-os. Mas dentre as três, destacou quatro das doze estrofes que compõem a poesia Rosa no Mar: 

Romero (1888) as enfatizou por expressarem a habilidade do poeta em pintar cenas da natureza exterior, por 

demonstrar nesses versos a paisagem brasileira. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O historiador Silvio Romero (1888) ainda em sua história faz referência à Gonçalves Dias citando algumas 

de suas obras. Para Romero, as Sextilhas é um exemplo da literatura brasileira como também da portuguesa, 

pois devido ao sangue que corria em suas veias ele soube fundir essas duas literaturas, assim, tornando-se um 

exemplo do povo verdadeiro: ―O autor de Marabá, do I–Juca Pirama, dos Timbiras, que é também o autor das 

―Sextilhas de Frei Antão‖, isto é autor do que há de mais nacional e do que há de mais português em nossa 
literatura, é um dos mais nítidos exemplares do povo genuíno (p. 742)‖. As Sextilhas possuem também 

destaque em outra história da Literatura Brasileira, porém de forma breve e comparada. Assim, Antonio 

Candido (1955) explana: ―As Sextilhas de Frei Antão, O Trovador, O soldado espanhol (poemas medievistas) 

poder-se-iam considerar pares simétricos d‘Os Timbiras, do I Juca Pirama, da "Canção do Guerreiro, pela 

redução do índio aos padrões da Cavalaria‖. (CANDIDO, 1955, p. 84). Nessa concisa apreciação, Candido 

(1955) não se detém a tecer críticas expressivas a cerca das Sextilhas, apenas cita alguns poemas de cunho 

medieval, dentre os quais as Sextilhas de frei Antão comparando-os a outros poemas indianistas, porque 

ambos os tipos de poemas reduzem o índio aos padrões de cavalaria. Embora, os Segundos Cantos tenha sido 

o segundo livro de poesias publicado pelo poeta, pode se perceber que ele não obteve muito sucesso em 

relação aos Primeiros e Últimos Cantos. Contudo, é verificável, que alguns poemas tais como ―Rosa no 

mar‖, ―Consolação nas Lágrimas‖ e ―Tabira‖, conseguiram alcançar um espaço destacável nas Histórias da 

Literatura Brasileira, isto, pois ―Rosa no Mar‖ e ―Consolação nas Lágrimas‖ revelam muito bem a relação 
entre o homem, Deus e a natureza, e ―Tabira‖ por se tratar de um poema indianista, vertente que consagrou o 

poeta Gonçalves Dias. Enquanto alguns poemas dos Segundos Cantos possuem os holofotes sobre si, outros 

poemas que constituem essa segunda coletânea ficam na obscuridade. Pode se afirmar que a origem das 

Sextilhas de Frei Antão é uma questão que suscita muitas considerações distintas nas Histórias da Literatura 

Brasileira ao longo do tempo, embora haja pontos convergentes entre os historiadores. Diante de tantas 

observações, não se pode definir ao certo qual história da literatura proclama a real causa que levou 

Gonçalves Dias a criar as Sextilhas. De certo, a produção das Sextilhas tornou-se um exemplo de domínio e 

habilidade do poeta em escrever em estilo arcaico e provavelmente o rol de relatos dos historiadores reunidos 

justifique a origem das magníficas Sextilhas de Frei Antão. 

 

Palavras-chaves: Gonçalves Dias; Segundos Cantos; Sextilhas de Frei Antão. 
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LEONOR DE MENDONÇA, DE GONÇALVES DIAS, E AS HISTÓRIAS DA LITERATURA 

BRASILEIRA 
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Orientador: Diógenes Buenos Aires de CARVALHO 

 Prof. Dr. Departamento de Letras CESC/UEMA  

 

A trajetória teatral de Gonçalves Dias foi claramente ofuscada pela sua consagração como poeta. Sua obra 

teatral compreende quatro peças: Patkull, Beatriz Cenci, Boabdil e Leonor de Mendonça, dentre essas, a 
última fora a única representada quando o autor ainda vivia. Todas as histórias se passavam na Europa e 

abordam temas como: traição, pena de morte, incesto e adultério. Leonor de Mendonça, escrita em 1846, é 

considerada uma obra prima do século XIX e o mais importante texto dramático do Romantismo no Brasil. O 

tema narra a tragédia conjugal dos Duques de Bragança, Jaime e Leonor, e a dúvida acerca da fidelidade da 

esposa. Apesar da importância da obra Leonor de Mendonça para a história do teatro brasileiro, nota-se, no 

entanto, uma lacuna no tocante à preocupação com a recepção literária da obra teatral gonçalvina, o que 

revela uma espécie de desprezo pelo terceiro eixo do sistema literário: o leitor. Por conseguinte, não se tem a 

configuração do diálogo que a literatura dramática gonçalvina estabelece com seus leitores-historiadores de 

diferentes épocas, ou seja, não se conhece as possíveis questões ou respostas que essa obra pode propor aos 

seus receptores/historiadores. Sendo assim, o presente projeto de pesquisa vem contribuir para definir o lugar 

da obra teatral Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias, nas histórias da literatura brasileira, tendo em vista 
que grande parte dos estudos literários não apresentam a obra teatral de Gonçalves Dias, e poucos são os 

historiadores que a inserem em seus volumes de história literária brasileira; os que fazem, quase sempre a 

colocam como ―outra face do poeta‖, quando estão estudando a obra poética gonçalvina. Por esse motivo, 

viu-se a necessidade de analisar a mais importante de suas obras teatrais, Leonor de Mendonça. Para 

fundamentar essa pesquisa toma-se como base os pressupostos teóricos da Estética da Recepção, de Hans 

Robert Jauss (1994), que defende que a obra literária é condicionada pela relação dialógica entre literatura e 

leitor, isto é, em face da natureza dialógica dessa relação, a obra literária só permanece em evidência 

enquanto puder interagir com o receptor, sendo o parâmetro de aceitação desse o horizonte de expectativas. 

Toma-se do mesmo modo como base os fundamentos historiográficos de Michel de Certeau (2000), que 

afirma que a atitude de construir um objeto de estudo implica explicitar o lugar de onde fala o historiador e 

do domínio em que realiza a sua investigação. Baseia-se igualmente na conceituação de ―vestígio‖ formulada 
por Paul Ricouer (1997), onde o ―vestígio‖ é um requisito para a prática historiadora, que está vinculada ―a 

um processo de pensamento que, partindo da noção de arquivos, depara-se com a de documento, e, daí, 

remonta ao seu pressuposto etimológico último: o vestígio, precisamente‖ (RICOUER, 1997, p. 196). Em 

vista disso, urge trazer à tona os resultados desse processo de interlocução, em especial, com os historiadores 

da literatura brasileira dos séculos XIX ao XXI, o que significa perceber que diálogos os historiadores 

(enquanto leitores especializados) de diferentes épocas e nacionalidades estabelecem com essa dramaturgia, 

e, por conseguinte, o lugar ocupado pela obra teatral Leonor de Mendonça, do escritor caxiense nas histórias 

da literatura brasileira. Inicialmente foram lidas essas obras, que posteriormente foram discutidas e 

resenhadas. Pesquisas e exploração sobre a vida e obra de Gonçalves Dias, com leitura aprofundada de 

Moraes (1998). Seleção das histórias da literatura brasileira dos séculos XIX ao XXI que tratam dos objetivos 

do projeto. E coleta dos ―vestígios‖ da peça Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias, nas histórias da 

literatura brasileira dos séculos XIX ao XXI. Tais vestígios foram coletados em 15 histórias: Romero (1888), 
Veríssimo (1916), Sodré (1938), Freitas (1939), Amora (1955), Candido (1955), Coutinho (1955), Bosi 

(2006), Merquior (1977), Moisés (1984), Roncari (1995), Picchio (1997), Castello (1999), Oliveira (1939) e 

Nejar (2007). Dentre esses, somente nove historiadores citam a obra teatral ―Leonor de Mendonça‖, de 

Gonçalves Dias, em suas histórias da literatura: Romero (1888), Veríssimo (1916), Amora (1955), Coutinho 

(1955), Moisés (1973), Merquior (1979), Picchio (1997), Bosi (2000), e Nejar (2007). Desses nove 

historiadores, Coutinho (1955), Amora (1955) e Nejar (2007) apenas citam ‖Leonor de Mendonça‖ como 

uma das obras de Gonçalves Dias no âmbito teatral. Os outros seis historiadores, Romero (1888), Veríssimo 

(1916), Merquior (1979), Picchio (1997), Bosi (2000) e Moisés(1973) dividem opiniões e críticas acerca da 

obra. Enquanto alguns desses historiadores fazem menção às quatro obras teatrais de Dias como, Moisés 

(1973); Romero (1888) e Picchio (1997), outros se detém na abordagem da peça aqui estudada, Leonor de 

Mendonça, são eles: Bosi (2000), Veríssimo (1916) e Merquior (1979). Moisés elogia a obra dramática de 
Gonçalves Dias, Leonor de Mendonça, destacando o quanto ela é importante para a história do teatro 

brasileiro, por resistir ao longo dos séculos. Romero (1888) faz uma série de críticas à mesma obra, 

primeiramente se refere ao fato da peça ter sido impedida de ser representada pelo Conservatório do Rio de 

Janeiro em 1846, mostra-se contra essa decisão, pois discorda do motivo do empecilho, que foi a alegação de 
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incorreção de linguagem, por outro lado acredita que um drama não precisa ser representado para ser 

considerado bom, discordando assim de Gonçalves Dias que defende que nesse caso o drama será bom 

somente como uma obra literária, mas nunca como um drama de fato. O historiador acredita que a boa 

representação será conseqüência da boa obra literária. Picchio (1997) destaca principalmente a questão da 

carreira dramática de Dias ter sido ofuscada pela do poeta, acredita que ele era um dos vértices da 

dramaturgia nacional, mas que o público estava preocupado demais com o célebre poeta, para ela Leonor de 

Mendonça é exemplo a ser seguido pelos demais dramaturgos e teatrólogos, por ser repleta de elegância e 

equilíbrio. Bosi (2000) detém-se a resumir a obra e destacar Gonçalves Dias como um dos principais 

escritores no âmbito teatral do Romantismo brasileiro. Veríssimo (1916) faz abordagem da ausência de 

assuntos nacionais nas peças de Gonçalves Dias, coloca que a razão disso, seria pelo fato de que naquela 

época no Brasil não haviam assuntos adequados para uma obra teatral, segundo ele o dramaturgo queria 
desviar o olhar do público pra outras questões que não fossem os problemas da nação, faz também elogios à 

Leonor de Mendonça, por ser uma obra com conceitos inteligentes e originais. Merquior (1979) acredita que 

apesar de Leonor de Mendonça conter um grande valor estético, a peça também seguia um modelo, 

considerado pelo historiador, mecânico e com clichês sentimentais e uma psicologia barata, que segundo ele 

conquistou muitos românticos da época, inclusive Gonçalves Dias. Porém, de um modo geral, a recepção do 

teatro de Gonçalves Dias, principalmente da obra Leonor de Mendonça, feita pelos historiadores da literatura 

brasileira dos séculos XIX à XXI, é de que Gonçalves Dias além de grande poeta tinha uma excelente 

capacidade criadora e também de expressão no âmbito teatral e foi consideravelmente um dos maiores 

representantes do teatro brasileiro. 

 

Palavras-chave: Leonor de Mendonça, Literatura, Teatro 
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O Maranhão sempre teve uma tradição grande de poetas, mas no final do século XIX a divulgação das 

produções desses poetas era muito difícil, o único meio era através dos jornais de circulação popular. Durante 

muitos anos esses arquivos se perderam nos fundos de bibliotecas na capital e no interior do Estado do 

Maranhão. Dado a isto a pesquisa tem como objetivo mostrar como os poetas e as pessoas que produziam 

literatura e mostravam seus trabalhos nos séculos XIX e limiar do XX. Para tanto buscou-se  pesquisar  em 

museus e instituições do Maranhão em que os  acervo de jornais e  folhetins  foram   preservados afim de 

contribuir identidade literária do Maranhão. No entanto reconstituir, através do resgate estas categorias 

históricas das práticas literárias do século XIX e XX, no Maranhão tem sido um desafio, e para fundamentar 

a pesquisa em questão procurou-se sustentação teórica autores como: Michel de Certeau (1996); Regina 

Zilberman (2003) Roland Barthes (1980); dentre outros. Tendo em vista a pesquisa ainda está em andamento 

não se pode dar dados precisos sobre a quantidade de poetas e produções literárias, mas pode-se concluir que 
o Maranhão sempre teve uma produção literária muito grande no que se diz respeito a poesias e contos, 

dentre outros gêneros. Portanto espera-se promover a interface entre a história da literatura e outras do 

conhecimento, fomentar a crítica literária bem como divulgar as obras de escritores levantadas, afim de que 

sejam conhecidas e estudadas nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, como nos 

cursos de Letras. A imprensa no Maranhão começou de forma tardia, as primeiras tipografias foram criadas 

por volta de 1820, quase 100 anos depois dos grandes centros no sul, nessa época o estado maranhense era 

um vulcão de idéias e artistas em ascensão. O Maranhão passava pela fase do Romantismo, assim como todo 

o resto do Brasil, nesse movimento é notório o apreço e valorização da figura feminina, assim como a 

representação do sofrimento masculino, nos primórdios da imprensa literária maranhense isso é mostrado 

com poesias de cunho romântico. Muitos desses aspectos são exibidos nas poesias e contos dos jornais 

maranhenses do séc. XIX. Durante muito tempo a imprensa maranhense se preocupou em mostrar somente 
valores políticos, e muitos dos órgãos de noticias participavam somente de disputas, por isso os jornais 

literários começaram um tempo depois do inicio da imprensa propriamente dito. Muitos desses artistas não 

tinham como mostrar seus trabalhos e claro que um folhetim seria a forma ideal para a exposição de suas 

produções, o problema é que muito desses jornais eram usados de forma de disputas políticas e literatura 

tinha seu pequeno espaço cada vez mais ameaçado por essas guerras. O primeiro jornal exclusivamente 

literário e voltado ao divertimento de seus leitores foi o ―O Jornal de Instrucção e Recreio‖ no ano de 1845, 

esse era propriedade da Associação Literária Maranhense do qual eram membros: Henrique Leal, Reis Rayol 

entre outros, esse jornal é um marco ma literatura maranhense, pois foi nele que o maior poeta e escritor do 

estado publicou suas primeiras obras, esse jornal era produzido por alunos do Liceu Maranhense e continha 

ensaios sobre o ensino e métodos de educação, esse jornal durou um ano. Em 1846 surge ―O Arquivo‖ que 

também era pertencente à Associação Literária Maranhense e substituto do ―Jornal de Instrucção e Recreio‖, 

possuía seções que mostravam poesias e contos, era voltado também para a publicação de artigos científicos, 
era uma revista com 20 paginas e teve em torno de nove publicações. O fato curioso sobre esse jornal é que 

foi o primeiro a ter o consentimento de Gonçalves Dias nas suas publicações, pois como já dito ates o poeta 

se tornara membro da Associação Literária Maranhense, dona do jornal. Essa associação mostra-se um dos 

maiores marcos na historia da imprensa literária maranhense, pois foi a possuidora dos jornais de maior 

importância para a divulgação de algum tipo de literatura no estado, formando assim a primeira geração de 

folhetins literários. Esse breve panorama da historia de imprensa literária maranhense serve pra mostra o 

quanto o estado sempre teve uma tradição literária forte, após esses dois primeiros momentos: o de criação e 

o de consolidação percebe-se que mesmo o jornal sendo um órgão noticioso passou a ter poesias em suas 

paginas, se tornou necessário o uso de algum tipo de ferramenta que divertisse o leitor. A variedade de textos 

encontrados foi muito grande, a seguir algumas fotografias de jornais exemplificando esses tipos de testos. 
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Figura 1 - 1.1 Soneto de ―A Marmota Maranhense‖ de 11 de janeiro de 185; 1.2 Epigrama de ―A Marmota 

Maranhense‖ de 01 de março de 1851; 1.3 Charada de de ―A mormota maranhense‖, sábado, 01/04/1851; 1.4 

Conto ―Qual a melhor religião‖, escrito em forma de folhetim, retirado do‖Amor às Lettras‖ de 08 de agosto 

de 1905; 1.5 Mote de‖ Estrela da Tarde‖ sem datação. 
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Tabela 1 - Alguns jornais que ilustravam com algum tipo de literatura as suas páginas na origem da Imprensa 

Maranhense na capital São Luís: 

 

   

NOME CIDADE ANO 

O Recreio dos Maranhenses São Luís 1839 

A Revista São Luís 1842 

O Publicador Maranhense São Luís 1842 

O Jornal de Instrucção e 

Recreio 

São Luís 1845 

A Marmota Maranhense São Luís 1850 

A Marmotinha São Luís 1852 

A Sentinella São Luís 1855 

A Estrella da Tarde São Luís 1857 

A Estrella Maranhense São Luís 1859 

Parnaso Maranhense São Luís 1861 

 Eco da Juventude São Luís 1864 

 Semanário Maranhense São Luís 1868 

 O Ramalhete São Luís 1863 

 

Palavras-Chave: Imprensa, Resgate, Literatura. 
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O tema a mulher na Literatura tomou grande impulso nos últimos anos do nosso século. Mas o estágio a que 

chegamos é resultados da luta de algumas mulheres e escritoras que desempenharam um importante papel 
para uma conscientização das restrições impostas à mulher em todos os aspectos sociais e, consequentimente, 

na literatura. Por isso, a questão começou a impor-se dado ao interesse e a necessidade de pesquisas e estudos 

sobre a mulher. No passado, tal assunto era impensável e nem haveria trabalhos suficientes para sustentar 

uma pesquisa como esta, em vista da escassez de obras e a ausência de uma conscientização de sua 

importância. Sem esquecer as outras precursoras do feminismo do século XIX, merece destaque no século 

XX a contribuição de Virgínia Woolf, na Inglaterra, que em Um teto todo seu (1929), faz da nova mulher 

escritora seu principal tema, esboçando os problemas quase insuperáveis das mulheres intelectuais. A partir 

desta problemática realizou um trabalho de pesquisa que contemplasse o estudo e discussão dos textos de 

fundamentação teórica, tendo como pressupostos teóricos as historiadoras Mary Del Priori, June E. Hahner, 

Maria Lúcia Mott e Marina Maluf (1998), bem como da crítica feminista de Michelle Perrot (1999), Heloísa 

Buarque de Holanda (1995), Zahidé Muzart (1999), Regina Zilberman (2002), dentre outras. Usou-se 
também, biografias das escritoras em estudo como Maria Firmina dos Reis, Laura Rosa e Mariana Luz. 

Posterimente realizou-se uma pesquisa de campo em duas escolas publicas estaduais. Noutro momento, 

foram realizadas entrevistas através de questionários, semi estruturadas sobre escritoras maranhenses, os 

conhecimentos sobre destas. Os resultados indicam que através de uma leitura qualitativa dos dados 

quantitativos a partir das categorias selecionadas, pode-se perceber que as obras de escritoras maranhenses 

não são conhecidas e nem tão pouco trabalhadas nas escolas de ensino médio onde concentrou-se a pesquisa. 

Com isto percebeu-se que não uma recepção direta dos discentes em sala de aula com as obras das escritoras 

elencadas no corpus. Portanto constatou-se que as escritoras maranhenses não são estudadas, 

consequentimente não são conhecidas em meio das escolas. Porém o que de fato existe no ensino de 

Literatura é o estudo de escritores maranhenses já imortalizados como Gonçalves Dias, Coelho Neto, Álvares 

de Azevedo, dentre outros. Ressalta-se, no entanto que até mesmo estes, não são estudados como autores 
maranhenses, e sim com autores da literatura brasileira. Com isso pode-se dizer que a apesar dos estudos 

sobre a Literatura feminina nos últimos anos do século XX, e inicio do XXI esta, ainda precisa ser trabalhada 

de forma sistemática para que assuma um papel mais contundente no contexto sócio- político e cultural. 

 

Palavras – chaves: Produção; Escritoras Maranhenses; Recepção 
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Para que uma comunidade tenha uma boa condição sanitária, é essencial que se reduzam os custos dos 

sistemas de abastecimento de água e dos sistemas de tratamento de esgoto através do uso de tecnologias 

apropriadas, de baixo custo, e cuja operação e manutenção possam ser gerenciadas e sustentadas com 
recursos locais (PATERNIANI e SILVA, 2005). Tecnologias alternativas são capazes de satisfazer as 

necessidades sanitárias básicas de forma simples e eficiente, principalmente para comunidades ribeirinhas 

carentes do Maranhão. O método SODIS (Solar Water Disinfection) consiste na utilização de garrafas 

plásticas transparentes, limpas, cheias de água expostas ao sol, em posição horizontal, por no mínimo seis 

horas. Efeitos relativos pelo aumento da temperatura são os fatores responsáveis pela desinfecção da água, 

inativando potenciais microorganismos patogênicos presentes na água (MONTEIRO, et al, 2006). O método 

do banheiro seco, também chamado de sanitário compostável (composting toilet), banheiro biológico 

(biological toilet) e banheiro ecológico (ecological toilet), BASON, o banheiro seco (dry toilet) é uma 

unidade sanitária que não precisa de água para o seu funcionamento básico. Um dos aspectos fundamentais 

da metodologia da capacitação é a possibilidade, em termos reais, da transformação de ações práticas para 

elementos teóricos, em matéria de pensamento que organize a prática, pois nos parece, numa primeira 
aproximação com o fulcro da questão que permeia a capacitação, que os modelos pedagógicos e 

epistemológicos que orientam a qualificação profissional ―em geral‖, transferem antecipadamente os 

―elementos teóricos (antes que se produzam os elementos práticos)‖, o que aborta o processo de capacitação: 

―se aprende, porém não se capacita‖ (MORAIS, 1997). Tendo em vista a importância da utilização de 

tecnologias alternativas para tratamento de água e dejetos humanos em comunidades ribeirinhas e a 

capacitação destas comunidades para uso destas tecnologias, o presente trabalho teve como objetivo utilizar 

ferramentas que possibilitem a capacitação de comunidades ribeirinhas. O trabalho foi realizado na Bacia do 

Rio Munin no estado do Maranhão, onde foram escolhidos três municípios (Axixá, Presidente Juscelino e 

Icatu) do baixo curso. Tendo em vista que os municípios dessa região apresentam problemas sócio-

econômico-ambientais graves, escolheu-se como material de capacitação as tecnologias SODIS e Banheiro 

Seco. A seleção dos moradores a serem capacitados obedeceu aos seguintes critérios: indicação pelas 
entidades dos movimentos sociais local; freqüentando o ensino médio ou com ensino médio já concluído e 

jovens membros de família de baixa renda. Foram feitas reuniões em cada uma das comunidades, onde houve 

uma divulgação das capacitações futuras. As capacitações foram feitas utilizando-se como material didático 

data-show e uma caixa de som, tanto nas palestras como exibição de vídeos e a distribuição de apostilas 

ilustradas. Ao final de cada capacitação foram aplicados questionários simples e diretos visando avaliar o 

entendimento dos participantes acerca do tema exposto. Através da análise dos dados coletados pelos 

questionários realizados nos Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP‘s), verificou-se que a população da 

comunidade Boa Vista (Presidente Juscelino) tem como principal fonte de água a retirada de poços (63 %), 

do tipo cacimbão. Já em Axixá 64 % dos entrevistados afirmam que a água consumida em suas residências 

vem da rede publica. Nos participantes da UEMA 80% afirmaram consumir água advinda da CAEMA, no 

município de Icatu, 100% dos entrevistados afirmaram consumir água da rede publica. Em trabalho 

semelhante realizado por Domingos (2008), 74,6% da população do bairro Piteira, em Conceição do 
Macabu/RJ, recebe abastecimento de água da rede pública e 26,4% dos moradores recebe água proveniente 

de poço ou nascente. No que diz respeito ao armazenamento da água consumida, na Comunidade Boa Vista a 

forma predominante é a utilização de caixas d‘água, sendo utilizada por cerca de 74 % dos entrevistados. Em 

Axixá 81 % dos entrevistados afirmaram utilizar caixas d‘água como forma de armazenamento de água. 

Tanto na UEMA, como em Icatu 80% dos entrevistados afirmaram armazenar a água em caixas d‘água. 

Quando perguntados se faziam algum tratamento com a água, antes de consumir, na Comunidade Boa Vista 

53 % dos entrevistados afirmaram realizar algum tipo de tratamento. Em Axixá 82 % afirmaram tratar água 

para consumo, na UEMA apenas 40% afirmaram que fazem algum tratamento, em Icatu todos os 

entrevistados afirmaram fazer algum tratamento com água para consumo, conforme pode ser visto na Figura 

1-A. Botto (2005), em trabalho desenvolvido na comunidade de Camurim em Itaiçaba/CE, constatou que 

75% das famílias da localidade faziam uso de algum tratamento de água caseiro como filtração. Quando 
questionados se o esgoto do banheiro e o da cozinha de suas casas tinham o mesmo destino, 16 % dos 

entrevistados da comunidade Boa Vista afirmaram que sim, em Axixá 23 %  deram esta mesma resposta. Nos 

entrevistados da UEMA todos afirmaram que o esgoto do banheiro tem o mesmo destino do esgoto da 

cozinha. Já em Icatu apenas 40% dos entrevistados afirmaram que o esgoto do banheiro e o da cozinha tem o 
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mesmo destino, como pode ser observado na Figura 1-B. Quando a indagação foi do destino propriamente 

dito, do esgoto do banheiro, na Comunidade Boa Vista todos os entrevistados afirmaram que o esgoto do 

banheiro tem como destino fossas sépticas, comportamento semelhante foi encontrado em Icatu. Já em Axixá 

91 % afirmaram que a fossa séptica é o destino do esgoto advindo do banheiro. Já a maioria dos entrevistados 

da UEMA (60%) disseram que o esgoto de suas residências tem como destino a rede de esgoto, como pode 

ser contatado na Figura 1-C. Na Comunidade de Boa Vista Somente cerca de 10 % dos participantes da 

pesquisa informaram conhecer ou já ter ouvido falar na tecnologia do banheiro seco. Em Axixá, mesmo a 

pesquisa tendo sido feita na zona urbana apenas 5 %dos entrevistados conheciam essa tecnologia. Tanto na 

UEMA como em Icatu 20% dos entrevistados afirmaram conhecer a tecnologia do banheiro seco, como pode 

ser visto na Figura 1-D. Segundo Teixeira (2008) mesmo no ambiente acadêmico dos cursos de engenharia e 

arquitetura da Universidade Federal Fluminense ainda se verifica desconhecimento da tecnologia do banheiro 
seco. Enquanto 57% dos entrevistados apenas ouviram falar do banheiro seco, 90% nunca o utilizaram. No 

que diz respeito ao conhecimento sobre a tecnologia SODIS, os resultados foram semelhantes ao encontrado 

sobre a tecnologia BASON, tanto na Comunidade Boa Vista, no município de Axixá. Na UEMA e no 

município de Icatu os entrevistados afirmaram total desconhecimento acerca das tecnologias alternativas para 

o tratamento de água, como pode ser visto na Figura 1-E. Apesar do desconhecimento por grande parte dos 

entrevistados acerca destas tecnologias alternativas, todos os entrevistados, na Comunidade Boa Vista, na 

UEMA e em Icatu afirmaram estar dispostos a utilizar estas tecnologias. Em Axixá apenas 5 % dos 

entrevistados se mostraram contrários à utilização destas tecnologias, conforme pode ser vista na Figura 1-F. 

Como visto os gráficos (Figura 1 A a 1 F) refletiram (feed back) que as comunidades apresentaram um 

comportamento similar nas questões abordadas quanto ao saneamento ambiental e também no que tange ao 

desconhecimento das tecnologias alternativas como BASON e SODIS. Nas capacitações o numero de 
participantes foi crescente em relação a mobilizações, indicando que os DRP‘s tiveram influência positiva, 

pois incentivou os participantes da primeira fase a convidar mais pessoas para a próxima fase do projeto. 

Mostrou-se de grande importância o conhecimento do palestrante sobre o assunto abordado durante a 

capacitação nos municípios, pois em todos os locais estudados os participantes foram bastante participativos 

e curiosos quanto às tecnologias apresentadas. Outro ponto de grande relevância que foi observado no 

processo capacitação, foi à necessidade de apresentar aos participantes resultados concretos das tecnologias, 

que foram apresentados pela equipe executora, com isso o processo de capacitação foi feito com maior 

confiabilidade dos participantes frente às tecnologias. A distribuição de material didático foi um fator que 

possibilitou uma maior percepção dos participantes acerca das tecnologias divulgadas, sendo assim uma 

importante ferramenta no processo de capacitação. Com esses pontos sendo observados durante o processo 

de capacitação, podemos contar com os ―multiplicadores‖ em todas as localidades, mostrando que as 
atividades foram proveitosas, e que os ―multiplicadores‖ possam estar aptos a divulgar e multiplicar as 

tecnologias, melhorando assim o saneamento ambiental e a saúde das comunidades inseridas no Baixo 

Munin. Através da analise destes dados podemos compreender e elaborar as ferramentas de capacitação que 

serão utilizadas nas comunidades. Para incentivar as pessoas destas localidades a terem acesso as técnicas 

alternativas para tratamento e disposição local de efluentes sanitários, adequando a sua realidade social e 

também ao tratamento da água de consumo através da tecnologia SODIS. O diagnostico rápido participativo 

DRP é um instrumento que facilita a compreensão das pessoas sobre o assunto, análise e na tomada de 

decisão de qual melhor sistema a ser adotado, por meio da visualização das diversas técnicas existentes. 
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Figura 1: A) Tratamento de água para consumo, na residência dos entrevistados; B) Se o esgoto do banheiro 

e da cozinha tem o mesmo destino, na residência dos entrevistados; C) Destino do esgoto do banheiro, na 
residência dos entrevistados; D) Conhecimento dos entrevistados acerca da tecnologia BASON; E) 

Conhecimento dos entrevistados acerca da tecnologia SODIS; F)Gostaria de experimentar novas formas de 

tratar a água (SODIS) e os dejetos (BASON). 

 

Palavras-chave: aceitação, BASON, SODIS. 
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O quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) é uma das mais tradicionais hortaliças cultivadas no 

Estado do Maranhão, estando sempre presente nos pólos produtores, especialmente nos municípios que 
fazem parte da Ilha de São Luís (SILVA e PEREIRA, 2008). O quiabo possui algumas características 

desejáveis, como custo de produção economicamente viável, resistência a várias pragas e considerado valor 

alimentício e nutritivo (MOTA et al., 2000). É normalmente cultivado em espaçamentos largos, sendo a 

emergência das plântulas e o crescimento inicial lentos, o que favorece o surgimento de plantas daninhas e, 

nesse caso, onera o custo de produção. As plantas daninhas constituem um dos principais componentes 

bióticos do agroecossistema dessa cultura, sendo passível de interferência durante seu desenvolvimento, o 

que, conseqüentemente, pode refletir em baixa produtividade. Quando não manejadas adequadamente, as 

plantas daninhas interferem no processo produtivo, competindo pelos recursos do meio, principalmente água, 

luz e nutrientes, liberando compostos alelopáticos, atuando como hospedeiras de pragas e doenças e 

interferindo nas práticas de colheita (PITELLI, 1985). A competição se define a partir do momento em que o 

ambiente não consegue suprir as quantidades limitadas dos fatores essenciais ao crescimento normal de uma 
população qualquer de plantas (SILVA et al., 2007). Os bancos de sementes caracterizam-se como o estoque 

de sementes acumulado no solo (CAVERS, 1995) e representam papel ecológico importante no suprimento 

de novos indivíduos para as comunidades vegetais ao longo do tempo (CARMONA, 1992). Portanto, estudos 

e levantamentos de populações de plantas daninhas em ambientes agrícolas, além de permitirem a 

identificação da flora infestante e sua evolução numa área, também são de grande importância para se 

determinar problemas com infestações futuras, além de permitir o uso com medidas preventivas no manejo 

de plantas daninhas. Os objetivos deste trabalho foram fazer o levantamento da população vegetativa 

infestante e determinar o número de sementes viáveis na cultura do quiabo. O levantamento do banco de 

sementes foi realizado em área de produtor rural, em Cinturão Verde no município de São Luís - MA. O solo 

da área de estudo apresenta textura franco arenosa. A coleta de solo para determinação do banco de sementes 

foi retirada de uma área de 2.500 m2, cultivada com quiabo. A amostragem do solo foi realizada quando as 
plantas estavam com 90 dias de estabelecimento no campo, utilizando-se trado tubular de 5 cm de diâmetro, 

na camada de 0-10 cm. Foram coletadas 100 amostras simples do solo que foram acondicionadas em saco 

plástico, identificadas e armazenadas em ambiente de sala na Fazenda Escola da Universidade Estadual do 

Maranhão. Essas amostras foram colocadas em baldes plásticos, homogeneizadas e peneiradas dando origem 

à amostra composta. Feito isso, foram retiradas 19 subamostras simples com peso igual a 1 kg cada, que 

foram acondicionadas em bandejas etiquetadas e colocadas aleatoriamente em casa de vegetação, sob sistema 

de regas diárias. A identificação e quantificação de plântulas/bandeja foram realizadas a cada 15 dias após a 

implantação do experimento em casa de vegetação. A cada contagem, as plântulas identificadas foram 

arrancadas, a fim de permitir novo fluxo de emergência. Algumas plântulas não identificadas foram 

transplantadas para copos plásticos para permitir seu crescimento e posterior identificação. Posteriormente 

foram calculados os parâmetros fitossociológicos: densidade relativa, freqüência absoluta e relativa e o índice 

de valor de importância (IVI) de todas as espécies nos diferentes fluxos de emergência. A estimativa de 
sementes não dormentes foi realizada após a última contagem, aos 90 dias de implantação do experimento 

em casa de vegetação. Na Tabela 1, estão apresentados os valores dos parâmetros fitossociológicos: 

densidade relativa (DeR), freqüência relativa (FrR) e o índice de valor de importância (IVI), das espécies de 

plantas daninhas. Na primeira avaliação, aos 15 dias após a implantação (DAI) do experimento, as espécies 

Cyperus esculentus L., Eragrostis ciliaris (L.) Brown. e Digitaria horizontalis Willd apresentaram maior IVI 

(98,61; 39,31 e 22,07), respectivamente. Aos 45 DAI, os maiores IVIs foram encontrados nas espécies C. 

esculentus L. (92,86), Commelina benghalensis L. (28,57), E. ciliaris (L.) R. Br. (21,43) e Eleusine indica 

(L.) Gaertn. (14,29). Aos 60 DAI, E. ciliaris (L.) R. Br. foi a espécie que apresentou maior IVI (31,43), 

seguida das espécies Panicum trichoides Sw (24,29), C. esculentus  L., Paspalum sp., C. benghalensis L., 

Emilia coccinea (Sims) G. Don, Sida santaremnensis H. Monteiro e Chamaesyce hirta (L.) Millsp., que 

apresentaram o mesmo valor para o IVI (17,14). Posteriormente, aos 75 DAI do experimento, as espécies que 
apresentaram maiores IVIs em ordem decrescente foram C. esculentus L. (99,54), E. ciliaris (L.) R. Br. 

(28,83), D. horizontalis Willd. (23,57) e C. benghalensis L. (19,22), todas representantes da classe 

monocotiledônea. E finalmente, aos 90 DAI, a espécie Chamaesyce hirta (L.) Millsp. foi a que apresentou 

maior IVI (51,31) seguida das espécies E. ciliaris (L.) R. Br. (45,06), C. esculentus  L. (24,45) e Mollugo 
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verticillata L. (23,31), comportamento diferenciado das avaliações anteriores em que houve predominância 

das espécies monocotiledôneas em detrimento das dicotiledôneas. Como se pode observar, a espécie C. 

esculentus L. destacou-se no banco de sementes, principalmente, na primeira, segunda e quarta avaliações, 

apresentando IVI (98,61; 92,86 e 99,54), respectivamente, sendo o parâmetro densidade relativa o que mais 

influenciou no IVI dessa espécie. Conforme Kissmann (1997), a espécie C. esculentus é considerada perene 

e, em áreas ensolaradas apresenta desenvolvimento mais vigoroso, sendo que culturas de porte baixo e que 

produzem pouca sombra são mais afetadas. No Amazonas, Albertino et al. (2009), em estudo sobre a 

composição florística de plantas daninhas em um lago do rio Solimões, verificaram que dentre as espécies 

com maior índice de valor de importância encontrava-se C. esculentus. Em outro trabalho, Leal et al. (2006) 

estudando banco de sementes em área triturada e queimada no Pará constataram que uma outra espécie de 

Cyperaceae (C. difusus) apresentou maior número de indivíduos antes e depois do preparo com trituração de 
capoeira.  Em trabalho realizado por William & Warren (1975) verificaram que a espécie C. rotundus 

promoveu redução de 65% na produtividade do quiabeiro, a qual foi atribuída à elevada competitividade 

pelos nutrientes disponíveis no solo. O índice de valor de importância, representado pelo somatório da 

densidade relativa e da freqüência relativa indica qual espécie tem maior influência dentro de uma 

comunidade. Dessa forma, dentre as espécies infestantes encontradas no banco de sementes do solo na 

cultura do quiabeiro, provavelmente, C. esculentus apresentou maior capacidade competitiva com a cultura. 

Na Figura 2, encontram-se os resultados da estimativa do número de sementes viáveis no banco de sementes, 

sendo que o maior fluxo de emergência ocorreu na primeira avaliação, aos 15 dias após a implantação do 

experimento, seguido de decréscimos nas avaliações posteriores, indicando que embora as sementes 

produzidas pelas plantas daninhas possam ser viáveis, a germinação foi reduzida. 

 
Tabela 1 - Parâmetros fitossociólogicos das espécies de plantas daninhas encontradas no banco de sementes 

do solo na cultura do quiabo. DeR - densidade relativa; FeR -  frequência relativa e IVI - índice de valor de 

importância. São Luís - MA. 

 

ESPÉCIES 

Dias após implantação 

15 45 60 75 90 

De. 

R. Fr. R 

IVI 
De. 

R 

Fr. 

R 

IVI 
De. 

R 

Fr. 

R 

IVI 
De. 

R. 

Fr. 

R 

IVI 
De. 

R 

Fr. 

R 

IVI 

(%) (%) (%) (%) (%) 

  Dicotiledôneas 

Chamaesyce hirta 

(L.) Millsp 
- - - - - - 7,14 10 

17,1

4 
- - - 

29,6

9 

21,6

2 

51,3

1 

Emilia coccinea 

(Sims) G. Don 
1,65 2,44 4,09 - - - 7,14 10 

17,1

4 
   1,56 2,70 4,27 

Hedyotis sp - - - - - - - - - - - - 1,56 2,70 4,27 

Mollugo 

verticillata L. 
3,31 9,76 

13,0

6 
3,57 5 7,14  - - - - - 

12,5

0 

10,8

1 

23,3

1 

Portulaca 

oleracea 
- - - - - - - - - - - - 1,56 2,70 4,27 

Sida 
santaremnensis 

H. Monteiro - - - - - - 7,14 10 

17,1

4 4,35 5,26 9,61 1,56 2,70 4,27 

Talinum 

triangulare 

(Jack.) Willd.  1,65 4,88 6,53 7,14 10 

14,2

9 - - - 4,35 5,26 9,61 4,69 8,11 

12,8

0 

                                      Monocotiledôneas 

Commelina 

benghalensis L. - - - 

14,2

9 15 

28,5

7 

 

7,14 10 

17,1

4 8,70 

10,5

3 

19,2

2 - - - 

Cyperus 

esculentus L. 

64,4

6 34,15 

98,6

1 

46,4

3 40 

92,8

6 

 

7,14 

         

10 

17,1

4 

52,1

7 

47,3

7 

99,5

4 

10,9

4 

13,5

1 

24,4

5 

Digitaria 

horizontalis 

Willd. 7,44 14,63 

22,0

7 3,57 5 7,14 

 

- - 

13,0

4 

10,5

3 

23,5

7 - - - 
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Eleusine indica 

(L) Gaertn. 1,65 4,88 6,53 7,14 10 

14,2

9 

- 

- - - - - 4,69 5,41 

10,0

9 

Eragrostis ciliaris 

(L.) Brown 17,3

6 21,95 

39,3

1 

10,7

1 5 

21,4

3 

 

21,4

3 10 

31,4

3 

13,0

4 

15,7

9 

28,8

3 

23,4

4 

21,6

2 

45,0

6 

Panicum 

trichoides  Sw - - - - - - 

 

 

14,2

9 10 

24,2

9 - - - - - - 

Paspalum sp 2,48 7,32 9,80 3,57 5 7,14 

 

 

7,14 10 

17,1

4 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Número de sementes viáveis no banco de sementes de plantas daninhas na cultura do quiabo 

durante os dias após a implantação do experimento. São Luís - MA.  

 

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus, plantas infestantes, sementes viáveis 
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O desenvolvimento de sistemas agroecológicos de produção, alternativos à utilização intensiva de pesticidas, 

insumos inorgânicos e práticas com baixa sustentabilidade, vêm despertando cada vez mais interesse no 

cenário agrícola mundial, embora exista pouco conhecimento institucional sobre esses sistemas, incluindo 

aspectos relacionados às doenças de plantas. O uso de matéria orgânica vegetal (MO) tem se mostrado como 

uma alternativa promissora no manejo de doenças, incluindo fitonematoses em cultivos agroecológicos. 

Diferentes espécies de plantas têm se mostrado capazes de reduzir ou mesmo eliminar nematóides do solo. 

Dentre estas, as leguminosas e gramíneas são as mais importantes (AGBENIN et al., 2004). Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de resíduos orgânicos no controle de meloidoginose em diferentes 

hortaliças, através da incorporação da matéria orgânica fresca de folhas de leucena (Leucaena leucocephala 
(Lam.) R. de Wit.), mandioca (Manihot esculenta Crantz) e manona (Ricinus communis L.), além de estudar 

o efeito antagônico de folha de leucena, mandioca e mamona nas culturas do tomate, pimentão e quiabo e 

determinar a quantidade de aplicação dos resíduos orgânicos eficientes para a utilização no manejo da 

meloidoginose em hortaliças. O trabalho foi realizado em casa de vegetação pertencente ao Núcleo de 

Biotecnologia Agronômica da UEMA. As mudas de quiabo, tomate e pimentão foram obtidas a partir de 

sementes das cultivares Dardo, Santa Cruz Kada e Yolo Wonder, respectivamente. O trabalho foi realizado 

em três etapas onde se avaliou, separadamente, o efeito de cada resíduo nas três olerícolas em teste. O 

delineamento adotado foi inteiramente casualizado e em todos os casos, foram utilizadas as seguintes 

proporções de resíduos: 10, 20, 30 e 40 g de MO/ Kg de solo esterilizado mais substrato comercial orgânico 

(3:1). Solo sem adição de folhas serviu como testemunha e cada tratamento continha 5 repetições. Os ovos 

de Meloidogyne incognita (Kofoid e White) Chitwood foram multiplicados em tomateiros, cultivar Santa 
Cruz. No final do ciclo do patógeno, esses ovos foram coletados de acordo com técnica descrita por Hussey e 

Barker (1973) e serviram de inóculo. Os 30 dias após a emergência das plântulas nas bandejas foi feita a 

incorporação dos resíduos ao substrato. Após 5 dias desta incorporação as mudas de quiabo, tomate e 

pimentão foram transplantadas para os vasos. Decorridos 5 dias do transplantio, as plantas foram inoculadas 

com o patógeno. O inóculo foi vertido em torno do colo das plantas, em um círculo de aproximadamente 2-3 

cm de profundidade sendo coberto, em seguida, com o próprio substrato. Após 45 dias da inoculação, as 

plantas foram retiradas do substrato, suas raízes foram lavadas em água corrente e determinados os pesos 

frescos, em gramas, da parte aérea, o índice de galhas e massa de ovos (TAYLOR; SASSER, 1978), número 

de ovos por planta e fator de reprodução. Os dados foram tabulados e submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (P = 0,05). Foi observado, para o quiabeiro, que quanto mais se 

aumentou a quantidade de matéria orgânica, dentro dos valores testados, maior foi desenvolvimento da 

planta e mais significativas se tornavam as diferenças quando comparadas com o tratamento não 
incorporado. Entre as fontes de MO, a incorporação de Leucena incorporada na quantidade 40 g de folha 

fresca triturada/kg de solo diferiu significativamente das demais (Tabela 1). De acordo com as diferentes 

doses utilizadas, constatou-se que todos os tratamentos diferiam significativamente da testemunha para o 

parâmetro número de ovos. Destacaram-se os tratamentos com 40g de MO/kg de solo, que apresentaram as 

menores quantidades de ovos do fitonemotóide (Tabela 2), logo, menor fator de reprodução (Figura 1). 

Quanto às diferentes fontes de matéria orgânica não foi observada diferença estatística entre elas, com 

exceção da Leucena e da Mandioca, na dosagem de 10 g de folha fresca triturada/Kg de solo. Para os 

tomateiros, observou-se que em relação ao peso da parte aérea, todos os tratamentos diferiram 

significativamente do controle (0g de MO/ kg de solo), apresentando valores estatisticamente superiores. A 

parte aérea fresca das plantas teve seu peso médio elevado proporcionalmente ao aumento da quantidade de 

MO incorporada por Kg de solo (Tabela 3). Com relação ao número de ovos e ao fator de reprodução (FR), 
todos os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha que apresentou incrementos de até 5 vezes 

maiores que em relação ao inóculo inicial (Tabela 4). A leucena utilizada na proporção de 40g/kg de solo 

apresentou o melhor resultado para o fator de reprodução, que foi igual a 0,05 (Figura 2). De forma análoga 

às demais culturas testadas, para o pimentão, independente da fonte de MO utilizada, verificou-se que peso 
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médio das plantas aumentava à medida que aumentava a quantidade de MO incorporada ao solo, sendo 

assim, todos os tratamentos diferiram significativamente do tratamento controle que apresentou sempre os 

menores valores para este parâmetro (Tabela 5). Com relação ao número de ovos e, consequentemente, fator 

de reprodução (FR), observou-se diminuição significativa do desenvolvimento do fitonematóide em todas 

das dosagens e fontes de MO utilizada (Tabela 6) com destaque para a leucena na proporção de 40g/ kg de 

solo que apresentou o menor valor significativo para o fator de reprodução (FR = 0,06) (Figura 3). Tais 

resultados mostram o potencial destes resíduos em inibir a reprodução do nematóide das galhas e se 

configuram como alternativa promissora de manejo da meloidoginose em hortaliças.  

 

Tabela 1 – Peso em gramas da parte aérea de quiabeiros após a incorporação de diferentes quantidades de 

massa fresca triturada de folhas de Leucena, Mamona e Mandioca usadas no controle de Meloidogyne 
incognita. 

 

QUANTIDADE DE MO 

INCORPORADA/ Kg DE SOLO 
                                FONTE DE MO 

     LEUCENA      MANONA           MANDIOCA 

10 g 5,08 cA 3,93 cA 4,44 cA 

20 g 8,19 bA 7,27 bA 6,74 bA 

30 g 11,33 aA 6,89 bB 8,78 bAB 

40 g 13,75 aA 10,02 aB 11,71 aB 

0 3,79 cA 3,13 cA 3,76 cA 

CV% 15,46 17,40 17,05 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. 

  

 

Tabela 2 – Efeito da incorporação de folha fresca triturada de Leucena, Mamona e Mandioca sobre o número 
de ovos, índice de galhas e índice de massa de ovos de Meloidogyne incognita em quiabeiros. 

 

Quantidade 

de Mo 

Incorporada/ 

Kg de 

SOLO 

FONTE DE MO 

LEUCENA IG* IMO* MANONA IG* IMO* MANDIOCA IG* IMO* 

10 g 2660 bB 3 3 3320 bAB 3 2 3460 bA 3 3 

20 g 2290 bcA 3 2 2500 bcA 2 2 2310 bcA 3 2 

30 g 1380 bcA 2 2 1670 bcA 2 2 1530 bcA 2 2 

40 g 760 cA 2 2 772 cA 2 2 700 cA 2 2 

0 11550 aA 5 5 13200 aA 5 5 14560 aA 5 5 

CV%   25,93   26,12   23,51   

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. *IG e IMO – Índice de Galhas e Índice de Massa de Ovos, 
respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 1 – Efeito da incorporação de diferentes fontes de Matéria Orgânica sobre o Fator de Reprodução de 

Meloidogyne incognita em quiabeiros. 
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Tabela 3 – Peso em gramas da parte aérea de tomateiros após a incorporação de diferentes quantidades de 

massa fresca triturada de folhas de Leucena, Mamona e Mandioca usadas no controle de Meloidogyne 

incognita. 

 

QUANTIDADE DE MO 

INCORPORADA/ Kg DE SOLO 
FONTE DE MO 

       LEUCENA       MAMONA           MANDIOCA 

10 g 5,60 cA 5,00 cA 4,81 cA 

20 g 7,58 bA 7,24 bcA 7,51 bA 

30 g 9,01 bA 9,08 bA 9,28 abA 

40 g 13,57 aA 12,04 aAB 10,63 aB 

0 3,04 dA 2,73 dA 2,44 cA 

CV% 9,92 16,52 18,47 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

Tabela 4 – Efeito da incorporação de folha fresca triturada de Leucena, Mamona e Mandioca sobre o número 

de ovos, índice de galhas e índice de massa de ovos de Meloidogyne incognita em tomateiros. 

 

Quantidade 

de MO 

incorporada/ 

Kg de SOLO 

FONTE DE MO 

LEUCENA 
IG

* 

IM

O* 

MAMON

A 

IG

* 

IMO

* 
MANDIOCA 

IG

* 

IMO

* 

10 g 4062 bA 2 2 3749 bA 2 3 3850 bA 2 3 

20 g 2532 bcA 2 2 2454 bcA 2 2 2830 bcA 2 3 

30 g 1386 cdA 2 1 1324 cA 2 2 1560 cA 2 2 

40 g 240 dB 1 1 935 cA 1 1 741 cA 1 1 

0 24284 aA 5 5 25758 aA 5 5 24940 aA 5 5 

CV% 15,08   15,58   17,78   

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. *IG e IMO – Índice de Galhas e Índice de Massa de Ovos, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Efeito da incorporação de diferentes fontes de Matéria Orgânica sobre o Fator de Reprodução de 

Meloidogyne incognita em tomateiros. 
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Tabela 5 – Peso em gramas da parte aérea de plantas de pimentão após a incorporação de diferentes 

quantidades de massa fresca triturada de folhas de Leucena, Mamona e Mandioca usadas no controle de 

Meloidogyne incognita. 

 

QUANTIDADE DE MO 

INCORPORADA/ Kg DE 

SOLO 

FONTE DE MO 

LEUCENA MAMONA MANDIOCA 

10 g 3,80 cdA 4,60 cA 5,09 cdA 

20 g 5,65 bcA 5,97 cA 6,80 bcA 

30 g 8,11 bA 9,57 bA 9,08 bA 

40 g 12,08 aA 13,29 aA 12,70 aA 

0 2,18 dA 1,99 dA 2,27 dA 

CV% 25,25 17,56 21,03 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

 

Tabela 6 – Efeito da incorporação de folha fresca triturada de Leucena, Mamona e Mandioca sobre o número 

de ovos, índice de galhas e índice de massa de ovos de Meloidogyne incognita em plantas de pimentão. 

 

Quantidade 

de MO 

Incorporada/ 

Kg de Solo 

 FONTE DE MO   

LEUCENA IG* IMO* MAMONA IG* IMO* MANDIOCA IG* IMO* 

10 g 4782 bA 2 3 4844 bA 3 3 5472 bA 2 3 

20 g 3121 bcA 2 2 2918 bcA 2 2 3556 cA 2 3 

30 g 1440 cdA 2 2 1730 cA 2 1 1932 dA 1 2 

40 g 320 dB 1 1 800 cA 1 1 1052 dA 1 1 

0 24332 aA 5 5 25080 aA 5 5 21382 aB 5 5 

CV% 19,45   18,40   12,26   

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. *IG e IMO – Índice de Galhas e Índice de Massa de Ovos, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Efeito da incorporação de diferentes fontes de Matéria Orgânica sobre o Fator de Reprodução de 

Meloidogyne incognita em plantas de pimentão. 
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As substâncias húmicas compreendem um grupo de compostos de carbono gerados na decomposição dos 

resíduos orgânicos que sofrem ressíntese, formando um material denominado de húmus (STEVENSON, 

1994). Esta fração apresenta tamanho coloidal e corresponde entre 80 a 90% do carbono do solo, dependendo 

do uso e manejo adotado (SANTOS, 2005). As substâncias húmicas são responsáveis por diversos efeitos no 

solo. Em solos tropicais e subtropicais altamente intemperizados, têm grande importância no fornecimento de 

nutrientes às culturas, na retenção de cátions, na complexação de elementos tóxicos e de micronutrientes, na 

estabilidade da estrutura, na infiltração e retenção de água, na aeração, na atividade e diversidade microbiana, 

constituindo assim, um componente fundamental da sua capacidade produtiva (STEVENSON, 1994). Kiehl 
(1985), cita que a matéria orgânica fresca, tem capacidade de retenção de água em torno de 80% do seu peso, 

a medida que vai sendo humificada, essa capacidade se eleva para cifras médias de 160%; a matéria orgânica 

bem humificada, rica em colóides, como as turfas e os solos orgânicos, podem ter de 300 a 400% de 

capacidade de retenção, enquanto que as substâncias húmicas puras podem alcançar de 600 a 800% de 

capacidade de reter água, ou seja, de 6 a 8 vezes o seu peso. Os ácidos húmicos e fúlvicos correspondem à 

porção solúvel em meio alcalino, de maior reatividade e conseqüentemente de maior polaridade. Os ácidos 

fúlvicos são os compostos húmicos de maior solubilidade por apresentarem maior polaridade e menor 

tamanho molecular (BENITES et  al, 2003).  O presente trabalho  objetivou avaliar os efeitos dos ácidos 

fúlvicos e húmicos sobre a microflora do solo e a qualidade da alface (Lactuca sativa L.) em relação ao peso 

fresco e aos teores de clorofila. Realizou-se a coleta de solo na área de Centro de Difusão Tecnológica, 

pertencente a Infraero, para análise química (IAC, 1997) e utilização no experimento. Para a extração dos 
ácidos húmicos e fúlvicos e determinação de carbono orgânico total adotou-se a metodologia de Benites et al. 

(2003). A metodologia predominante para extração de pigmentos e estimativa do teor de clorofila baseou-se 

no uso de discos foliares recém-destacados (PASSOS, 1996), seguindo a metodologia clássica para a 

estimativa do teor de clorofilas a e b, desenvolvida por Arnon (1949). A microflora do solo, considerando 

neste trabalho somente a população fúngica, foi avaliada utilizando a metodologia de diluição em placa 

proposta por Menezes; Assis (2004). Os ácidos fúlvicos e húmicos extraídos do esterco bovino foram 

aplicados aos 5, 15 e 20 dias após o transplantio da alface. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado de acordo com os tratamentos: T1- Substrato com somente solo; T2 – 0,5 Kg de 

esterco  bovino + 2,5 Kg de  solo ; T3 – 50 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo; T4 – 100 mL de ácido 

fúlvico/3 Kg de solo ;T5 – 150 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo; T6 – 50 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo; 

T7 – 100 mL de ácido húmico/3 Kg de solo ; T8 – 150 mL de ácido húmico/3 Kg de solo.  Após 35 dias do 

transplantio os vegetais foram colhidos para a realização das análises. Os resultados encontrados foram 
submetidos à análise de variância e ao teste Tukey. De acordo com os resultados o solo apresenta condições 

benéficas para uma boa resposta da planta a aplicação dos ácidos húmicos e fúlvicos. A quantidade de 

carbono orgânico total foi de 17, 3502 g de C orgânico nas frações de ácido hùmico (ou fúlvico) por grama 

de esterco bovino. De acordo com os dados (Tabela 1), observa-se que houve diferença significativa com 

relação ao peso fresco onde, o tratamento com 100 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo (T4) apresentou maior 

peso fresco. No entanto percebe-se que não houve diferença significativa com relação aos dados de área 

foliar, o tratamento com 150 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo (T5) foi o que apresentou a maior área foliar, 

por outro lado o tratamento com 100 mL de ácido húmico/3 Kg de solo (T7) foi o que apresentou menor área 

foliar (tabela 1). 
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Tabela 1: valor médio do peso fresco (g) e área foliar (cm2) da Lactuca sativa L. (alface) sob cultivo com 

ácido húmico e fúlvico.    

 

Tratamentos Peso fresco Área foliar 

T1= Substrato cm somente solo 7,11  b                        58,01 a                         

T2=0,5 Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo 17,68ab                        61,34 a                         

T3=50 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 21,33 ab                        104,88 a                         

T4=100 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 29,91a                         112,48 a                         

T5= 150 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 26,60ab                        119,76 a                         

T6= 50 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 17,47 ab                        65,04 a                         

T7= 100 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 7,39  b                        37,86 a                         

T8= 150 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 14,33 ab                        94,52 a                         

F 3,07 * 2,01 ns 

CV%   52,81   51,68  
DMS 21,91                         98,85                         

Analise de variância – teste Tukey ao nível de significância 5% (F = Estatística do teste F; CV% =     
Coeficiente de variação em %; DMS = Diferença mínima significativa)   *significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (.01 ≤ p < .05); ns não significativo (p ≥.05). Médias seguidas da mesma letra não diferem 

entre-si.  

 

Com relação aos teores dos pigmentos fotossintéticos, incluindo clorofila a e b, (Tabela 2) considerando as 

médias houve pouca variação tanto quando comparados os tratamentos como quando se compara os teores de 

clorofila a com os teores de clorofila b, não apresentando contrastes significativos. Esta mesma observação é 

feita quando se compara os tratamentos com ácidos Húmicos e com os ácidos Fúlvicos. No entanto quando se 

compara os demais tratamentos com a testemunha observa-se uma diferença considerável tanto nos teores de 

clorofila a como nos teores de clorofila b, contudo na análise de variância submetida ao teste Tukey a 5 % 

não apresentaram diferenças significativas. Resultados similares foram obtidos por Liu et al. (1998), os quais 

verificaram que a aplicação de ácidos húmicos (0, 100, 200, 400 mg L-1) na gramínea Agrostis stolonifera 
não alterou o teor de clorofila, apesar de ter afetado o processo fotossintético. 

 

Tabela 2 – Teor de clorofila a e b, em folhas de alface submetidas ao cultivo com ácido húmico e fúlvico. 

 

Tratamento Clorofila a Clorofila b 

T1=Testemunha 0.65305 a                         0.98750 a                         

T2=0,5 Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo 1.16245 a                         1.04350 a                         

T3=50 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 1.29068 a                         2.04640 a                         

T4=100 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo 1.79600 a                         1.36748 a                         

T5=150 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo 1.75320 a                         1.32228 a                         

T6=50 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 1.41578 a                         1.42015 a                         

T7=100 mL de ácido húmico/3 Kg de solo 1.10805 a                         1.52263 a                         

T8=150 mL de ácido húmico/3 Kg de solo 1.63413 a                         3.10653 a                         

F 1.1834 ns 1.0660 ns 

CV%   52.16301   83.31194   

DMS 1.64986                         3.12321                         

F = Estatística do teste F; CV% = Coeficiente de variação em 5%; DMS = Diferença mínima significativo; ns 

não significativo (p ≥05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 

teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (01 =< p <05).  

 

Os ácidos húmicos e os ácidos fúlvicos não apresentaram alteração na quantidade de fungos no solo, (tabela 
3). Contudo analisando os resultados analíticos, observa-se que no solo testemunha a população fúngica foi 

menor do que nos solos tratados com ácidos húmicos ou fúlvicos, e a dosagem de 100 ml proporcionou maior 

população fúngica.  Percebe-se que todos os tratamentos apresentaram maior quantidade de colônia de 

fungos quando comparados com a testemunha indicando possível benefício das substâncias húmicas sobre os 

fungos. Nuernberg et al. (1984), testando adubações orgânicas, organomineral e mineral em diferentes 

sucessões de culturas, constataram alterações na estrutura da comunidade microbiana do solo, esses autores 

verificaram aumento da população de fungos nas áreas que receberam adubações orgânicas e organomineral 

e aumento de bactérias e actinomicetos nas que receberam adubação mineral. 
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Tabela 3 – Quantidade de fungo (g/solo) nas amostras de solo tratadas com ácidos húmicos ou fúlvicos. 

 

Tratamento Médias 

T1=Testemunha 10.00000 a 

T2=0,5 Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo 33.00000 a 

T3=50 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 15.25000 a 

T4=100 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo 34.50000 a 

T5=150 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo 9.00000 a 

T6=50 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 31.25000 a 

T7=100 mL de ácido húmico/3 Kg de solo 42.25000 a 

T8=150 mL de ácido húmico/3 Kg de solo 39.25000 a 

F 0.8226 ns 

CV% 109.62751 

DMS 68.78167 

F = Estatística do teste F; CV% = Coeficiente de variação em %; DMS = Diferença mínima significativa; ns 

não significativo (p ≥05).  As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 

teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade (01 =< p < 05). 

 

Conclui-se que houve aumento no peso fresco da Lactuca sativa L., cultivada com ácido húmico e fúlvico, 

sendo o melhor resultado com 100 mL de ácido fúlvico/3 Kg de solo, no entanto não apresentou diferença 

significativa com relação a área foliar e os teores de clorofila a e b. Com relação a microflora fúngica 

analisada também não apresentou diferenças significativas, no entanto as médias analíticas indicam 

diferenças consideráveis com relação aos tratamentos do solo com ácidos húmicos e fulvicos e ao solo sem 

ácidos, obtendo-se  as maiores população nas amostras de solo tratadas com os ácidos. Considera-se que 

novos estudos com maiores dosagens de ácidos húmicos e fúlvicos devem ser realizados, pois as maiores 
dosagens, no geral proporcionaram maiores efeitos.  

 

Palavras-Chaves: Ácido Húmico, Ácido Fúlvico, Microflora do Solo. 
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As plantas daninhas associadas às culturas agrícolas anuais, como feijão reduzem a produção de grãos, 

podendo influir também, na qualidade do produto colhido e no aumento dos custos operacionais da colheita. 
No Brasil, a perda estimada na cultura do feijoeiro sem nenhum método de controle reduziu em média 71% 

do rendimento dos grãos (KOZLOWSKI, et al., 2002).  A magnitude da redução na produtividade devido à 

competição das plantas daninhas depende, entre outros fatores, das espécies infestantes presentes na área. 

Portanto, quanto mais aprofundadas forem as informações a respeito do banco de sementes, maiores serão as 

contribuições para programas de manejo, conservação e recuperação. A denominação ―Banco de Sementes‖ 

ou ―Reservatório de Sementes‖ no solo tem sido usado na literatura internacional, para descrever o montante 

de sementes não dormentes e outras estruturas de propagação presentes no solo ou nos restos vegetais. O 

banco de sementes de plantas daninhas no solo vem sendo utilizado para pesquisar as relações quantitativas 

entre sua população e a flora infestante (GRANATO & TORRES, 1993). As entradas e saídas do banco de 

sementes controlam de forma direta a densidade, composição florística e reserva genética das espécies em 

uma comunidade (ALMEIDA-CORTEZ, 2004). Assim, as informações sobre a dinâmica dos bancos de 
sementes são importantes para elaboração de estratégias de manejo integrado de plantas daninhas, resultando 

numa valiosa ferramenta para a proposição de programas mais eficientes de manejo das plantas daninhas em 

áreas de cultivo, e quem sabe, futuramente, em menor perturbação do ambiente agrícola. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a composição específica do banco de sementes de plantas daninhas em área 

ocupada pela cultura do feijão-caupi estabelecida em sistema de capoeira triturada.  Foram retiradas em área 

de produtor rural no município de Santa Luzia do Paruá, 30 amostras simples de solo, com um trado tubular 

de 5 cm de diâmetro, na camada de 0-10cm, após a colheita da cultura do feijão-caupi. As amostras foram 

homogeneizadas formando-se uma amostra composta. Posteriormente, foram retiradas 20 amostras (1 kg 

cada uma) e mantidas sob irrigação diária em casa de vegetação. A identificação da população vegetativa e a 

sua distribuição no solo foram determinadas e avaliadas a cada 15 dias após a implantação do experimento 

em casa de vegetação, no período de 15; 30; 60; 75 e 90 dias. Logo em seguida foram determinados os 
parâmetros fitosociológicos: Densidade relativa (De.R), Freqüência relativa (Fr. R.) e Índice de Valor de 

Importância (IVI). As familias com maior freqüência  entre as monocotiledôneas  foi Cyperaceae e Poaceae 

aparecendo em todas as avaliações, sendo que a espécie Cyperus esculentus L. a de maior ocorrência nesta 

classe. Quanto às dicotiledôneas a família Asteraceae teve  maior freqüência, sendo representada pela espécie 

Emilia coccinea. Os parâmetros fitossociologicos foram determinados a fim de se obter o Índice de valor de 

importância (IVI), nas monocotiledôneas, a especie de maior IVI foi Cyperus esculentus L. Entre as 

dicotiledôneas, a espécie de maior IVI, Hyptis sp  e Phyllanthus niruri L. Na quantificação de sementes 

viáveis por hectare (Figura 1),  a avaliação de maior quantidade de sementes viáveis foi relativa a 30 dias de 

implantação do experimento, correspondente a segunda avaliação . 

 

Tabela 1-. Parâmetros fitossociológicos (%) das principais plantas daninhas do banco de sementes da cultura 

do feijão- caupi em Santa Luzia do Paruá – MA. 

ESPÉCIES 

Dias após implantação 

15 30 60 75 90 

D.R F.R. 

IVI 

D.R. F.R. 

IVI 

D.R. F.R. 

IVI 

D.R. F.R. 

IVI 

DR F.R. 

IVI 

(%) (%) (%) (%) (%) 

  Dicotiledôneas 

      

 

Chamaescyce hirta  - - -  - -                -  -  - - 0,24 1,45 1,69 0,97 3,23 4,2 

Emilia coccínea  0,88 4,08 4,96 0,76 7,14 7,9 

 

0,81 3,57 4,38 0,71 2,90 3,61 - - - 

Hyptis SP 
- - - - - -  -  -  - 11,6 15,94 27,58 19,42 12,9 32,32 
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Mollugo verticillata  
- - -  -  -  - - - - - - - 7,44 11,3 18,73 

Phyllantus niruri  1,38 7,14 8,52 0,22 2,47 2,69 

 

2,02 7,27 9,29 2,14 6,94 9,08 0,32 1,75 2,08 

Portulaca oleracea L       - - - 0,81 1,82 2,62 - - - - - - 

Sida sp 0,13 1,02 1,15 0,11 1,23 1,34 0,40 1,82 2,22 0,24 1,39 1,63 1,29 5,26 6,56 

Monocotiledôneas 

Cyperus esculentus 71,25 20,41 91,66 80,43 24,69 105,13 

 

75,40 34,55 109,95 63 27,78 90,72 23,3 29,8 53,13 

 

Digitaria horizontalis 12,75 19,39 32,14 2,50 17,28 19,78 

 

0,40 1,82 2,22 - - - - - - 

 

Eleusine indica 0,75 6,12 6,87 0,22 2,38 2,60 

 

0,81 3,57 4,38 -  -  -  -  -  - 

 

Eragrostis ciliaris 3,63 12,24 15,87 3,8 17,28 21,09 

 

6,45 18,18 24,63 6,18 13,89 20.06 44,01 29,8 73,84 
 

Murdania nudiflora 0,54 4,94 5,48 0,54 4,94 5,48 

 

2,02 5,65 11,26 0,95 4,17 5,12 0,97 5,26 6,23 

Paspalum sp 7,88 19,39 27,26 11,4 24,69 25 10,9 23,64 34,52 15 25 39,96 2,27 8,77 11,04 

 

Na Figura 1 encontram-se os resultados do número de sementes viáveis da área de produtor rural do 

município de Santa Luzia do Paruá – MA. A maior a quantidade de sementes viáveis ocorreu na segunda 

avaliação referente a 30 dias de implantação do experimento com 60.900.000 sementes por hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Número de sementes viáveis no banco de sementes de plantas daninhas na cultura do feijão - caupi 

durante os dias após a implantação do experimento. Santa Luzia do Paruá - MA. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata, planta infestante, parâmetros fitossociológicos 
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A agricultura de trópico úmido possui como maior desafio a criação e implementação de tecnologias que 

compatibilizem a grande possibilidade de produção de biomassa ofertada pelos fatores climáticos com a 

baixa capacidade do solo para disponibilizar nutrientes, oxigênio e espaço para a expansão radicular. 

(MOURA, 1995). Em contraste com o sudeste do país, onde se pratica uma agricultura globalmente 

competitiva, o norte do Brasil tem hoje um enorme passivo social representado por um grande contingente de 

agricultores sobrevivendo abaixo da linha de pobreza. Condições histórico-culturais, ambientais e ausência 

de alternativas adequadas conduziram os agricultores à prática de uma agricultura itinerante que ainda utiliza 
o fogo como forma de preparo e fertilização do solo. As vantagens agronômicas desse sistema, que se 

manifestavam no tempo de vegetação abundante e baixa densidade demográfica, agora são apenas entraves 

para a introdução de outros modelos agrícolas, segundo Ferraz Júnior (2004). Experiências acumuladas por 

Moura (1995), Albuquerque (1999) e Ferraz Júnior (2000) resultaram na conclusão de que para 

agroecossistemas implantados em solos de baixa fertilidade natural e sob regime de chuva com alto índice 

pluviométrico, deve ser aplicada uma abordagem que leve em conta as especificidades locais inerentes ao 

trópico úmido. Uma delas surgiu a partir da fusão do plantio direto na palha, técnica muito utilizada nas 

regiões sudeste e sul do Brasil, com o sistema de cultivo em aléias, um sistema agroflorestal. Este novo 

sistema denominado plantio direto na palha de leguminosas cultivadas em aléias agrega os benefícios de cada 

um dos sistemas anteriores de que é derivado, permitindo o crescimento das culturas e dos adubos verdes no 

mesmo espaço e ao mesmo tempo. Avaliações aprofundadas dos indicadores de qualidade do solo são 
necessárias para estabelecer critérios objetivos de avaliação dessas variações sobre a sustentabilidade dos 

agroecossistemas que interessam para o trópico úmido, portanto o objetivo deste trabalho foi verificar as 

alterações, no solo, dos níveis de densidade, porosidade total e condutividade hidráulica do solo saturado, 

avaliar como estes indicadores são afetados pela cobertura do solo com resíduos de baixa e alta qualidade, em 

diferentes manejos do sistema de plantio direto na palha de leguminosas em aléias e estabelecer a relação dos 

níveis destes indicadores com faixas de produtividade da cultura do algodoeiro. O experimento foi instalado 

na Universidade Estadual do Maranhão no Núcleo Tecnológico de Engenharia Rural, no início do período 

chuvoso, em São Luís - Maranhão, nordeste do Brasil. O clima da região na classificação de Koppen é do 

tipo AW‘, equatorial quente e úmido, com duas estações bem definidas: uma estação chuvosa que se estende 

de janeiro a junho e uma estação seca, com déficit hídrico acentuado de julho a dezembro. O solo da área foi 

classificado como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico arênico, segundo Embrapa (1999). 

Para produção dos resíduos utilizou-se o sistema de cultivo em aléias com quatro espécies de leguminosas, 
duas de alta qualidade de resíduos - Leucaena leucocephala (leucena) e Gliricidia sepium (Gliricídia) e duas 

espécies de baixa qualidade de resíduos - Clitoria fairchildiana (sombreiro) e Acacia mangium (acácia). As 

espécies foram semeadas em fileiras duplas de forma que cada parcela recebesse dois tipos de resíduos, 

resultante da combinação de duas leguminosas, formando os seguintes tratamentos: Sombreiro + Gliricídia 

(S+G); Leucena + Gliricídia (L+G); Acácia + Gliricídia (A+G); Leucena + Sombreiro (L+S); Leucena + 

Acácia (L+A) e Testemunha, sem leguminosas. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, 

com seis tratamentos e quatro repetições. As leguminosas foram espaçadas 0,5m entre plantas, em parcelas 

de 21 x 4m. Entre as leguminosas foi cultivado o algodão 7MH marrom (Gossypium hirsutum L.), em 

fevereiro de 2011, em parcelas de 10 x 4m, no espaçamento de 1 m entre linhas e 0,25m entre plantas. Em 

janeiro de 2011 realizou-se uma poda nas leguminosas à altura de aproximadamente 50 cm. As quantidades 

de biomassa secas produzidas e aplicadas ao solo foram igualmente distribuídas entre todas as parcelas de 
cada tratamento. A quantidade de biomassa seca produzida pela combinação de leguminosas está indicada na 

tabela 1. As amostras para avaliações de porosidade total e densidade do solo foram coletadas em anéis 

volumétricos com de 100cm3, em agosto de 2011, com três repetições por parcela, na profundidade de 10 – 

20 cm. Essas amostras foram saturadas, pesadas, levadas à mesa de tensão e equilibradas no potencial de 
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6kPa. Após a pesagem, o solo de cada anel foi seco em estufa a 105oC. A densidade do solo (ρs) foi 

calculada pela fórmula ρs = m/v, onde: m = massa do solo da amostra seca a 105ºC e v = volume do anel. A 

porosidade total (Фt) foi calculada pela fórmula Фt = [1 – (ρs/2,65)], onde: ρs = densidade do solo e a 

densidade de partícula foi assumida como 2,65 (MOURA et al.,1992). A condutividade hidráulica do solo 

saturado no campo (Kfs) foi determinada utilizando-se o permeâmetro de Guelph, de carga constante, modelo 

IAC e foi calculada, conforme metodologia descrita por Vieira (1998), pela fórmula: I = 60 (Dp/Da) x Q, 

onde I = taxa de infiltração de água em solo saturado (mm/h); Dp = diâmetro do permeametro (cm); Da = 

diâmetro do anel (cm) e Q = fluxo (mm/min) determinado na saturação, com três repetições por parcela. Na 

cultura do algodoeiro, utilizada como indicadora neste experimento, foram avaliados a produtividade (kg/ha), 

o número de capulhos (m²), o peso de 1 (um) capulho (g) e peso de sementes (kg/ha-¹). Os dados foram 

analisados estatisticamente com auxílio do programa Assistat e os resultados das análises físicas do solo, 
assim como os parâmetros de produtividade do algodão foram submetidos à análise de variância, com 

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A tabela 2 apresenta as médias de 

densidade do solo (ρs), porosidade total (Фt) e condutividade hidráulica do solo saturado (Kfs).  Os 

tratamentos não apresentaram densidade classificada como restritiva para culturas anuais, a qual corresponde 

a valores de ρs superiores a 1,55 Mg.m-3  para solos com textura franco-arenosa (Reichert et al., 1990).  Entre 

os tratamentos com combinação de resíduos, o menor valor de densidade foi observado no tratamento 

Leucena + Acácia (1,09 Mg.m-3), e o maior, na combinação Acácia + Gliricídia (1,21 Mg.m-3), não 

apresentando diferenças significativas entre si. Em comparação com a testemunha que apresentou valor 

médio de densidade do solo de 1,24 Mg.m-3, o tratamento Leucena + Acácia (1,09 Mg.m-3) proporcionou 

diminuição significativa, o que pode ser creditado a menor exposição do solo à compactação causada pelas 

gotas de chuvas, devido a maior quantidade de biomassa de cobertura aplicada neste tratamento. O indicador 
físico porosidade total (Фt), não apresentou diferenças significativas entre as combinações de resíduos de 

leguminosas, e nem entre os tratamentos com resíduos e a testemunha.  Observa-se que os valores médios de 

condutividade hidráulica do solo saturado (Kfs) das combinações Leucena + Acácia (72,23 mm.h-1) e 

Leucena + Gliricídia (72,39 mm.h-1), promovidos pela adição de resíduos, foram eficientes estratégias para 

incrementar a infiltração, que, praticamente, dobrou a velocidade de entrada da água na superfície quando 

comparados a testemunha (36,91 mm.h-1). O efeito positivo das leguminosas sobre a taxa de infiltração pode 

estar associado ao incremento dos poros condutores de água, conforme relatado por Silva et al. (2004). Com 

relação aos parâmetros de produtividade, fez-se a comparação apenas entre os tratamentos com combinações 

de resíduos, que apresentaram efeito pronunciado sobre a produtividade das plantas de algodão. Nas parcelas 

sem resíduo as plantas apresentaram produtividade de até 20 vezes inferior que as parcelas cobertas (Tabela 

3). O tratamento Sombreiro + Gliricídia apresentou o maior índice de produtividade (566,8 Kg/ha) quando 
comparado aos outros tratamentos e à testemunha. A elevada quantidade de biomassa de cobertura fornecida 

pelo tratamento Leucena + Acácia, como exposto anteriormente, não foi suficiente para incrementar a 

produtividade do algodoeiro, que apresentou valor de 191,7 Kg/ha. O tratamento Sombreiro + Gliricídia 

contribuiu ainda com o acréscimo do número de capulhos (m²), apresentando diferença significativa apenas 

quando comparado ao tratamento Leucena + Acácia, que mais uma vez não apresentou efeito pronunciado. O 

parâmetro de peso de 1 (um) capulho (g) não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. Com 

relação ao peso de sementes (Kg.ha-1), novamente o tratamento Sombreiro + Gliricídia apresentou diferença 

significativa quando comparado ao tratamento Leucena + Acácia. Os resíduos das leguminosas adicionados 

ao solo, com ênfase para a combinação Leucena + Acácia possibilitaram a melhoria dos indicadores físicos 

do solo, já os resíduos de Sombreiro + Glirícidia influenciaram a produtividade do algodão e, portanto, 

devem ser considerados fundamentais para o manejo sustentável de Argissolos franco-arenosos do Trópico 

Úmido. A utilização do sistema de plantio direto na palha de leguminosas cultivadas em aléias pode ser uma 
alternativa viável a agricultura de corte e queima, pois permite melhorias na qualidade física de solos nas 

condições do trópico úmido, devido sua eficiência na reciclagem de nutrientes e na produção de biomassa 

para cobertura do solo. 

 

Tabela 1. Quantidade de biomassa seca produzida pela combinação de leguminosas em Janeiro de 2011. 

TRATAMENTO  S+G L+G A+G L+S L+A 

BIOMASSA SECA (Mg/ha)   14   16   30  22   39 

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

+ Sombreiro; L + A = Leucena + Acácia. 
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Tabela 2. Valores médios de Densidade do solo (ρs), Porosidade total (Фt) e Condutividade hidráulica do 

solo saturado (Kfs) em relação à cobertura no Cultivo em Aléias, São Luís-MA. Agosto, 2011. 

* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

 

Tabela 3. Parâmetros de produtividade do algodão em relação ao efeito das plantas de cobertura. 

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

Leucena+Acácia; S+G = Sombreiro + Gliricídia; T= Testemunha. Médias seguidas pela mesma letra na linha 

não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, agrossistema, trópico úmido. 
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Tratamentos ρs (Mg m
-3

) Фt (m
3
 m

-3
) Kfs (mm h

-1
) 

Sombreiro + Gliricidia 1.17 ab 0.56 a 59.44 ab 

Leucena + Gliricídia 1.14 ab 0.58 a 72.39 a 

Acácia + Gliricídia 1.21 ab 0.53 a 49.38 ab 

Leucena + Sombreiro 1.17 ab 0.57 a 56.09 ab 

Leucena + Acácia 1.09 b 0.58 a 72.23 a 

Testemunha 1.24 a 0.52 a 36.91 b 

CV% 5.12 4.91 24.11 

Tratamentos 
Produtividade 

(Kg/ha) 

Números de 

capulhos (m
2
) 

Peso de 1 

capulho (g) 

Peso de sementes 

(Kg.ha
-1

) 

L+A 191,7 c 7,5 b 2,5 a 124,8 b 

L+S 463,9 ab 17,9 ab 3,0 a 349,9 ab 

L+G 291,8 bc 14,6 ab 2,6 a 274,2 ab 

A+G 464,4 ab 14,9 ab 2,8 a 325,4 ab 

S+G 566,8 a 24,0 a 2,9 a 448,3 a 

TEST. 25,8 2,3 2,6  16,5 
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Interações positivas entre minhocas e carvão aparentemente foram um fator chave na formação da ―Terra 

Preta de Índio‖. PONGE et al. (2006) mostraram que P. corethrurus favorece a humificação da matéria 

orgânica do solo através de sua ligação com o carvão, processo que provavelmente foi chave na formação das 

TPI na Amazônia. NOGUEIRA et al. (2010) acharam efeitos significantes tanto do carvão quanto das 

minhocas no crescimento de milho, mas não acharam interações entre os dois fatores, por isso se faz 

necessário as pesquisas nessa área. As minhocas tem um papel chave na formação da matéria orgânica do 

solo através do carbono pirogênico. A ação de bioturbação feita pelas minhocas é essencial para o 

funcionamento do solo e influencia drasticamente a dinâmica do carbono no solo (LAVELLE et al., 1993). 

JIMENEZ et al. (2003) mostram que os rejeitos das minhocas (coprólitos) tem uma disponibilidade de P bem 
elevada em comparação com o solo bruto. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a interação do 

resíduo de carvão com adubos orgânicos e sintéticos e seus efeitos nas variáveis de fertilidade e propriedades 

físicas do solo considerando o crescimento e o desenvolvimento da planta do milho (Zea mays L.). O 

experimento foi conduzido nas instalações do Programa de Pós Graduação em Agroecologia da Universidade 

Estadual do Maranhão – UEMA, e foi dividido em duas etapas: 1ª) Ensaio com minhocas (Pontoscolex 

corethrurus); 2ª) Ensaio com o milho (Zea mays); O carvão utilizado para a montagem dos tratamentos foi do 

endocarpo de coco babaçu (Attalea speciosa Mart), foi adquirido de produtores do município de Arari – MA. 

Foi triturado e passado em peneira para adquirir granulometria máxima de 2 mm.  As minhocas foram 

coletadas na Ilha de São Luis (Maracanã) e armazenadas em caixas plásticas de 3 ml, na parte superior foi 

colocada uma tela ―tipo filó‖ para evitar a fuga das minhocas. Os substratos foram umedecidos e foram 

mantidos em uma sala escura com temperatura controlada. Os tratamentos foram: solo (testemunha); CI-
solo+carvãoI (1kg:60g); CII-solo+carvãoII (1Kg:120g); E-solo+esterco (1kg:7,5g); E+CI-

solo+esterco+carvãoI (1kg:7,5g:60g) e E+CII-solo+esterco+carvãoII (1kg:7,5g:120g). Foram introduzidas 5 

minhocas adultas da espécie Pontoscolex corethrurus Müller em cada tratamento. Diariamente foram 

acompanhadas as atividades das minhocas pela observação visual da presença de coprólitos na superfície dos 

substratos e a sobrevivência das mesmas. Os tratamentos com milho foram uniformemente homogeneizados 

com o solo (5 kg) e colocados em vasos de polietileno com capacidade de 5, em cada vaso foram plantadas 5 

sementes de milho cultivar BR-106, dez dias após a germinação foi feito o desbaste deixando apenas uma 

planta por vaso. Logo após o desbaste foi feita a primeira adubação com solução nutritiva nos vasos dos 

tratamentos com adubação sem esterco, sendo aplicados na primeira semana 50 mL de solução nutritiva por 

vaso, na segunda semana aplicaram-se 100 mL e nas terceira e quarta semanas foram aplicados 200 ml.  As 

amostras coletadas semanalmente até a retirada do experimento do campo, com 45 dias. Após isso as plantas 

foram cortadas ao nível do solo, separando a raiz da parte aérea; ambas foram armazenadas separadamente 
em sacos de papel e seca em estufa com ventilação forçada, a 60°C, até atingirem peso constante para 

obtenção da massa seca e para determinação dos nutrientes segundo a metodologia de TEDESCO (1995). A 

área foliar foi estimada como o produto do comprimento e da largura da maior folha com um fator de 

correção de 0,75, conforme o padrão para análise do índice de área foliar em milho estabelecido por 

MONTGOMERY (1911). As avaliações para a taxa de mortalidade das minhocas, massa seca da parte aérea 

e de raiz do milho e teores de nutrientes foi aplicada uma ANOVA bifatorial e o teste de Tukey para 

comparação de média ao nível de 5% de probabilidade. Para área foliar foi aplicado uma ANOVA para 

medidas repetidas e o teste de Tukey para comparação de média ao nível de 5% de probabilidade. De acordo 

com resultados o carvão teve efeito negativo no que se diz respeito a P. corethrurus, visto que a mortalidade 

foi crescente e diretamente proporcional às doses de carvão (Figura 1), no entanto o esterco parece ter um 

efeito mediador, tendo sido observado uma tênue diminuição na mortalidade nos tratamentos com esterco. A 
causa da mortalidade é ainda desconhecida, e podem objeto de estudo pra futuras pesquisas.  
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Na Figura 2 é apresentado o comportamento da área foliar das plantas de milho ao longo do desenvolvimento 

do experimento, 45 dias. Nas primeiras semanas, com 20, 27 e 34 dias o comportamento do milho manteve 

um padrão, onde o tratamento E+CII-solo+esterco+carvãoII diferiu significativamente dos demais 

tratamentos. Aos 41 dias o tratamento s/AD+C1 foi o que apresentou a maior de área foliar, diferindo 

significativamente dos demais tratamentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao efeito do carvão sobre a produção do milho, tendo a área foliar como resposta a interação entre a 

menor dose de carvão e o esterco, tendo sido o melhor tratamento em todas as medições de área foliar foi 

benéfica à planta. Em contrapartida as maiores doses de carvão ocasionou uma diminuição da área foliar, 

sendo menos expressivo que a testemunha, podendo ter causado algum tipo de toxicidade a planta. 

 
Palavras-chave: P. corethrurus,, esterco, adubação. 
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A introdução de novas gramíneas para formação de pastagens, oriundas principalmente da África Tropical, 

ocasionou em muitas regiões do Brasil, uma explosão populacional das cigarrinhas sendo atualmente 

encontradas em quase todas as regiões do Brasil. São inúmeras as espécies que ocorrem no Brasil, sendo 

várias de importância econômica. Apesar de morfologicamente semelhantes, as espécies podem apresentar 

preferências e capacidade de danos diferenciados (VALÉRIO, 2006). Pesquisas têm demonstrado que os 

danos causados por cigarrinhas as pastagens variam para cada espécie de gramínea, sendo que os prejuízos 

econômicos podem ser alarmantes, dependo do local, condições climáticas e manejo (BERNARDO et al., 

2003). O ciclo de vida das cigarrinhas inclui as fases de ovo, ninfa e adultos. A eclosão das ninfas, 

provenientes de ovos em diapausa, ocorre no início da estação chuvosa. As ninfas, após a eclosão, se alojam 

nas bases das touceiras, onde permanecem envoltas por uma massa de espuma que elas mesmas produzem, 
até completarem o período ninfal, originando os adultos. Estes se acasalam, ocorre a oviposição, dando 

origem a uma nova geração. O ciclo ovo a adulto varia com as diferentes espécies, podendo ocorrer várias 

gerações no período de infestação (VALÉRIO, 1995). As cigarrinhas atacam as pastagens em época de alta 

umidade e são responsáveis pela perda de produtividade das pastagens (GALLO et al., 2002). Isso ocorre 

quando os adultos sugam a seiva das folhas e inoculam toxinas, causando intoxicação sistêmica nas plantas, 

que interrompem o fluxo de seiva e o processo vegetativo. Na parte atacada os sintomas iniciais deste ataque 

são estrias longitudinais amareladas que aumentam da base para o ápice da folha, que posteriormente secam. 

No caso de ataque intenso, pode haver amarelecimento geral das folhas, causando a queima das pastagens 

(VALÉRIO et al., 1996). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade de cigarrinhas - das – 

pastagens nos municípios de Imperatriz-MA e Açailândia-MA através de coletas ninfas e adultos realizadas 

mensalmente nos respectivos municípios no período de Novembro de 2010 a Junho de 2011, sendo que na 
coleta de ninfas a área foi dividida em três piquetes onde eram realizadas 10 amostragens por piquete o que 

dava o total de 30 amostragens por coleta, as amostragens eram feitas com o uso de um quadrado de 

vergalhão que mede 25cm X 25cm, que era lançado ao acaso, na área abrangida pelo quadrado era feita a 

contagem de ninfas obedecendo ao seguinte critérios de notas, ausente ( nenhuma ninfa encontrada); baixo ( 

1 a 5 ninfas); médio (6 a 15 ninfas); alto ( acima de 15 ninfas)  . Na coleta de adultos a área utilizada era a 

mesma das ninfas onde eram realizadas 4 amostragem por piquete o que dava 12 amostragens por coleta, as 

amostragens  eram realizadas  com a utilização de uma rede entomológica de varredura, com a qual se 

dava10 batidas na vegetação de forma aleatória, seguindo aos critérios de notas, ausente (nenhuma cigarrinha 

encontrada); baixo (1 a 10 cigarrinhas); médio (11 a 20 cigarrinhas); alto (acima de 20 cigarrinhas). Após  a 

coleta ninfas e adultos eram levados para o laboratório de agronomia do CESI/UEMA onde eram 

conservados, ninfas em álcool 70% e adultos em naftalina. Em seguida era feita a identificação de  espécies 

através de chaves dicotômicas, imagens de livros e internet. As médias  mensais de temperatura, umidade e 
pluviosidade de ambos os municípios foram obtidos na estação meteorológica do sinrural, localizada no 

município de Imperatriz. A análise estastísca foi realizada através do programa anafau (Tabelas 1 e 2). No 

município de Imperatriz foram coletadas 164 espécies adultas e 80 ninfas de cigarrinhas - das –pastagens 

(Figura 1), das espécies coletadas a mais encontrada foi a espécies Deois flavopicta (Figura 3a) , seguida da 

Mahanarva posticata (Figura 3d) também foram encontrada as espécies Deois schach (Figura 3b), e 

Oncometopia facialis( Figura 3e) . No município de Açailândia foram encontradas 406 espécies adultas e 174 

ninfas de cigarrinhas – das – pastagens (Figura 2), as espécies mais encontrada foi a espécies Mahanarva 

posticata, seguida da Deois flavopicta também foram encontrada as espécies Deois schach, Mahanarva 

fimbrioata (Figura3c) e Oncometopia facialis. 
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Tabela 1. Espécies coletadas no período novembro/2010 a junho/2011 no município de Imperatriz-MA. 

Espécies 
Nº 

Indivíduos 
Nº Coletas 

Domin* 
Abun. Freq. Const. 

(1)               (2) 

Deois flavopicta 76 6 D D ma MF W 

Mahanarva posticata 55 6 D D c F W 

Deois schach 27 5 D ND c F W 

Oncometopia facialis 6 2 D ND d PF Y 

Numero total de indivíduos => 164 Número de espécies => 4        Número total de coletas => 8 

*Dominância: (1) Metodo de Laroca e Mielke (2) Metodo de Sakagami e Larroca 

D = dominte; ND = não dominante; ma = muito abundante; c = constante; d = dispersa; MF = muito 

freqüente; F = frequente; PF = pouco frequente; W = constate (> 50%); Y = acidentais (<25%). 

 

Tabela 2. Espécies coletadas no período novembro/2010 a junho/2011 no município de Açailandia-MA 

Espécies 
Nº 

Individuos 

Nº 

Coletas 

Domin* 
Abund. Freq. Const. 

(1)               (2) 

Deois flavopicta 86 6 D D ma F W 

Mahanarva 

posticata 
248 7 D D ma MF W 

Deois schach 33 6 D ND ma F W 

Oncometopia 

facialis 
6 3 D ND ma F Y 

Mahanarva 

fimbriolata 
33 6 D ND ma F W 

Numero total de indivíduos => 406 Número de espécies => 5        Número total de coletas => 8 

*Dominancia: (1) Metodo de Laroca e Mielke (2) Metodo de Sakagami e Larroca 

D = dominante; ND = não dominante; ma = muito abundante; F = freqüente; MF = muito freqüente; W = 

constante (>50%); Y = acidentais (<25%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número ninfas e adultos de cigarrinhas-das-pastagens coletados no município de Imperatriz-MA, 

durante os meses de novembro/2010 a Junho/2011. 
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Figura 3. Espécies de cigarrinhas coletadas em Imperatriz e Açailândia. a) Deois flavopicta. b) Deois 
schach. c) Mahanarva fimbriolata. d) Mahanarva posticata (macho e fêmea). e) Oncometopia facialis. 
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Figura 2. Número de ninfas e adultos de cigarrinhas-das-pastagens coletados no município de Açailândia-

MA, durante os meses de novembro/2010 a Junho/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – chave: Pasto, pragas, precipitação. 
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A citricultura é um dos setores mais competitivos do agronegócio. O Brasil participa com 30% da produção 

mundial de laranja e 59% da de suco de laranja, cenário este, onde São Paulo e Flórida dominam a oferta 

mundial, um caso raro em se tratando de commodities agrícolas (NEVES; JANK, 2006). A mosca negra é 

uma praga de origem Asiática, e foi descrita pela primeira vez em 1913 na Jamaica (WEEMS, 1962). 

Conforme Angeles et al. (1971) a mosca negra está presente na  Venezuela desde o ano de 1965. No sul da 

Flórida foi descoberta em 1976 onde foi submetida a um programa estadual de erradicação e extensivas 

pesquisas (DOWELL, 1977). É um inseto picador sugador da Ordem Hemiptera, Subordem Sternorrhyncha, 

Família Aleyrodidae (GALLO et al., 2002). Os ovos são colocados em forma de espiral na parte inferior das 

folhas. O primeiro instar dura de 7-16 dias, segundo 8-13 dias, terceiro 6-20dias, quarto 16-50 dias (PENA et 
al., 2009, NYGUEN; HAMON, 1993). Ao emergir os adultos apresentam cabeça amarelada, com tórax e 

abdome de coloração alaranjada que após 24 horas ficam com o corpo de coloração cinza escuro com faixas 

avermelhadas no tórax e abdome (RAGA; COSTA, 2008). Tanto os adultos como as formas imaturas de A. 

woglumi provocam danos às plantas hospedeiras ao sugarem a seiva deixando-as delibitadas levando-as ao 

murchamento e muitas vezes a morte (LEMOS et al., 2006). Neste contexto, o presente trabalho objetivou 

avaliar a dinâmica populacional de A. woglumi ao longo de um ano para se estabelecer a época de maior 

ocorrência do inseto determinando os picos populacionais na área de produção de citros no município de 

Imperatriz – MA, como também verificar a distribuição vertical desta praga em plantas de citros. O 

experimento foi conduzido sob condições de campo em áreas de produção de citros, e no laboratório de 

Agronomia (Condições Ambiente) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA-CESI). As áreas de 

pesquisa foram constituídas por dois pomares no município de Imperatriz (MA): Vilinha e Cacauzinho. As 
coletas foram realizadas no período de agosto/2010 a julho/2011 num intervalo de quinze dias entre as 

coletas. Em cada área, foram selecionadas ao acaso 10 plantas para coleta, fazendo-se caminhamento em 

zigue-zague, de modo que a área foi percorrida em toda sua extensão. Foram coletadas de cada planta 20 

folhas totalizando 200 folhas/coleta, sendo estas colocadas em sacos plásticos devidamente identificados com 

a data e o local da coleta. Em seguida o material foi levado ao laboratório de agronomia da UEMA/CESI e 

conservado em BOD (30° C) até a realização da contagem direta do número de posturas, ovos e ninfas 

presentes na parte abaxial da folha com o auxilio de um microscópio-estereoscópio. Para o estudo da 

distribuição vertical foram utilizadas as mesmas plantas do primeiro experimento, sendo divididas em quatro 

quadrantes nomeados de Norte, Sul, Leste e Oeste retirando-se 5 folhas/quadrante  totalizando-se 200 

folhas/quadrantes em  cada  área. As variáveis climáticas: precipitação (mm), umidade relativa (%) e 

temperatura (°C) foram adquiridas no posto de coleta pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) com instalações na cidade de Imperatriz – MA.  A análise estatística foi realizada por meio de 
ANOVAs para medidas repetidas usando-se o programa Statistica 7.0 (StatSoft Inc 1984-2004),  seguido de 

teste média (Fisher LSD a 5%  de probabilidade). Nos períodos de avaliação foi verificada alta densidade de 

posturas, ovos e ninfas por planta, nos dois pomares avaliados (fig.1 e 2) onde houve concentração nos meses 

caracterizados por baixo índice pluviométrico (agosto, setembro, outubro, maio e junho) corroborando com 

os resultados encontrados por Medeiros et al. ( 2009) que  estudaram a dinâmica populacional da mosca 

negra dos citros em condições de campo no município de São Luis – MA, e observaram diminuição no 

número de posturas, ninfas e ovos nos pomares no período chuvoso. Resultados semelhantes foram obtidos 

por Primiano (2005) que avaliou a dinâmica populacional de afídeos (Hemiptera: Aphididae) em árvores 

cítricas, onde verificou que os picos populacionais mantiveram-se relativamente elevados nos meses 

caracterizados por baixa precipitação pluviométrica. Silva et al. (2011)  pesquisaram a influência dos fatores 

abióticos na infestação da mosca negra em plantio de citros em sistema agroflorestal, e seus resultados 
mostraram que a temperatura influenciou na regulação da população da  praga e que precipitações elevadas 

diminuíram o número de plantas com presença da mosca negra. Com relação à distribuição vertical não foi 

observada diferença estatística entre os quadrantes, provavelmente devido às elevadas temperaturas que 

propiciaram ambiente homogêneo na copa das arvores, concordando com os resultados de Medeiros et al. 
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Data de coleta 

Data de coleta 

(2009) que  estudaram em condições de campo  a dinâmica populacional da mosca negra dos citros, bem 

como a distribuição vertical nas plantas cítricas, onde  observaram que o inseto distribuiu-se de forma 

uniforme na copa das árvores. Estes resultados diferem dos encontrados por Cividades; Santos (2000) que 

avaliaram a flutuação populacional e distribuição vertical de Brevicoryne brassicae em plantas de couve, e 

observaram que o pulgão da couve teve preferência por folhas da parte apical da planta em relação as da 

parte mediana e basal. Entretanto estão de acordo com Azevedo; Bleicher (2003) que pesquisaram a 

distribuição vertical e setorial de ninfas da mosca branca em folhas de meloeiro, e constataram que as ninfas 

preferem regiões próximas as nervuras das folhas. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flutuação populacional de posturas, ovos e ninfas de A woglumi na localidade Vilinha nos 

períodos de Agosto/2010 a Julho/2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Flutuação populacional de posturas, ovos e ninfas de A woglumi na localidade Cacauzinho nos 

períodos de Agosto/2010 a Julho/2011. 

 

Palavras- chave: Aleirodídeos, pico populacional, citricultura 
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COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DAS PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO ARROZ DE 

TERRAS ALTAS NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE-MA 
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Na região Nordeste, o Estado do Maranhão destaca-se como um grande produtor de arroz com uma produção 

esperada de 698.865 toneladas na safra de 2011 (CONAB, 2011) sendo o município de Alto Alegre um 

grande contribuinte para essa produção. A produção de arroz no município é obtida principalmente dos 

sistemas de cultivos da agricultura familiar, onde não se tem dados referentes às perdas ocasionadas pelas 

plantas daninhas e nem sobre as principais plantas daninhas que provocam esses prejuízos. Portanto, a 
pesquisa teve como objetivo identificar as principais plantas daninhas associadas à cultura do arroz de terras 

altas no município de Alto Alegre do Pindaré – MA para contribuir com o estabelecimento de métodos de 

controle mais adequados para essas espécies. A pesquisa foi conduzida em área de produtores na zona rural 

do município onde foram selecionadas quatro áreas para a coleta de material botânico. A saber, duas áreas 

(área A1 e área A2), em relevo plano que ficam parcialmente alagadas no período das chuvas e outras duas 

(área A3 e área A4) localizadas em relevo acidentado. Em cada área foram realizadas duas coletas, uma na 

fase vegetativa e outra na fase reprodutiva da cultura. A coleta de material botânico foi obtida através do 

lançamento de um retângulo de 0,50 x 0, 30m lançado, aleatoriamente por 30 vezes na lavoura do arroz 

perfazendo uma área de 4,5 m2.  A cada lançamento do retângulo, as partes aéreas das plantas daninhas foram 

colhidas, acondicionadas em sacos de papel e levadas ao laboratório para identificação e contagem dos 

indivíduos por espécie. As identificações das plantas daninhas foram realizadas através do exame de material 
e consulta à literatura pertinente. Em seguida foram colocadas em estufa com ventilação forçada de ar a 70° 

C para quantificação da massa seca. A densidade e a massa seca da comunidade infestante foram expressas 

em número de plantas e gramas de massa seca por metro quadrado, respectivamente. Esses dados relativos a 

cada população foram usados para determinação dos seguintes índices fitossociológicos: densidade relativa, 

freqüência absoluta e relativa, dominância relativa e o índice de valor de importância. Nas áreas planas (A1e 

A2), foram coletados na fase vegetativa 1.108 indivíduos sendo que 815 (73,55%) da classe 

monocotiledônea, 234 (21,11%) dicotiledôneas e 59 (5,32%) pteridofita. Na fase reprodutiva foram coletados 

528 indivíduos, onde 341 (64,58%) pertencentes à classe monocotiledônea, 166 (31,44%) da dicotiledônea e 

21(3,98%) pteritofita. Nas áreas A3 e A4 durante a fase vegetativa foram coletados 1018 indivíduos, sendo 

identificada como monocotiledôneas 806 (79,09%), dicotiledôneas 204 (20,01%) e pteritofitas oito (0,78%) 

indivíduos. Enquanto na fase reprodutiva foram obtidas 557 plantas, onde 229 (41,11%) da classe 
monocotiledônea, 320 (57,45%) da dicotiledônea e 8 (1,44%) pteritofita. Verifica-se que na fase vegetativa 

da cultura, ocorreu uma predominância de monocotiledôneas, pertencendo à mesma classe do arroz. Segundo 

Pitelli (1985) quanto mais morfologicamente e fisiologicamente forem as espécies mais intensa será a 

competição pelos recursos limitados do ambiente. Assim, deve-se dar maior atenção ao manejo dessas 

espécies no início do ciclo da cultura que são mais eficientes na disputa dos nutrientes do solo trazendo 

prejuízos à produção da cultura. Na tabela 1 estão representados os índices fitossociológicos e o número de 

indivíduos na fase vegetativa das quatro áreas avaliadas no município de Alto Alegre do Pindaré-MA. A 

planta daninha mais relevante na fase vegetativa da cultura na área A1 foi Cyperus flavus (IVI=59,57%), 

sendo o parâmetro de maior contribuição para o índice de valor de importância, a dominância relativa que 

representa o acúmulo de massa seca dessa espécie em relação à comunidade infestante. Na área A2 a espécie 

Corchorus argustus foi a mais importante com IVI=85,29%. As espécies mais importantes na comunidade 

infestante na A3 e A4 foram às mesmas das áreas anteriores. Os índices fitossociológicos e o número de 
indivíduos na fase reprodutiva da cultura das quatro áreas do município de Alto Alegre do Pindaré-MA estão 

representadas na tabela 2. Nota-se que na área A1, a espécie C. esculentus substituiu C. flavus, como a planta 

daninha mais importante na fase reprodutiva, sendo que o parâmetro fitossociológico que elevou o seu IVI  

foi a densidade relativa, que está relacionado com o número de indivíduos na área que foi elevado para essa 

espécie. Segundo Lorenzi (2008) C. esculentus é uma planta daninha muito freqüente em todo o Brasil, 

infestando solos cultivados ou não, sendo predominante em solos úmidos. Nas áreas A2 e A3 a espécie mais 

importante foi C. argustus cujo acúmulo de biomassa (DoR) colaborou para aumentar seu IVI na comunidade 

infestante (Tabela 2). Na área A4 destacou-se A. tenella como a espécie mais relevante, sendo novamente a 

dominância relativa o parâmetro de maior destaque para o IVI. Esses dados mostram que ocorreu uma 

alteração na composição florística da comunidade infestante e que espécies sem grande relevância no inicio 

do ciclo da cultura como C. esculentus e A. tenella predominaram no final do ciclo. Constata-se mais uma 
vez a importância do controle da comunidade infestante no início do ciclo da cultura, em que as espécies 

ocasionam maior pressão. As espécies de maior relevância na comunidade infestante da cultura do arroz de 

terras altas no município de Alto Alegre do Pindaré-Ma foram Cyperus flavus, Corchorus argustus, Cyperus 

esculentus e Alternanthera tenella.  
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Tabela 1. Índices fitossociológicos das principais plantas daninhas da cultura do arroz na fase vegetativa no 

município de Alto Alegre do Pindaré-MA. (fevereiro/2011). 

AREA 1 

Espécies Nº.  indivíduos DeR FqR DoR IVI 

Cyperus flavus (Vahl) Nees. 142 18,76 16,48 24,33 59,57 

Fimbristylis miliaceae (L.) Vahl. 210 27,74 9,40 12,79 49,93 

Lygodium venustum SW. 59 7,79 15,30 9,13 32,22 

Cyperus sp. 100 13,21 5,89 11,25 30,34 

AREA 2 

Corchorus argustus Kurt. 97 27,64 29,24 28,41 85,29 

Physalis angulata L. 45 12,82 12,31 13,50 38,63 

Alternanthera tenella Colla 25 7,12 6,15 13,19 26,47 

Cyperus iria L. 41 11,68 7,69 4,57 23,94 

AREA 3 

Cyperus flavus (Vahl) Nees. 351 47,30 22,39 16,69 86,39 
Corchorus argustus Kurt. 78 10,51 19,41 31,27 61,19 

Cyperus iria L. 70 9,43 5,97 3,44 18,85 

Pariana sp. 16 2,16 5,22 10,85 18,23 

AREA 4 

Corchorus argustus Kurt. 57 20,58 32,40 22,81 75,79 

Echinochloa sp. 61 22,02 9,86 13,58 45,46 

Pariana sp. 30 10,83 9,86 8,13 28,82 

Panicum sp. 29 10,47 2,81 6,44 19,72 

 

 

Tabela 2. Índices fitossociológicos e número de indivíduos das principais plantas daninhas da cultura do 

arroz na fase reprodutiva no município de Alto Alegre do Pindaré-MA. (maio/2011). 

ÁREA 1 

Espécies Nº.  

indivíduos 

DeR FqR DoR IVI 

Cyperus esculentus L. 64 18,66 12,90 16,73 48,29 

Brachiaria sp. 50 14,58 4,84 10,57 29,99 

Fimbristylis dichotoma (L.) 

Vahl 

40 11,66 6,45 4,41 22,52 

Lygodium venustum SW. 19 5,54 9,68 5,10 20,32 

ÁREA 2 

Corchorus argustus Kurt. 91 42,13 40,75 62,97 145,85 

Scleria sp. 39 18,06 12,96 10,21 41,23 

Physalis angulata L. 13 6,02 11,11 10,45 27,58 

Fimbristylis dichotoma (L.) 

Vahl 

28 12,96 1,85 1,73 16,55 

ÁREA 3 

Corchorus argustus Kurt. 21 10,34 26,79 31,39 68,53 

Cyperus flavus (Vahl) Nees. 54 26,60 7,14 5,39 39,13 

Priva sp 13 6,40 8,93 19,42 34,75 

Cyperus esculentus L. 17 8,37 5,36 12,72 26,45 

ÁREA 4 

Alternanthera tenella Colla 103 25,81 22,98 37,79 86,58 

Ludwigia elegans (Cambess.) 

H. Hara 

114 28,57 24,33 28,40 81,30 

Corchorus argustus Kurt. 28 7,02 10,81 12,00 29,83 
Scleria sp. 

 

40 10,03 6,76 8,21 24,99 

 

Palavra chave: Oryza sativa L., comunidade infestante, fitossociologia. 
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A concentração letal (CL) é usada para estimar a toxicidade aguda de pesticidas a artrópodes (YANG et al., 

2002; STARK; BANKS, 2003). Apesar de ser uma medida importante da susceptibilidade intrínseca de 

espécies a pesticidas, a CL é uma medida incompleta dos efeitos desses químicos sobre populações, pois 

analisa somente a mortalidade como parâmetro de toxicidade. No entanto, indivíduos que sobrevivem à 

exposição a pesticidas podem sofrer efeitos subletais. Estes efeitos são manifestados através da redução no 

período de vida (STARK; RANGUS, 1994), diminuição de fertilidade e fecundidade (STARK et al., 1992), 

interferências na taxa de crescimento e no forrageamento (TEODORO et al., 2005, 2009). Interferências 

subletais estão relacionadas à toxicidade latente ou crônica, onde os indivíduos são expostos a concentrações 

não letais de pesticidas por períodos de alguns dias a duração do período de vida (STARK; BANKS, 2003). 
A taxa instantânea de crescimento populacional (ri) é uma medida direta de crescimento populacional em 

determinado período de tempo e pode ser utilizada para prever o aumento de populações de artrópodes 

(STARK; BANKS, 2003). A análise da taxa de crescimento populacional tem sido recomendada em conjunto 

com o cálculo da CL para o estudo de efeitos tóxicos a artrópodes em laboratório, porque combinam efeitos 

letais e subletais (STARK; BANKS, 2003). Dentre as medidas de controle adotadas para ácaros-praga o 

controle químico tem sido amplamente utilizado, no entanto seu uso indiscriminado pode causar efeitos letais 

e subletais em inimigos naturais de pragas. Esses efeitos podem ser atenuados com a utilização de produtos 

naturais extraídos de plantas, devido a algumas características benéficas relativas à seletividade, baixa 

toxicidade ao homem e ao ambiente e eficiência no controle de várias espécies de pragas (BRITO et al., 

2008).O nim (Azadirachta indica A. Juss) é uma espécie que tem sido amplamente estudada destacando-se 

pela sua eficiência no controle de artrópodes pragas. No entanto, ainda pouco se sabe sobre o seu efeito na 
maioria das pragas e inimigos naturais. Outro composto estudado no controle de pragas é o óleo de citronela 

(Cymbopogon winterianus Jowitt) que, além do efeito deletério, tem influência sobre a atividade e 

comportamento de diferentes artrópodes (CARROLL, 1994). O efeito tóxico desse pesticida a artrópodes 

pragas como ácaros também é pouco conhecido, sendo necessárias pesquisas para avaliar seu efeito letal e 

subletal. O ácaro-verde, Mononychellus tanajoa (Bondar) (Acari: Tetranychidae), é uma das principais 

pragas da cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz), principalmente na região Nordeste do Brasil 

(ELLIOT et al., 2008). Folhas de todas as regiões das plantas são atacadas, no entanto os maiores danos são 

observados na região apical, com o retardamento de seu crescimento (MORAES & FLECHTMANN, 2008). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade aguda e latente de ambos os pesticidas ao ácaro-

verde M. tanajoa. Os experimentos foram conduzidos no laboratório de Artrópodes do Programa de Pós-

graduação em Agroecologia da UEMA em condições padronizadas (25  10 oC; 60  20% de umidade 
relativa e 14 horas de fotoperíodo).O ácaro-verde foi criado em casa de vegetação em plantas de mandioca e 

no laboratório em arenas (4,5 cm de diâmetro) confeccionadas com folhas da mandioca seguindo 

metodologia de REIS &ALVES, 1997. Foram estimadas as concentrações letais (CLs) de cada pesticida 

alternativo para fêmeas adultas de M. tanajoa como parâmetros de avaliação da toxicidade aguda. Os 

pesticidas alternativos foram pulverizados em arenas de 4,5 cm de diâmetro confeccionadas com folhas de 

mandioca com uma torre de Potter (POTTER, 1952). A aplicação foi realizada a uma pressão de 5 psi/pol2 

utilizando-se um volume de calda de 2,3 ml, o que corresponde a um depósito de 1,7 ± 0,30 mg/cm2. Esta 

quantidade aplicada está de acordo com o recomendado pela IOBC/WPRS (International Organization for 

Biological Control of Noxious Animals and Plants/ West Paleartic Regional Section) e representa o que 

ocorre no campo (REIS et al., 1998). Um total de 10 Fêmeas de M. tanajoa foi confinado em cada arena 

(repetição), totalizando seis repetições por concentração.As concentrações testadas foram escolhidas através 

de bioensaios iniciais, e situaram-se entre o limite inferior, onde o acaricida não causou mortalidade e o 
limite superior de resposta, onde causou 100% de mortalidade para cada espécie. As concentrações utilizadas 

para o óleo de nim foram: 7,5; 15; 25; 37,5; 50 ml/l e para o óleo de citronela foram: 12,5; 25; 32,5; 37,5; 

57,5 ml/l. As arenas do tratamento testemunha receberam a aplicação de água destilada. A mortalidade dos 

ácaros foi avaliada 72 horas após a pulverização. Os ácaros foram considerados mortos quando não 
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conseguiam se mover a uma distância equivalente ao comprimento de seu corpo (SATO et al. 2002). Curvas 

de concentração-resposta foram estimadas pela análise de Probit. A taxa instantânea de crescimento (r i) foi 

utilizada para avaliação do efeito subletal (toxicidade latente) de pesticidas alternativos sobre M. tanajoa e 

calculada pela seguinte fórmula: ri= ln (Nf / N0)/ Δt, onde: Nf é o número final de ácaros, N0 é o número 

inicial de ácaros, Δt é a variação de tempo (duração do experimento = 8 dias) (STARK; BANKS, 2003). Um 

valor positivo de ri significa que a população está em crescimento, ri = 0 indica que a população está estável, 

enquanto que um valor negativo de ri quer dizer que a população está em declínio e caminhando para a 

extinção. Os procedimentos experimentais e os pesticidas alternativos foram os mesmos utilizados na 

estimativa das curvas de concentração letal, com a diferença de que os ácaros foram avaliados diariamente 

durante oito dias através da contagem do número de ovos, imaturos e adultos. Cinco fêmeas adultas de M. 

tanajoa foram testadas por concentração para cada repetição. Foi colocado um macho por arena, 
substituindo-o quando necessário. Foram realizadas cinco repetições para cada concentração. Para cada 

pesticida alternativo, foram testadas as concentrações correspondentes as CL5, CL10, CL25, CL50, determinadas 

pelas curvas de concentração letal. As testemunhas foram pulverizadas apenas com água destilada. Análises 

de regressão foram utilizadas para a avaliação do comportamento de r i em função do aumento da 

concentração de cada pesticida alternativo. O pesticida que apresentou maior toxicidade aguda ao M. tanajoa 

foi o óleo de nim, pois requer menor quantidade do produto para causar sua mortalidade (Tabela 1). As CL50 

foram de 20 ml/l e 39 ml/l, para o óleo de nim e óleo de citronela, respectivamente, indicando que o ácaro-

verde é mais tolerante ao óleo de citronela (Tabela 1). As taxas instantâneas de crescimento (r i) diminuíram 

linearmente com o aumento da concentração para ambos os pesticidas (Figuras 1 e 2). No entanto, 

populações de M. tanajoa expostas a concentração de 20 ml/l de óleo de nim (equivalente a CL50) 

apresentaram valores positivos de ri (0,93 ± 0,23) após 8 dias (Figura 1), indicando que houve crescimento 
populacional, porém em menor quantidade, comparando-se com a concentração de 4,0 ml/l (correspondente a 

CL10) com valores positivos de ri (1,26 ±0,08).As populações de M.tanajoa expostas a 39 ml/l de óleo de 

citronela (equivalente a CL50) apresentaram valores positivos de ri (0,90 ± 0,23) após 8 dias, indicando 

crescimento populacional (Figura 2). Estudos que avaliaram o efeito de pesticidas botânicos (Azadiractina e 

Neemseto) ao ácaro rajado Tetranychus urticae, também observaram taxas de crescimento decrescentes, mas 

positivas para as concentrações testadas (0,25%, 0,5% e 1,0% para a Azadiractina; 0,1%, 0,25% e 0,75% para 

o Neemseto) (BREDA et al.,2009). A azadiractina e o citronelal são os principais compostos do óleo de nim 

e do óleo de citronela, respectivamente e apresentaram atividade acaricida, proporcionando a redução da 

população do M.tanajoa em condições de laboratório. Estudos letais (CL) e subletais (taxa de crescimento) 

revelaram que os pesticidas alternativos, óleo de nim e óleo de citronela, possuem atividade acaricida sobre o 

ácaro-verde M. tanajoa em condições de laboratório. No entanto, estudos adicionais em campo são 
necessários para estudar a sua toxicidade em condições naturais. Da mesma maneira, é necessário avaliar o 

efeito desses pesticidas alternativos sobre os principais ácaros predadores da região de estudo para se 

determinar se são seletivos ou não a estes inimigos naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Taxa instantânea de crescimento 

populacional (ri) (Média ± EP) de M.tanajoa 

exposto a concentrações crescentes de óleo de 

nim (GLerro = 23; F = 2,57; P = 0,12; R2 = 0,10;  

y = 0,02 - 0,54x). 
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Figura 2. Taxa instantânea de crescimento 

populacional (ri) (Média ± EP) de M.tanajoa 

exposto a concentrações crescentes de óleo de 

citronela (GLerro = 23; F = 5,82; P = 0,02; R2 = 

0,20; y = 0,02 - 0,56x). 
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Tabela 1. Concentrações letais (ml/l) do óleo de nim e do óleo de citronela para o M.tanajoa, estimadas por 

análise de Probit. 

 

Palavras-chaves: efeito letal, efeito subletal, taxa de crescimento. 
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PESTICIDA CL5 CL10 CL25 CL50 

Óleo de Nim 2,5 4,0 8,75 20 

Óleo de Citronela 12,5 15 24 39 
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A Ilha de São Luís apresenta grandes possibilidades, no que diz respeito ao desenvolvimento do setor da 

floricultura e plantas ornamentais. Dentre o controle de fitopatógenos, associados a flores ornamentais 

tropicais, destaca-se a indução de resistência em plantas uma alternativa promissora a ser empregada por 

pequenos produtores. Este trabalho teve por objetivo avaliar produtos abióticos no controle de patógenos 

foliares associados a flores ornamentais tropicais na Ilha de São Luís. Os experimentos foram conduzidos no 

Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Campus Paulo VI, São Luís.  

Foram feitas 10 coletas na comunidade do Vassoural, no Município de Paço do Lumiar, para obtenção de 

plantas de Heliconia psitacorum cv. Golden Torch L com sintomas de Curvularia eragrostidis e 

Pestalotiopsis sp.. Foram feitos isolamentos do material coletado e posterior identificação de acordo com 

aspectos morfológicos e com auxílio de microculturas (MENEZES; ASSIS, 2004). Em seguida realizou-se o 
teste de patogenicidade. Os produtos Biopirol, Ecolife e Agro-mós foram adicionados em meio BDA 

fundente, nas concentrações, 1 ml/L, 2ml/L e 4ml/L de meio de cultura, posteriormente, foi vertido em placas 

de Petri. A partir de colônias de C. eragrotidis e Pestalotiopsis sp. foram obtidos discos de micélio de 5 mm 

de diâmetro com estruturas do patógeno sendo transferidos para os centro das placas. Foram instalados dois 

ensaios experimentais para cada fitopatógeno. Cada produto representou um tratamento, sendo que placas 

contendo meio BDA sem adição de produtos serviram de testemunhas. As avaliações foram feitas 

individualmente para cada fitopatógeno, através da medição do crescimento micelial da colônia, 

estabelecendo-se a média de duas medições tomadas em sentido diametralmente opostos até a testemunha 

colonizar totalmente a placa.. As medidas foram calculadas pela porcentagem de inibição do crescimento 

micelial (P.I.C.), segundo Edginton et al. (1971). Para cada experimento, o delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado com esquema fatorial de 3x3 (produto x concentração), mais a 
testemunha, sendo utilizado seis repetições por tratamento. As médias dos tratamentos foram avaliadas e 

comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Em casa de vegetação foram instalados dois 

experimentos, um com C. eragrostidis e outro com Pestalotiopsis sp., onde os produtos Biopirol, Ecolife e 

Agro-mós foram aplicados sobre as folhas plantas de Heliconia psitacorum cv. Golden Torch através de 

pulverizações na concentração de 1 mL/L. Após cinco dias houve a inoculação dos fitopatógenos C. 

eragrostidis e Pestalotiopsis sp., através da deposição de discos de micélio nas extremidades das folhas, 

previamente lesionadas. Após a inoculação as plantas foram mantidas em câmara úmida por 48 horas. As 

avaliações foram realizadas, cinco dias após a inoculação dos patógenos, através da medição do diâmetro 

médio das lesões, estabelecendo-se a média de duas medições tomadas em sentido diametralmente opostos. 

Cada fitopatógeno foi avaliado individualmente. O delineamento utilizado para os dois experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo três tratamentos (produtos) e 12 repetições. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 
De acordo com a Tabela 1, na concentração de 1 mL/L o produto Agro-mós não apresentou efeito direto na 

inibição do fungo em estudo, mostrando-se semelhante ao Biopirol e a testemunha, não apresentando 

diferença significativa. Em contrapartida, as demais concentrações reduziram significativamente o 

crescimento micelial do fitopatógeno. Resultados contrários foram observados por Nascimento et al. (2008) 

utilizando Agro-mós na concentração de 2 mL/L não apresentando ação antifúngica sobre Colletotrichum 

gloeosporioides. O produto Biopirol não apresentou ação inibitória do fitopatógeno, em nenhuma das 

concentrações testadas, não diferindo da testemunha. O percentual de inibição do fitopatógeno (PIC) para o 

produto Ecolife foi diretamente proporcional ao aumento das concentrações de 43,78, 71,78 e 82,78 % para 

as concentrações 1, 2 e 4 ml/L, respectivamente. De acordo com a Tabela 2, pode-se observar que apenas o 

produto Ecolife teve efeito inibitório sobre Pestalotiopsis sp., diferindo significativamente dos demais 

tratamentos. Resultados semelhantes foram encontrados por Hanada et al. (2004), que verificou que em 
concentrações de 100 mg\L o produto Ecolife mostrou-se eficiente, inibindo totalmente a germinação dos 

conídios de Mycosphaerella fijiensis Morelet. O produto Biopirol não promoveu a inibição do crecimento 

micelial de Pestalotiopsis sp. na ordem de 100 % (Tabela 2), estes resultados corroboram com Blakemam; 

Flokkema (1982) apoud Fiori Tutida (2003), verificaram que em ambientes onde há maior disponibilidade de 



198 

 

nutrientes, há um estimulo dos processos de germinação e esporulação. De acordo com os resultados do teste 

in vivo com C. eragrostidis mostrou que apenas o produto Biopirol foi eficiente na redução do tamanho da 

mancha foliar, se comparado com os demais tratamentos avaliados (Figura 1). Estes resultados sugerem que 

o produto Biopirol pode estar ativando algum tipo de defesa na planta. E comparado com o teste in vitro o 

produto não apresentou efeito sobre o crescimento micelial do fitopatógeno, confirmando a ação indutora. De 

acordo com Steinere; Schönbeck (1995) os efeitos tóxicos do indutor, ou de substâncias por ele produzidas 

contra o patógeno, podem indicar que há de indução de resistência. O produto Agro-mós mostrou resultados 

semelhantes ao Biopirol para C. eragrostides, sendo eficiente na redução do tamanho da lesão, entretanto, 

também foi semelhante à testemunha não diferindo estatisticamente da mesma. Em pesquisa desenvolvida 

por Dantas et al. (2004) na cultura do mamão, no controle da antracnose foi constatado resultados contrários 

aos demonstrados neste trabalho onde o produto Agro-mós em todas as dosagens mostrou-se eficiente, 
reduzindo o numero de lesões no fruto. De acordo com a Figura 1, com Pestalotiopsis sp. , observou-se que o 

produto Biopirol mostrou-se eficiente no controle das lesões foliares das plantas, diferindo estatisticamente 

da testemunha, mas também, revelou-se estatisticamente semelhante aos demais produtos. O produto Ecolife 

foi semelhante estatisticamente ao Biopirol, Agro-mós e a testemunha. Em trabalhos de Oliveira; Nascimento 

(2009) o Ecolife apresentou-se como o mais eficiente entre todos os tratamentos utilizados, sendo 

considerado com efeito promissor no controle da podridão-negra em abacaxi pérola. Para os testes in vitro 

pode-se observar que o produto Ecolife manifestou um efeito fitotóxico tanto em C. eragrostidis quanto para 

Pestalotiopsis sp. O produto Biopirol não inibiu crescimento micelial de C. eragrostidis e Pestalotiopsis sp. 

em todas as concentrações testadas.  

Tabela 1. Efeito dos produtos Biopirol, Ecolife e Agro-mós na inibição do crescimento micelial de C. 

eragrostides em meio BDA (25±2 ºC). 

 

Tratamentos 

Concentrações  

Média 1mL/L 2 mL/L 4 mL/L 

Diâmetro da 

colônia (cm) 

PIC 

(%) 

Diâmetro da 

colônia (cm) 

PIC 

(%) 

Diâmetro da 

colônia (cm) 

PIC 

(%) 

Biopirol 9,00 aA 0 9,00 aA 0 9,00 aA 0 9,00 a 

Ecolife 5,06 bA 43,78 2,54 cB 71,78 1,55 cC 82,78 3,05 c 

Agro-mós 9,00 aA 0 8,06 bB 10,44 2,77 bC 69,22 6,61 b 

Testemunha 9,00 aA  9,00 aA  9,00 aA  9,00 a 

Média 8,01 a  7,15 b  5,58 c  6,91 

Médias seguidas da mesma letra minúscula (colunas) e maiúsculas (linhas) não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5 % de probabilidade. CV % 4,21; DMS 0,44 (colunas) e 0,40 (linhas). 

Tabela 2. Efeito dos produtos Biopirol, Ecolife e Agro-mós na inibição do crescimento micelial de 

Pestalotiopsis sp. em meio BDA (25±2 ºC). 

Tratamentos 

Concentrações 

Média 
1 mL/L 2 mL/L 4 mL/L 

Diâmetro da 

colonial (cm) 

PIC 

(%) 

Diâmetro da 

colônia (cm) 

PIC 

(%) 

Diâmetro da 

colônia (cm) 

PIC 

(%) 

Biopirol 9,00  aA 0 9,00   aA 0 9,00  aA 0 9,00 

Ecolife 5,90  bA 34,4 2,42  bB 73,11 2,07  cC 77 3,46 

Agro-mos 9,00  aA 0 9,00  aA 0 8,14  bB 9,55 8,71 

Testemunha 9,00  aA - 9,00  aA - 9,00  aA - 9,00 

Média 8,22 
 

7,35 
 

7,05 
  

Médias seguidas da mesma letra minúscula (colunas) e maiúsculas (linhas) não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5 % de probabilidade. CV % 4,21; DMS 0,44 (colunas) e 0,40 (linhas). 
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Figura 1. Efeito dos produtos Biopirol, Ecolife e Agro-mós na inibição do crescimento micelial de C. 

eragrostidis e Pestalotiopsis sp. em casa de vegetação. As médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV% 13,73; MG 

1,02. 

 

Palavras-Chave: C. eragrostidis, Pestalotiopsis sp., flores tropicais, produtos abióticos 
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A antracnose, causada por fungos do gênero Colletotrichum, é a mais comum e destrutiva doença das 

solanáceas, como pimenta (Capsicum spp.) e pimentão (Capsicum annum) (LOBO, 2001). Os sintomas 

podem aparecer ou intensificar-se na fase de pós-colheita, podendo, acarretar prejuízos de até 100% 

(FERNANDES et al., 2002). Tratamentos de plantas e frutos pós-colheita com indutores de resistência 

representam um método alternativo e eficaz no controle de doenças. Envolve a ativação de mecanismos de 

defesa latentes existente nas plantas e frutos em resposta ao tratamento com agentes bióticos ou abióticos 

(BONALDO et al., 2005; PASCHOLATI et al., 2007). Nesse contexto, objetivou-se avaliar o efeito de 

indutores naturais (Acadian, Biopirol, Neem, Quitosana, Rocksil) no controle da antracnose, causada por 

Colletotrichum gloeosporioides (PENZ; SACC) em mudas e frutos pós-colheita de pimenta (Capsicum 
baccatum), bem como determinar a dosagem e época dos indutores eficientes para utilização no manejo da 

antracnose em pimenta. O isolado de C. gloeosporioides foi obtido de frutos e folhas infectados com 

sintomas de antracnose, coletados de sistema de produção da zona rural do município de São Luís – MA. 

Para avaliação do efeito dos diferentes indutores de resistência em pós-colheita foi utilizado delineamento 

inteiramente causalizado com 5 indutores x 2 concentração x 8 repetições. Utilizaram-se indutores com duas 

dosagens distintas para cada tratamento: Acadian 50 e 100 ml/L; Biopirol 10 e 20ml; Neemseto 5 e 10 ml; 

Quitosana 0,35 e 0,75mg/L; Rocksil 15 e 20mg/L. A inoculação do patógeno consistiu na realização de um 

ferimento nos frutos, em cada ferimento depositado um disco contendo estruturas do patógeno. As avaliações 

foram realizadas através de medição do tamanho das lesões nos frutos de pimenta, sendo as médias dos 

tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (5%). Na avaliação do efeito dos diferentes indutores em 

pimenteiras foram utilizados 4 repetições com os indutores nas mesmas concentrações do tratamento pós-
colheita. Os indutores foram aplicados 5 e 10 dias, em tratamentos independentes, antes da inoculação do 

patógeno. A inoculação foi realizada através da pulverização da suspensão do inoculo (1 x 106 conídios/ml) 

nas folhas das pimenteiras. Aos 15 dias após a inoculação, as plantas foram avaliadas através da severidade 

da doença em todas as folhas que apresentaram sintomas com base em uma escala visual de severidade da 

doença, com notas variando de 1 a 4 (Tabela 1). Os resultados obtidos no experimento em pós-colheita e em 

mudas de pimenta demonstraram que os indutores utilizados tiveram a capacidade de diminuir a 

agressividade da antracnose, conforme os dados abaixo (Tabela 2). Comparando os tratamentos da segunda 

época (72 horas antes da inoculação) de aplicação, pode-se notar que todos os tratamentos diferiram 

estatisticamente da testemunha, reduzindo tamanho das lesões causadas pelo Colletotrichum gloeosporioides, 

no entanto esses indutores não diferiram estatisticamente entre si (Tabela 2).  Em relação aos resultados 

apresentados na primeira época de aplicação (48h) houve diferenças estatísticas entre os indutores. Os 

indutores Biopirol e Acadian na maior dosagem foram os que melhor diferiram da testemunha apresentando 
menores lesões de antracnose em relação aos demais tratamentos desta época (Figura1). Os resultados 

obtidos no tratamento em mudas de pimentas demonstram que os indutores utilizados mostraram-se 

eficientes uma vez que impediu o desenvolvimento de C. gloeosporioides inoculados nas folhas de 

pimenteiras. De acordo com o ―índice de doença‖ todos os tratamentos da primeira época de aplicação 

permitiram o crescimento do fitopatógeno em 25% contra 56,25% da testemunha. Na 2ª época de aplicação 

dos indutores (5 DAI) na maior dosagem também não houve desenvolvimento de sintomas, apresentando 

índice de doença de 25%, resultado inferior ao obtido na média do tratamento controle, 62,5%. Nas menores 

dosagens dos tratamentos desta mesma época verificou-se aparecimento de sintomas de antracnose, no 

entanto os tratamentos também se mostraram eficientes no controle da doença. Na avaliação do potencial de 

inibição do crescimento de Colletotrichum gloeosporioides, o produto Acadian se mostrou eficiente 

permitindo avanços do patógeno na ordem de 31,25%, seguido do Biopirol (37,5%), Quitosana (37,50%), 
Neem (43,75%) e Rocksil (50%) que pode ser observado através do cálculo de índice da doença conforme 

Figura 2. Em porcentagens inferiores a 62,50% (Testemunha), foi observada a inibição do patógeno C. 

gloeosporioides na presença dos indutores. A melhor resposta de inibição foi do produto Acadian (31,25%) 

para a menor dosagem da segunda época de plaicação. Com relação ao produto Biopirol, este permitiu o 
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desenvolvimento da doença em 37,5% neste estudo. Em testes científicos já foi comprovado a eficiência do 

Biopirol em adubação foliar favorecendo a absorção de nutrientes em viveiros ocasionando maior resistência 

aos ataques de pragas e doenças (ZANETTI, 2004). Os tratamentos aqui utilizados apresentaram resultados 

eficientes no controle da antracnose em mudas e frutos de pimenta pós–colheita. Métodos alternativos como 

a indução de resistência tem contribuído para diminuir as perdas dos frutos, prolongando o seu tempo de 

comercialização. O fenômeno da resistência induzida oferece novas possibilidades na proteção de plantas e 

frutos à patógenos. 

 

Tabela 1 – Escala de notas, utilizada na avaliação da severidade da antracnose em mudas de pimenta, em 

casa-de-vegetação. 

 

NOTA  AVALIAÇÃO 

1  Sem sintomas 

2  Traços a 25% das folhas com sintomas 
3 

4 

 25% a 50% das folhas com sintomas Acima de 50% das 

folhas com sintomas 

 

 

Tabela 2 - Efeito dos indutores de resistência no controle de antracnose em frutos de pimenta. 

 

INDUTORES DOSAGEM Época* I Época* II 

Acadian 50 ml/L 1,50 bA 1,21 bA 

  100 ml/L 1,12 cdA 1,25 bB 

Biopirol 10 ml/L 1,37 bcdA 1,45 bA 

  20 ml/L 1,06 dB 1,37 bA 

Óleo de Nim 5 ml/L 1,37 bcdA 1,42 bA 

  10 ml/L 1,31 bcdA 1,36 bA 

Quitosana 0,35mg/L 1,32 bcdA 1,51 bA 

  0,75mg/L 1,45 bcA 1,33 bA 

Rocksil 15 mg/L 1,57 bA 1,57 bA 

  20mg/L 1,46 bcA 1,51 bA 

Testemunha**                                       --- 2,40 aA 2,20 aA 

CV% 14,35 16,81 

   *I ÉPOCA- 48h antes da inoculação/ II ÉPOCA- 72h antes da inoculação 

**Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não diferem entre si 
estatisticamente, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Frutos de pimenta tratadas com os diferentes indutores. Acadian; Biopirol; Neem; Quitosana; 

Rocksil; Testemunha. Índice da Doença (McKINNEY, 1923) 
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Figura 2 - Avaliação do potencial dos produtos naturais na inibição do crescimento do patógeno 

Colletotrichum gloeosporioides, em pimenteiras tratadas aos 5 DAÍ (E2D2- Época 2 e maior dosagem; 

E2D1- Época 2 e menor dosagem). 

 
Palavras-chave: Capsicum baccatum, Antracnose, Pós-colheita. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BONALDO, S.M., PASCHOLATI, S.F., ROMEIRO, R.S. Inducao de resistencia: nocoes basicas e 

perspectivas. In: CAVALCANTE, L.S.; DI PIERO, R.M.; CIA, P.; PASCHOLATI, S.F.; RESENDE, 

M.L.V.; ROMEIRO, R.S. Indução de resistência em plantas a patógenos e insetos. Piracicaba: FEALQ, p. 

11-28. 2005. 

FERNANDES, M.C.A.; SANTOS, A.S.; RIBEIRO, R.L.D. Adaptação patogênica de isolados de 

Colletotrichum gloeosporioides obtidos de frutos de jiloeiro,pimentão e berinjela. Summa 

Phytopathologica,v.28, n.4, p. 325-330, 2002. 
LOBO JUNIOR, M.; SILVA-LOBO, V.L.; LOPES, C.A. Reação de genótipos de Capsicum spp. (pimentas e 

pimentão) à antracnose (Colletotrichum gloeosporioides). Fitopatologia Brasileira, v. 26, p.373, Supl., 

2001. 

PASCHOLATI, S.F; TOFFANO, L. Inducao de resistencia contra fitopatogenos em especies arboreas. In. 

Rodrigues, F.A. & Romeiro, R.S. (eds). Indução de resistência em plantas a patógenos. UFV, Vicosa. 

p.59-66. 2007. 

ZANETTI, MARCELO – Uso de subprodutos da fabricação de carvão vegetal na formação de porta 

enxerto limoeiro “cravo” em ambiente protegido Dissertação de mestrado - UNESP/Jaboticabal. 

Março/2004.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



203 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DA Lactuca sativa L. (ALFACE) CULTIVADA EM 

SOLO SOB APLICAÇÃO DE ÁCIDOS HÚMICOS E FÚLVICO 

 

Orientando: Sérgio Alves de AZEVEDO – Bolsista BIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura em Química – CESI/UEMA  

 

Orientadora: Ivaneide de Oliveira NASCIMENTO 

Profa. MSc. Departamento de Química e Biologia do CESI/UEMA 

 

Colaboradores: Joacir MORAIS – Aluno do curso de Agronomia Bacharelado; Kadja da Silva 

CERQUEIRA e Maria de Fátima Castro OLIVEIRA – Alunas do curso de Engenharia Florestal – 
ESI/UEMA; Antonia Alice Costa RODRIGUES – Professora do Departamento de Fitotecnia CCA/UEMA; 

Vera Lucia Neves DIAS, Jorge Diniz de OLIVEIRA e Suellen Alves de AZEVEDO - Professores do 

Departamento de Química e Biologia do CESI/UEMA. 

 

Na atualidade uma das maiores discussões é com relação à produção sustentável. A solução do solo contém 

quantidades variáveis de matéria orgânica dissolvida, sendo composta na sua maioria por moléculas 

complexas de elevada massa molar aparente conhecida por substâncias húmicas. Essas substâncias são 

materiais de ocorrência natural que podem ser extraídos de solos, de sedimentos e de aquíferos naturais 

(VASCONCELOS, 2006). Dentre os efeitos dos ácidos húmicos pode-se citar: transporte de micronutrientes 

para raízes das plantas; redução da salinização ao sequestrar o sódio; possui efeito estimulante sobre a planta; 

estimula microfauna e microflora do solo e são quelante de metais. Portanto a realização de pesquisas para 
avaliar os efeitos dos ácidos fúlvicos e húmicos no solo e no vegetal contribuirá de forma significativa para a 

produção de conhecimentos sobre o mesmo. Neste sentido para analisar a qualidade do solo e o 

desenvolvimento do vegetal, optou-se por avaliar a ação dos ácidos húmicos e fúlvicos extraído de esterco 

bovino, sobre a produtividade e a qualidade da Lactuca sativa L.(alface), considerando o peso fresco e as 

concentrações de sais minerais. O presente trabalho foi realizado nos Laboratório de Química e Laboratório 

de Fitopatologia, Microbiologia e Alimentos do Centro de Estudos superiores de Imperatriz, e em casa de 

vegetação no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), na área da INFRAERO. O solo foi coletado numa área 

de 1 m2, onde foi retirada uma amostra de solo a uma profundidade de 20 cm, logo após, a amostra foi 

empacotada em saco plástico e levada para o laboratório de Química da UEMA/CESI a ser analisada para 

fins de fertilidade, segundo a metodologia do Instituto Agronômico de Campinas (1997). Para a extração dos 

ácidos húmicos e fúlvicos e a determinação do teor de carbono orgânico na forma de ácidos húmicos (ou 
fúlvicos) por grama de esterco bovino foi adotada a metodologia de Benites et al. (2003). Produziram-se as 

mudas em bandeja e realizou-se o transplantio. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado com 8(oito) tratamentos e 4(quatro) repetições utilizando vasos de 3 Kg  para o cultivo dessa 

hortícula. Os tratamentos adotados foram: T1 – Somente solo; T2 – esterco + solo ; T3, T4, T5 – 50, 100 e 150 

mL de ácidos fúlvicos respectivamente/ 3 Kg de solo; T6, T7, T8 – 50, 100 e 150 mL de ácidos húmicos 

respectivamente/ 3 Kg de solo. As dosagens de ácidos fúlvicos e húmicos foram aplicadas aos cinco, quinze e 

Vinte e cinco dias após o transplantio da hortícola estudada. As plantas foram coletadas aos 35 dias após 

transplantio, onde nas mesmas foram determina a concentração de Ca2+, Mg2+, Fe2+ e P. Os teores de Cálcio 

(Ca2+) e Magnésio (Mg2+) foram determinados por complexometria com EDTA segundo o Instituto Adolfo 

Lutz (2008). Os teores de Ferro (Fe2+) foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica e 

Fósforo (P) através de curva padrão por espectrofotometria. De acordo com os resultados, o solo analisado é 

eutrófico, possui acidez fraca e teor médio de matéria orgânica e um teor baixo de Mg. Apresenta condições 
benéficas para uma boa resposta da planta e para a aplicação dos ácidos húmicos e fúlvicos onde tiveram um 

papel de substituir os adubos onde segundo Kiehl (1985), os adubos orgânicos aplicados ao solo sempre 

proporcionam resposta positiva sobre a produção das culturas, chegando a igualarem ou até mesmo a 

superarem os efeitos dos fertilizantes químicos. O teor de carbono orgânico obtido foi de 17,3502 g de 

carbono orgânico na fração de ácidos húmicos e fúlvicos. Essa quantidade de carbono favorece o aumento da 

matéria orgânica do solo, e segundo Porto (1999) o diâmetro e os números de folhas por planta de alface 

podem aumentar com as doses de matéria orgânica. Em relação ao peso fresco o tratamento com 100 ml de 

ácido fúlvico se destacou dos demais, apresentando a maior média, sendo significativo ao teste Tukey ao 

nível de 5 % de significância. Em relação à área foliar não houve diferença significativa entre os tratamentos, 

no entanto, relacionando os resultados individualmente, os tratamentos com um melhor desenvolvimento em 

relação a área foliar foram os com ácido fúlvico  nas maiores dosagens (tabela 1), essa resposta pode está 
relacionada com o aumento da matéria orgânica do solo, resultados semelhantes foram encontrados por Gullo 

(2007), o qual utilizando condicionador de solo a base de ácido húmico na cultura de cana-de-açúcar 

(Saccharumspp), observou que o uso do produto comercial tem efeito significativo na produção da cultura, 

tanto para cana-planta como para a cana-soca, equivalendo ao uso de aproximadamente 1.200 e 1.100 Kg/ha 
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de adubo mineral respectivamente, sendo que em cana-soca, a dose de 300L/ha e 600L/ha não mostraram 

diferença significativa. Em ambos os casos, nota-se que a resposta de produtividade da cultura ao uso do 

produto comercial é maior quanto menor a dose utilizada, nesse ponto contraditório ao encontrado no 

trabalho com Lactuca sativa L. (alface). 

 

Tabela 1 - Valor médio do peso fresco (g) e da área foliar (cm2)  de folhas de Lactuca sativa L (alface) 

cultivadas com ácido húmico e fúlvico.  

 

Tratamentos Peso fresco Área foliar 

T1=Substrato com somente solo 7,11000b                        58,01175 a                         

T2=0,5 Kg de esterco bovino + 2,5 Kg desolo 17,68250 ab                        61,33825 a                         

T3=50 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 21,33625 ab                        104,87900 a                         

T4=100 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 29,90925 a                         112,47820 a                         

T5= 150 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg desoló 26,60750 ab                        119,76270 a                         

T6= 50 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 17,47000 ab                        65,04325 a                         

T7= 100 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 7,39000  b                        37,85750 a                         

T8= 150 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 14,33375 ab 94,52475 a                         

F 3,0721 * 2,0086 ns 

CV%   52,81698   51,68402 

DMS 21,91270                         98,85313                         

Analise de variância – teste Tukey ao nível de significância 5% (F = Estatística do teste F; CV% = 

Coeficiente de variação em %; DMS= Diferença mínima significativa) *significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (.01 ≤ p < .05); ns não significativo (p ≥.05). Médias seguidas da mesma letra não diferem 
entre-si. 

 

A partir das análises do sais minerais, constatou-se a presença de Ca+2, Mg+2, Fe+2 e P em todos os 

tratamentos aplicado.  Em relação aos teores de Ca+2, Fe+2 e P não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, porém o tratamento com 150 mL de ácidos fúlvicos proporcionou maior teor de magnésio nas 

folhas de alface. Dentre os minerais analisados o ferro e o fósforo apresentaram menor quantidade, em 

relação a cálcio e magnésio (tabela 2) relacionando assim uma questão já estudada para, o aumento na 

concentração de um desses elementos implica na diminuição da absorção do outro. Essa competição na 

absorção de minerais ocorre também em relação ao Ca2+ e Mg2+ com o Fe+2 como é descrita por Santos 

(2005), a absorção do Fe2+ diminui quando aumenta a concentração de Ca2+ e Mg2+, inibindo 

competitivamente a absorção do ferro. 

 
Tabela 2: Valor médio das concentrações de Ca+2(mg L-1), Fe+2 (g.g-1), P (g.g-1) e Mg+2 (mg L-1) em folhas 

de Lactuca sativa L (alface)  cultivadas com os extratos húmicos e fúlvicos de esterco bovino.  

 

Tratamentos 
Teor de 

Ca
+2

 

Teor de 

Fe 

Teor de 

P 

Teor de 

Mg
+2

 

T1=Substrato com somente solo 0,86000 a                         0,01183 a                         0,03045 a                         0,60738b                        

T2=0,5 Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo 0,34400 a                         0,03348 a                         0,05944 a                         1,67063 ab                        

T3=50 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 1,03200 a                         0,02373 a                         0,06820 a                         2,12625 ab                        

T4=100 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 1,40100 a                         0,03013 a                         0,06809 a                         1,24538 ab                        

T5= 150 mL de ácido fúlvico/ 3 Kg de solo 0,90300 a                         0,04053 a                         0,05955 a                         5,55613 a                         

T6= 50 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 0,64500 a                         0,05623 a                         0,05163 a                         3,18938 ab                        

T7= 100 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 0,90300 a                         0,02123 a                         0,04421 a                         1,21500 ab 

T8= 150 mL de ácido húmico/ 3 Kg de solo 1,84900 a                         0,05628 a                         0,06517 a                         2,43000 ab 

F 1,4094 ns 0,8530 ns 0,5479 ns 2,7824 * 

CV%   77,99551 101,84480 63,72556 82,79860   

DMS 1,81072                         0,08144                         0,08327                         4,36906                         

Analise de variância – teste Tukey ao nível de significância 5% (F = Estatística do teste F; CV% = 
Coeficiente de variação em %; DMS= Diferença mínima significativa);* significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (.01 ≤ p < .05); ns não significativo (p ≥.05).Médias seguidas da mesma letra não diferem 

entre si. 
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A diminuição do teor de fósforo como pode ser analisado na tabela 1 está correlacionado com o aumento da 

matéria orgânica de acordo com Fontes et al., (1992) citado em trabalho de Matias (2010), o aumento na 

capacidade de adsorção de P em profundidade nos solos, está diretamente relacionado à redução dos teores 

de matéria orgânica, consequentemente, diminui a quantidade de ácido húmicos e outros ânions capazes de 

bloquear a superfície dos óxidos. Os tratamentos com maiores dosagens de ácidos fúlvicos e húmicos foram 

os que proporcionaram melhor resposta da planta nas análises do peso fresco, área foliar e teor de Magnésio, 

considerando as médias analíticas. Considerando a análise de variância, teste Tukey ao nível de significância 

de 5 %, o tratamento com 100 mL de ácidos fúlvicos promoveu maior peso fresco e o tratamento com 150 

mL de ácidos húmicos proporcionou maior teor de magnésio. Contudo ainda devem ser feitos novos 

trabalhos a partir das maiores dosagens e elaborando novos tratamentos com a aplicação dos ácidos em 

conjunto com adubação mineral para embasamento e contribuições em futuras discussões.  
 

Palavras Chaves: Ácido húmico. Ácido fúlvico. Alface. 
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A mosca-negra-dos-citros, Aleurocanthus woglumi Ashby, é originária do sudoeste da Ásia, e encontra-se 

disseminada em grande parte do mundo (África, e por toda América). No Brasil, seus primeiros registros 

datam de julho de 2001, no Pará (OLIVEIRA et al, 2001). Por ser praga quarentenária, A.woglumi representa 

uma ameaça à fruticultura brasileira. O controle biológico é o método mais indicado para o controle de 

A.woglumi pelas características de sustentabilidade e não agressão ao meio ambiente. Não constam relatos 

científicos sobre a predação de A. woglumi por ácaros predadores. Porém estudos recentes sobre a mosca 

negra dos citros em vários pólos de produção do estado do Maranhão, detectaram a presença de ácaros 

predadores pertencentes à família Phytoseiidae sobre populações da mosca negra, dando indicativo dos 

ácaros, entre eles o predador Amblyseius aerialis (Muma), como inimigos naturais da praga em estudo. A 

família Phytoseiidae compreende mais de 1500 espécies descritas, algumas usadas mundialmente no controle 
biológico de ácaros pragas como o Phytoseiulus macropilis (Banks) e Amblyseius aerialis (Muma), 

reportados como importantes predadores no controle de Tetranichus urticae e Brevipalpus phoenicis.O 

predador Amblyseius aerialis é uma espécie generalista e comum de plantações de laranjeira (Citrus sinensis 

L.) no nordeste brasileiro (RAMOS & RODRIGUEZ, 2006; SILVA et al, 2010, BOBOT ET AL, 2011), mas 

sendo relatadas em diversas regiões do mundo como na Índia (MORAES et al., 1986)  e nos EUA associada 

com infestações de Brevipalpus spp (MUMA, 1964).Solomon (1949) define a resposta funcional como a 

alteração do número de presas ingeridas por unidade de tempo por um único predador com a alteração da 

densidade da presa. O consumo de presas pelo predador é alterado em decorrência do tempo de exposição e 

saciação em função da disponibilidade da presa, essa resposta pode ser vista através da variação numérica, 

seja por migração ou por crescimento populacional ao qual é chamada de resposta numérica. Constatar a 

capacidade de predação da mosca negra pelo ácaro fitoseídeo  A. aerialis, bem como a capacidade em 
controlar as formas de ovo e ninfas de 1° ínstar de A. woglumi, além de verificar o comportamento dos ácaros 

predadores, sua eficiência em sobreviver e multiplicar-se, tendo a mosca-negra como alimento. A criação do 

predador A. aerialis foi iniciada a partir de espécimes coletados em folhas de plantas do gênero Citrus 

oriundos de um pomar localizado no bairro da Cidade Olímpica em São Luís (MA). No laboratório, os ácaros 

foram transferidos para arenas constituídas de discos de PVC preto de 6 cm de diâmetro com um furo no 

meio para passar um alfinete de aço, preso pela cabeça no fundo da placa de Petri com cola de silicone, essa 

arena foi mantida flutuando em água destilada para evitar a fuga dos ácaros. As colônias dos predadores 

foram alimentadas, diariamente, com pólen de mamona (Ricinus communis L.) e com os ácaros 

tetraniquídeos Tetranychus urticae e Mononychellus tanajoa (Bondar), oriundos da criação de manutenção 

do laboratório sob mudas de plantas de feijão para o T. urticae e em mudas de mandioca para o M. 

tanajoa.Resposta funcional e numérica:Uma fêmea adulta de A. aerialis foi mantida durante cinco dias em 

uma arena de 3 cm de diâmetro (7.1 cm²) feita com folha de citros (Citrus sinensis) flutuando em água 
destilada dentro de uma placa de Petri com 9 cm de diâmetro por 2 cm de profundidade (REIS & ALVES, 

1997). As presas foram oferecidas ao predador nas seguintes densidades: 5 (com sete repetições), 10 e 20 

(com cinco repetições) e 40 (com duas repetições) ovos por arena. As mesmas densidades e repetições foram 

utilizadas para as ninfas. O número de presas mortas e de ovos colocados pelo predador foram avaliados a 

cada 24 horas. Durante os cinco dias do experimento o número de presas foi reposto para a manutenção da 

densidade inicial. Análise estatística: A produção de ovos por fêmea de Amblyseius aerialis em função da 

densidade de ovos e ninfas de A. woglumi em suas respectivas densidades no período de 5 dias foi analisada 

através de análise de regressão do número de ovos por fêmea em função da densidade de presas consumidas 

utilizando o Proc REG do programa SAS (SAS Institute, 2002). Resposta funcional: Os resultados 

apresentados para a resposta funcional do ácaro predador A. aerialis utilizando-se ovos como presas nas 

densidades de 5, 10, 20 e 40 a taxa de predação foi 0,80 ± 0,12; 1,00 ± 0,20; 1,00 ± 0,28; 2,50 ± 0,6, 
respectivamente (Figura 1). Para o experimento utilizando-se ninfas de 1º ínstar de mosca negra como presas 

nas densidades de 5, 10, 20 e 40 a taxa de predação foi 0,40 ± 0,24; 2,20 ± 0,54; 3,40 ± 0,73 e 4,50 ± 1,0, 

respectivamente (Figura 2). 
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Figura 1. Relação entre a densidade de ovos de Aleurocanthus woglumi e o número médio de presas 

consumidas por Amblyseius aerialis. 

 
 

 
Figura 2. Relação entre a densidade de ninfas de 1º ínstar de Aleurocanthus woglumi e o número médio de 

presas consumidas por Amblyseius aerialis. 

 

Nos dois ensaios de resposta funcional foi possível verificar que o número médio de presas consumidas 

apresentou um leve aumento à medida que se incrementava a densidade da praga. Esse comportamento pode 

estar relacionado à maior facilidade do predador encontrar as presas nas maiores densidades, no entanto a 

porcentagem de predação diminuiu com o aumento da oferta de alimento, segundo Sandness e McMurtry 

(1970) esse fato é decorrente da limitação do predador em não conseguir aumentar a taxa de predação, devido 

ao tempo gasto para procurar e manipular a presa, e principalmente, a sua saciedade. Essa diminuição foi 

observada também por Reis et al. (2003) ao trabalhar com o fitoseídeo Iphiseoides zuluagai. Resposta 

numérica: No experimento com dieta a base de ovos de A. woglumi o número médio de ovos/dia do ácaro 
predador A. aerialis foi de 0,43 ± 0,08; 0,28 ± 0,04; 0,32 ± 0,04; 1,00 ± 0,02, respectivamente para as 

densidades de 5, 10, 20 e 40 ovos da presa (Figura 3).  
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O Brasil possui o maior efetivo bovino comercial do mundo, sendo que, deste efetivo, cerca de 21 milhões de 

vacas produzem cerca de 21 bilhões de kg de leite por ano, com uma média de três kg/dia/vaca 

(ANUALPEC, 1999). O Maranhão, de acordo com dados do IBGE (2006), produziu 133.128 mil litros de 

leites, o que corresponde a 4,61 % da produção do Nordeste (2.881,848 mil litros) e 0,62 % da produção 

brasileira (21.433.748 mil litros). De 1996 a 2005 o Maranhão aumentou sua participação na produção de 

leite em relação ao Brasil de 0,8% para 1,3 % (CARVALHO et al., 2007). O agente da diarréia viral bovina 
(BVDV) é um vírus envelopado pequeno, da família Flaviridae, gênero Pestivirus (FERREIRA et., 2008) 

com as espécies BVD-1 e BVD-2 e biotipos citopatogênico (CP) e não-citopatogênico (NCP) (ICTV, 2000).  

Em pesquisa de anticorpos contra o vírus da diarréia viral bovina (BVD), utilizando o teste de ELISA 

indireto, estudando a correlação existente entre a proporção de vacas lactantes e a presença de anticorpos no 

leite de conjunto do tanque de expansão, nas regiões Sul do Estado de Minas Gerais e Nordeste do Estado de 

São Paulo (DIAS & SAMARA, 2003) concluíram que, em todas as propriedades foram encontradas vacas 

reagentes, cuja freqüência variou de 12,28 a 100,00%. Já a análise do leite individual não revelou animais 

reagentes em duas propriedades, e nas demais a frequência variou de 5,26 a 70,83%. Foram detectados ainda, 

anticorpos no leite do tanque de expansão das propriedades cuja proporção de soros sanguíneos reagentes foi 

igual ou maior que 82,86%, e cuja proporção de leites individuais reagentes foi igual a ou maior que 32,14%. 

O presente trabalho teve como objetivo identificar anticorpos contra o Vírus da Diarréia Viral Bovina 
(BVDV), no leite de bovinos não vacinados, na Bacia Leiteira de Imperatriz, Maranhão, além de utilizar a 

técnica de ELISA para quantificar a frequência de anticorpos em amostras de leite, bem como, estimar a 

frequência do BVDV em amostras de leite individual e de conjunto em tanque na população bovina. A bacia 

leiteira de Imperatriz é constituída pelos municípios de Amarante, Imperatriz, João Lisboa, Lajeado Novo, 

Porto Franco, São João do Paraíso e Senador La Rocque (AGED, 2011). Para a escolha das propriedades, 

foram realizados sorteios para determinar quais propriedades seriam amostradas. O tamanho da amostra a ser 

coletada seguiu o recomendado pelo CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSES (1979). Para se 

estabelecer o tamanho da amostra, foi adotada como valor de referência a frequência de 70%, observada no 

estado de Pernambuco (CASTRO et al., 1993), considerando-se uma margem de erro (d) de 5% e um grau de 

confiança (Z) 90%. Considerando o valor encontrado e com ajuste estatístico de fórmula, foram testadas 280 

amostras. Foram coletadas 280 amostras individuais de leite de fêmeas bovinas em lactação e 16 amostras 

coletivas de tanque em conjunto de leite nas 16 propriedades visitadas.  As coletas foram realizadas no mês 
de novembro de 2010. O leite foi coletado no momento da ordenha e para a coleta das amostras foram 

utilizados tubos estéril próprio para este fim, contendo pastilhas conservantes de bronopol® (2-bromo-

2nitropropane-1,3-diol), que foram acondicionadas em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável e 

encaminhadas ao Laboratório de Doenças Infecciosas do Curso de Medicina Veterinária da Universidade 

Estadual do Maranhão. As amostras foram mantidas refrigeradas até o momento da sua utilização. Após 

serem centrifugadas, as alíquotas de leite foram transferidas para eppendorff® e estocadas a temperatura de 

refrigeração (-20ºC), até a realização dos testes sorológicos. As amostras foram submetidas ao teste de 

ELISA indireto, utilizando o Kit HERDCHEK BVDV Ab version 06-44000-02®, para detecção de anticorpos 

contra o vírus da diarréia viral bovina (BVDV), seguindo o protocolo estabelecido pelo fabricante. A 

frequência estimada de animais sororeagentes em cada propriedade, município e regional foi calculada pela 

razão do número de amostras de leite reagentes multiplicado por 100 e dividido pelo total de amostras 
testada, tanto individual quanto coletivas. Para avaliar a associação entre amostras reagentes para BVDV e as 

variáveis estudadas, utilizou-se o teste Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. O programa 

utilizado para análise foi o Minitab 15.0 versão 2010. Das 280 amostras analisadas, que compõe a Bacia 

Leiteira de Imperatriz 67,14% (n=188) foram reagentes, 21,07% (n=59) não reagentes e 11,79% (n=33) 
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suspeitas. Do total de 7 municípios amostrados, em 100% foram registrados animais reagentes. O município 

de Porto Franco apresentou o maior percentual de amostras reagentes, 77,5% (n=31), enquanto Amarante 

apresentou o menor percentual, 47,50% (n=19). Houve diferença estatística entre os municípios de Imperatriz 

e Amarante, o mesmo não tendo sido observado nos demais municípios (P< 0,05).  Das 28 propriedades 

testadas contra o VDVB na bacia leiteira de Imperatriz, em 100% (n=28) das amostras de conjunto em 

tanque foram reagentes. Foram consideradas propriedades positivas aquelas que possuíam pelo menos uma 

amostra reagente ao BVDV. A variação no percentual de animais reagentes para o BVDV foi de 40% a 90%, 

não havendo diferença estatística entre estas propriedades (P>0,05). Em todas as propriedades da bacia 

leiteira de Imperatriz foram encontradas pelo menos quatro amostras reagentes. A frequência de animais 

reagentes encontrada na bacia leiteira de Imperatriz é superior aos encontrados em estudos realizados a bacia 

leiteira de Bacabal, estado do Maranhão, que encontraram percentual médio de 53,57% de amostras reagentes 
em soro sanguíneo (CHAVES et al., 2010), porém estão abaixo dos encontrados em trabalho realizado no 

Rio Grande do Sul que utilizando a técnica de soroneutralização rápida, testando 461 amostras de leite, 

encontrou 86,3% de positividade (SCHERER et al., 2008). Corroboram ainda com os estudos realizados no 

Uruguai, utilizando a técnica de Elisa para detecção de anticorpos no soro e no leite (MAISONNAVE, 1998) 

e os realizados no Chile, cujo estudo sorológico verificou que 69,2 % dos animais eram soropositivos 

(REINHARDT, 1986), o mesmo sendo descrito no estado de Goiás, Brasil, onde foi obtida uma prevalência 

de 64% através da técnica de soroneutralização (BRITO et al., 2010). Em 28 propriedades amostradas, 100% 

apresentaram pelo menos um animal reagente ao BVDV, resultados semelhantes aos encontrados na Itália e 

Lituânia (LUZZAGO et al., 1999; MOCKELIUNIENE et al., 2004). Os resultados encontrados nesse 

trabalho com relação ao leite em conjunto diferem dos obtidos por estudos realizados em 10 propriedades nas 

regiões Sul do Estado de Minas Gerais e Nordeste do Estado de São Paulo, onde quatro apresentaram-se 
sororeagentes (DIAS & SAMARA, 2003).  Os dados de frequência e prevalência da infecção pelo Vírus da 

Diarréia Viral Bovina (BVDV) na bacia leiteira de Imperatriz foram elevados. O vírus encontra-se difundido 

no rebanho bovino de aptidão leiteira e que o leite individual e coletivo pode ser utilizado para diagnóstico de 

BVDV, através da técnica de ELISA-I, como método de triagem no rebanho leiteiro. 

 

Palavras-chave: Rebanho leiteiro; ELISA indireto; Pestivirus. 
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Figura 2. Gel de agarose 1%, mostrando fragmento de 173 pb amplificado pela PCR em amostras de sêmen 

bovino utilizando extração enzimática do DNA pela Sílica, onde: (1) padrão de peso molecular, 1000pb; (2) 

Controle positivo; (3-17) amostras avaliadas; (18) Controle negativo. 
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O Herpesvírus bovino 1 (BHV-1) é o agente etiológico de importantes síndromes clínicas que incluem a 

rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), vulvovaginite pustular infecciosa (IPV) e balanopostite pustular 

infecciosa (IPB) (MEYER  et al., 2001). É considerado o principal patógeno viral encontrado no sêmen 

bovino, fazendo com que os esforços realizados para sua detecção sejam crescentes (AFSHAR; 

EAGLESOME, 1990). A infecção pelo BHV-1 tem distribuição mundial e sua prevalência em rebanhos 

bovinos atinge coeficientes variados em diferentes regiões (STRAUB, 2001). A disseminação viral ocorre 

principalmente por aerossóis e secreções corpóreas, porém pode ocorrer também por transmissão venérea 

(BOTELHO, 2000). Os métodos de diagnóstico laboratorial incluem isolamento viral, identificação direta de 

antígenos virais, pesquisa de anticorpos contra o vírus e pesquisa de presença de ácido nucléico viral. 

Considerando a freqüência de ocorrência, epidemiologia e que a infecção pelo HVB-1 pode comprometer 

diretamente o desempenho produtivo e reprodutivo dos animais infectados, causando perdas econômicas 
significativas à pecuária bovina do Estado do Maranhão, é que justifica a necessidade e relevância da 

pesquisa. Este trabalho visou avaliar a ocorrência de Herpesvírus Bovino – Tipo 1 (HVB-1) em touros 

bovinos, em regime de monta natural, no município de Santa Inês, Maranhão. O presente estudo foi realizado 

no município de Santa Inês – Maranhão, onde foram coletadas 40 amostras de líquido seminal, sêmen e 

sangue de touros bovinos, e ao final foi estimada a freqüência do HVB-1 utilizando estatística descritiva 

simples. O processamento das amostras de soro sanguíneo foi realizado no Laboratório de Medicina 

Veterinária Preventiva da UFMG, pela prova de Soroneutralização em Microplacas. As amostras de sêmen e 

líquido seminal foram submetidas à extração de DNA e Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), sendo o par 

de primers utilizado no trabalho, bem como as condições de amplificação descritos segundo VAN 

ENGELENBURG (1993), que amplificam o fragmento de 173 pares de base (pb) do gene gC do HVB-1. 

Primeiramente, foi realizado exame clínico em cada animal, onde verificou-se que nenhum dos animais 
apresentou alterações patológicas nos órgãos reprodutivos e sintomas clínicos da doença. A seguir, foi 

realizada a coleta das amostras de líquido seminal e sêmen e sangue de 40 bovinos em idade reprodutiva. 

Dentre as amostras de liquido seminal e sêmen bovino colhidas submetidas à reação de PCR, foi detectado o 

gene gC de BHV-1 em apenas uma amostra, sendo observado um fragmento de 173 pb (Figura 2).  
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Na Tabela 1 estão expostos os resultados do sorodiagnóstico de IBR obtidos pela técnica de 

Soroneutralização. Verificamos que 55% (22/40) dos soros foram reagentes para IBR e 45% (18/40) não 

reagentes. Sendo que, o animal (nº 490) que apresentou reação positiva na PCR do sêmen, foi considerado 

positivo na sorologia por apresentar titulação de 1:4. A reação em cadeia de polimerase detectou BHV-1 em 

4,5% (1/22) das amostras de sêmen de touros soropositivos.  

 

Tabela 1. Resultado sorológico dos animais testados. 

Animal Titulação Resultado Animal Titulação Resultado 

469 1 : 16 POSITIVO 500 1 : 2 NEGATIVO 

490 1 : 4 POSITIVO 493 1 : 32 POSITIVO 

463 1 : 16 POSITIVO 482 1 : 32 POSITIVO 

473 1 : 2 NEGATIVO 050 1 : 2 NEGATIVO 

495 1 : 2 NEGATIVO 494 1 : 4 POSITIVO 

SN 1 : 32 POSITIVO 487 1 : 2 NEGATIVO 

422 1 : 64 POSITIVO 483 1 : 16 POSITIVO 

472 1 : 32 POSITIVO 466 1 : 2 NEGATIVO 
513 1 : 2 NEGATIVO 472 1 : 16 POSITIVO 

474 1 : 2 NEGATIVO 464 1 : 64 POSITIVO 

456 1 : 4 POSITIVO 015     - NEGATIVO 

232 1 : 8 POSITIVO 060     - NEGATIVO 

113 1 : 16 POSITIVO 027 1 : 64 POSITIVO 

024     - NEGATIVO 191 1 : 64 POSITIVO 

101 1 : 4 POSITIVO 179     - NEGATIVO 

335 1 : 4 POSITIVO 234 1 : 64 POSITIVO 

639     - NEGATIVO 120     - NEGATIVO 

054     - NEGATIVO 181 1 : 16 POSITIVO 

152     - NEGATIVO 095     - NEGATIVO 

070   1 : 8 POSITIVO 032     - NEGATIVO 

 
Com estes resultados podemos concluir que, o DNA de Herpesvirus Bovino tipo 1 foi encontrado no sêmen 

de um touro saudável do município de Santa Inês – MA. Na sorologia, 55% (22/40) dos animais foram 

reagentes para IBR, sendo que o animal positivo na PCR apresentou titulação de 1:4, sendo considerado 

positivo. Estes resultados ressaltam a importância de testes de amostras de sêmen, mesmo a partir de touros 

saudáveis, para a presença de HVB-1, especialmente em regiões onde esses vírus são endêmicos. Assim 

como mostra que a associação das técnicas de análise sorológica e de sêmen deve ser feita para um melhor 

controle da doença.  

 

Palavras-chave: Herpesvírus bovino; sorologia; analise molecular; sêmen. 
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 Caracterizada por sua versatilidade, o Quarto de Milha possui habilidade para várias modalidades esportivas 
(ABQM, 2002). No nordeste brasileiro esta raça assumiu papel fundamental na profissionalização de alguns 

esportes equestres dentre eles, a vaquejada. Contudo apesar da raça estar definidamente caracterizada não se 

observa durante as provas de vaquejada uma uniformização dos animais, pois é um dos poucos esportes 

envolvendo cavalos que admitem o uso de animais mestiços nos seus mais variados graus de sangue, não 

obedecendo visualmente uma proporção definida. O estudo da morfometria é importante para a quantificação 

da morfologia, permitindo que a seleção seja feita em bases mais objetivas (SANTOS, 2006) A Estatística 

Multivariada e as medidas de proporção linear são métodos amplamente usados diversas áreas do 

conhecimento. Em estudos morfométricos os métodos multivariados analisam, simultaneamente, diferentes 

níveis de variação e covariação entre as medidas, evidenciando diferenças significativas. (LIMA, 2007). O 

presente trabalho teve por objetivos determinar qual ou quais as medidas morfométricas mais influenciam na 

formação de um cavalo campeão em provas de vaquejada tomando como base a estatística multivariada. Para 

a realização do experimento foram utilizados 100 Quartos de Milhas, sendo 50 animais puros e 50 mestiços, 
participantes do circuito Brasileiro de provas de vaquejadas. Os animais possuíam mais de 4,5 anos e a 

escolha foi feita ao acaso. Dos 50 animais puros e mestiços, 25 pertenciam a categoria animais de puxar e 25 

a categoria animais de esteira e eram classificados de acordo com o número de vitórias: ganhadores de mais 

de 10 provas, ganhadores e até 10 provas e animais que nunca ganharam. Foram analisados 16 parâmetros 

morfométricos segundo descrição de CABRAL et al. (2004) e 3 índices que evidenciam relações existentes 

entre as medidas de comprimento perímetro e peso, segundo descrição de OOM & FERREIRA (1987).Todas 

as medidas foram feitas por fita métrica apropriada e com a auxilio de um  hipômetro  obtendo as distâncias  

em metros(m) para facilitar o cálculo dos índices estabelecidos. Os animais separados em animais puros e 

mestiços foram submetidos ao teste T pareado com nível de significância estipulado de 5%. A avaliação da 

estrutura de grupos contida nos dados foi feita pela análise hierárquica de agrupamento, adotando-se como 

medida de semelhança a distância euclidiana e como algoritmo de agrupamento o método de Ward (WILKS, 
2006). A partir do número de grupos adotados, a estratificação dos cavalos foi realizada utilizando-se a 

análise não hierárquica de agrupamento, um método não supervisionado conhecido como Kmeans (Wilks, 

2006), que busca agrupar as unidades experimentais segundo a semelhança entre elas, representadas pelos 

cavalos. A semelhança entre as categorias foi medida pela distância euclidiana entre cada unidade 

experimental e o centróide do grupo. A cada classificação de uma unidade experimental em um grupo, o 

centróide desse grupo será refinado pela média dos valores de cada atributo (HAIR et al., 2005) . Os 

resultados obtidos nos mostram que dos parâmetros avaliados o ICC e PERTOR são mais representativos em 

relação às outros parâmetros (figura 1), ou seja, essas são as duas variáveis que mais influenciam na 

separação ou agrupamento dos animais. Com relação à média dos parâmetros avaliados, não houve uma 

diferença significativa na maioria das variáveis analisadas entre as quatro categorias animal, podendo-se 

concluir apenas, que Quartos de Milha puros de esteira são animais que apresentam o comprimento do 

pescoço e o comprimento do lombo mais curto.  No Índice Corporal (IC) os animais puros foram 
classificados na maioria em brevilineos ao contrário dos animais mestiços que tiveram classificação em 

mediolíneos. Vemos que os animais puros, em sua maioria já são de linhagens de animais de trabalho, com 

destaque para vaquejada, por isso são animais mais curtos e mais pesados, já os animais mestiços, nos seus 

variados cruzamentos tiveram para a variável comprimento do corpo  maiores valores em relação aos animais 

puros, ou seja, animais mais compridos e praticamente com o mesmo peso. Esta característica confere ao 

quarto de milha puro, maior força  e agilidade para tração rápida, habilidade essencial ao cavalo durante a 

derruba do boi. Já no índice meloscópio houve diferenças significativas (p>0,05) entre os animais, sendo esta 

característica pouco variante entre os cavalos, classificando a maioria em brevilíneo (figura 2). Em relação ao 
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Índice dáctilo-torácico(figura 3) não houve diferenças significativas (p>0,05), porém a maioria dos animais 

puros de esteira forma classificados como animais eumétricos, ou seja, cavalos leves, talvez por esta razão, os 

treinadores, ao perceberem esta diferença, mesmo empiricamente, destinem estes animais a função de esteira, 

que exige um menor esforço e menor peso dos animais. Todas as outras categorias foram classificadas como 

hipermétricos (IDT > 11,5 - cavalos pesados). O Índice de Carga na Canela reflete a capacidade de as 

extremidades de um animal deslocar sua massa, tanto para animais puros e mestiços este índice apresentou 

pequena variação. Diante dos resultados obtidos pôde-se observar que parece haver mais características que 

fazem de um cavalo quarto de milha um campeão, pequenas variações, entre animais puros e mestiços, foram 

percebidas, porém nenhuma delas foi determinante para definir um campeão. Características como tempo de 

treinamento do cavalo, experiência do vaqueiro, entre outras, não foram avaliadas e talvez estas sejam as 

chaves para a nossa resposta.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Gráfico da análise dos componentes principais por variâncias analisadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráficos do índice meloscópio de cavalos da raça Quarto de milha e seus mestiços usados em 
provas de vaquejada distribuídas nas seguintes categorias: Puros, usados na prova como puxadores (PP) e 

esteireiros (PE); Mestiços, usados na prova como puxadores (MP) e esteireiros (ME). 
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Figura 3. Gráficos do índice dáctilo-torácico de cavalos da raça Quarto de milha e seus mestiços usados em 
provas de vaquejada distribuídas nas seguintes categorias: Puros, usados na prova como puxadores (PP) e 

esteireiros (PE); Mestiços, usados na prova como puxadores (MP) e esteireiros (ME). 

 

Palavras-chaves: quarto de milha, morfometria, vaquejada. 
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A cinomose é uma doença viral altamente contagiosa causada pelo vírus da cinomose canina (canine 

distemper vírus – CDV). Além de cães o CDV infecta várias espécies de carnívoros, entretanto, o cão 
representa o principal reservatório. Este vírus acomete cães de qualquer idade, raça e sexo, mas tem maior 

predileção por filhotes e indivíduos não-vacinados, podendo apresentar cinco fases clínicas: tegumentar, 

oftalmológica, digestiva, respiratória e neurológica (não sendo obrigatória a ordem dos sinais clínicos). O 

prognóstico da doença é desfavorável, tendo 80% de letalidade. Na atualidade não há medicamentos 

antivirais ou agentes quimioterápicos de valor prático para o tratamento específico da cinomose em cães, por 

isso emprega-se o tratamento de suporte (SIGWALT, 2009). O noni (Morinda citrifolia) é utilizado de forma 

medicinal e terapêutica, sendo usada para vários tipos de enfermidades. Estudos científicos realizados até os 

dias atuais confirmam algumas das atividades biológicas do noni anteriormente descritas pelos povos 

polinésios como, por exemplo, atividades antioxidante (WANG et al., 2009), antiinflamatória (LI et al., 

2003), analgésica (YOUNOS et al., 1990), imunomoduladora (HIRAZUMI e FURUSAWA, 1999), 

antibacteriana (LOCHER et al., 1995) e antitumoral (WANG et al,  2001). Esta planta possui em sua 
composição a escapoletina, substância antibacteriana, antifúngica e antiinflamatória, além de vasodilatadora, 

sendo possível reguladora da pressão arterial. No entanto, o composto majoritário do noni é a xeronina, que é 

alcalóide útil em medicina, alimentação e campos industriais (NELSON, 2005). Sendo assim, ressalta-se a 

importância dessa pesquisa que se refere à utilização da M. citrifolia nesta enfermidade para que possam ser 

desenvolvidos protocolos de tratamento mais eficientes, que venham bloquear a ação do vírus e restaurar a 

qualidade de vida do animal. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do noni no tratamento de cães 

portadores de cinomose em Clínicas Veterinárias, em São Luís – MA. Foram selecionados para pesquisa oito 

cães, no período de Setembro de 2010 a Abril de 2011. De cada animal foi colhido sangue para realização de 

análises dos parâmetros hematológicos e bioquímicos. Os animais apresentavam sinais clínicos específicos 

da cinomose e foram divididos em dois grupos o G1, grupo tratado com o noni e G2, submetidos ao 

tratamento convencional. Todos os animais foram avaliados clinicamente diariamente durante o tratamento. 
Em relação os grupos tratados com protocolo convencional e com noni, 25% dos cães submetidos ao 

tratamento convencional apresentaram resposta satisfatória ao tratamento com melhora dos sinais clínicos e 

75% morreram antes da conclusão do tratamento. No grupo tratado com o noni, 50% dos animais 

apresentaram regressão dos sinais clínicos e 50% morreram antes da conclusão do tratamento, possivelmente 

devido a quadros clínicos mais avançados. O tratamento a base do extrato seco de noni demonstrou maior 

percentual de recuperação clínica dos cães infectados por CDV, conseguindo reverter às alterações oculares, 

gastrintestinais e de mioclonias. Vale ressaltar que os animais tratados com extrato seco de noni que vieram a 

óbito foram aqueles que apresentavam um quadro mais grave associado às infecções secundárias. 

Provavelmente se o tratamento for prescrito na fase inicial o percentual de recuperação será muito maior que 

o obtido no presente projeto. Contudo, os resultados obtidos mostram que o noni representa uma alternativa 

terapêutica e medicinal para tratamento de cães portadores de cinomose. Aliado ao baixo custo, fácil 

obtenção e administração deste fitoterápico, em comparação aos protocolos terapêuticos convencionais. 
Além disso, este fitoterápico não apresentou efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos em cães. O estudo de 

composto bioativo a partir de plantas medicinais pode abranger, além da busca e utilização desse composto 

como recurso terapêutico. 

 

Palavras-chave: doença viral, fitoterapia, doença nervosa. 
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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 denominadas ―tipo aberto‖, e as de localização próximo 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 serotonina no intestino grosso dessa espécie de réptil. Visando 

consolidar a linha de pesquisa sobre a morfologia do muçuã realizada na UEMA, e fornecimento de dados 

científicos que contribuam para a preservação da espécie. O objetivo do presente trabalho foi identificar 

serotonina 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 serotonina presente no epitélio de revestimento. Na 

sequência, as lâminas, contendo os cortes de tecidos parafinados, foram desparafinados em xilol por 20 

minutos, hidratados em soluções decrescentes de alcoóis e submetidas a um banho em PBS. Posteriormente, 

fez-se o bloqueio da peroxidase endógena adicionando-se ao banho de PBS o peróxido de hidrogênio por 30 

minutos à temperatura ambiente. As lâminas foram, então, cobertas com solução de bloqueio de sítios de 

ligações inespecíficas e incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Logo após, o 

anticorpo primário foi adicionado em quantidade suficiente para recobrir os fragmentos, sendo as lâminas 

incubadas por 18 a 24 horas em câmara úmida a 4ºC. A seguir, foi adicionado o anticorpo secundário 
biotinilado e as lâminas foram novamente incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura 

ambiente. Adicionou-se, então, o complexo estreptoavidina peroxidase seguido de incubação por 30 minutos 

em câmara úmida à temperatura ambiente. A reação foi revelada utilizando-se solução de Diaminobenzidina 

(DAB) a 0,024% em PBS acrescida de solução de peróxido de hidrogênio 40 volumes a 0,16% em PBS, por 

cinco minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, foi feita a lavagem das lâminas em água corrente e 

contra-coloração com Hematoxilina de Harris. As lâminas foram então desidratadas em alcoóis crescentes, 

diafanizadas em xilol, e montadas com bálsamo sintético. Células imunorreativas à serotonina foram 

identificadas no epitélio de revestimento 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 
serotonina 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 
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Mauremys caspica caspica e (TRANDABURU & TRANDABURU, 2007) em Emys orbicularis e Natrix 

natrix. PEREIRA (2010) identificou células imunorreativas à serotonina 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 serotonina no intestino 

grosso do muçuã, e que as células imunorreativas à serotonina são restritas ao epitélio de revestimento da 

mucosa do intestino grosso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotomicrografia com células imunorreativas à serotonina (setas) no epitélio de revestimento da 

mucosa do intestino grosso de K. scorpioides,    estreptoavidina – peroxidase; (Barra = 25µm). 

 

Palavras chave: imunohistoquímica; Serotonina; Intestino Grosso.   
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O jurará (Kinosternon scorpioides) é um quelônio, pertencente à família Kinosternidae, de hábitos semi-

aquáticos que tem sido alvo de grande atividade exploratória, no delta do Amazonas (SMITH, 1979) e na 

Cidade de São Bento – MA, onde faz parte da economia local, por ser uma espécie apreciada pelo sabor de 

sua carne, como prato exótico servido sob a forma de casquinha de jurará (PEREIRA et al, 2007). Com o 

objetivo de contribuir para a preservação e conhecimento biológico do desenvolvimento desta espécie, 

acompanhou-se durante 12 meses no Criadouro Científico para Kinosternon scorpioides do Curso de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), autorizado pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais- (IBAMA-MA) licença nº 2.962.657, sobre condições 

controladas o crescimento, postura e nascimento de jurarás. Os animais foram divididos por categoria: 

Grupos I-Animais adultos (machos e fêmeas acima de 10 cm de carapaça); Grupo II-Animais Jovens (aqueles 
que apresentam tamanho de carapaça entre 5 a 10 cm) e o Grupo III-Animais Juvenis (considerados aqueles 

menores que 5 cm de carapaça). Grupo IV-Recém-nascidos. As observações eram diárias e os dados 

biométricos semanais para acompanhar o desenvolvimento dos mesmos ao longo do período do experimento. 

Foi utilizada uma balança analítica para o acompanhamento do peso (kg) e um paquímetro de 0,1mm de 

precisão para o crescimento. Em relação aos ninhos, estes eram identificados, medidos com o uso de uma 

régua métrica para a tomada da profundidade e diâmetro. Nas vistorias diárias os ovos eram coletados, 

pesados e medidos para a tomada dos dados biométricos em relação ao comprimento e diâmetro, 

posteriormente eram colocados em uma chocadeira artificial preenchida com substrato de areia úmida, com a 

temperatura mantida por um termostato aferido em 26ºC. Constatou-se que o período de nidificação das 

fêmeas (Fig. I) de Kinosternon scorpioides ocorreu de forma sazonal nos meses de julho a outubro de 2010 e 

de abril a julho de 2011, esta diferença no período de nidificação em cativeiro pode estar relacionado com o 
efeito das diferenças de temperatura e pelas variações do ambiente na fisiologia dos indivíduos (Souza, 

2004). Pela análise de 10 ninhos em 2010, verificou-se que estes eram formados a partir da escavação da 

terra com a formação de uma depressão arredondada com profundidade média de 7,09 cm, diâmetro maior 

12,95cm e diâmetro menor 9,19cm (Fig. II) e a média de ovos depositados de 4,1. Com uma amostra de 30 

ovos, observou-se que estes são alongados, casca rígida e lisa e coloração branca. Registrou-se o nascimento 

de 25 filhotes nos meses de novembro/2010 a janeiro/2011, com média do período de incubação de 195 

(±150-291) dias. Os filhotes apresentaram carapaça de cor negra com manchas amarelas nas margens, 

formato ovalado (Fig. III) e apresentando resquícios de saco vitelínico parcialmente exteriorizado, através de 

uma abertura entre os escudos abdominais e femorais do plastrão (Fig. IV). Características também descritas 

por Molina (1998) para o Trachemys dorbignyi. Pelo acompanhamento biométrico destes animais permitiu-se 

inferir que os juvenis apresentam um crescimento significativamente maior se comparado aos demais grupos 

(Fig. V) corroborando com Spencer, 2002 apud Martins, 2006 onde afirma que enquanto jovens, os 
indivíduos alocam a energia excedente somente em crescimento, por outro lado, quando adultos passam a 

concentrar o excedente energético na produção de tecidos reprodutivos. A pesquisa possibilitou reunir dados 

importantes sobre a biologia reprodutiva e ao desenvolvimento do Kinosternon scorpioides em cativeiro. 
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Palavras Chave: Preservação, Biologia Reprodutiva, Kinosternon scorpioides. 
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Fig.V- Crescimento dos animais em seus respectivos grupos;CC- Comprimento 

de carapaça, LC- Largura de carapaça.CP- Comprimento de carapaça, LP- Largura do 

plastrão, ALT- Altura. 
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O búfalo é uma espécie ruminante que tem origem na Ásia, Europa e Caribe e que chegaram ao Brasil por 

volta do final do século XX. Os mesmo habitam áreas alagadiças, com temperaturas acima dos 30ºC e 

umidade relativa em torno dos 75%(KAMAL et al., 1993). Assim como os bovinos, os bubalinos também 

podem se infectar com algumas doenças, como a Leucose Enzoótica Bovina (LEB). Esta é uma enfermidade 

causada por um vírus da família Retroviridae. Os animais acometidos com essa enfermidade apresentam 

linfocitose persistente e tumor nos órgãos linfoides (TSUTSUI, 2010 apud KAHRS, 2001; KETTMANN et 

al., 1994). A transmissão pode se dar por via vertical, através da ingestão de colostro ou através da placenta, e 

via horizontal, com o contato de fômites, como agulhas, materiais cirúrgicos (TSUTSUI, 2010 apud 

SPRECHER et al., 1991). Foi descrita pela primeira vez na Alemanha, e no Brasil no final da década de 50. 

Encontra-se amplamente distribuído pelo país, acarretando perdas econômicas aos criadores no que diz 

respeito a ganho de peso, produção de leite, falhas reprodutivas e barreiras sanitárias internacionais (LEUZZI 
JUNIOR et al., 2001). Por haver poucos dados, fez-se o presente trabalho, onde o mesmo aborda ou abordará 

teste sorológico de animais provenientes da baixada maranhense, de modo a verificar a soroprevalência dessa 

enfermidade. Estipulou-se através de cálculos o total de 350 amostras, distribuídas em sete municípios. A 

coleta do sangue se deu pela veia jugular externa, e posteriormente acondicionada para que houvesse 

formação do soro. Após fazer as alíquotas eram armazenadas a -20ºC e retiradas somente na hora do teste. O 

teste preconizado foi a Imunodifusão em Gel de Agar (IDGA). Após o término dos testes, o quantitativo 

encontrado foi de 50 animais (14,28%) (Figura 1). A regional de Viana apresentou maior número de soros 

positivos, com 38(76%) amostras (Tabela 1). Os municípios que mais apresentam animais reagentes foram 

Arari e Pinheiro, com 15(30%) e 12(24%), respectivamente. Resultados similares foram encontrados no Irã 

(BRUJENI et al.,2010), se caracterizando, portanto, como uma região de média prevalência. As fêmeas 

foram mais acometidas (86%) (Figura 2), correlacionando ao trabalho feito por Sponchiado et al. (2010), que 
encontraram o percentual de 85,33%. A faixa etária com maior soropositividade foram os animais com idade 

igual ou superior a 24 meses, com um total de 34 (68%). Trabalhos realizados por Santos et al. (2010) 

encontraram a prevalência de 38,04% para animais com idade entre 12-24 meses e 61,96% para animais com 

idade superior à 24 meses. Quando analisado os fatores de risco, constatou-se que nenhum criador usava a 

quarenta nos animais adquiridos de outras propriedades, todos os criadores utilizavam a mesma agulha para 

vacina e vermifugar o gado, resultados estes parecidos com os encontrado por Santos et al, (2010). O risco 

relativo se mostrou superior na ausência da assistência veterinária, estabulação e uso repetido da luva 

obstétrica, após análises estatísticas pelo método qui-quadrado. Essa alta prevalência pode estar ligada à 

forma de manejo aplicado, aliado às más práticas de sanidade animal, controle de vetores e fômites e falta de 

ações que orientem os criadores sobre essa enfermidade, no que diz respeito à epidemiologia, manifestação 

clínica, prevenção, manejo adequado.   
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    IDGA   

Regionais 
  

 

Reagente Não reagente Total 

Pinheiro 12 38 50 

Viana 38 262 300 

Figura 1. Gráfico da Soroprevalência da Leucose Enzoótica Bovina em Búfalos dos Municípios da 

Baixada Maranhense.  

 

Tabela 1. Distribuição de frequências de bubalinos sororeagentes à imunodifusão em gel de Agar 
(IDGA) para Leucose Enzoótica Bovina em relação às regionais estudadas. 

 

Figura 2. Gráfico da soroprevalência entre sexo. 
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O padrão metabólico dos pecilotérmicos é constantemente ajustado, de acordo com as variações nas 

condições ambientais dos micros e macroambientes, variações na temperatura, alterações na disponibilidade 

de alimento imprimindo comportamentos específicos frente à flutuação da atividade metabólica, inserção de 

períodos de reprodução, alteração no índice de ingesta e na atividade de locomoção (CIPOLLA et al., 1988; 

MARQUES & MENNA-BARRETO, 1997). Estudos realizados na década de 90 demonstraram que a 

temperatura ambiente influencia diretamente na atividade do sistema endócrino, bem como na regulação das 

vias metabólicas (FENOGLIO et al., 1992; SCAPIN & DI GIUSEPPE, 1993). Neste aspecto, foi 

demonstrado que, modificações na temperatura têm relação direta com o comportamento do sistema 

endócrino sendo que temperaturas mais elevadas induzem aumento na insulinemia e na atividade da enzima 
glicogênio sintetase. Por outro lado, em baixas temperaturas, a concentração plasmática dos hormônios 

glucacon, adrenalina, glicocorticóides e hormônios de crescimento e a atividade da enzima glicogênio 

fosforilase torna-se maior, sugerindo influência sazonal no controle de funções neuroendócrinas (SCAPIN & 

GIUSEPPE, 1993). Tem sido demonstrado que os peixes mantêm as reservas de glicogênio elevadas como 

estratégia metabólica visando à sobrevivência frente às mudanças ambientais (MORAES et al., 1996). 

OLIVERA (2010) observou que durante o jejum de 60 dias da tartaruga Kinosternon scorpioides a via 

metabólica ativada nos primeiros 15 dias de jejum foi a glicogenólise hepática enquanto que a mobilização 

dos lipídeos foi mais evidente aos 60 dias de jejum, período em que iniciou a mobilização das proteínas, 

entretanto a mobilização dos lipídeos e das proteínas não foram completas, mostrando a capacidade desses 

animais sobreviverem em condições nutricionais e ambientais adversas. Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar as respostas metabólicas à variação sazonal de espécimes de Kinosternon scorpioides 
adultos criados em cativeiro. A somatória de tais conhecimentos poderá possibilitar a criação da espécie em 

cativeiro e com isso consolidar uma alternativa econômica para os habitantes de regiões ribeirinhas onde se 

encontra a espécie de forma nativa. O experimento foi conduzido no Núcleo de Estudos de Animais 

Silvestres do Curso de Medicina Veterinária do campus de São Luis, no período de outubro de 2010 a agosto 

de 2011. Foram utilizadas 18 fêmeas adultas, com peso entre 277,5 e 362,5 g divididos em três grupos com 

seis animais cada, com coletas nos meses de janeiro e abril referentes à estação chuvosa e agosto referente à 

estação seca. Para análise de variância foi utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey estudentizado. Os resultados demonstraram que não houve diferenças 

estatísticas em relação ao Índice Hepatossomático (IHS) nas diferentes fases do ciclo anual enquanto que no 

Índice Músculo Somático (IMS) destacamos um aumento da massa muscular na estação seca (Tabela 01).  

De acordo com os resultados IHS não sofreu influencia sazonal, entretanto a segunda coleta na estação 

chuvosa apresentou menor valor o que se pode inferir que as reservas energéticas podem ter sido canalizadas 
para a vitelogênese. Alguns autores observaram, em peixes juvenis aumento do IHS e do glicogênio hepático, 

com a diminuição da proteína bruta na ração (HIDALGO E ALLIOT 1988; HATLEN et al., 2005). O 

aumento do IMS na estação seca pode significar que nesse período há necessidade de mobilização da 

proteína muscular. Segundo STOREY (2002), as proteínas do músculo esquelético podem ser usadas de 

forma substancial e os aminoácidos decorrentes de sua hidrólise geralmente utilizados para a produção de 

glicose via gliconeogênica. A avaliação da concentração plasmática de glicose (Tabela 02) realizada na 

estação chuvosa foi inferior a da estação seca. Neste sentido acreditamos que a elevada concentração de 

glicose na estação seca tenha relação com a utilização de outros substratos como fonte energética. Entretanto, 

não se sabe se houve mobilização do glicogênio ou dos lipídeos hepático e muscular ou da proteína 

esquelética para o aumento da concentração plasmática de glicose. Outro fator que também deve ser levado 

em consideração é o período de estivação que ocorre no período de estiagem das chuvas, observado nessa 
espécie no estado do Maranhão (COSTA et al., 2006; PEREIRA,  2007), que também pode ter contribuído 

para a mobilização de reservas energéticas. Observamos ainda que os valores encontrados em nosso trabalho, 

durante a estação chuvosa, foram similares aos encontrados por OLIVEIRA, 2010 na mesma espécie 

65,19±16,00 mg/dL. Com o objetivo de verificar se a concentração sérica de triglicerídeos também é 
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influenciada pela variação sazonal, determinamos a concentração deste em três épocas diferentes e 

constatamos um aumento significativo na segunda coleta (Tabela 02) possivelmente devido a uma 

mobilização maior dos ácidos graxos, período de nidificação desses animais. De acordo com DA SILVA & 

MIGLIORINI (1990), os répteis, assim como outros vertebrados, armazenam e utilizam os lipídeos como 

suplemento energético para sua manutenção durante o período de estiagem ou durante a nidificação ou ainda 

em ambos os casos. Também foram observadas flutuações na concentração de triglicerídeos no soro das 

tartarugas o que possivelmente foi devido à reprodução e à exigência de armazenamento dos estoques de 

gordura. OLIVEIRA (2010) também observou flutuações ao estudar a mesma espécie com média de 

390,07±210,48 mg/dL e SANTOS et al. (2005), na  Podocnemis expansa com média de 127,65±100,86 

mg/dL variando de 32 a 506 mg/dL. Com relação à concentração sérica de ácido úrico pode observar-se que 

não houve diferenças significativas entre os três períodos estudados (Tabela 02), entretanto apenas no início 
do período chuvoso, observou-se uma tendência de aumento. Esses resultados diferiram bastante dos 

encontrados por OLIVEIRA (2010) quando os animais se encontravam em estado alimentado, entretanto são 

similares aos valores encontrados em animais em estado jejuado. Esses resultados podem indicar que houve 

um consumo muito grande de alimento ou uma mobilização das proteínas da musculatura esquelética para 

fornecer aminoácidos para a glicogênese. RAPATZ e MUSACCHIA (1957) observaram um aumento da 

concentração de ácido úrico na urina com oito semanas de jejum. As respostas obtidas mostram que o 

Kinosternon scorpioides possui um ritmo sazonal intrínseco. É uma espécie que apesar do metabolismo 

intrínseco sofre alterações frente as variações climáticas e que mobilizam grande quantidade de reservas 

energéticas em seu período reprodutivo. 

 

Tabela 1 - Peso dos animais, índice hepatossomático e índice muscular somático da espécie Kinosternon 
scorpioides, em São Luis. Maranhão, 2011. 

Fase do ciclo anual Peso do animal (g)  IHS (%) IMS (%) 

Estação chuvosa 

(janeiro) 

239,08±37,52 b 3,99±1,37 a 0,62±0,11 b 

Estação chuvosa 

(abril) 

324,0±31,45 a 2,84±0,60 a 0,45±0,10 b 

Estação seca 

(agosto) 

262,42±48,72 b 4,10±0,98 a 0,92±0,16 a 

Abreviações: IHS – Indice Hepatossomático; IMS – Indice Muscular Somático 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey estudentizado. 

p 5% 

 

Tabela 2 - Parâmetros bioquímicos da espécie Kinosternon scorpioides, em São Luis. Maranhão, 2011. 

Fase do ciclo anual      Glicose (mg/dL)   TGL (mg/dL) Ácido Úrico 

(mg/dL) 

Estação chuvosa 

(janeiro) 

58,33±8,93 b 204,4±175,42 b 1,7±0,70 a 

Estação chuvosa 

(abril) 

59,67±6,91 b 818,8±368,82 a 1,1±0,79 a 

Estação seca 

(agosto) 

73,11±10,28 a 254,4±174,51 b 1,0±0,31 a 

Abreviações: TGL – Triglicerídeos; Ac. Úrico – Ácido úrico 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey estudentizado. p 5% 

 Palavras-chave: Kinosternon scorpioides, metabolismo energético, sazonalidade 

 

REFERÊNCIAS 

 

CIPOLLA, J.; MARQUES, N.; MENNA-BARRETO, L.S. 1988. Introdução ao estudo de cronobiologia. 

Icone Editorial. 270p. 

COSTA, F.B.; OLIVEIRA, A.S.; SOUSA, A.L.; COSTA, A.P.; ARAÚJO, A. V. C.; ROCHA, A. L.; 

COELHO, G. B. Aspectos biométricos correlacionados à maturidade sexual em fêmeas de Jurará 

(Kinosternon scorpioides Linnaeus, 1766) em cativeiro. UEMA, 18, 2006, São Luis. Anais... 2006. 

DA SILVA, R.S.M.; MIGLIORINI, R. H. Effects of starvation and refeeding on energy-linked metabolic 

processes in the turtle (Phrynops  hilari).  Comparative Biochemistry and Physiology, Oxford, v. 96A. n.3, 

p. 415-419, 1990. 



229 

 

MARQUES, N.& MENNA-BARRETO, L. 1997.  Cronobiologia: Princípios e Aplicações. EDUSP- 

SP.448p. 

FENOGLIO, C.; BERNOCCHI, G.; BARNI, S. Frog hepatocyte modifications induced by seasonal 

variations: A morphological and cytochemical study. Tissue and Cell, v. 24, n. 1, p. 17-29, 1992. 

HIDALGO, F.; ALLIOT, E. Influence of water temperature on protein requirement and protein utilization in 

juvenile sea bass, Dicentrachus labrax. Aquaculture, Amsterdam, v. 72, p. 11-129, 1988 

MORAES, G.; OLIVEIRA, M.B.; RANTIN, F.T. Themetabolic pattern change of Hopliasmarabalicus 

fromnormoxia to hypoxia condictions.  Revista Brasileira de Biologia, v. 56, n.2, p. 1491-1496, 1996. 

OLIVEIRA, A.S. Efeito do jejum e da realimentação sobre as funções metabólicas da tartaruga 

Kinosternon scorpioides (LINNAEUS, 1776) criada em cativeiro. 2010.47f. Tese (Doutorado Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Veterinária) Universidade Estadual Paulista Campus de Jaboticabal, São Paulo, 
2010 

PEREIRA, L. A, SOUSA, A. L., CUTRIM, M. V. J., MOREIRA, E.G. Características ecológicas do habitat 

de Kinosternon scorpioides scorpioides Linnaeus, 1776 (Reptilia, Chelonia, Kinosternidae) no municipio de 

São Bento – Baixada Maranhense (MARANHÃO, BRASIL). Boletim do Laboratório de Hidrobiologia, 

São Luis, v.20, p. 9-14, 2007.  

RAPATZ, G. L.; MUSACCHIA, X. J. Metabolismo of Crysemys picta during fasting and during cold torpor. 

American Journal of. Physiology, Bethesda, v. 188, p. 456-460, 1957. 

SANTOS, A. L .Q.; MALTA, T. S.; MUNDIN, A. V.; ALVES JÚNIOR, J. R. F.; CARVALHO, S.F.M. 

Variação dos constituintes bioquímicos sanguíneos de Tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa, 

Schweigger – 1812) (TESTUDINATA) mantidas em criatório comercial. Archives of Veterinary Science, 

v. 10, n. 3, p. 1-8, 2005. 
SCAPIN, S.; DI GIUSEPPE, G. 1993. Glycogen phosphorylase activity in the liver of the frog Rana 

esculenta. Comparative Biochemistry and Physiology B, v.105, p. 401- 402, 1993. 

STOREY, K. B. Life in the slow lane: molecular mechanism s of estivation. Comp. Biochem. Physiol. V. 

133, p. 733 – 754, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATURAÇÃO IN VITRO DE OÓCITOS CAPRINOS UTILIZANDO 

RETINÓIDES 

 

Orientado: Lucas Hossoe GOMES – Bolsista BIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientador: Ricardo de Macêdo CHAVES 

Prof. Adjunto I - EMV/CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Hamilton Pereira Santos – Prof. Dr. Departamento de Patologia UEMA; Helder Morais Pereira 

– Prof. Dr. Departamento das Clínicas UEMA; Marco Antonio Lemos de Oliveira – Prof. Dr. Dep. de Vet. 
UFRPE; Paulo Fernandes Lima – Prof. Dr. Dep. de Vet. UFRPE; José Adalmir Torres de Souza – Prof. Dr. 

Departamento de Veterinária UFPI. 

 

No Brasil, a caprinocultura constitui uma atividade de considerável importância econômica e social. Na última 

década, biotécnicas como a inseminação artificial e a transferência de embriões vêm sendo regularmente 

implantadas. Mais recentemente, outras biotécnicas como a fecundação in vitro (FIV) tem ocupado lugar de 

destaque em função do potencial que oferece para acelerar a melhoria genética dos rebanhos (HASLER, 1992). 

Na produção in vitro (PIV) a maturação in vitro (MIV) é um processo no qual oócitos oriundos de pequenos e 

médios folículos antrais, meioticamente interrompidos (prófase I ou fase de vesícula germinativa), são cultivados 

em laboratório para se tornarem aptos à fecundação e alcançarem a metáfase II (MII) com expulsão do primeiro 

corpúsculo polar. No oócito de cabra estas mudanças duram aproximadamente 27 horas (RHO et al., 2001). 
Vitamina A é um termo genérico para um grupo de compostos com atividades similares. Esses compostos 

incluem o retinol e seus derivados, o retinol (RE) e o ácido retinóico (AR). Há muito tempo se conhece que um 

nível adequado de vitamina A na dieta materna é decisivo para o desenvolvimento normal do embrião (KALTER 

& WARKANY, 1959). Objetivamos com este estudo estabelecer condições de cultivo de oócitos caprinos que 

proporcionem a obtenção de estruturas oocitárias qualitativamente semelhantes àquelas produzidas in vivo.  Os 

ovários foram obtidos em abatedouros da Região Metropolitana de São Luis-MA e Recife-PE. Em um período 

máximo de três horas, foram transportados ao Laboratório de Reprodução Animal da Escola de Medicina 

Veterinária da UEMA e Laboratório de Biotecnologia da UFRPE, em garrafa térmica contendo solução 

fisiológica acrescida de 30 g/mL de sulfato de gentamicina em temperatura variando de 30º C. Sob lupa, os 

oócitos foram então recolhidos com Tomcat e colocados em placa de cultura descartável de 35 x 10 mm, 

contendo o meio de colheita (MC), classificados e selecionados de acordo com a quantidade de células do 
cumulus e integridade do ooplasma (Figura 2) com base na classificação morfológica descrita por Gonçalves et 

al. (2002). Foram testadas, em 10 repetições, meio MBM (controle) as eficiências do retinol (MBM+RT) e do 

ácido retinóico (MBM+AR) sobre a maturação in vitro de oócitos caprinos, utilizando como parâmetros o 

estádio de maturação nuclear, conforme as técnicas utilizadas por Izadyar et al. (1998). Após a maturação, partes 

dos oócitos foram desnudados no agitador mecânico Vortex®, em meio MBM durante três minutos a velocidade 

―7‖ (escala 1-10), colocados entre lâmina e lamínula e fixados em etanol e ácido acético (3:1) por 12 horas e, 

posteriormente corados com orceína acética a 1%, observando-se sob microscopia óptica de imersão (1000x). 

Imediatamente após a coloração foram classificados como não definido (N.D.), oócitos onde não era possível 

identificar a fase da meiose devido à presença de células do cumulus ou da corona radiata (falha no processo de 

desnudamento); degenerado (Deg.), oócitos que se apresentavam vacuolizados, não sendo possível a 

visualização dos cromossomos; vesícula germinativa (V.G.), (Figura 3) núcleo definido, com ou sem nucléolo, 
sem condensação da cromatina; rompimento da vesícula germinativa (G.V.B.D. - Germinative Vesicle Break-

Down), final da Prófase I com condensação da cromatina (Diacinese); metáfase I (MI), cromossomos já 

condensados formando a placa equatorial ou início da formação da mesma; anáfase I (AI), início da migração 

dos cromossomos para os pólos da célula com fibras do fuso aparentes; telófase I (TI), cromossomos já nos 

pólos, com fibras do fuso aparentes e metáfase II (MII), cromossomos formando a placa equatorial com o 

primeiro corpúsculo polar exteriorizado.  Uma parte dos oócitos (n = 100) do grupo controle (MBM) e dos 

tratados, MBM+RT (n = 100) e MBM+AR (n = 100), serão desnudados e inicialmente processados para 

determinar o estádio de maturação nuclear como anteriormente descrito. Considerando as medidas tratadas em 

percentuais procedemos aos seguintes testes, primeiro uma comparação de variâncias, teste F para variâncias ao 

nível de significância 5% (P < 0,05). Foi observada diferença significativa (P < 0,05) na porcentagem de oócitos 

maturados quando se utilizou o meio MBM (53%) em comparação aos meios MBM+RT (61%) e MBM+AR 

(62%), demonstrando um acréscimo no número de oócitos expandidos. Não foi observada diferença significativa 
(P > 0,05) quando comparada a porcentagem de oócitos caprinos maturados em meio que utilizaram o RT e AR 

(Figura1). Após a maturação, os oócitos foram avaliados para determinar a o estádio de maturação, sendo 

observada diferença significativa (P < 0,05) quando avaliado os oócitos maturados em meio MBM em 

comparação aos meios MBM+RT e MBM+AR, que utilizaram retinóides. Apenas nas porcentagens dos oócitos 
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as fases de Degenerados e VGBD, não foram observadas diferenças significativas (P > 0,05) quando se utilizou o 

meio MBM em comparação os meios MBM+RT e MBM+AR (Tabela 1). É possível sugerir tratar-se de uma 

estratégia eficiente e que deve ser adotada para aumentar a maturação in vitro, com consequente aumento a 

produção in vitro de embriões caprinos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Estádio da maturação nuclear de oócitos de fêmeas caprinas abatidas, maturados in vitro em meios 

suplementados ou não com retinóides. 

 

Estádio de maturação nuclear  

                   Meios de Maturação in vitro 

 MBM 

% 

MBM+RE 

% 

MBM+AR  

% 

Degenerados (Deg.)  7 a 7 a
 

7 a  

Não Definido (ND)  7 a 5 b 
 

5 b
 

Vesícula Germinativa (VG)  5 a 3 b 
 

3 b
 

Rompimento da VG (GVBD)  11 a 11 a
 

11 a
 

Metáfase I (MI)  8 a 7 b 
 

7 b 
 

Anáfase I (AI)  5 a 4 b 
 

3 b 
 

Telófase I (TI)  4 a 2 b
 

2 b
 

Metáfase II (MII)  53 a 61 b 
 

62 b 
 

Total   100 100 100 

Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferenças significativas (P < 0,05) pelo teste F. 

 % = porcentagem.  
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Palavras-chave: Ácido Retinóico, Retinol, Produção in vitro. 
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A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma doença infecciosa altamente contagiosa de evolução crônica, que 

acometem bovinos, principalmente o rebanho leiteiro, causando prejuízos econômicos consideráveis, com 

capacidade de ocasionar, após longos períodos, (1 a 8 anos) uma proliferação de linfócitos infectados com a 

formação de linfossarcoma Oie (2009). Estudos realizados afirmaram que a ampla distribuição da doença no 

Brasil causam perdas econômicas com descarte dos animais afetados clinicamente (linfossarcoma), barreiras 

internacionais de comércio de animais vivos, sêmen e embriões de animais soropositivos, queda da produção 

e do teor de gordura do leite, gastos com medicamentos e atendimento veterinário (BRAGA & LAAN, 

2001). Nesse contexto, a LEB apresenta-se como motivo de preocupação, pois, é considerada uma das 

enfermidades que mais tem se difundido no mundo. Assim o presente trabalho teve como objetivo estimar a 
frequência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) em rebanhos leiteiros da regional de Bacabal – Maranhão; 

além de avaliar afrequência da Leucose Enzoótica Bovina por categoria de animais e utilizar a Macro-

Imunodifusão em Gel de Ágar (Macro-IDGA), como a técnica laboratorial para o diagnóstico da Leucose 

Enzoótica Bovina. A pesquisa foi realizada nos municípios de Bacabal, São Luís Gonzaga, Bom Lugar, Lago 

Verde e Olho D‘água das Cunhãs constituintes da Regional de Bacabal, Maranhão, A escolha das 

propriedades se deu de forma aleatória através de sorteios, onde foram colhidas 200 amostras de sangue 

através da punção da veia jugular, obedecendo à seguinte estratificação: duas novilhas de reposição (12-24 

meses), sete vacas (≥24 meses) e um touro (≥24 meses). As amostras de sangue foram conduzidas 

posteriormente sob refrigeração ao Laboratório de Doenças Infecciosas do Curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Em seguida as amostras foram centrifugadas, e transferidas 

para tubos tipo eppendorff®  e mantidas a -20ºC até a realização dos testes sorológicos. As amostras foram 
submetidas à técnica de Macro-imunodifusão em Gel de Agar (IDGA) para detectar anticorpos do Vírus da 

Leucose Enzoótica Bovina (anti-VLEB) descrita por (MILLER, 1976), utilizando-se o kit produzido pelo 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO PARANÁ (TECPAR), que detecta anticorpos ant-gp51, de acordo com o 

fabricante. Os dados de frequência de anticorpos contra o vírus Leucose Enzoótica Bovina obtidos neste 

estudo demonstraram que das 200 amostras de soro sanguíneo analisadas, oriundas dos municípios de 

Bacabal, São Luís Gonzaga, Bom Lugar, Lago Verde e Olho D‘agua das Cunhãs sendo essas, submetidas ao 

teste de IDGA, com uma frequência de 63,50 % (n=127) de animais reagentes e 36,50% (n=73) não 

reagentes, figura 01. Com relação aos municípios avaliados, observou-se uma frequência de 72,50% (n= 29), 

70,00% (n= 28), 65,00% (n=26), 65,00% (n=26) e 45,00% (n=18) em Bacabal, São Luís Gonzaga, Bom 

Lugar, Lago Verde e Olho D‘agua Cunhãs respectivamente, figura 02. Avaliando-se as propriedades 

analisadas observou-se que todas apresentaram animais reagentes cujas, proporções variaram de 45 a 

72,5%.Com relação à faixa etária, novilhas entre 12-24 meses apresentaram uma frequência de 38,05%, 
vacas ≥ 24 meses de idade corresponderam com uma frequência de 58,14% e touros ≥ 24 meses 

apresentaram 37% de anticorpos contra o vírus da Leucose Enzoótica Bovina, figura 03. Ao analisar-se a 

frequência da Leucose Enzoótica Bovina na bacia leiteira da regional de Bacabal–MA , verificou-se que 

100% dos rebanhos avaliados apresentavam pelo menos um animal infectado. Com base nos resultados de 

200 amostras de bovinos submetidos ao teste sorológico para Leucose Enzoótica Bovina (LEB), nos cinco 

municípios da Bacia Leiteira da Regional de Bacabal – Maranhão pode-se concluir que, a Leucose Enzoótica 

Bovina ocorre com alta frequência nos bovinos leiteiros de todos os municípios avaliados nesta pesquisa, 

onde a maior frequência foi encontrada no município de Bacabal e a menor em Olho D‘agua das Cunhãs. 

Verificou-se que a categoria de vacas  24 meses, apresentou a maior frequência de animais 

sorologicamente positivos para a LEB. 
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Figura 01. Gráfico da frequência de anticorpos contra o Vírus da Leucose Enzoótica Bovina nos municípios 

de Bacabal, São Luís Gonzaga e Bom Lugar, Lago Verde e Olho D‘agua das Cunhãs, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Gráfico da frequência de anticorpos contra o Vírus da Leucose Enzoótica Bovina por 

município, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Gráfico da frequência de anticorpos contra o Vírus da Leucose Enzoótica Bovina por 

faixa etária, 2011. 

Palavras-chave: bovinos, aptidão leiteira, frequência. 
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A leishmaniose visceral canina é uma doença que acomete cães é e transmitida pela picada do inseto vetor 

denominado flebotomíneo. No Brasil, a leishmaniose tem sido relatada principalmente na periferia das 

grandes cidades como Belo Horizonte, Teresina, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Luís (MARZOCHI et al, 

1994; TESH, 1995). A prevalência nessas áreas pode atingir 20 a 60% nos cães e a incidência na população 
humana varia de 1 a 2% (FEITOSA et al., 2000). Na cidade de São Luís, onde a soroprevalência da 

leishmaniose visceral pode atingir 25 a 51,61%, a dispersão da infecção, provavelmente é devido a 

indiscriminada circulação de cães infectados e a manutenção de ambientes peridomiciliares, em condições 

propícias à proliferação do vetor. (GUIMARÃES et al, 2005; ABREU-SILVA et al, 2008). Os cães são 

considerados os principais mantenedores e disseminadores da L. chagasi no meio urbano. A LVC 

caracteriza-se por apresentar um largo espectro de lesões que variam desde a infecção clínica silenciosa até 

uma forma clinica manifesta, levando o animal à morte. Os principais sinais clínicos da LVC são: (1) lesões 

cutâneas que compreendem a seborréia, alopecia generalizada ou localizada preferencialmente ao redor da 

órbita ocular denominada ―máscara leishmaniótica‖, ulcerações e a onicogrifose; (2) linfadenopatia 

caracterizada pela hipertrofia dos linfonodos tornando-os facilmente palpáveis clinicamente, como os 

cervicais e poplíteos; hepatoesplenomegalia; (4) perda de peso progressiva (caquexia); (5) edema das patas; 

(6) lesões oculares como a opacidade córnea e a blefarite (LIMA et al., 2004; XAVIER et al., 2006). A 
kaloba (Perlagonium sidoides) é uma planta originária da áfrica do Sul muito utilizada na medicina popular, 

tendo como principal indicação terapêutica o tratamento de doenças crônicas  (Kim et al. , 2009).  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: http://www.smgrowers.com/products/plants/plantdisplay.asp?plantid=2413 
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De acordo com Conrad et al. (2007), o  extrato de P. sidoides, aumenta a velocidade de recrutamento de 

células fagocíticas, bem como, induz a explosão respiratória nos macrófagos parasitados.  Considerando que 

a Leishmania é um microorganismo intracelular obrigatório e que a Kaloba atua nos mecanismos efetores 

que induzem uma resposta do tipo Th1, propomos o seguinte esquema de atuação do extrato do P. sidoides. 
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Figura 3. Número de ovos de Amblyseius aerialis em função da densidade de ovos de Aleurocanthus 

woglumi consumidos. 
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Figura 4. Número de ovos de Amblyseius aerialis em função da densidade de ninfas de 1º ínstar de 

Aleurocanthus woglumi consumidos. 

 

Quando utilizado as ninfas de 1º instar como alimentação do ácaro predador A. aerialis as taxas de 

oviposição nas densidades de 5, 10, 20 e 40 ninfas foi de 6 ±0,01; 0,52 ±0,02; 0,52 ±0,02; 0,70 ±0,01, 

respectivamente (Figura 4). Ainda não podemos afirmar que A. aerialis pode atuar como um inimigo natural 
em potencial de A. woglumi, pois mais estudos serão feitos com as demais fases do ciclo biológico da mosca-

negra-dos-citrus para darmos repostas mais conclusivas sobre o comportamento do ácaro predador em 

relação à mosca negra, A. woglumi.O ácaro Amblyseius aerialis mostrou uma baixa capacidade de predação 

para os estágios de ovo e ninfa I da mosca negra,sendo a fase de ninfa de 1º instar da mosca negra foi a 

preferida pelo ácaro predador se comparado ao estágio de ovo.Os indivíduos alimentados com ovos de A. 

woglumi tiveram maiores taxas de oviposição. 
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A ordem Carnívora é constituída por dois grupos: os Feliformia e os Caniformia. A subordem Feliformia 

inclui 121 espécies em 54 gêneros e a subordem Caniformia inclui 165 espécies em 72 gêneros (VAUGHAN 

et al, 2009).  Os Carnívoros apresentam uma ampla distribuição no mundo, exceto na Austrália, e Nova 

Zelândia (EISENBERD E REDFORD, 1999; NOWAK, 1999; RAMOS Jr., et al 2003).A Família Canidae é 

constituída 16 gêneros e 36 espécies (NOWAK, 1999; RAMOS Jr., et al 2003). No Brasil encontram-se 06 

espécies de canídeos silvestres, sendo uma delas da Sub-familia Symocyoninae, a Speothos venaticus 

(cachorro-do-mato vinagre) (RAMOS JR., et al 2003) e as demais da Sub-familia Caninae: Chrysocyon 

brachyurus (lobo-guará), Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Lycalopex vetulus (raposa-do-cerrado), 

Lycalopex gymnocercus (cachorro-do-campo), e Atelocynus microtis (cachorro-mato-de-orelha-curta) 

(BECKER E DALPONTE, 1999; NOWAK, 1999; RAMOS Jr., et al 2003). Cerdocyon thous (LINNAEUS, 

1776) é popularmente conhecido como cachorro-do-mato, raposa, lobinho, lobete, graxaim, graxaim do mato, 
mata virgem, guacinto, fusquinho, rabo fofo (COUTERNAY E MAFFEI, 2004). O Cerdocyon thous é o 

canídeo mais comum do continente Sul Americano (RAMOS Jr et al, 2003).São animais de hábitos noturnos 

e crepusculares (BERTA, 1982; RAMOS Jr. et al, 2003; COURTENEY E MAFFEI, 2004). Geralmente sua 

pelagem é amarelo-acinzentado para preto, apresentando o ventre grisalho com branco e uma faixa escura 

que se estende para a cauda e os membros, havendo uma variação na tonalidade do escuro (BERTA, 1982; 

EISENBERG E REDFORD, 1999; COUTERNEY E MAFFEI, 2004). Lycalopex vetulus é popularmente 

conhecida como raposa-do-campo, raposinha, raposinha-do-campo é uma espécie endêmica do Brasil, 

associada ao Cerrado e áreas de transição como o Pantanal. Sua ocorrência é registrada nos estados de Minas 

Gerais, São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Piauí, Bahia e Maranhão 

(DALPONTE E COUTERNAY, 2004; OLIVEIRA et al, 2007). É de hábito noturno e crepuscular, pode ser 

solitário ou  viver aos pares em pequenas unidades familiares com fêmea e filhotes (NOWAK,1999). Os 
limites ao norte da distribuição de C.thous e de L. vetulus não são bem conhecidos a semelhança morfológica 

desse animal com outras raposas acaba dificultando a identificação em campo sendo interessante a realização 

de análises moleculares. Este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade genética da região 

controladora do DNA mitocondrial de raposas coletadas no estado do Maranhão e Norte de Tocantins,  com a 

finalidade de obter dados a respeito da estruturação de populações e história evolutiva de C. thous e L. 

vetulus ao norte de sua distribuição no território brasileiro. Foram obtidas 21 amostras de raposas através de 

colaborações estabelecidas com Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA), coleções da 

Universidade Estadual do Maranhão (LABWICK) e do projeto: ―Levantamento de Animais Atropelados em 

Rodovias as margens do Rio Tocantins‖ (IBAMA/PNCM). O DNA dessas amostras foi extraído utilizando o 

protocolo de Sambrook et al (1989), com o uso de fenol clorofórmio.Os segmentos da região controladora do 

DNA mitocondrial foram amplificados utilizando os primers: ccr-dr1:cctgtgaccattgactgaatagc  mtlpro2: 

cactatcagcacccaaagctg (TCHAICKA et al., 2007). As seqüências de DNA mitocondrial foram visualmente 
verificadas e corrigidas manualmente utilizando o programa Bioedit (HALL, 1999), posteriormente alinhadas 

através do CLUSTAW/MEGA 3.0 (KUMAR et al, 2004). ). Índices de diversidades foram calculados com 

auxilio do programa DNAsp (ROZAS et al., 2003).  As amostras foram seqüenciadas sendo que apenas oito 

seqüências apresentaram bons produtos. Através de comparações do Genbank podemos afirmar que das 

amostras seqüenciadas, sete correspondem a Cerdocyon thous e uma das amostras a Lycalopex vetulus.Das 

amostras de C. thous foram obtidos 438 pares de bases da região controladora do DNA mitocondrial dos 

quais 32 sítios mostraram-se variáveis, com 20 sítios informativos para parcimônia. Foram observados sete 

haplótipos diferentes. O segmento apresentou uma diversidade nucleotídica π de 0,02664. Esse segmento 

possui 29,8% de Timina, 25,4% de Citosina, 27,3% de Adenina, 17,5% de Guanina. Para a análise molecular 

das oito seqüências obtivemos 438 pares de bases da região controladora do DNA mitocondrial, sendo 25 

sítios informativos para parcimônia, e 46 sítios variáveis. Foram observados oito haplótipos diferentes. Com 
uma diversidade nucleotídica π de 0, 03594. O segmento apresentou 29,9% de Timina, 25,4% de Citosina, 

27,2% de Adenina e 17,5% de Guanina. Nossos resultados indicam para a amostragem de Cerdocyon uma 

alta diversidade nucleotídica se comparados com outros carnívoros, a raposa do ártico (Alopex lagopus π= 

0,009; Dalén et al 2005), Lontra ( Lontra longicaudis π= 0,0049; Trinca et al 2007) e o Lobo-guará  
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(Chrysocyon brachyurus π= 0,0013; Prates jr.,2008). Corroborando com a alta diversidade nucleotídica 

observada em Cerdocyon thous por Tchaicka et al 2007. A ocorrência de L. vetulus na região sul do 

Maranhão corrobora as observações de Oliveira et al (2007), ampliando a distribuição da espécie para norte 

dos limites descritos até então na literatura.  

 

Palavras-chave: Canidae, DNA mitocondrial, diversidade genética 
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Macrobrachiunm rosenbergii é conhecido popularmente como Camarão Gigante da Malásia, pertence à 

Família Palaemonida (RODRIGUES, 1980), e é encontrado nas regiões tropicais e subtropicais do Indo-

Pacífico, com registros confirmados em diversos países do sul e sudeste asiático. No Brasil foi introduzido no 

ano de 1977 com sua expansão no território brasileiro em 1980 através de técnicas de aqüicultura para o 

cultivo de camarão da água doce (VALENTI, 1996). O escape acidental de Macrobrachiun rosenbergii para 

o ambiente natural representa uma séria de ameaças às espécies brasileiras nativas. Por ser uma espécie de 

fácil expansão pode atuar gerando a perda da biodiversidade local, o que causa danos ecológicos (HÓRUS, 
2005; SOUZA et al., 2009). O desenvolvimento da espécie Macrobrachium rosenbergii em águas estuarinas, 

está correlacionado a salinidade que apresenta amplas variações, sendo esta mais baixa que a zona costeira ou 

oceânica, porém em determinados locais pode ser mais elevada, devido às baixas precipitações e alta 

evaporação (ARAGÃO et al., 2001). Essas variações estão associadas às estações do ano, à salinidade do 

mar, e às amplitudes de marés (SOARES- FILHO, 1996). O presente trabalho analisou a variabilidade 

genética e estruturação populacional do gene mitocondrial da citocromo oxidase subunidade I do camarão 

Macrobrachiunm rosenbergii na região do Litoral Oriental Maranhense, nos municípios de Barreirinhas e 

Primeira Cruz. Foram extraidos o DNA genômico de 61 amostras sendo 29 de Primeira Cruz e 32 de 

Barreirinhas utilizando o protocolo de Medrano etal.,(1990) precipitação por cloreto de sódio (NaCl) com 

concentração a 5M.  Após a extração, segui-se a amplificação da região COI (Citocromo Oxidase da 

Subunidade I) do mtDNA de interesse através de reações de PCR utilizados neste estudo, a viabilidade dos 
pares de primers LCO- 1490 e HCO-2198 (Folmer etal.,1994), seqüenciamento dos produtos amplificados e 

posterior análise pelo programa Chromas LITE 2.01 para correção dos pares de bases, em seguida alinhadas 

através do programa MEGA5. 05. As amostras foram submetidas ao BLAST (ALSCHUL etal., 1990) para 

confirmação da identidade com o gene da citocromo oxidase I do M. rosenbergii.  Foram obtidos bons 

produtos de seqüenciamento para quatro indivíduos, que revelaram 4 diferentes haplótipos, baseados em 8 

sítios polimórficos (Tabela1). 

 

 

Tabela1- Variação haplótipica de Macrobrachium rosenbergii para as seqüências obtidas no presente estudo. 

 

 

 

Os resultados observados até o momento, indicam o citocromo oxidase I do mtDNA como um bom marcador 

para estudos populacionais em M. rosembergii. A continuação das análises fornecerá informações sobre a 

estruturação populacional e origem das populações do camarão da malásia na área de estudo.  

 

INDIVÍDUO SÍTIOS POLIMÓRFICOS 

Mr_20 ATCGCGG? 

Mr_25 TC.....A 

Mr_22 ?C...??? 

Mr_59 TCTATAAG 
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Figura1- (A) Gel de agarose 1% com amostras de M.rosenbergii, (B) Gel de agarose 1% com o DNA 

amplificado de M.rosenbergii. 

 

Palavras-chave: COI (citocromo oxidase subunidade I), Macrobrachiunm rosenbergii, Variação e 

Estruturação populacional. 
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O parasitismo intestinal ainda constitui um dos mais sérios problemas de Saúde Pública no Brasil, 

principalmente pela sua correlação com o grau de desnutrição das populações, afetando especialmente o 

desenvolvimento físico, psicossomático e social de escolares (FERREIRA; ANDRADE, 2005). No 

Maranhão, o quadro não é diferente do encontrado no resto do país (ALVES, 2010; SÁ-SILVA, 2010; 

SILVA-SOUZA, 2008). A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1997) fomenta que há a necessidade de se 

trabalhar o processo saúde-doença no ambiente escolar, e, isto pode ser feito através de ações em Educação 

em Saúde. A Educação em Saúde como tema transversalizado deve ser explorada, discutida e problematizada 

na escola (SÁ-SILVA et al., 2010). Neste sentido, a presente pesquisa objetivou discutir o tema transversal 

Saúde no ensino de Ciências utilizando-se da problemática das parasitoses intestinais como tema de 

discussão acadêmica. Nosso intuito não foi apenas descrever incidências e tipologias de parasitos intestinais. 
Esses dados são importantes. No entanto, conhecer as ideias e representações dos professores sobre o 

problema também se constitui numa ação de pesquisa relevante. É preciso compreender as representações 

desses professores sobre os temas Saúde, Parasitoses Intestinais e Ensino de Ciências para que possamos 

planejar intervenções preventivas que levem em conta os conhecimentos e saberes dos docentes. A pesquisa 

se desenvolveu em duas etapas. Inicialmente procurou-se conhecer a incidência de parasitos intestinais dos 

estudantes das duas escolas objetos de investigação: UEB ―Prof. Nascimento de Moraes‖ e UEB ―Tancredo 

Neves‖. Assim, foram realizados 230 exames parasitológicos de fezes na primeira escola e 126 na segunda 

escola. A técnica coproparasitológica utilizada para processamento das amostras e detecção de cistos de 

protozoários e ovos de helmintos foi o Método de Hofmam, Pons e Janer ou Método de Sedimentação 

Espontânea. A pesquisa qualitativa foi o passo seguinte, realizada através da técnica de entrevista 

denominada Grupo Focal que seguiu as orientações metodológicas de Kizinger (2009), Víctora; Knauth; 
Hassen (2000) e Minayo (2008). Para a apreensão das representações sociais sobre Saúde, Parasitoses 

Intestinais e Ensino de Ciências, realizamos dois momentos de entrevista em cada uma das duas escolas. 

Utilizamos um roteiro previamente construído para o encaminhamento da entrevista. As docentes foram 

questionadas sobre o universo das parasitoses intestinais, o conceito de Saúde e o papel da escola como 

agência promotora de ações preventivas tendo como perspectiva didática o ensino de Ciências. As entrevistas 

realizadas nos grupos focais foram gravadas, transcritas e categorizadas. O índice de positividade para 

parasitos intestinais foi de 31,74% na escola UEB ―Prof. Nascimento de Moraes‖ e de 32,5% na escola UEB 

―Tancredo Neves‖. Em ambas as escolas, os dados nos permitiram constatar que as crianças do sexo 

feminino foram as mais acometidas por parasitos intestinais, tendo como índices, respectivamente, 56,16% e 

58,9%. Sobre o tipo de parasitismo encontrado nas amostras fecais dos escolares, constatou-se, na UEB 

―Prof. Nascimento de Moraes‖, que 72,23% estavam monoparasitadas, 21,91% biparasitadas e 6,86% 

triparasitadas. As modalidades de parasitismo encontradas nas amostras dos alunos da UEB ―Tancredo 
Neves‖ foram monoparasitismo, representando 12,2% e o biparasitismo, correspondendo a 77,8%. A 

frequência de alunos albergando helmintos intestinais foi de 73,97% na primeira escola e de 24,4%, na 

segunda escola. Quanto à incidência de protozoários, na UEB ―Prof. Nascimento de Moraes‖ encontramos 

61,64% de positividade. Na UEB ―Tancredo Neves‖, a incidência de protozoários foi de 87,8%. Tais 

resultados mostram-se elevados e sugerem que ações educativas devem ser priorizadas. A etapa seguinte 

utilizou os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa. As entrevistas realizadas forneceram 

as seguintes categorias com suas respectivas representações: ―Representações sobre Saúde‖ (a maioria das 

docentes entende esse conceito a partir de uma visão unilateral e biologicista); ―Representações sobre as 

parasitoses intestinais‖ (as docentes perceberam as parasitoses intestinais como sendo sinônimos de 

lombrigas, microorganismos e parasitos); ―Representações sobre o processo de transmissão das parasitoses 

intestinais‖ (para a maioria das docentes as parasitoses intestinais são transmitidas por água e alimentos 
contaminados, ausência de saneamento e a falta de higiene); ―Representações sobre sinais e sintomas das 

parasitoses intestinais‖ (para as doentes essas enfermidades causam indisposição, fraqueza e mal-estar); 

―Representações sobre a prevenção das parasitoses intestinais‖ (de acordo com a visão das entrevistadas a 

prevenção se dá principalmente por ações de higiene); ―Pensar a prevenção das parasitoses intestinais a 
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partir do Ensino de Ciências‖ (as professoras acreditam que pelo ensino de Ciências podem ser 

desenvolvidas ações de prevenção utilizando-se de diversas metodologias: aulas de campo, seminários, feiras 

de Ciências, aulas de laboratório). Concluímos que ações em educação em saúde são fundamentais para o 

controle das parasitoses intestinais. O ambiente escolar é propício para que os aspectos preventivos de tais 

enfermidades sejam conhecidos. A OMS reconhece e valoriza a escola como agência de saúde, assim como o 

papel dos professores como cidadãos promotores de saúde. O olhar qualitativo constituiu-se em uma 

intervenção importante e evidenciou a complexa rede discursiva que estruturam as representações sociais 

sobre o conceito, a transmissão e a prevenção das parasitoses intestinais. Em se tratando de docentes, o 

impacto é bem maior na medida em que, conhecendo as potencialidade e fragilidades conceituais dos 

mesmos, podemos investir na sua formação. Ouvir as professoras nos fez refletir como o quão distantes estão 

as ações governamentais de saúde pública na escola brasileira, e em especial, a escola ludovicense. A maioria 
das representações expostas pelas professoras apresentava conceitos científicos. Tais conteúdos devem ser 

utilizados no planejamento de suas ações em aulas que abordem a prevenção das parasitoses intestinais tendo 

como perspectiva o ensino de Ciências. 

 

Palavras-chave: Parasitoses intestinais, Representações Sociais, Educação em saúde, Ensino de Ciências. 
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A família Mugilidae inclui cerca de 70 espécies de peixes (NELSON, 2006) e 14 gêneros, sendo a maioria 

encontrada nos gêneros Liza e Mugil com 23 e 12 espécies, respectivamente (THOMSON, 1997). Os 

Mugilideos estão mundialmente distribuídos nos mares tropicais e temperados, em todas as latitudes, exceto 

nas regiões polares (PAPASOTIROPOULOS et al., 2002). No Brasil, as espécies desta família são 

conhecidas como tainhas e paratis na região Sudeste e Sul, e como tainhas e curimãs no Norte e Nordeste 

(MENEZES, 1983). A família mugilidae tem sofrido várias revisões taxonômicas pelo fato da morfologia 

conservativa e a pouca utilidade dos caracteres morfológicos para se estabelecer relações de parentesco entre 

as espécies (ROSSI et al., 2004). Neste contexto objetivou-se  a caracterização genética e a determinação dos 

níveis de variabilidade dos estoques de mugilideos da costa maranhense por meio de sequencias dos genes 
rRNA 16S, COI e citocromo b. As amostras foram capturadas nos municípios de Carutapera/MA, Rosário 

/MA, Raposa/MA, Humberto de Campos e São Luis/MA. Após a identificação o DNA total foi extraído a 

partir do tecido muscular utilizando o protocolo de fenol-cloroformio. O isolamento e ampliação dos genes 

rRNA 16S, COI e Cyt b, foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase usando 

combinações de primers específicos. O produto da PCR foi seqüenciado utilizando o método 

Didesoxiterminal com Kit Big Dye, em um sequenciador automático ABI PRISM™ 3.500. As sequências 

obtidas foram editadas e alinhadas no programa Bioedit (HALL, 1999). Os cladogramas filogenéticos e 

composição nucleotídica, foram obtidos através do programa MEGA4 (TAMURA et al., 2007). A 

significância dos agrupamentos foi estimada pela análise de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985). Um 

fragmento de 622 pares de bases foi obtido para o gene rRNA 16S, com a seguinte composição nucleotídica: 

21,7% de timina, 27% de citosina, 28,3% de adenina e 23% de guanina em 59 espécimes de Mugil  e 
Macrodon ancylodon-AY253562/MA foi usado como grupo externo.Analises filogenéticas mostraram árvores 

com a mesma topologia, agrupando os cinco haplótipos de Mugil curema do município de Humberto de 

Campos/MA, com Mugil curema da Bahia (com 100%) e com divergência nucleotídica de 0 a 3%. As sete 

sequencias de M. liza procedentes de Carutapera e Raposa/MA constituíram um único haplótipo que agrupou 

com 100% de bootstrap e com divergência genética de 0%. Os três haplótipos de Mugil incilis estão 

fortemente agrupados com 100% de bootstrap e apresentaram diversidade genética de 0%. As espécies M. 

curema Type I e M. hospes da costa maranhense estão significativamente apoiados com 100% de bootstrap 

(Figura 1). Para o gene COI, foi obtido um fragmento de 634 pares de bases (pb), com a seguinte composição 

nucleotídica: 29% de timina, 29,7% de citosina, 23% de adenina e 18,2% de guanina em 30 espécimes de 

Mugil. Analises filogenéticas realizadas pelo método de Neighbor-Joining, onde gerou uma árvore mostrando 

a formação de quatro clados fortemente suportados todos com 100% de bootstrap. O primeiro clado grupou 

os três haplótipos de Mugil curema, espécimes estas provenientes de Humberto de Campos/MA, 
apresentando 0% de divergência genética. O segundo clado agrupou os três haplótipos de M. incilis dos 

municípios de H. de Campos, Rosário e Raposa, com 0% de divergência genética. O terceiro clado agrupou 

haplótipo de M. liza da costa maranhense com  Mugil liza retirada do GenBank. Os três haplótipos de M. 

curema Type I constituíram o quarto clado com 0% de divergência genética (Figura 2). Um fragmento de 555 

pares de bases para a região Cyt b foi obtido em 36 espécimes de Mugil sendo 13 oriundos da costa 

Maranhense e 23 sequências obtidas do Genbank e procedentes de bacias hidrográficas do Maranhão, Bahia, 

Ceará, Pará e Amapá. A composição nucleotídica observada no fragmento analisado foi de 29,7% Timina, 

31,4% Citosina, 21,8% Adenina e 17,2% Guanina. As análises filogenéticas utilizando-se os métodos 

baseados em distância (Agrupamento de vizinhos) e em caráter (Máxima parcimônia) geraram árvores com 

topologia similar mostrando três clados fortemente suportados. O primeiro clado agrupou os haplótipos de M. 

hospes e M. curema Type I com 98% de bootstrap e cerca de 12%  a 14% de divergência nucleotídica.. O 
segundo clado agrupou os haplótipos de M. curema e M. incilis com 99% de bootstrap e divergência 

nucleotídica variando de 9 a 10%. O terceiro clado agrupou os haplótipos de M. Liza com 100% de bootstrap 

e 0% de divergência genética (Figura 3). Apesar da grande similaridade morfológica entre Mugil os dados 
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  M inc   189   MA   

  M inc 46   MA   

  M inc  166   MA   

  M li   04   MA   
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100   
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100   

100   

100   

0.02   

Mugil curema   

Mugil incilis   

Mugil liza   

Mugil  curema   Type I   

ou   M. rubrioculus   

obtidos a partir dos marcadores moleculares mostram elevados níveis de divergência nucleotidica entre os 

diferentes táxons analisados constituindo ferramentas úteis na separação dessas espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos (NJ) usando a 

distância p, com 1000 réplicas de bootstrap utilizando o método Kimura 2P, a partir de sequencias do gene 

rRNA 16S em exemplares de Mugil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos (NJ), com 1000 

réplicas de bootstrap utilizando o método de Kimura 2P, a partir de sequencias da região COI em exemplares 

de Mugil. Números acima do ramo indicam os valores de boostrap para Agrupamentos de vizinhos. 
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Figura 3 - Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos (NJ), com 1000 

réplicas de bootstrap utilizando o método de Tamura Nei, a partir de sequencias da região Cyt b em 

exemplares de Mugil. Números acima e abaixo do ramo indicam os valores de boostrap para Agrupamentos 

de vizinhos e Máxima parcimônia. 

 

Palavras-chave: DNA mitocondrial, tainha, costa maranhense. 
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A ordem Odonata é relativamente pequena, são considerados insetos Paleópteros, Hemimetábolos e 

Anfibióticos.  Atualmente existem no mundo cerca de 6000 espécies e 31 famílias (Neri, 2009) com 

distribuição predominante Tropical (Fulan, 2009). No Brasil são registradas 800 espécies, 14 famílias e 128 

gêneros. São predadoras em todos os estádios, alimentam-se de outros insetos e organismos (Borror & 

DeLong, 1988). São divididos em três subordens: Anisozygoptera, Anisoptera e Zygoptera (Souza, 2007). 

Estudo das larvas de Odonata vem se intensificado principalmente em trabalhos de biomonitoramento pela 

maioria das espécies serem sensíveis as alterações ambientais, ter ciclo de vida longo e larga distribuição nos 

ecossistemas aquáticos essenciais para utilização em biomonitoramento (Rosemberg & Resh, 1992). 

Informações taxonômicas e biológicas sobre as espécies ocorrentes para a Área de Proteção Ambiental do 
Inhamum, Caxias, MA., poderão ser disponibilizadas e constituir um alicerce para futuros estudos 

bioecológicos sobre essa ordem. O estudo teve como objetivo desenvolver estudos taxonômicos e biológicos 

dos estágios imaturos da ordem Odonata em riachos existentes na Área de Proteção Ambiental do Inhamum, 

Caxias-Ma., e identificar taxonomicamente as larvas dos imaturos de Odonata coletadas. As coletas 

ocorreram na APA do Inhamum, Caxias-MA, nas coordenadas 04º 53‘ 30‘‘ S/43º 24‘ 53‘‘ W, à margem 

esquerda da BR-316, com uma área de 4.500 há. Foram realizadas quatro coletas, em outubro e dezembro de 

2010 (período seco) e janeiro e junho de 2011 (período chuvoso), com duração de cinco dias consecutivos, 

foram coletados em cinco riachos: Inhamum e Soledade (2º ordem), Sumidouro do Padre I, Sumidouro do 

Padre II e Areia Branca (1º ordem) (Fig. 1 A-E). Os espécimes foram coletados com auxilio de rede 

entomológica aquática em D (rapiché), peneira e catação manual. O material coletado foi examinado no 

local. Larvas de tamanhos maiores com tecas alares desenvolvida foram separadas para criação, 
acondicionado; larvas menores foram fixadas em álcool etílico a 80% e transportado ao Laboratório de 

Entomologia Aquática do CESC /UEMA. Os espécimes foram identificados em nível de família. Foram 

coletados 845 espécimes (Tab. 1). A maior frequência das famílias de Odonata foi: Gomphidae, 

Coenagrionidae e Libellulidae (36,44%, 25,44% e 20,11%, respectivamente). Aeshnidae, Calopterygidae e 

Lestidae foram às famílias menos representadas. Os riachos com maior frequência dos espécimes foram: 

Riacho A (Inhamum) (24,37%) e E (Areia Branca (23,55%) e Riacho C (Sumidouro do Padre I (28,16%) 

(Tab. 1). Os substratos folha e raíz foram os mais representativos e com maior número de imaturos de 

Odonata durante os períodos de coleta (seco e chuvoso). Comparado o número de famílias de Odonata por 

riacho durante os dois períodos, observou-se maior representatividade no período chuvoso (Fig. 2A-B). O 

maior número de imaturos das famílias Gomphidae, Coenagrionidae e Libellulidae durante os período das 

coletas pode de supor que se deve ao fato dessas famílias serem consideradas generalistas tanto no habitat 

quanto na alimentação (Peruquetti, 2004). A baixa representatividade das famílias Aeshnidae, Calopterygidae 
e Lestidae, durante o período de coleta, pode se devido a alta sensibilidade a ações antrópicas (Carvalho; 

Nessimian, 1998) o que vem ocorrendo de forma gradativa na APA Inhamum. O que pode está de acordo 

com  Wiens (1976) e (Cummins, 1973) onde registram que as características dos sistemas aquáticos são 

alterados por perturbações antrópicas, estas alterações interferem na distribuição dos organismos, nas suas 

interações e adaptações. A presença de um maior número de famílias nos riachos Soledade, Sumidouro do 

Padre I  e Areia Branca, pode está relacionado ao tamanho do riacho (1a ou 2a. ordem), dossel (fechado, 

aberto, parcialmente fechado ou aberto) e vegetação ripária fechada. A ordem dos cursos d água, a ação 

antrópica e a intensidade de cobertura vegetal ao longo dos riachos, podem influenciar de forma significativa 

na distribuição dos insetos aquáticos (Oliveira, 1996). O riacho Sumidouro do Padre II (D) obteve a menor 

representatividade 6,86%. Este riacho apresenta parte do seu curso interrompido em um determinado trecho, 

e esse fato pode ser contribuído para a  redução das larvas de Odonata e sua distribuição nesse riacho. 
Segundo(Wiggins, 1998) as características estruturais e funcionais de um riacho podem influenciar 

diretamente a distribuição de insetos aquáticos, por apresentam grande diversidade de comportamentos e 

hábitos alimentares o que pode esta acontecendo neste estudo. O grande número de larvas nos substratos 

folhas e raízes neste estudo podem esta relacionada ao modo de vida e a alimentação dos imaturos de 
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Odonata. Segundo Walker (1985) os substratos folhas e raízes são habitats preferenciais das larvas aquáticas 

e característicos de riachos de pequeno e médio porte com alta concentração de vegetação ripária, sendo 

utilizados como abrigo, proteção e alimentação o que pode está ocorrendo neste estudo. Pode-se verificar um 

maior número de espécimes de Odonata no período chuvoso, o que pode ter ocorrido devido às coletas no 

período chuvoso ter ocorrido de forma mais intensiva e maior esforço de coleta. Outro fato é supor que estas 

famílias possuem características e hábitos consideráveis, pelo o fato de sobrevirem mesmo estando sujeitas a 

pulsos de inundação dentro do ambiente aquático.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Tabela geral das famílias de Odonata coletadas durante o período seco e chuvoso (outubro de 2010 

a junho de 2011) na Área de Proteção Ambiental do Inhamum, Caxias-MA, Brasil. 

 

Área de Preservação Ambiental Inhamum   

  FAMÍLIAS     

RIACHOS Lib. Cord. Lest. Gom Calop Aesh. Coen Total % 

Riacho A 65 21 0 78 9 0 33 206 24,37 

Riacho B 13 37 1 41 1 1 50 144 17,04 

Riacho C 48 11 11 72 5 1 90 238 28,16 

Riacho D 12 6 0 28 0 1 11 58 6,86 

Riacho E 32 31 3 89 10 3 31 199 23,55 

Total 170 106 15 308 25 6 215 845 
 % 20,11 12,54 1,77 36,44 2,95 0,71 25,44 

   

 

 
 

 

Figura 1 (A-E): Locais de coleta dos 

riachos na APA do Inhamum. A= 

Riacho Inhamum; B= Riacho 

Soledade; C= Riacho Sumidouro do 

Padre I; D= Riacho Sumidouro do 

Padre II; E= Riacho Areia Branca. 

A B 

C D 

E 
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Figura 2A-B: Famílias de Odonata coletadas em relação aos riachos coletadas no período seco (Fig. 2A) e 

chuvoso (Fig. 2B) de outubro de 2010 a junho 2011 na APA  do Inhamum, Caxias-MA, Brasil.  

 

Palavras-chave:  Odonata, taxonomia, imaturos, entomologia aquática. 
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O uso do Código de Barras de DNA na identificação de espécies (DNA Barcode) constitui uma ferramenta 

bastante empregada atualmente como apoio a taxonomia tradicional especialmente na detecção de espécies 

crípticas (MOLBO et al., 2003; HEBERT et al., 2004). Os prochilodontídeos encontram-se largamente 

distribuídos na América do Sul e sua ocorrência tem sido registrada em todas as bacias hidrográficas 

constituindo-se em um dos mais importantes recursos da pesca comercial e de subsistência em ambientes de 

água doce. O gênero Prochilodus inclui cerca de 13 espécies válidas comumente conhecidas como Curimatá 

ou curimbatá  (CASTRO & VARI, 2003). A espécie Prochilodus nigricans encontra-se distribuída em toda a 

bacia amazônica e na região Nordeste (CASTRO, 1993) e Prochilodus lacustris ocorre com freqüência nas 

bacias do rio Mearim/MA e Parnaíba/PI. O presente trabalho tem por objetivo identificar molecularmente 

peixes do gênero Prochilodus de bacias hidrográficas do estado do Maranhão (Itapecuru, Pindaré e Mearim), 

e assim contribuir no esclarecimento de questões taxonômicas deste gênero. A amostragem foi constituída de 
espécimes obtidos da bacia do rio Itapecuru, Pindaré, Mearim, Bacia Amazônica. Para a coleta foram 

utilizadas redes de malhadeiras de vários milímetros, tarrafas e espinhéis. A extração de DNA foi realizada a 

partir do tecido muscular, utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio. O isolamento e amplificação da 

região genômica em estudo (rRNA 16S e COI) foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) usando-se primers específicos. As seqüências geradas foram editadas e alinhadas no 

programa Bioedit e as análises filogenéticas geradas no programa MEGA 4. Seqüências retiradas do 

GenBank de Prochilodus nigricans (AY788075/16S – HM480808/COI; HM480807/COI; HM480806/COI; 

FJ418758/COI) foi incorporada na análise para verificar a similaridade genética. Um fragmento de 578 pares 

de bases foi obtido para o gene mitocondrial rRNA 16S apresentando a seguinte a  composição nucleotídica  

21,6% de Timina; 23,6% de Citosina; 31,1% de Adenina e 23,7% de Guanina. Analisando as populações 

isoladamente, observou-se que cada uma delas apresenta um único haplótipo. O único haplótipo observado 
para a bacia do rio Itapecuru, Pindaré e Mearim agrupou fortemente (100% de bootstrap) com o outro 

haplótipo representado pelas sequências da bacia Amazônica, com 0% de divergência genética (Figura 1 e 

Tabela 1), mostrando-se assim que a espécie que ocorre nas principais bacias hidrográficas do Maranhão 

apresenta uma extrema similaridade genética com Prochilodus nigricans, que ocorre nos rios da Amazônia. 

Para o gene mitocondrial Citocromo oxidase subunidade I (COI) foi obtido um fragmento de 651 pares de 

bases (pb), com a seguinte composição nucleotídica: 29,1% de timina, 28,7% de citosina, 24,7% de adenina e 

17,4% de guanina. Na bacia do rio Itapecuru, Pindaré e Mearim foram encontrados um único haplótipo. Na 

bacia Amazônica foram encontrados três haplótipos, sendo o haplótipo 1 (H1) o mais freqüente ocorrendo 

seis vezes, e os demais haplótipos ocorrendo uma única vez.  A árvore filogenética se mostrou com um clado 

fortemente suportado, onde as seqüências obtidas dos espécimes de Prochilodus da bacia do rio Itapecuru, rio 

Pindaré e Bacia Amazônica agrupou-se fortemente com 100% de bootstrap (Figura 2) com as sequências de 

Prochilodus nigricans retirada do GenBank (P. nigricans – HM480808; HM480807; HM480806; FJ418758)  
e com divergência nucleotídica entre estas  variando de 1 a 2% (Tabela 2). A análise do fragmento do gene 

mitocondrial rRNA 16S e COI mostrou a  presença de um único haplótipo para Prochilodus lacustris do rio 

Itapecuru, Pindaré e Mearim geneticamente similar a Prochilodus nigricans da bacia Amazônica com 0% de 

divergência genética. No Maranhão ocorre um único haplótipo, compartilhado entre as bacias analisadas, 

sendo que este haplótipo agrupa fortemente (100% boostrap) com os haplótipos encontrados na bacia 

Amazônica, o que vem sustentar a hipótese de que estas populações possam constituir o mesmo táxon, 

mostrando assim, uma importante problemática na taxonomia desta espécie que necessita de revisão. 
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Figura 1– Árvore filogenética de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o método de Kimura 2P baseada 

em sequências do gene mitocondrial rRNA 16S de curimatá, com indicação dos valores de boostrap 1000 

pseudoréplicas). Sequências de Leporinus sp. do GenBank e de Hoplias malabaricus foram usadas como 

grupo externo. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Árvore filogenética de agrupamentos de vizinhos (NJ), baseada no método de Kimura 2 

Parâmetros baseada em sequências do gene mitocondrial Citocromo oxidase subunidade I (COI) curimatá, 

com indicação dos valores de boostrap 1000 pseudoréplicas). Sequências de Leporinus sp e Hoplias 

malabaricus do genbank foram usadas como grupo externo. 
 

 

 

 

 



255 

 

Tabela 1 – Percentual de divergência nucleotídica entre os táxons de Prochilodus, gerado no programa 

MEGA4 para o gene  rRNA 16S, baseado no modelo Kimura 2 Parâmetros.    

 % Divergência Nucleotídica    

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

3 

1. P. lacustris CUT16  Itapecuru/MA              
2. Prochilodus sp CUT171 

Pindaré/MA 

 0             

3. Prochilodus sp CUT208 

Mearim/MA 

 0 0            

4. P. nigricans 2F14 CJA 

Jacareacanga 

 0 0 0           

5. P. nigricans 2F_15 CAV Rio 

Cupari 

 0 0 0 0          

6. P. nigricans 2F_16 ITB Itaituba  0 0 0 0 0         

7. P. nigricans_2F_17 STM2 

Santarém 

 0 0 0 0 0 0        

8. P. nigricans 2F_18_FUCU2  0 0 0 0 0 0 0       

9. P. nigricans 2F_19 BACU Rio 

Bacajá 

 0 0 0 0 0 0 0 0      

10. P. nigricans 2F_21 XICU Rio 

Xingu 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

11. P. nigricans AY788075  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

12. Leporinus sp AY788044 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11   

13. Hoplias malabaricus U34013 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17  

 

 

Tabela 2 – Percentual de divergência nucleotídica entre os táxons de Prochilodus,gerado no programa 

MEGA4 para o gene  COI, baseado no modelo Kimura 2 Parâmetros.    

 % Divergência Nucleotídica   

Espécies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. P. nigricans_ HM480808GB             

2. P. nigricans_FJ418758 0            

3. P. lacustris_CUT1_Itapecuru/MA 2 1           

4. Prochilodus 

sp_CUT205_Pindaré/MA 

2 1 0          

5. P. nigricans_BACU1_B. Amazônica 2 2 0 0         

6. P. nigricans_XICU2_B. Amazônica 2 2 0 0 0        

7. P. nigricans_FUCU3_B. Amazônica 2 1 0 0 0 0       

8. P. nigricans_VICU2_B. Amazônica 2 2 0 0 0 0 0      

9. P. nigricans_VICU03_B. Amazônica 2 2 0 0 0 0 0 0     

10. Prochilodus 

sp_CUT207_Mearim/MA 

2 1 0 0 0 0 0 0 0    

11. Hoplias malabaricus_ GU702203.1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

12. Leporinus piau_FJ418763.1 18 18 18 18 17 17 18 17 17 18 20  
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O conhecimento dos aspectos relacionados à biologia das espécies é um importante parâmetro para se 

compreender o comportamento das populações de peixes (SANTOS; SILVA; VIANA, 2003). Considerando-

se que cada espécie tem sua distribuição estabelecida por determinado conjunto de condições ecológicas, ela 

deve apresentar estratégias reprodutivas e, para tanto, apresentar adaptações anatômicas, fisiológicas, 

comportamentais e energéticas específicas (VAZZOLER, 1996). Assim, um dos principais aspectos que 

refletem a adaptação de uma espécie às condições impostas pelo ambiente é o processo reprodutivo. A 

fecundidade é um dos parâmetros mais importantes a ser considerado nos estudos de biologia reprodutiva 

pesqueira, pois representa a maneira de adequar o processo reprodutivo às diferentes condições e pressões 

ambientais, o que possibilita a adaptação aos mais variados tipos de habitats, possibilitando, portanto, a 
sobrevivência da espécie. Tendo em vista a ausência de informações sobre a biologia reprodutiva da pescada-

gó (Macrodon ancylodon), este trabalho teve como objetivo caracterizar os estádios maturacionais das 

gônadas dos espécimes coletados, determinar o tipo de desova e estimar a fecundidade da espécie. A área de 

estudo dessa pesquisa compreendeu a baía de São Marcos. A região é considerada um ambiente de médio 

estuário que serve de abrigo e local de reprodução para muitas comunidades de peixes, diferenciadas de 

outras regiões estuarinas, pelo expressivo número de fêmeas sexualmente maduras e indivíduos jovens 

encontrados no local em todos os períodos do ano, demonstrando que a área merece um planejamento 

adequado sobre épocas e locais de exploração pesqueira (CARVALHO-NETA, 2004). M. ancylodon (Bloch 

& Schneider, 1801) (Figura 1), vulgarmente conhecido como pescada-gó, corvina boca-mole, pescada-

foguete e pescadinha, é um cianídeo demersal com grande distribuição geográfica, ocorrendo em zonas 

estuarinas e marinhas de regiões tropicais e subtropicais, sobre substratos brandos, em profundidade de até 
60m. Surge no cenário regional da costa Norte do Brasil como uma espécie de relativa importância, 

representando a segunda espécie de peixe de maior produção e valor comercial no estado do Maranhão com 

2.461 ton./ano, de um total de 60.000 ton./ano de produção pesqueira em toda a região (ALMEIDA, 2009). 

Além de sua importância pelo volume capturado, M. ancylodon configura-se como uma espécie muito 

apreciada pela população local, sendo bastante utilizada na alimentação, tornando-se uma espécie de grande 

valor socioeconômico. Neste trabalho foram realizadas duas campanhas durante o ano de 2010 para a coleta 

do material biológico: uma durante o período chuvoso (abril) e outra no período de estiagem (outubro). Essas 

campanhas consistiram de operações embarcadas, em dois marcos: uma área impactada – região de 

influência do Porto de Itaqui e uma área de conservação – Ilha dos Caranguejos. Além das campanhas, 

alguns exemplares foram adquiridos através da compra direta dos pescadores no porto do município da 

Raposa. Os espécimes de M. ancylodon coletados foram levados ao Laboratório de Pesca, Biodiversidade e 

Dinâmica Populacional de Peixes da Universidade Estadual do Maranhão, onde foram realizados os 
processamentos. Os estádios maturacionais e o sexo de M. ancylodon foram determinados através de análises 

macro e microscópicas. Em cada exemplar foi realizada uma secção ventro-longitudinal para extração das 

gônadas e identificação macroscópica, observando-se algumas características como: cor, vascularização, 

volume em relação à cavidade abdominal, irrigação sanguínea, visibilidade dos ovócitos, presença de 

esperma e sua consistência. Uma escala de maturação previamente estabelecida foi utilizada para a 

classificação macroscópica das gônadas, conforme as seguintes categorias: A = imaturo, B = em maturação, 

C = maduro e D = desovado (VAZZOLER, 1996). O tipo de desova foi determinado a partir da medição do 

diâmetro ovocitário e da análise histológica dos ovários. Para a determinação da fecundidade foi utilizado o 

método volumétrico (VAZZOLER, 1996). A avaliação macro e microscópica dos ovários e testículos 

permitiu constatar a existência de indivíduos nos quatro estádios maturacionais: Imaturo (A); Em maturação 

(B); Maduro (C) e Desovado (D). Histologicamente foram observados nos ovários maduros de M. ancylodon 
a presença de ovócitos em todas as fases de maturação: células germinativas jovens, ovócitos de estoque de 

reserva, vitelogênese lipídica, vitelogênese lipídica e protéica e vitelogênese completa. A medição do 

diâmetro dos ovócitos dissociados mostrou que existem ovócitos de várias classes de tamanho dentro de uma 

gônada. Análises histológicas foram realizadas para estabelecer se os diferentes diâmetros encontrados 



258 

 

correspondiam a diferentes fases de desenvolvimento ovocitário, o que foi confirmado definindo o tipo de 

desova da espécie como assincrônica e parcelada. Esta é considerada uma estratégia utilizada pela espécie 

para minimizar a competição intraespecífica, diminuir o risco de predação, favorecer a sobrevivência da prole 

em condições ambientais adversas (MORESCO, 2006) e aumentar o esforço reprodutivo (BURT et. al., 

1988). A fecundidade média foi calculada através da análise de seis ovários de fêmeas sexualmente maduras. 

O número de ovócitos encontrados variou entre 91.728 e 381.186. A média de ovócitos por ovário foi de 

236.457,33. A fecundidade absoluta média (FA), representada por aqueles ovócitos que, potencialmente, 

serão eliminados na próxima desova, foi estimada em 153.285,88 ovócitos, indicando que Macrodon 

ancylodon é uma espécie que apresenta alta fecundidade. A fecundidade relativa média (FR) foi estimada em 

5.049 ovócitos por centímetro de comprimento total e de 602 ovócitos por grama de peso total da fêmea. 

Fecundidade elevada também foi registrada em Cynoscion guatucupa (VIEIRA; HAIMOVICI, 1997), que 
apresentou entre 199.000 e 2.791.000 ovócitos vitelogênicos em diferentes épocas do ano; em Cynoscion 

jamaicensis que apresentou variação de 46.354 a 554.400 ovócitos (MARCANO; ALIÓ, 2001) e em 

Cynoscion acoupa onde o número de ovócitos por ovário variou entre 9.832.960 e 14.340.373 (SOUSA; 

ALMEIDA, 2010). A fecundidade pode apresentar variações inter e intra-específicas. Espécies das ordens 

Siluriformes e Characiformes, por exemplo, apresentam elevados valores de fecundidade absoluta que variam 

de 200 mil a 4,64 milhões de ovócitos (SATO, 1999), com algumas exceções, como em Rineloricaria 

latirostris, um siluriforme que possui baixa fecundidade com média de 113 ovócitos (BARBIERI, 1994). O 

cuidado com a prole é uma característica reprodutiva que pode interferir na fecundidade da espécie, visto que 

espécies que, de alguma forma, oferecem maior garantia de fecundação e sobrevivência de ovos e larvas, 

apresentam, geralmente, valores de fecundidade reduzidos (VAZZOLER; MENEZES, 1992). Segundo 

Vazzoler (1996) a fecundidade depende também de diversos outros fatores, dentre eles a capacidade da 
cavidade celomática de alojar ovócitos maduros e do tamanho destes ovócitos. Neste trabalho, M. ancylodon 

apresentou tamanho inicial de maturação dos ovócitos de 300µm. Tamanho semelhante foi encontrado para 

Acestrorhynchus britskii (BARROS; SANTOS, 1996) e para Cynoscion acoupa (SOUSA, ALMEIDA, 2010) 

que apresentaram maturação inicial dos ovócitos de 400µm. Para Rineloricaria latirostris, que possui baixa 

fecundidade, os ovócitos maduros apresentaram diâmetro de 4.000 µm (BARBIERI, 1994). A fecundidade 

relativa (FR) é um aspecto reprodutivo que visa minimizar a influência do tamanho do peixe na fecundidade, 

permitindo comparações entre peixes de portes diferentes (GIORA, 2004). Segundo Barbieri (1994), para a 

maioria dos teleósteos de águas continentais o comprimento é a variável que mais se relaciona com a 

fecundidade. Já, segundo Nikolsky (1969) e Lowe-McConnell (1999), a correlação entre fecundidade e peso 

é, em muitos peixes, maior que com o comprimento. O processo reprodutivo é um dos aspectos mais 

estudados dentro do ciclo de vida dos peixes. Porém, as informações disponíveis encontram-se bastante 
reduzidas quando são comparados o número de espécies existentes e o número daquelas sobre as quais 

existem conhecimentos sobre algumas táticas reprodutivas como desova e fecundidade. Esses conhecimentos 

são fundamentais para nortear medidas de administração, manejo e preservação de nossa ictiofauna frente aos 

impactos causados por ações antrópicas como pesca, poluição, eliminação de áreas de desova e de criadouros 

pelo barramento dos cursos de água e destruição da vegetação marginal. 

 

  

Figura 1: Exemplar de Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801) 
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Palavras-chave: Macrodon ancylodon, reprodução, fecundidade, Sciaenidae. 
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As Leishmanioses são enfermidades abstrusas de doenças parasitárias, de caráter zoonótico e constituem um 

grupo de enfermidades causadas por diferentes espécies de protozoários tripanosomatídeos, com distribuição 

mundial, estando unicamente ausente na Antártida (GÁLLEGO, 2004). A Leishmaniose Visceral (LV) 

constitui-se na forma mais grave, pois, quando não tratada adequadamente determina elevados índices de 
letalidade e encontra-se amplamente distribuída no mundo, principalmente nas regiões tropicais e 

subtropicais da Ásia, Oriente Médio, África e Américas. Sendo o Brasil o país americano que apresenta o 

maior número de casos, sendo o nordeste o detentor da maior incidência com mais de 97% dos casos 

notificados (MELO, 2004). A presença da doença em cães em seu maior número de casos tem sido observada 

no Nordeste, região que registra os maiores índices de incidência desde a década de 90 (CAMARGO-

NEVES, 2005). Duas espécies, até o momento, estão relacionadas com a transmissão da doença, a Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi, sendo a primeira considerada a principal espécie transmissora e recentemente, 

a segunda foi incriminada como vetor no Estado do Mato Grosso do Sul (FRANÇA-SILVA et al., 2005). Até 

o momento, não existe terapêutica ideal para as leishmanioses, contudo os antimoniais pentavalente têm 

representado a base principal nas últimas décadas, com cura de 60 a 90% dos casos, apresentando-se como a 

melhor opção terapêutica disponível, no entanto, elas desencadeiam graves efeitos colaterais, restrições de 
uso e estudos já demonstraram existir cepas resistentes. Produtos naturais desempenham há anos uma 

importante fonte de molécula para o tratamento e profilaxia de doenças permitindo o desenvolvimento de 

novo medicamentos. Plantas, animais e microrganismos são as fontes de uso. Entre 1981 e 2001, uma análise 

realizada por NEUMAN et al. 2003, mostrou que 52% das novas substâncias químicas disponíveis no 

mercado são derivadas ou sintetizadas de produtos naturais. Estes produtos são indicados para o tratamento 

de 87% de todas as categorias de doenças em humanos com ação antibacteriana, anticoagulante, 

antineoplásica, antiparasitária e imunossupressora (NEUMAN et al., 2003). Os liquens surgem como uma 

promissora fonte de estudo e muitos dos quais são exclusivos, não sendo encontrados em nenhum outro 

grupo de organismos (MATEOS et al., 1993). Os liquens constituem uma unidade sistemática independente, 

embora representem um consórcio de um fungo e de uma alga ou de uma cianobactéria, portanto um parceiro 

fotoautotrófico, sendo este último chamado de ficobionte. Mas, como as cianobactérias atualmente não 

pertencem mais às algas, foi proposta a denominação de fotobionte; geralmente um líquen é formado por um 
micobionte e um fotobionte, porém existem também alguns com dois micobiontes e até três fotobiontes 

(NULTSCH, 2000). Os micobiontes são produtores de grande número de metabólitos secundários chamados 

ácidos liquênicos, sendo que estes constituem 40% ou mais do peso seco do liquen (HAVEN, 2007). O 

benefício que o fungo tem dessa simbiose consiste, sem dúvida, no fornecimento de produtos de fotossíntese 

do fotobionte. Medições têm mostrado que até 90% de tais produtos podem chegar aos micobiontes. No caso 

das algas verdes, esses produtos são, sobretudo, álcoois de açúcar, como ribitol, eritritol ou sorbitol, e, quanto 

às cianobactérias, trata-se de glicose. As cianobactérias fixadoras de N2 abastecem os micobiontes também 

com nitrogênio reduzido, que é fornecido predominantemente em forma de íons amônio (NULTSCH, 2000). 

As substâncias químicas produzidas pelos liquens são agrupadas, de acordo com a localização no talo, em 

produtos intracelulares e extracelulares. Sendo o talo liquênico uma estrutura composta, alguns produtos são 

sintetizados pelo fungo, outros pela alga. Os produtos intracelulares (carboidratos, carotenóides e vitaminas, 
aminoácidos e proteínas) estão ligados na parede celular e ao protoplasto. São frequentemente solúveis em 

água e podem ser extraídos com água quente. Esses compostos ocorrem não somente em liquens, mas em 

fungos e algas de vida livre e em plantas superiores (HALE, 1983). A partir dessa premissa, idealizou-se 

determinar a atividade in vitro dos extratos liquênicos obtidos dos liquens da Região Sudoeste do Cerrado 

Maranhense nas formas promastigotas de Leishmania sp. A coleta dos liquens realizou-se no município de 

Imperatriz, região Sudoeste do Cerrado Maranhense, local sem grandes impactos da atividade antrópica. 

Após a coleta foi realizada a limpeza do material para a retirada de interferentes, para posterior produção do 

extrato. O liquen coletado foi classificado pelo professor Marcelo Marcelli como sendo do gênero 

Parmotrema sp., durante o 5º Encontro Brasileiro de Liquenólogos, na Universidade Federal de Pernambuco. 
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A espécie, no entanto, ainda não foi identificada visto que se trata de um exemplar ainda em estudo de 

classificação na região. O liquen foi processado em um liquidificador e peneirado em seguida, separando 

assim a parte em pó da parte triturada. O produto obtido após esse processo foi pesado separadamente e 

obteve-se 15g de liquen em pó e 13g de liquen triturado. Dividiu-se em quantidades iguais de 5g para o 

liquen em pó e, 2,5g para o liquen triturado, utilizou-se a proporção 5g de soluto para 50ml de solvente, 

sendo estes, álcool, clorofórmio e acetona. O extrato foi acondicionado em um frasco do tipo âmbar, para 
proteger da interferência da luz, mantendo assim suas composições químicas naturais. Em intervalos de sete 

dias, durante três semanas, foi adicionada a mesma quantidade inicial de solvente. Posterior a esse período 

iniciou-se as análises no espectrofotômetro, com a finalidade de identificar os ácidos presentes nos 

compostos, no entanto, até o presente momento, ainda não foi possível essa identificação, estando ainda em 

fase de estudos. Contudo, seguindo a metodologia utilizada por Ada Amália Ayala Urdapilleta em sua 

dissertação de pós-graduação em Ciências da Saúde da UNB ―Atividade de substâncias isoladas de liquens 

sobre formas promastigotas da Leishmania (L.) amazonenses e Leishmania (V.) brasiliensis‖ espera-se 

encontrar entre as substâncias a serem isoladas dos liquens, alguma que reaja com a forma promastigota da 

Leishmania, inativando esta. Em sua dissertação, Urdapilleta descreve a identificação de 9 substâncias 

liquênicas naturais (ácido perlatólico, ácido úsnico, ácido norstítico, liquexantona, ácido salazínico, 

atranorina, ácido lecanórico, ácido protocetrárico, ácido fumarprotocetrárico) e 10 substâncias liquênicas 

semi-sintéticas (orselinato de metila, orselinato de etila, orselinato de n-propila, orselinato de iso-propila, 
orselinato de n-butila, orselinato de sec-butila, orselinato se terc-butila, orselinato de n-pentila, orselinato de 

n-hexila e β-metil-orselinato de metila). Após a identificação desses ácidos, inicia-se a fase de testes para 

inativação das cepas na forma promastigota da Leishmania chagasi/infantum. Como o projeto exige um 

período extenso de análises e observações, ainda não foi possível à apresentação de um resultado mais 

expressivo das pesquisas. 

 

Palavras-Chave: Leishmaniose visceral, Antileishmanial, Extratos liquênicos. 
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A família Pimelodidae pertence à ordem Siluriformes, inclui cerca de 31 gêneros e 90 espécies (OYAKAWA 

et al., 2006). Os indivíduos pertencentes a esta família apresentam corpo nu, sem placa ou escamas, apenas 

coberto por pele, são amplamente distribuídos em toda região neotropical (BRITSKI et al., 1999; SANTOS 

et al., 2004) e apresentam grande importância na pesca comercial ou de subsistência, como é o caso das 

espécies Pseudoplatystoma cf. puntifer, Sorubim lima, Pimelodus blochii, Pimelodus ornatus, Hemisorubim 

platyrhynchos. Recentemente tem sido proposto que a seqüência do gene citocromo oxidase subunidade I 

(COI) possa servir como base para um sistema de identificação global de animais o DNA barcode (HEBERT 
et al., 2003). Estudos que visem à identificação molecular dessas espécies são inexistente para a bacia do rio 

Itapecuru/MA. Portanto, a presente análise objetiva identificar (DNA barcode) as espécies da família 

Pimelodidae a fim de gerar informações que possam refletir quanto ao status taxonômico e 

consequentemente quanto à conservação das espécies. As amostras foram oriundas de três bacias 

hidrográficas do Maranhão (Itapecuru, Pindaré e Mearim). O DNA foi isolado utilizando-se o protocolo de 

fenol-clorofórmio e a amplificação do gene COI foi realizada via PCR usando-se primers específicos. Os 

produtos das PCRs foram seqüenciados utilizando-se o método didesoxiterminal. As seqüências foram 

editadas e alinhadas no programa BIOEDIT (HALL, 1999) e as análises filogenéticas realizadas no programa 

MEGA4 (KUMAR et al., 2001). Para o gene COI fio obtido um fragmento de 420 pares de bases, 136 sítios 

variáveis, 10 haplótipos, h= 0,952 e π= 0,11762. As análises filogenéticas geraram árvores com topologia 

similar, agrupando os dez haplótipos encontrados em um único clado, confirmando, portanto a monofilia 
entre os espécimes analisados (Figura 1). A distância genética variou de 0 a 1% a nível intraespecífico e de 

0,09 a 0,56% a nível interespecífico (Tabela 1). As informações aqui obtidas, portanto, contribuem no 

esclarecimento de questões taxonômicas e identificação molecular das espécies de Pimelodidae que 

compõem a ictiofauna maranhense, sendo assim, pode-se pensar em estratégias de manejo e conservação para 

esta espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árvore filogenética obtida através da abordagem de Agrupamento de vizinhos (NJ), com 1000 

réplicas de bootstrap para região COI utilizando parâmetros de Tamura & Nei. Os números nos ramo da 

esquerda para direita indicam os valores de bootstrap para MP e NJ. 
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Tabela 1. Divergência nucleotídica gerada através do programa MEGA para o gene COI nos dez haplótipos 

encontrados em Pimelodideos, baseados nos parâmetros de Tamaura & Nei. 

Espécies %Divergência interespecífica 

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

1. H. platyrhynchos              

2. H. platyrhynchos  0,00             

3. P. blochii  0,09  0,10            

4. P. blochii  0,09  0,09  0,00           

5. P. blochii  0,07  0,08  0,00  0,00          

6. S. lima  0,27  0,32  0,22  0,27  0,22         

7. S. lima  0,27  0,32  0,19  0,23  0,19  0,01        

8. S. lima  0,29  0,34  0,22  0,27  0,23  0,00  0,00       

9. P. cf. puntifer  0,11  0,12  0,40  0,40  0,37  0,52  0,55  0,56      

10. P. ornatus  0,07  0,07  0,02  0,01  0,02  0,37  0,33  0,37  0,33     
12. C. nattereri(GU702214) 4,74  4,88  4,64  4,77  4,81  4,58  4,34  4,41  4,56  4,72    

13. H. 

auroguttatus(GU702263)  

6,35  6,43  5,94  6,01  6,15  6,78  6,57  6,57  6,45  5,84  1,06   

 

 

Palavras-chave: Pimelodidae, Marcador Molecular, COI, DNA Barcode. 
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Os peixes são extremamente sensíveis a muitos poluentes aquáticos, e em especial aqueles que afetam a 

permeabilidade de água e íons. As alterações morfológicas nas brânquias como biomarcadores são excelentes 

ferramentas para monitorar a saúde de ecossistemas aquáticos (NOGUEIRA et al., 2008) e além de 

proporcionar índices qualitativos de uma adaptação funcional ao ambiente externo permitem avaliar as 
relações quantitativas entre a estrutura e os processos fisiológicos (LUPI et al. 2007). Alterações 

morfológicas em brânquias, fígado e rim de peixes podem ser empregadas nas investigações de toxicidade de 

compostos químicos específicos e no monitoramento dos efeitos agudos e crônicos em ambientes aquáticos, 

poluídos ou contaminados. (LUPI et al. 2007). Os microrganismos do grupo coliforme são os mais utilizados 

como indicadores de contaminação aquática e, dentro desse grupo, os termotolerantes presentes demonstram 

uma correlação direta da poluição por fezes de animais de sangue quente (BATISTA et al., 2010). Os 

coliformes totais e termotolerantes são empregados desde o século XIX como parâmetro bacteriológico 

básico na definição de padrões para a caracterização e avaliação da qualidade das águas em geral (FREITAS 

et al. 2008). O presente trabalho objetivou analisar as alterações morfológicas nas brânquias de peixes da 

Laguna da Jansen em consequência ao estado de poluição atual e fornecer dados sobre a qualidade da água da 

laguna por meio do índice do grupo coliforme. Foram realizadas seis coletas de água e cinco de peixes; trinta 
e cinco exemplares de peixes foram utilizados nos experimentos, sete em cada coleta, dos quais, cinco para a 

análise histopatológica e dois para a quantificação de coliformes. Os peixes coletados foram eutanasiados e 

suas brânquias foram retiradas para a análise histopatológica; os filamentos branquiais foram fixados em 

formalina a 10% e posteriormente foram descalcificados, desidratados, diafanizados e incluídos em parafina. 

Os blocos foram seccionados em micrótomo na espessura de 5(cinco) micras e os cortes corados por 

Hematoxilina e Eosina. As análises microbiológicas foram realizadas segundo o método do Número Mais 

Provável (APHA, 1998), série de 5(cinco) tubos para a água e série de 3(três) tubos para a água de 

enxaguadura da pele dos peixes. Observou-se que o número de espécies coletadas foi muito pequeno, em 

torno de cinco; as espécies dominantes foram o camorim (Centropomus undecimalis) e a tilápia 

(Oreochromis niloticus), sendo as mesmas utilizadas para as análises histopatológicas. As alterações 

morfológicas observadas nas brânquias dos peixes da Laguna da Jansen estão representadas na figura 1 e a 

quantificação de coliformes totais e termotolerantes das amostras de água e da pele dos peixes estão 
representadas nas tabelas 1 e 2, respectivamente. As poucas espécies coletadas na pesquisa podem estar 

associadas às condições anaeróbicas e à ausência de mangues que diminui a migração de espécies no local, 

isso indica que a diversidade da laguna está reduzindo. As alterações observadas nos filamentos branquiais 

atuam como mecanismo de defesa do órgão como resposta a, por exemplo, vários tipos de agentes tóxicos 

presentes na água. A presença de descolamento do epitélio lamelar, que predominou em todas as brânquias, é 

considerada o primeiro sinal de patologia em peixes, pois é uma resposta imediata do órgão para dificultar a 

difusão do poluente diminuindo assim, a área de superfície das trocas gasosas comprometendo a respiração 

do animal. A telangiectasia, que foi observada na maioria das brânquias, pode está associada a traumas 

físicos ou químicos, lesão parasitária, resíduos metabólicos ou contaminantes químicos. A fusão lamelar, que 

ocorreu em pequena frequência nas brânquias observadas, é consequência da proliferação do epitélio 

filamentar e pode reduzir e até impedir a passagem da água entre as lamelas secundárias, o que também 
poderia comprometer as trocas gasosas. O alto índice de contaminação por coliformes a partir da terceira 

coleta pode ser atribuído à precipitação pluviométrica, pois essas coletas foram realizadas no inicio do 

período chuvoso. Tal precipitação pode ter influenciado a suspensão e/ou o aumento da matéria orgânica, 

disponibilizando substrato para a multiplicação bacteriana no local, comumente a isso, a grande quantidade 

de resíduos sólidos na margem da laguna e os lançamentos de esgotos clandestinos favorece a multiplicação 

de microrganismo no local. De acordo com a Resolução do CONAMA Nº 357 de 17 de março de 2005, 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% ou mais de pelo menos 6 amostras 

coletadas durante um período de um ano, diante disso faz-se necessário a coleta de mais amostras para avaliar 
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a qualidade microbiológica da água da laguna. A variação do número de coliformes na água de enxaguadura 

da pele dos peixes pode estar associada às espécies coletadas para fazer as análises, que varia de espécies 

colonizadoras a espécies migradoras. A Agência de Vigilância Sanitária não contempla limites para 

coliformes em peixes in natura, mas a presença de coliformes nos peixes serve como um indicativo da 

qualidade higiênico sanitária da água da Laguna da Jansen. Apesar de não exceder 1000 coliformes por 

100ml em todas as amostras analisadas, as alterações histológicas observadas nas brânquias indicam que os 
peixes estão respondendo a um possível estresse local e isso pode estar associado a uma poluição aquática 

ambiental. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Número mais provável de Coliformes totais e termotolerantes das amostras de água da Laguna da 
Jansen, São Luis – MA. 

 

Número mais provável de Coliformes Totais e Termotolerantes/100 ml 

Coleta Amostra CT CTr 

1ª coleta 1 17 17 

2ª coleta 2 80 22 

3ª coleta 3 ≥1.600 ≥1.600 

4ª coleta 4 900 900 

5ª coleta 5 500 500 

6ª coleta 6 600 900 
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Tabela 2. Número mais provável de Coliformes totais e termotolerantes das amostras de água de 

enxaguadura da pele dos peixes da Laguna da Jansen, São Luis-MA. 

 

Número mais provável de Coliformes Totais e Termotolerantes/100 ml 

Coleta Amostras  CT CTr 

 

1ª coleta 

1 28 21 

2 93 15 

 

2ª coleta 

1 210 210 

2 240 240 

 

3ª coleta 

1 3 3 
2 3 3 

 

4ª coleta 

1 9 93 

2 9 93 

 

5ª coleta 

1 28 9 

2 9 9 

 

 

Palavras chaves: Alterações morfológicas, Brânquias, Coliformes. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 20 ed., Washington, DC: Apha, 1998.  
ARELLANO, J. M.; STORCH, V.; SARASQUETE, C. Histological changes and copper accumulation in 

liver and gills of the Senegales Sole, Solea senegalensis. Ecotoxicology and Environmental Safety, Duluth, 

v. 44, p. 62-72, 1999. 

BATISTA. J. E. C. et al. Determinação de coliformes totais e fecais na água marinha e na carne do bivalve 

Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) extraídos para consumo humano na praia de Nova Cruz – PE. X 

jornada de ensino, pesquisa e extensão UFRPE, 2010. Disponível em: 

http://www.sigeventos.com.br/jepex/inscricao/resumos/0001/R0059-1.PDF. Acessado em 16/06/2011. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução N° 

357, de 17 de março de 2005, Brasília-DF, mar, 2005. 

CASTRO, A.C.L.; PIORSKI, N.M; PINHEIRO-JÚNIOR, J.Rr. Avaliação qualitativa da Ictiofauna da Lagoa 

da Jansen, São Luís, MA. Boletim do Laboratório de Hidrobiologia, São Luís, v. 14, n.15, p. 39-50, 2002. 

FREITAS, C.C.O. et al. Determinação do índice de coliformes fecais na água das praias pertencentes às 
comunidades de Alagamar, Barra e Pernambuquinho no Município de Grossos – RN. Conbravet, resumo 

em anais de evento, 2008. Disponível em: 

http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R1063-3.pdf. Acessado em 16/06/2011. 

LUPI, C; NHACARINI, N.L; MAZON, A.F; SÁ, O.R. Avaliação da poluição ambiental através de alterações 

morfológicas das brânquias de Oreochromis niloticus (tilápia) nos córregos Retiro, Consulta e Bebedouro, 

município de Bebedouro-SP. Revista Fafibe on line, n.3, 2007. 

NOGUEIRA, D.J; CASTRO; SUMAYA C; SÁ, O.R. Avaliação da qualidade da água no reservatório UHE 

Furnas - MG, utilizando as brânquias de Pimelodus maculatus (LACÈPÉDE, 1803) como biomarcador de 

poluição ambiental. Revista Ciência et Praxis , v.1, n.1, 2008. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.sigeventos.com.br/jepex/inscricao/resumos/0001/R0059-1.PDF
http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R1063-3.pdf


267 

 

TAXONOMIA E BIOLOGIA DE IMATUROS AQUÁTICOS DA ORDEM TRICHOPTERA NA 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO INHAMUM, CAXIAS – MA: SUA UTILIZAÇÃO 

PARA O CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE 

 

Orientado: Gleison Robson Desiderio GOMES – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 
 

Orientador: Carlos Augusto Silva de AZEVÊDO 

Prof. Dr. do Curso de Ciências Biológicas - CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Stênio Raniery de Sousa NASCIMENTO; Gracilane Chaves LIMA – Alunos de Graduação 

do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA; Manuel Barros Aguiar NETO – Mestrando - Museu 

Paraense Emílio Goeldi UFPA/MPEG 

 

Trichoptera é uma das maiores ordens de insetos aquáticos. Atualmente possui 13.574 espécies descritas no 

mundo, cerca de 2. 562 espécies na Região Neotropical (Morse, 2010). No Brasil Calor (2010) registra 479 

espécies distribuídas em 16 famílias. Estima-se que existem mais de 300 novas espécies a serem descritas, 

depositadas em museus no Brasil e, principalmente no exterior. A fase adulta dura em média um mês e a fase 
larval é a mais duradoura no ciclo de vida. As larvas são eruciformes, secretam seda proteica para vários fins. 

Apresentam cabeça esclerotinizada, antena curta, mandíbula bem desenvolvida, lábio maxilar reduzido; tórax 

com pronoto esclerotinizado, meso e metanoto com esclerotinização variável ou ausente; abdome 

membranoso com brânquias respiratórias, escleritos e tubérculos; nono segmento com um par de falsas 

pernas anais providas de garras. Possuem a capacidade de construir abrigos fixos ou móveis, utilizando seda, 

areia, pedras pequenas ou porções vegetais (Mugnai et al., 2010). São encontrados nos mais diferentes 

habitats dulcícolas. Participam da transferência do fluxo de matéria e energia em todos os níveis tróficos, por 

possuírem pouca seletividade alimentar e alta especialização na obtenção de alimento. São importantes em 

programas de biomonitoramento por refletir maior fidelidade nas mudanças ambientais e elevada diferença 

em relação à tolerância dos poluentes ambientais. Estudos relacionados à taxonomia de Trichoptera são 

bastante incipientes para o Estado do Maranhão e principalmente para Caxias, acompanhando a situação no 
bioma Cerrado (Hurlbert et al., 1981). O objetivo do trabalho foi desenvolver estudos taxonômicos e 

biológicos dos estágios imaturos de Trichoptera nos igarapés ocorrentes na Área de Preservação Ambiental 

do Inhamum, Caxias-MA. As coletas ocorreram na Área de Preservação Ambiental do Inhamum, Caxias-

MA, criada sob a Lei de nº 1.464/ 2001, de 04 de Julho de 2001, Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do 

Maranhão, localizada entre as coordenadas 04º 53‘ 30‘‘ S/43º 24‘ 53‘‘ W, à margem esquerda da BR-316 

(sentido Caxias a São Luís - MA), com uma área de 4.500 ha, e dois tipos de vegetações: mata ciliar e 

cerrado. As coletas foram definidas para serem realizadas em um período de seca (outubro - dezembro/2010) 

e outras em chuva (fevereiro - abril/2011), sendo duas coletas por período 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). Antes das coletas das larvas foram avaliados fatores ambientais, físicos e 

físico-químicos: largura, profundidade, velocidade da corrente, vazão, cobertura de dossel, tipo de substrato, 

tipo de vegetação ripária e de leito, área de remanso (poção) ou correnteza. Para as coletas das larvas nos 
igarapés, foi amostrada uma seção de 50m, dividida em cinco pontos, com 10m cada. Sendo os espécimes 

coletados ativamente de jusante para montante, com auxilio de rede entomológica aquática, rede em D 

(rapiché) e por catação manual. Foram examinados substratos como: bancos de folhas no leito dos igarapés, 

troncos e raízes submersas na correnteza, e macrófitas, em áreas de correnteza ou remanso. O material 

coletado foi examinado no local, acondicionado, e transportados ao Laboratório de Entomologia Aquática do 

CESC – UEMA, onde foram fixados em álcool etílico a 80% e, identificados no nível de família. Foram 

coletadas 3.394 larvas de Trichoptera nos igarapés amostrados da APA do Inhamum durante os dois períodos 

(seca e chuva), distribuídas em sete famílias: Hydropsychidae, Philopotamidae, Leptoceridae, Odontoceridae, 

Helicopsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae (Tab. 1). Em ambos os períodos (seca e chuva) as 

famílias Hydropsychidae com 2.464 (72,60%) e Philopotamidae com 854 (25,16%) (Fig. 1) foram as mais 

representativas em número de larvas, ocorrendo em todos os igarapés amostrados e, com maior abundancia 
no igarapé Inhamum (Tab. 1) e durante o período de chuva. Neste estudo a abundância dessas famílias no 

período chuvoso vem de encontro com os resultados obtidos por Bispo & Oliveira (1998); as famílias menos 

representativas foram Polycentropodidae 3 (0,08%) larvas coletadas, Helicopsychidae 6 (0,18%) e 

Hydroptilidae 7 (0,21%) (Fig. 1), respectivamente, com registros somente para os igarapés Inhamum, 

Soledade e Sumidouro do Padre; Polycentropodidae e Helicopsychidae obtiveram ocorrência apenas para o 

período chuvoso. A raridade dessas famílias durante o período de seca pode ser causada pela baixa 

capacidade de dispersão, habilidade de colonização e restrições ambientais. Dentre os igarapés amostrados, 

os igarapés Inhamum com 1767 (52,06) e Sumidouro do Padre com 652 (19,21) espécimes, foram os mais 

representativos. A vegetação riparia integra e as ordens destes igarapés podem justificar essa grande 
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abundancia e diversidade de larvas coletadas. Porém a baixa representatividade registrada para o igarapé 

Soledade com 120 (3,54%) larvas coletadas pode está relacionada a maior largura e profundidade que os 

demais. Fato que pode ter interferido na coleta dos espécimes e, segundo alguns autores afetar a estrutura da 

comunidade. Com relação à distribuição das larvas por substrato coletados nos igarapés da APA do 

Inhamum, durante o período de seca foram registradas em tronco e raiz (9,6%) larvas em ambos os 

substratos, e (80,8%) larvas em folha (Fig. 2B). No período de chuva (3,16%) larvas foram obtidas em 
tronco, (26,69%) em folhas, e (70,14%) em raízes (Fig. 2C). Do total de larvas coletadas no período seco e 

chuvoso (37,98%) foram coletadas no substrato folha, (4,51%) em tronco e (57,51%) em raízes (Fig. 2A). O 

padrão de distribuição das larvas nos substratos venha a mostrar que no período de seca as larvas encontram-

se mais em folhiço, porém no período chuvoso ocorreram mais em raízes. Estando em concordância com 

dado obtido por Pes (2005), Allan (1995) e outros autores, onde retratam maior estabilidade no substrato raiz 

no período chuvoso, que ao contrário das folhas em período de enchentes fortes, não é removido. 

 

Tabela 1. Número total de larvas, número total e percentagem de larvas por igarapé, durante os períodos de 

seca (outubro – dezembro/2010) e chuva (fevereiro – abril/2011), nos igarapés amostrados da APA do 

Inhamum, Caxias, MA. 

 

Famílias 

Igarapés da Área de Proteção Ambiental Inhamum 

Ig. A Ig. B Ig. C Ig. D Ig. E 
Total de 

larvas 

Hydropsychidae 1340 100 434 246 344 2464 

Philopotamidae 407 10 189 169 79 854 

Leptoceridae 15 6 6 4 4 35 

Odontoceridae 0 0 16 7 2 25 

Helicopsychidae 0 1 5 0 0 6 

Hydroptilidae 4 2 1 0 0 7 

Polycentropodidae 1 1 1 0 0 3 

Total 1767 120 652 426 429 3394 

% 52,06 3,54 19,21 12,55 12,64  

Nota: Ig. A= Igarapé Inhamum; Ig. B= Igarapé Soledade; Ig. C= Igarapé Sumidouro do Padre; Ig. D= Igarapé 

Sumidouro do padre II; Ig. E= Igarapé Areia Branca. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Abundancia das famílias de Trichoptera coletadas, durante os períodos de seca (outubro – 

dezembro/2010) e chuva (fevereiro – abril/2011), na APA do Inhamum, Caxias, MA. 
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Figura 2. Percentual de larvas coletadas nos substratos por estação: A. somatório seca e chuva; B. seca e C. 

chuva, nos igarapés amostrados da APA do Inhamum, Caxias, MA. 

 

Palavras-chave: Trichoptera, APA Inhamum, Taxonomia 
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TAXONOMIA DE MUTUCAS (DIPTERA, TABANIDAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO 

GURUPI, ESTADO DO MARANHÃO 
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Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 
Orientador: Francisco LIMEIRA-DE-OLIVEIRA 

Prof. Dr. Departamento de Química e Biologia – CESC/UEMA 

 

Tabanídeos ou mutucas são dípteros braquíceros. Para as espécies neotropicais o corpo varia de 5 a 25mm de 

comprimento. Por exercerem a hematofagia, as fêmeas de tabanídeos são consideradas potenciais pragas para 

o homem e outros animais (KRINSKY, 1976). A família Tabanidae é diversa e de larga distribuição 

geográfica pelo mundo; seus representantes encontram-se em quase todos os habitats possíveis 

(FAIRCHILD, 1981). Este grupo inclui aproximadamente 4.290 espécies formalmente descritas para o 

mundo, 1.172 com ocorrência na região Neotropical (FAIRCHILD & BURGER, 1994). Esse trabalho teve 

por objetivo inventariar a fauna de mutucas da Reserva Biológica do Gurupi, Amazônia maranhense, 

noroeste do estado. A REBIO compreende uma área de aproximadamente 341.650 ha. (IBAMA, 2010). As 

coletas foram realizadas bimestralmente de setembro de 2010 até julho de 2011. Cada expedição teve 
duração média de sete dias consecutivos. Para a captura dos espécimes foram utilizados os seguintes 

métodos: isca eqüina, armadilhas de interceptação de vôo tipo Malaise, suspensa e armadilha luminosa 

(lençol e luz mista vapor de mercúrio) nas modalidades clássica e móvel. A identificação a nível específico 

seguiu-se Fairchild (1984), Henriques (1999) e Limeira-de-Oliveira (2003) usou-se, ainda, de comparação 

com material de referência depositado na CZMA e no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG. Após a 

preparação e identificação, os espécimes foram incorporados ao acervo da Coleção Zoológica do Maranhão–

CZMA. Foram catalogados 3390 espécimes de 57 espécies, distribuídas em 17 gêneros, 5 tribos e 3 

subfamílias de Tabanidae (Tab. 1). O gênero mais representativo foi Tabanus, com 18 espécies coletadas. As 

espécies mais abundantes foram: Dichelacera bifascies Walker (40,4%) e Tabanus trivittatus Fabricius 

(32%). Acanthocera polistiformis Fairchild, Chrysops ecuadorensis Lutz, Diachlorus bicinctus Fabricius, 

Diachlorus podagricus (Fabricius), Fidena sp 3, Lepiselaga crassipes (Fabricius), Stypommisa modica 
(Hine), Tabanus glaucus Wiedemann, Tabanus nebulosus DeGeer e Tabanus sp. são representadas por 

exemplar único. As espécies A. polistiformis, Ca. difficilis, Dic. cervicornis, Ph. nigriflavus, F. auripes, F. 

kroeberi, F. sp 1, F. sp 2, F. sp 3, T. indecisus, T. piceiventris e T. sp. são novos registros para a Amazônia 

maranhense e, também, para o estado do Maranhão, elevando-se para 92 e 133 o número de espécies para a 

Amazônia maranhense e para o estado do Maranhão, respectivamente. 

 

Figura 1. Métodos utilizados na captura dos espécimes. A) Isca equina; B) Rede entomológica; C) 

Armadilha tipo Malaise; D) Armadilha tipo suspensa; E e F – Tipos de armadilhas luminosas, E) Clássico, 

fixo no solo; F) Móvel, fixado na carroceria de um automóvel. 
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Tabela 1. Espécies de tabanídeos da Reserva Biológica do Gurupi 

Espécies Espécimes 

Esenbeckia vulpes (Wiedemann, 1828) 2 

Fidena freemani Barretto, 1957 4 

Fidena auripes (Ricardo, 1900) 8 

Fidena kroeberi Fairchild, 1971 7 

Fidena sp 1 10 

Fidena sp 2 3 
Fidena sp 3  1 

Pityocera cervus (Wiedemann, 1828) 4 

Pityocera patellicornis (Kröber, 1930) 10 

Chrysops ecuadorensis Lutz, 1909 1 

Chrysops peruvianus Kröber, 1925 2 

Chrysops varians Wiedemann, 1828 14 

Chrysops variegatus (De Geer, 1776) 31 

Chrysops weberi Bequaert, 1946 27 

Acanthocera marginalis Walker, 1854 81 

Acanthocera polistiformis Fairchild, 1961 1 

Bolbodimyia brunneipennis Stone, 1954 76 

Catachlorops halteratus Kröber, 1931 5 
Catachlorops difficilis (Kröber, 1931) 12 

Chlorotabanus inanis (Fabricius, 1787) 108 

Chlorotabanus leucochlorus Fairchild, 1961 4 

Cryptotylus unicolor (Wiedemann, 1828) 42 

Diachlorus bicinctus Fabricius, 1805  1 

Diachlorus curvipes (Fabricius, 1805) 5 

Diachlorus podagricus (Fabricius, 1805) 1 

Diachlorus fuscistigma Lutz, 1913 10 

Dichelacera bifascies Walker, 1848 1.370 

Dichelacera cervicornis (Fabricius, 1805)  5 

Dichelacera damicornis (Fabricius, 1805) 42 
Dichelacera marginata Macquart, 1847 19 

Lepiselaga crassipes (Fabricius, 1805) 1 

Leucotabanus albovarius (Walker, 1854) 22 

Leucotabanus exaestuans (Linnaeus, 1758) 20 

Leucotabanus sebastianus Fairchild, 1941 6 

Phaeotabanus cajennensis (Fabricius, 1787) 4 

Phaeotabanus nigriflavus (Kröber, 1930) 2 

Philipotabanus stigmaticalis (Krober, 1931) 2 

Stypommisa aripuana Fairchild & Wilkerson, 1986  3 

Stypommisa modica (Hine, 1920) 1 

Tabanus angustifrons Macquart, 1848 2 
Tabanus antarcticus Linnaeus, 1758 98 

Tabanus discifer Walker, 1850 3 

Tabanus glaucus Wiedemann, 1819 1 

Tabanus indecisus (Bigot, 1892) 15 

Tabanus importunus Wiedemann, 1828 3 

Tabanus mucronatus Fairchild, 1961 15 

Tabanus nebulosus DeGeer, 1776 1 

Tabanus occidentalis Linnaeus, 1758 37 

Tabanus occidentalis var. dorsovittatus Macquart, 1855 10 

Tabanus occidentalis var. modestus Wiedemann, 1828 52 

Tabanus piceiventris Rondani, 1848 86 

Tabanus rubripes Macquart, 1838 7 
Tabanus sannio Fairchild, 1956 2 

Tabanus trivittatus Fabricius, 1805 1.086 

Tabanus unimaculus Kröber, 1934 2 

Tabanus xuthopogon Fairchild, 1984 2 

Tabanus sp.  1 

Total 3.390 
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Figura 2. Novos registros para o Estado do Maranhão. A) A. polistiformis; B) Ca. difficilis; C) Dic. 

cervicornis; D)  F. auripes; E) F. kroeberi; F) F. sp 1; G) F. sp 2; H) F. sp 3; I) Pha. nigriflavus; J) T. 

indecisus, L), T. piceiventris; M) T. sp. 

 

Palavras-chave: Tabanidae, Taxonomia, Amazônia 
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DENSIDADE POPULACIONAL E DISPERSÃO DE Aedes aegypti LINNAEUS, 1762 E Aedes 

albopictus SKUSE, 1894 (DIPTERA: CULICIDAE) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, MARANHÃO 

 

Orientada: Antonia Santos da SILVA – Bolsista BIC/FAPEMA 
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A dengue é uma doença febril aguda causada por quatro tipos de vírus do Gênero Flavivírus, da Família 

Flaviviridae, e transmitida pela picada de mosquitos do Gênero Aedes, sendo os vetores Aedes (Stegomyia) 

aegypti (Linnaeus) e Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) (MARZOCHI 1994; BURKOT et al., 2007). 

Considerando os elevados índices populacionais do A. aegypti em vários bairros do município de Caxias, 

Maranhão e a recente introdução do A. albopictus, propõem-se verificar a densidade populacional das duas 

espécies no município. O estudo foi realizado em seis bairros, onde foram sorteados nove quarteirões e destes 
foram visitadas sete residências. Foram realizadas coletas de mosquitos alados no período de novembro de 

2010 a maio de 2011, com utilização de aspirador mecânico (Figura 1), movimentado em todos os cômodos 

dos imóveis e na área peridomiciliar, onde havia a possibilidade de abrigar mosquitos (Figura 2 A e B), com 

padronização de 20 minutos por residência. Os espécimes capturados foram anestesiados com acetato de etila 

e transferidos para copos parafinados, e levados até o Laboratório de Entomologia Médica – LABEM, 

(CESC/UEMA), para realização da identificação em nível de espécie, usando microscópio estereoscópico e 

Chaves de Identificação de Consoli & Lourenço de Oliveira (1994) e Forattini (2002). Também foram 

coletados imaturos, com utilização de 120 armadilhas para ovos (ovitrampas) (Figura 3), sendo instaladas 20 

em cada bairro. As armadilhas foram instaladas concomitantemente nas residências sorteadas nos seis 

bairros, colocadas no peridomicílio permanecendo por cinco dias consecutivos. Após esse período, as 

armadilhas foram recolhidas e encaminhadas para o LABEM, para obtenção dos adultos e identificação a 
nível específico. Na coleta dos adultos obteve-se 467 espécimes, sendo que a predominância foi da espécie A. 

aegypti com 460, o que corresponde a 98,5% dos indivíduos. Esse resultado pode ser em razão de competição 

entre as duas espécies considerando a quantidade de ovos e a redução das formas aladas fato que precisa ser 

investigado com a realização de pesquisa dos criadouros utilizados pelas duas espécies. Dos 460 espécimes 

de A. aegypti coletados, o número de fêmeas e machos foi bastante semelhante com 243 (52,8%) e 217 

(47,2%) respectivamente.  A. albopictus foi encontrados apenas sete espécimes, sendo quatro fêmeas (57,1%) 

e três machos (42,9%) (Tabela 1). Em relação aos bairros, Mutirão foi o que apresentou maior densidade 126 

(27,0%), seguido do bairro João Viana 118 (25,3%) e com menor índice o bairro Pequizeiro com 15 (3,2%). 

Em relação à espécie de mosquitos coletados, em todos os bairros pesquisados foi detectada a presença de A. 

aegypti, enquanto que somente no bairro João Viana encontrou-se o A. albopictus (Tabela 2). Com a 

utilização da armadilha para ovos foram obtidos 1.731 indivíduos, com predominância o A. aegypti com 

1.172 (67,7%) indivíduos, enquanto que A. albopictus foi 559 (32,3%). Em relação ao sexo dos indivíduos 
coletados, o maior percentual foi de machos para ambas as espécies, com 655 e 363 para A. aegypti e A. 

albopictus respectivamente (Tabela 3). O bairro Pampulha apresentou densidade mais elevada com 937 

(54,3%), e o bairro Pequizeiro foi o que apresentou menor densidade 112 (6,5%) (Tabela 4). Neste estudo, a 

presença do A. albopictus em todos os bairros foi verificada apenas com a utilização de (APO). A armadilha 

para oviposição mostrou-se eficiente em predizer a presença de A. aegypti e A. albopictus, pois conseguiu 

estimar a população dos vetores. Vale ressaltar que a maior ocorrência de A. albopictus foi registrada no 

bairro Pampulha que é o de maior cobertura vegetal, sendo limitado ao norte, sul e leste pela presença de área 

verde. Segundo Consoli & Lourenço de Oliveira (1994) a ocorrência de A. aegypti está associada a 

aglomerados humanos, sempre ligados ao peridomicílio e ao domicílio humano. No entanto, A. albopictus 

além do ambiente doméstico, costuma estar associado a áreas com vegetação e a ambientes semi-silvestres, 

utilizando as plantas que acumulam água (buracos em árvore, bromélias, internódios de bambu), bem como 
locais para desenvolvimento larval. O presente trabalho realizado no município de Caxias-MA mostrou que o 

A. aegypti e A. albopictus encontram-se dispersos nos bairros da cidade, sendo detectado em todos os bairros 

pesquisados, o que foi confirmado por meio da coleta de imaturos, e que ainda existe a predominância do A. 

aegypti, o que mostra a necessidade do monitoramento constante por ser este o vetor da dengue.   
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Tabela 02. Frequência de A. aegypti e A. albopictus capturados com aspirador, nos bairro no município de 

Caxias - MA, no período de novembro/2010 a maio/2011. 

Espécie 

 

  

Pequizeir

o 

 

Nova 

Caxias 

 

Pampulh

a 

João 

Viana 

José 

Castro 

 

Mutir

ão 

Total (%) 

A. aegypti 15 93 18 111 97 126 460 

A. albopictus 00 00 00 07 00 00 07 

Total (%) 15 (3,2%) 93 (19,9%) 18(3,8%) 118 (25,3%) 97(20,8%) 126(27,0%) 467(100) 

Tabela 03. Frequência de A. aegypti e A. albopictus segundo o sexo, capturados nas armadilhas para ovos. 

Espécie ♀ (n) ♂ (n) Total (%) 

A. aegypti 517(44,1%) 655 (55,9%) 1.172 (67,7%) 

A. albopictus 196 (35,0%) 363(65,0%)  559 (32,3%) 

Total (%) 713 (41,2%) 1.018 (58,8%) 1.731(100%) 
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Palavras chave: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Dengue. 
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Tabela 04. Frequência de A. aegypti e A. albopictus capturados nas armadilhas para ovos nos seis bairros de 

realização da pesquisa na cidade Caxias – MA em maio/2011. 

Espécie 
 

Pequizeiro 

 

Nova Caxias 

 

Pampulha 

João 

Viana 

José 

Castro 

 

Mutirão 
Total (%) 

A. aegypti 89 164 634 89 120 76 1.172 

A. albopictus 23 47 303 52 20 114 559 

Total (%) 112(6,5%) 211 (12,1%) 937(54,3%) 141(8,1%) 140(8,0%) 
190 

(10,9%) 
1.731(100) 
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ISOLAMENTO DE Bacillus thuringiensis BERLINER, 1911 DO ESTADO DO MARANHÃO E 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE EM Aedes aegypti (LINNAEUS, 1762) (DIPTERA, CULICIDAE) 
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Atualmente a dengue é um grave problema de saúde pública, especialmente no Maranhão, onde verifica-se 

aumento do número de casos de dengue a cada ano e a circulação de vários sorotipos virais (GUBLER et al., 

2001; MS, 2008). O controle da dengue exige múltiplas ações, que vão desde o diagnóstico precoce da 

doença, o tratamento adequado aos enfermos e principalmente o controle do mosquito vetor (BRAGA & 

VALLE, 2007). Neste último aspecto, buscou-se investigar o controle biológico de Aedes aegypti, com o uso 

de Bacillus thuringiensis isolados do Maranhão. Para o isolamento de B. thuringiensis foram realizadas 
coletas de 41 amostras de solo, oriundas de 15 localidades dos municípios de Caxias, Aldeias Altas, Centro 

Novo do Maranhão e Mirador no estado do Maranhão (Figura 1). As amostras foram coletadas com auxílio 

de espátula de madeira e acondicionadas em tubos Falcon de 50 mL estéreis (Figura 2). Posteriormente, o 

solo coletado foi enviado ao laboratório de Malária e Dengue no Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, onde foi realizado o processo de isolamento, que consistui em misturar 1g de solo à 10 mL de 

solução de sais. Em seguida, as amostras foram diluídas seriadamente em solução salina. Uma alíquota de 

1ml da solução foi homogeneizada e submetida a choque térmico de 80ºC por 12 minutos e em gelo por 5 

minutos. Após, 100 µl da solução foram transferidas para placas de Petri contendo ágar nutriente, sendo 

posteriormente espalhadas na placa com auxílio de uma alça de Drigalski. As placas foram levadas para 

estufa bacteriológica a 28ºC, durante 48 horas para o crescimento das colônias (OMS, 1985; POLANCZYK, 

2004). Após o crescimento, as colônias foram avaliadas quanto à morfologia: elevação, forma, estrutura e 
borda, sendo que as colônias que apresentaram características típicas de Bacillus spp. foram inoculadas em 

caldo nutriente, contendo penicilina G e colocadas em incubador rotativo a 28ºC a 180 rpm por cerca de 72 

horas (JUNG et al., 1998). As colônias crescidas foram observadas a fresco em microscópio de contrate de 

fase (aumento 100x), para verificar a presença de cristais de proteínas.  Posteriormente, as colônias 

identificadas como B. thuringiensis foram submetidas à bioensaios com larvas de A. aegypti, sendo utilizadas 

larvas de terceiro estádio obtidas a partir da colônia mantida no Laboratório de Entomologia Médica do 

CESC/UEMA. Inicialmente, foram realizados bioensaios seletivos, cujo objetivo foi determinar os isolados 

com atividade entomopatogênica, sendo conduzidos sob temperatura e umidade controladas, com 

três copos plásticos contendo 10 mL de água potável, 10 larvas de terceiro estádio e 1 ml da cultura total do 

bacilo, crescido em Agar nutriente a 28º C em estufa de crescimento bacteriológico, por um período de 5 

dias. Em cada bioensaio, foi preparada uma réplica sem inoculação bacilar, servindo assim como controle 
(Figura 3). 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 

(DULMAGE et al., 1990). Foram analisadas 13 amostras de cinco localidades dos municípios de Caxias e 

Aldeias Altas. Destas, foram obtidas 493 colônias bacterianas, sendo 29 identificadas como B. thuringiensis, 

o que corresponde a 5,88% do total (Tabela 1).  Nos isolados de Bt, a análise da morfologia dos cristais 

protéicos revelaram que o formato arredondado foi predominante, sendo verificados em mais de 98,5% das 

amostras, não sendo observada nenhuma linhagem com cristais bipiramidais. Em relação à quantidade de 

cristal por isolado, todas as linhagens mostraram apenas um cristal intracelular. Dos 29 isolados de B. 

thuringiensis testados, somente uma linhagem mostrou atividade larvicida, que corresponde ao isolado BtMA 

25, da localidade Limpeza do município de Aldeias Altas. No bioensaio com esse isolado, obteve-se 

mortalidade em 53,3% das larvas após 24 horas de aplicação do bacilo, atingindo 86,6% após 48 horas. Nos 
bioensaios com os demais isolados, não se obteve mortalidade das larvas após 24 e 48 horas de experimento 

(Tabela 2). A freqüência de B. thuringiensis com ação em dípteros é relativamente baixa, quando comparada 

à ação do bacilo em outras ordens de insetos (COSTA et al., 2010). A predominância inseticida desse bacilo 

é para larvas de Lepidoptera e Coleoptera, embora algumas linhagens mostrem efeito tóxico para outras 

ordens de insetos, como Hymenoptera e Diptera, portanto, poucas linhagens de Bt mostram ação especifica 

para insetos de importância em Saúde Pública (POLANCZYK, 2004; SILVA, 2008). Desta forma, conclui-se 

que BtMA 25 pode constituir de uma ferramenta biotecnológica para a fabricação de larvicidas biológicos e 

os demais isolados constituem um acervo para estudos futuros que visem a seleção de linhagens com ação 

para outros insetos. 
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O crescimento desordenado das habitações humanas resulta na modificação do ecossistema local, criando 

novos nichos ecológicos onde determinados animais apresentam capacidade de adaptação em condições 

geradas pelo homem (MELO et al, 2004).  Os califorídeos são conhecidos no Brasil como moscas varejeiras 

e têm sido estudados devido ao fato de ser um táxon que apresenta espécies associadas tanto aos ambientes 
naturais como aos modificados pelo homem (LINHARES, 1981). NUORTEVA (1963) desenvolveu um 

índice baseado no grau de preferência por estabelecimento humano mostrado pela espécie em estudo em três 

áreas ecológicas distintas (área urbana, área rural e área florestal). Devido ao município de Imperatriz, Ma, 

ter sofrido nas últimas décadas forte pressão antrópica nas eubiocenoses, ocasionando uma redução das áreas 

preservadas, o presente trabalho objetivou estudar o processo de sinantropia da família Calliphoridae no 

município de Imperatriz-Maranhão, inventariando as espécies sinantrópicas, bem como determinando o grau 

de sinantropia das espécies mais abundantes. Foram amostradas 12 áreas, sendo 04 áreas no ambiente de 

zona urbana - ZU; 04 áreas na zona rural - ZR; e 04 áreas na zona florestal - ZF. Foram realizadas 04 coletas 

em cada ambiente, onde foram colocadas 03 armadilhas por área, totalizando 36 armadilhas por coleta e 144 

armadilhas ao final destas. As réplicas foram as 4 áreas de cada ambiente, sendo que cada área representou 

uma unidade amostral. Foram utilizadas armadilhas específicas para coleta de dípteros saprófagos, descritas 
por FERREIRA (1978). O Índice de Sinantropia foi calculado utilizando a fórmula de NUORTEVA (1963): 

IS =  2a + b – 2c/ 2, onde: a=  %  da espécie na zona urbana; b=  % da mesma espécie na zona rural; e c= %  

da mesma espécie  na zona florestal. O Índice de Sinantropia de Nuorteva varia de +100 a -100, sendo que os 

valores negativos indicam aversão ao ambiente humano, enquanto que os mais altos valores positivos 

representam um maior grau de sinantropia. As estimativas de riqueza para as áreas estudadas foram 

calculadas através do programa EstimateS 8.0. A riqueza de espécies nas áreas foi analisada através do 

método de rarefação baseado nos números de indivíduos por espécie, elaboradas a do programa BioDiversity 

Pro 2.0. A diversidade alfa foi analisada através do cálculo dos seguintes índices: 1) Shannon-Wiener (H'); 2) 

equitabilidade (Shannon J‘) e 3) dominância de Simpson (D). A diversidade beta entre as áreas foi calculada 

através do índice de similaridade de Jaccard qualitativo. A similaridade da fauna entre os ambientes foi 

avaliada pelo  método de ordenação (escalonamento multidimensional não-métrico - NMDS). Para comparar 

as diferenças de abundância, riqueza estimada e diversidade (índice de diversidade Simpson – D) entre os 
ambientes foram realizadas análises de variância de um critério para os dados normais e testes não 

paramétricos de Kruskall-Wallis, para os dados não normais. Foram coletados 2.681 exemplares da família 

Calliphoridae (distribuídos em seis gêneros e nove espécies) (Tabela 1). Deste total, 2.678 foram 

classificados em nível de espécie. As espécies mais abundantes foram Chrysomya megacephala (Fabricius, 

1794) (871 ind. – 32,5 %) Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) (497 ind. – 18,5%), e Cochliomyia 

macellaria (379 ind. – 14,1%) (Tabela 1). A maior abundância dessas espécies e a presença em todos os 

ambientes estudados podem estar relacionadas ao fato de que espécies de califorídeos do gênero Chrysomya 

apresentam grande diversidade ecológica, ocupando diferentes habitats (ZUMPT, 1965). A abundância dos 

Califorídeos nos ambientes apresentou-se na seguinte ordem de distribuição: (Z.U.) (44,8 %), (Z.R.) (32,6%) 

e  (Z.F.) (22,6 %) (Tabela 1), sendo o ambiente de ZU  o que apresentou a maior abundância relativa de 

califorídeos e o ambiente de ZF o de menor abundância relativa. As espécies Mesembrinella bicolor e 
Paralucilia adespota foram exclusivas dos ambientes de zona florestal e zona rural, respectivamente, 

conforme Tabela 1. O teste de Kruskal-Wallis (H), não apontou diferenças significativas para os ambientes 

quanto à abundância das espécies L. exímia (H= 4,4019; GL=2; p=0,1107), C. albiceps (H= 5,1879; GL=2; 

p=0,0747) e C. idiodea (H= 5,8687; GL=2; p=0,0,0532). Entretanto, a (ANOVA) demonstrou diferenças nos 

padrões de abundância entre os ambientes para C. megacephala (F= 43,6656; GL=2; p=0,0001), C. putoria 

(F= 11,3614; GL=2; p=0,0038) e C. macellaria (F= 8,5884; GL=2; p=0,0084). O teste de comparações 

múltiplas (Tukey) a posteriori evidenciou diferenças significativas entre: I- os ambientes de (Z.F.) e (Z.U.) 

para as espécies C. megacephala (p<0,01) e C. putoria (p<0,01); II- os ambientes de (Z.R.) e (Z.U.) para as 

espécies C. megacephala (p<0,01), C. putoria (p<0,01) e C. macellaria (p<0,01); III- os ambientes de (Z.F.) 
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e (Z.R.) para a espécie C. macellaria (p<0,05). A elevada abundância das espécies C. megacephala e C. 

putoria no ambiente de zona urbana pode estar relacionada ao fato de ambas as espécies serem consideradas 

sinantrópicas e este ser um ambiente altamente antropizado. As espécies do gênero Chrysomya Robineau-

Desvoidy 1830 foram introduzidas acidentalmente no Brasil, mais especificamente no Sudeste, na década de 

70 a partir do lixo de navios africanos (GUIMARÃES et al.1978). Após a introdução das espécies desse 

gênero no Brasil, houve um deslocamento das espécies nativas, como por exemplo, C. macellaria, antes 
muito comum nas áreas urbanas e rurais, e que está se tornando rara nesses ambientes (GUIMARÃES et al, 

1978). A espécie Co. macellaria esteve mais relacionada ao ambiente de zona rural. A maior abundância 

desta espécie neste ambiente pode se justificar devido ao fato das moscas do gênero Cochliomya serem 

causadoras de miíases, principalmente no gado. A análise dos padrões de incidência e abundância de espécies 

para o total de amostras, com riqueza observada de 09 espécies e abundância de 2.678 indivíduos, estimou o 

mínimo de 10 (Chao 1) e o máximo de 12,5 espécies (Jack 2). A observação das curvas de acumulação de 

espécies resultantes dos dois estimadores de maior estimativa de espécies (Jack 1 e Jack 2) e  de riqueza 

observada (Figura 1A) demonstraram não terem atingido a estabilidade (assíntota).  A estimativa de riqueza 

para esta família neste estudo não apresentou nenhum bom estimador conforme os parâmetros de 

classificação de TOTI et al. (2000), uma vez que as curvas da maioria dos estimadores, bem como a curva de 

espécies observadas,  continuaram ascendendo.  A riqueza variou de 06 a 07 espécies nas áreas com maior 

riqueza (Figura 1B).  De um modo geral as áreas das três zonas apresentaram valores aproximados de riqueza 
(Figura 1B), sendo que a análise de variância não indicou diferença na riqueza estimada das áreas entre os 

ambientes (F=1,2355; GL=2; p=0,3363).  Apesar de apresentarem valores de riqueza estimada aproximados, 

o ambiente de zona urbana apresentou a menor estimativa (5,5).  LOMÔNACO & ALMEIDA (1995), 

sugeriram que a redução da riqueza pode ser um elemento indicador dos efeitos da interferência humana na 

taxocenose de dípteros muscoideos.  As áreas dos ambientes (ZF) e (ZR) em geral apresentaram os maiores 

valores de diversidade (Shannon H‘) e os menores valores de dominância (Simpson D), sendo assim os 

ambientes com maior diversidade, conforme mostra Figura 2.  A diversidade foi diferente entre os ambientes 

(F=8,2589; GL=2;p=0,0094), sendo que o teste a posteriori indicou diferença entre a Zona Rural e Zona 

Urbana (p<0,01). As comparações entre as áreas dos ambientes (ZR e ZU) apresentaram valores mais baixo 

de similaridade. As comparações entre as áreas dos ambientes (ZF e ZU) também demonstraram valores mais 

baixos de similaridade entre algumas áreas. As comparações entre as áreas do ambiente (ZU) apresentam 
100% de similaridade.  A análise de ordenação (NMDS), demonstrou um agrupamento da fauna de 

califorídeos das (ZR) e (ZF) e uma separação das áreas destes ambientes, com relação as áreas do ambiente 

de (ZU) (Figura 3).   Ressalta-se que o índice de similaridade demonstrou um padrão mais nítido de distinção 

entre os ambientes do que o índice de diversidade (que apresentou diferença apenas entre a (ZR) e (ZU)), 

indicando que não é o número, mas sim a composição de espécies que é mais afetada com a alteração dos 

ambientes. Quanto ao Índice de Sinantropia (IS), as espécies C. megacephala, encontrada nos três ecótopos 

estudados, com elevada freqüência na área urbana (704 exemplares), e C. putoria possuem preferência por 

áreas habitadas pelo homem, pois apresentaram os maiores índices (IS=+52,9 e IS=+26,2 respectivamente). 

Co. macellaria (IS=+8,9) demonstrou uma independência por áreas habitadas pelo homem. Entretanto, 

Chloroprocta idiodea (IS= -20,6), C. albiceps (IS= -15,1) e Lucília exímia (-2,3) mostraram preferência por 

áreas desabitadas pelo homem (Tabela 2). 
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O ambiente modificado pelo homem ou Antropobiocenose (POVOLNY, 1971) é constituído por espécies 
capazes de adaptarem-se às novas condições surgidas, fazendo deles um lugar mais apropriado para seu 

desenvolvimento do que seu ambiente original, em virtude da sua grande valência ecológica. Para 

NUORTUEVA (1963) a habilidade de algumas espécies em utilizar as condições ambientais criadas ou 

modificadas pelo homem recebe o nome de sinantropia, sendo que o mesmo criou o índice de sinantropia 

para determinar o grau de associação dos dípteros muscoides com o homem, que oscila de +100 a -100, onde 

os valores negativos indicam aversão aos ambientes antropizados, diferentes dos mais altos valores positivos 

que representam um maior grau de sinantropia. Os dípteros sarcofagídeos têm sido estudados, pois 

apresentam espécies associadas tanto as eubiocenoses como as antropobiocenoses. Nos últimos anos,  a 

antropização nos ambientes naturais do município de Imperatriz-MA, pode ter provocado mudança  no hábito 

das espécies sinantrópicas, que geralmente respondem a estes impactos. Assim, estudou-se o processo de 

sinantropia de  moscas sarcofagídeas, objetivando calcular o grau de sinantropia das espécies mais 
abundantes, bem como a caracterização e comparação da fauna de sarcofagídeos em termos de composição, 

abundância, riqueza e diversidade nos ambientes estudados. As coletas foram realizadas em três ecótopos 

distintos (Zona urbana - Z.U; Zona rural - Z.R e Zona florestal - Z.F), tendo como universo amostral 12 

áreas, sendo 04 áreas na Z.U, 04 áreas na Z.R e 04 áreas na Z.F. Foram realizadas 04 coletas em cada 

ambiente, com 03 armadilhas (específicas para coleta de dípteros saprófagos), totalizando 36 por coleta e 144 

no total. O Índice de Sinantropia foi calculado apenas para as espécies com mais de 30 exemplares, 

utilizando a fórmula de NUORTEVA (1963): IS=2 a + b – 2 c /2, onde  a= % de determinada espécie 

coletada na Z.U; b= % da mesma espécie coletada na Z.R; e c= % da mesma espécie coletada Z.F. As 

estimativas de riqueza  foram calculadas através do programa EstimateS 8.0. Os estimadores utilizados foram 

o Chao1, Jack1 e Jack2. A riqueza de espécies foi analisada pelo método de rarefação, baseado nos números 

de indivíduos por espécie, através do programa BioDiversity Pro 2.0. A diversidade alfa foi analisada através 

do cálculo dos índices: Shannon-Wiener (H‘);  equitabilidade (Shannon J‘) e dominância de Simpson (D). A 
diversidade beta entre as áreas foi calculada através do índice de similaridade de Jaccard qualitativo. A 

similaridade da fauna entre os ambientes foi avaliada pelo  método de ordenação (escalonamento 

multidimensional não-métrico - NMDS). Para comparar as diferenças de abundância, riqueza estimada e 

diversidade (índice de diversidade Simpson – D) entre os ambientes foram realizadas análises de variância de 

um critério, para os dados normais e análises de variância através de testes não paramétricos de Kruskall-

Wallis, para os dados não normais. Foram capturados 15.612 dípteros pertencentes a 18 famílias, sendo que 

Sarcophagidae foi a mais abundante com 39,4%, o que pode está relacionado ao fato da família ser 

considerada eussinantrópica. Foram capturados 6.148 sarcofagídeos distribuídos em sete gêneros, cinco 

subgêneros e vinte espécies. Desse total apenas 3.571 indivíduos foram identificados ao nível de espécie, 

sendo que as mais abundantes foram Tricharaea (Sarcophagulla) occidua com 1.265 indivíduos e 

Sarcodexia lambens com 778 (Tabela 1). A Análise de variância (ANOVA) apontou diferenças entres os 
ambientes quanto a abundância das espécies Oxysarcodexia thornax (F=7,9181; p=0,0105), Peckia 

(Euboettcheria) collusor (F=5,71; p=0,0248), Peckia (Pattonella) intermutans (F=5,4456; p=0,0279), 

Sarcodexia lambens (F=7,989; p=0,0103) e  Tricharaea (Sarcophagulla) occidua (H=6; p=0,0498). A 

ANOVA não apontou diferença entre os ambientes para a espécie Peckia (Peckia) chrysostoma (F=0,541; 

p=0,604)..  O teste de comparações múltiplas (Tukey) a posteriori demonstrou diferenças significativas entre 

os ambientes de Z.R e Z.U, para as espécies O. thornax (p>0.01), P. (E.) collusor  (p>0,05), P. (P.) 

intermutans (p>0,05) e entre os ambientes de Z.F e Z.U para a espécie S. lambens (p>0,01). A ANOVA não 

apontou diferenças nos padrões de abundância entre os ambientes para espécie P. (P.) chrysostoma (p>0,05). 

O teste de Kruskal-Wallis (H) demonstrou diferença entre os ambientes para T. (S.) occidua (H=6; GL=2; 

p=0,0498). O teste de comparação múltiplas (Student-Newman-Keuls) evidenciou diferença significativa 

entre ZR e ZU para T. (S.) occidua (p=0,0186). A observação das curvas de acumulação resultantes dos dois 

estimadores de maior estimativa de espécies (Jack 1 e Jack 2) e  de riqueza observada demonstraram não 
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Espécie Z.U Z.R Z.F Total 

Helicobia marionella 1 1

Helicobia pilifera Lopes 1 1

Oxysarcodexia amorosa 7 45 11 63

Oxysarcodexia fringidae 57 29 86

Oxysarcodexia intona 1 24 61 86

Oxysarcodexia sp1 1 24 25

Oxysarcodexia sp2 3 3

Oxysarcodexia thornax 3 122 51 176

Peckia (Euboettcheria) collusor 2 80 33 115

Peckia (Pattonella) intermutans 4 95 30 129

Peckia (Peckia) chrysostoma 217 273 230 720

Peckia (Peckia) pexata 1 3 16 20

Peckia (Peckia) uncinata 1 1

Peckia (Squamatodes) ingens 2 1 3

Peckia sp1 2 2

Sarcodexia lambens 98 289 391 778

Sarcofahrtiopsis cuneata 87 1 88

Sarcofahrtiopsis sp1 8 8

Sarcophagidae sp1 1 1

Tricharaea (Sarcophagulla) occidua 1191 15 59 1265

Total 1526 1093 952 3571

Abundância Relativa (%) 42.7 30.6 26.7 100.0

terem atingido a  assíntota, indicando assim, que é necessário um maior  esforço de coleta para amostrar a 

riqueza das áreas  estudadas (Figura 1A). A riqueza variou de 4 a 15 espécies nas áreas com maior riqueza 

(Figura 1B). De um modo geral as três zonas não apresentaram valores aproximados de riqueza (Figura 2), 

sendo que ANOVA indicou diferença na riqueza estimada das áreas entre os ambientes (F=9,2586; GL=2; 

p=0,0068). O teste a posteriori demonstrou diferenças entre ZF e ZU (p<0,05), e entre ZR e ZU ( p<0,01). 

As áreas dos ambientes de ZF e ZR em geral apresentaram os maiores valores de diversidade (Shannon H‘) e 
os menores valores de dominância (Simpson D), sendo assim os ambientes com maior diversidade ( Figura 

2A).  A diversidade foi diferente entre os ambientes (F=9,395; GL=2; p=0,0066), sendo que o teste a 

posteriori indicou diferenças entre a ZF e ZU (p<0,05) e ZR e ZU (p<0,01). Em geral, as comparações entre 

as áreas dos ambientes (ZF e  ZU)  e (ZR e ZU) apresentaram os menores  valores  de similaridade. A análise 

de ordenação, NMDS, demonstrou  um agrupamento da  fauna de sarcofagídeos das Zonas  Rural e  Florestal 

e uma separação das áreas destes ambientes, com relação as áreas da Zona Urbana (Figura 2B). Quanto aos 

resultados do Índice de Sinantropia, podemos agrupar T. (S.) occidua com I.S=(+72,3) como eussinantrópica 

(FERREIRA (1978), I.S =+20 a +100), demonstrando uma alta preferência por áreas urbanas (Tabela 2). As 

espécies P. (E.) collusor (I.S=+0,1), O. thornax  (I.S=+0,1) P. (P.) chrysostoma (I.S=+1,1), O. amorosa 

(I.S=+1,4), P. (P.) intermutans (I.S=+1,4) e Sarcofahrtiopsis cuneata (I.S=+3,9) mostraram independência 

por áreas habitadas pelo homem e as espécies Oxysarcodexia fringidae (I.S=-0,6), Oxysarcodexia intona 

(I.S=-5,6) e  S. lambens (I.S=-23,9), indicaram preferência por áreas desabitadas pelo homem sendo 
categorizados como hemissinantrópicas (FERREIRA (1978), I.S =-40 a +20). As espécies P. (P.) 

chrysostoma e O. thornax  obtiveram um Índice de Sinantropia igual a +1,1 e +0,1 respectivamente, 

representando independência por locais urbanizados. Oxysarcodexia amorosa (I.S=+1,4), P. (P.) intermutans 

(I.S=+1,4) e S. cuneata (I.S=+3,9) foram agrupas com espécies hemisinantrópicas, uma vez que os seus 

Índices de Sinantropia correspondeu com os valores das espécies que  independem das antropobiocenoses. 

Os valores negativos do Índice de Sinantropia para O. fringidae (I.S= -0,6), Oxysarcodexia intona (I.S= -5,6) 

e S. lambens (I.S= -23,9) revelam, no presente trabalho, uma proximidade com as antropobiocenoses. No 

presente trabalho não foi registrado nenhum índice de sinantropia com valores variando de -40 a -100, que 

corresponde as moscas assinantrópicas.  

Tabela 1. Composição e abundância das espécies de sarcofagídeos coletados em áreas de zona urbana (Z.U), 

zona rural (Z.R) e zona florestal (Z.F). 
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Figura 1A. Comparação entre riqueza observada e riqueza estimada (Chao 1, Jack 1 e Jack 2), para a família 

Sarcophagidae nos ambientes de Zona Urbana (ZU), Zona Rural ( ZR) e Zona Florestal (ZF) do município de 

Imperatriz, Ma. Figura 1B. Riqueza observada de espécies de sarcofagídeos (colunas) e riqueza estimada 

segundo as curvas de rarefação (linha) em cada uma das 12 áreas amostradas nos ambientes de Zona Urbana 

(ZU), Zona Rural (ZR) e Zona Florestal (ZF) do município de Imperatriz, Ma. Valor base considerado para 

comparação entre as áreas foi de 85 indivíduos no cálculo da rarefação. Eixo X (Amostras); Eixo Y (riqueza 

observada e estimada). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Diversidade de sarcofagídeos  nos ambientes de Zona Urbana (ZU), Zona Rural (ZR)   e Zona 

Florestal (ZF) do município de Imperatriz, Ma. Figura 2B. Escalonamento multidimensional não-métrico 

(NMDS) baseado na composição de espécies de sarcofagídeos,  para as 12 áreas dos ambientes Zona 

Florestal, Zona Rural e Zona Urbana, Município de  Imperatriz, Ma. Medida de similaridade utilizada: índice 

de Bray-Curtis. 

Tabela 2: Frequências das espécies de Sarcophagidae nas três áreas de coleta e Índice de Sinantropia. 

Palavras-chave: Sinantropia, Sarcophagidae, Imperatriz- MA. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA CARCINOFAUNA BÊNTICA EM MANGUEZAIS 

NA BAÍA DE SÃO MARCOS - MARANHÃO 

 

Orientada: Albertina Ramos Sousa - Bolsista do BIC-FAPEMA 
 Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão  

  
Orientadora: Zafira da Silva de Almeida 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 

 

Coladoradores: Profª. Mcs. Nayara Barbosa Santos (Professora assistente do Departamento de Química e 

Biologia da UEMA); Prof. Dr. Petrônio Coelho (Laboratório de Carcinologia da UFPE); Profª Drª. Raimunda 

Fortes (Laboratório de Pesca, Biodiversidade e Dinâmica Populacional de Peixes da UEMA) e Pró – Vida 

Brasil / MPX - Energia. 

 

A Baía de São Marcos é um estuário ativo, com um canal central bem desenvolvido e dominado por 

correntes de vazante. Essa área possui um expressivo conjunto de fauna e uma flora aquática. Todavia, foi 

registrado que essa área vem sofrendo problemas ambientais, com pesca prejudiciais sendo necessário ações 

no sentido de subsidiar manejo adequado dos recursos naturais (ALMEIDA, 2009). Os manguezais são 
ecossistemas de extrema relevância para toda a zona costeira, tendo por base a sua capacidade de gerar bens e 

serviços para a mesma (BEZERRA, 2008). Os crustáceos representam um grupo importante da macrofauna 

dos substratos inconsolidados sublitorias, destacando-se quanto á riqueza, diversidade e biomassa (CALIL, 

2003). Devido à importância das áreas de manguezais e a escassez de dados mais detalhados sobre a 

carcinofauna no Maranhão, torna-se necessário um estudo mais amplo, que teve como objetivos: fazer um 

levantamento da distribuição espacial e temporal de crustáceos nos manguezais do entorno da ilha dos 

caranguejos (área controle) e do porto do Itaquí (área de estudo) no Estado do Maranhão. Foram realizadas 

cinco coletas nos meses de abr, ago e out de 2010 e jan e mar de 2011, nos manguezais do entorno da ilha 

dos caranguejos e Porto do Itaquí.  No que tange a observação e captura de espécimes, se traçou um transcect 

de 100 m perpendicular a linha d‗água, partindo do lavado até a zona 3. Para captura de indivíduos 

pertencentes à endofauna utilizamos à técnica de braceamento, e a técnica de cata simples com área e tempo 
definidos, para à epifauna; para a captura de camarões e siris, localizados no na região do lavado, foi 

utilizada rede de arrasto tipo puçá em igarapé de cada área. Foram colhidos ainda os parâmetros abióticos 

(salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido) e realizados tratamento estatísticos para estimar a diversidade, 

equitabilidade e similaridade entre as áreas. Foi observado durante as cinco campanhas um total de 1.381 

exemplares pertencentes a 08 famílias e 19 espécies, sendo 1.074 coletados no sedimento e 307 nas águas dos 

Igarapés Buenos Aires e Tronco (Tab. 1) 

 

Tabela 1. Relação das Famílias com os respectivos números das espécies encontradas nas duas áreas de 

estudo.  

 

Família Espécie 

Igarapé 

Buenos 

Aires 

Igarapé 

Tronco 
Total 

S
e
d

im
e
n

to
 

Diogenidae 
Clibanarius sclopettarius 

Clibanarius vittatus 

0 1 1 

32 175 207 

Grapsidae 

Aratu pisonii 

Armases angustipes 

Goniopsis cruentata 

Sesarma crassipes 

Sesarma rectum 

19 1 20 

0 1 1 

32 39 71 

15 5 20 

0 73 73 

Ocypodidae 

Uca maracoani 

Uca rapax 

Uca thayeri 

Ucides cordatus 

153 35 188 

2 280 282 

73 16 89 

30 85 115 

Panopeidae 
Eurytium limosum 

Panopeus lacustris 

33 0 33 

0 6 6 

L
a

v
a

d
o
 

Alpheidae Alpheus chacei 4 0 4 

Hippolytidae Exhippolysmata oplophoroides 0 1 1 

Penaeidae 
Litopenaeus schmitti 

Xiphopenaeus kroyeri 

75 92 167 

61 16 77 
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Portunidae Callinectes bocourti 

Callinectes exasperatus 

2 20 22 

4 0 4 

Total geral  535 846 1381 

 

Em relacão à ocorrência das espéceis no sedimento, foram encontradas 13 espécies no geral. Foi constatado 

que 8 espéceis tiveram comum ocorrência pra duas áreas. É válido ressaltar que o Igarapé Tronco apresentou 
04 espéceis  que só ocorreram nessa área ao longo das campanha, que foram: C. sclopettarius, A. angustipes, 

S. rectum e P. lacustris. Já o Igarapé Buenos Aires apresentou ao longo das cinco campanhas apenas 01 

espécie, E. limosum que foi exclusiva dessa área. O Igarapé Tronco, também apresentou  a maior diversidade 

ao longo das 5 campanha com um total de 12 espécies contra apenas 09 espécies no igarapé Buenos Aires. 

Com excessão da família Hyppolytidae todas as famílias já possuem registro para o estado do Maranhão. 

Nossos resultados foram similares ao encontrado por ALMEIDA et al, (2006) na área do Quebra pote e Porto 

do Itaqui na Baía de São Marco. Onde a região do Porto do Itaqui apresentou 6 famílias (Grapsidae, 

Ocypodidae, Panopeidae, Penaeidae e Palaemonidae, Portunidae, onde apenas a família  Palaemonidae não 

teve ocorrência em nosso trabalho. Em relação a distribuição das espécies ao longo das zonas no sedimento 

do mangue percebeu-se que no Igarapé Buenos Aires houve uma boa distribuição das espéceis pelo mangue, 

a maioria das espécies se deslocam nas três zonas. Já no mangue do Igarapé Tronco, percebeu-se a pouca 
uniformimidade da distribuição das espéceis, a maioria das espéceis apresentaram pouca ocorrência nas três 

zonas. Na região do lavado foram encontradas 04 famílias em cada área. No igarapé Buenos Aires a família 

Penaeidae apresenta maior expressividade com 91% de ocorrência comparada com as demais famílias.  Para 

o igarapé tronco a família Penaeidae também é muito expressiva (68%), porém compete de forma um pouco  

mais equilibrada com as demais famílias. Os índices ecológicos, de acordo com a distribuição temporal, 

constataram que para o Igarapé Buenos Aires, a riqueza (S) foi maior nos meses de out, jan e mar com 10 

espécies cada. A diversidade foi maior nos meses de jan e abr e menor. A equitabilidade foi maior em jan e 

menor em ago. Para o Igarapé Tronco, a riqueza foi maior nos meses de mar e out. A diversidade foi mar out 

e jan. Já a equitabilidade foi maior ago e out e menor em jan e mar. A similaridade pode ter ocorrido pela 

proximidade das coletas, outro fator é a culminância do período reprodutivo de algumas espécies e também 

com os altos níveis de pluviosidade o que acaba favorecendo a dispersão de algumas espécies. Para  à 

distribuição espacial e temporal, a análise estatística mostrou que não houve diferença significativa entre os 
andares, mostrando que tanto a diversidade quanto a equitabilidade tiveram valores muito próximos. Este 

trabalho contribuiu para a compreensão da estrutura da carcinofauna do Porto do Itaqui e da Ilha dos 

Caranguejos, identificando as espécies, caracterizando as flutuações sazonais e a distribuição espacial, além 

de avaliar os possíveis impactos resultantes das atividades portuárias. Foi verificado que existem padrões de 

distribuição, visto que cada espécie prefere a zona que lhe oferece condições necessárias para sua 

sobrevivência, tais como maior quantidade de alimento, abrigo da luz e de predadores, parceiros sexuais entre 

outros. Vale ressaltar que se conhece muito pouco da constituição da macrofauna bêntica em manguezais da 

costa maranhense, desse modo esse trabalho pode servir de subsídios para estudos mais aprofundados e mais 

prolongados com o intuído de catalogar o maior número de táxons possíveis antes que percamos essa valiosa 

riqueza ecológica. 

 
Palavras-chave: distribuição, carcinofalna, manguesais, Maranhão. 
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SATURNIIDAE (INSECTA, LEPIDOPTERA) DA RESERVA BIOLÓGICA DO GURUPI, ESTADO 

DO MARANHÃO, BRASIL 
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Orientador: Francisco Limeira-de-Oliveira 

Profº Drº. do Centro de Estudos Superiores de Caxias – CESC/UEMA 

Os saturniídeos são mariposas, em sua maioria, de hábitos noturnos, com envergadura que varia entre 30 a 

280mm de comprimento. A forma das asas pode ser arredondada, angular ou com extensos prolongamentos 

em forma de cauda na asa posterior (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011). Estes insetos possuem corpo 

densamente piloso e robusto com muitas espécies possuindo manchas ocelares características nas asas, daí a 

origem do nome do grupo (por lembrar anéis de saturno), outras têm áreas completamente hialinas nos dois 

pares de asas (COSTA-LIMA, 1950; LEMAIRE & MINET, 1998). As antenas nos machos são bi ou 

quadripectinadas e nas fêmeas são filiforme ou quadripectinada. O frênulo, retináculo (estruturas de 

acoplamento das asas com função de uni-las para o vôo), ocelos e órgãos timpânicos são ausentes em ambos 

os sexos (SCOBLE, 1995; LEMAIRE & MINET, 1998). A família possui cerca de 1865 espécies 

distribuídas em 162 gêneros e nove subfamílias, incluindo Cercophaninae e Oxyteninae (REGIER et al., 
2008). CAMARGO & SCHMIDT, 2009 contam 966 espécies para o Neotrópico e destas, 422 estão 

registradas para o Brasil. A área de estudos é a única Reserva Biológica do estado e constitui um importante 

fragmento do Bioma Amazônia, pois além do estado ser carente de unidades de conservação, na região há um 

elevado potencial de endemismos, uma vez que a REBIO está compreendida pelo centro de endemismo 

Belém. O presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento da fauna de Saturniídeos na Reserva 

Biológica do Gurupi, estado do Maranhão, Brasil. A Reserva Biológica do Gurupi – REBIO – foi criada pelo 

decreto nº 95.614, de 12 de janeiro de 1988. Tem cerca de 341.650 hectares e é um dos últimos 

remanescentes de floresta Amazônica situados no estado do Maranhão. Está compreendida nos municípios de 

Centro Novo do Maranhão, Bom Jardim e São João do Caru (ICMBIO 2010). As coletas foram realizadas 

bimestralmente durante noites de transição lunar minguante/nova, das 18h00 às 06h00. Para atrair os 

espécimes utilizaram-se armadilha luminosa do tipo fixa e móvel. O sacrifício dos espécimes foi realizado 
com a aplicação de 1ml de solução à base de amônia na região ventral entre o tórax e o abdome. Em seguida, 

os espécimes foram colocados em envelopes entomológicos. Os envelopes foram acondicionados em caixas 

térmicas vedadas para proteção do material, em seguida, transportados para o Laboratório de Estudos dos 

Invertebrados – LEI, do Centro de Estudos Superiores de Caxias – CESC/UEMA. A identificação das 

espécies foi feita com auxílio da bibliografia especializada (D‘ABRERA, 1995; JANZEN, 1982; NUNES, 

2006), bem como por comparação direta com coleção de referencia depositada na Coleção Zoológica do 

Maranhão. A atualização taxonômica segue LEMAIRE, 2002. Os espécimes foram montados em alfinetes 

entomológicos e esticados em pranchas específicas; os espécimes foram deixados por cerca de 20 dias em 

ambiente climatizado (16 °C em média) para desidratação. Após desidratar, os mesmos foram etiquetados e 

em seguida identificados em nível específico. Para obtenção de imagem das espécies, foi utilizada câmera 

digital com 8.1 megapixels e 15x de zoom óptico. Posteriormente as fotografias foram editadas no adobe 

Photoshop® CS2 e montadas no CorelDraw X3. Foram obtidos e identificados 1662 espécimes, distribuídos 
em 102 espécies de 36 gêneros e cinco subfamílias: Arsenurinae, Ceratocampinae, Hemileucinae, Saturniinae 

e Oxyteninae (Figura 1). As cinco subfamílias com registros para o Brasil foram registradas na Reserva 

Biológica do Gurupi. Hemileucinae a mais representativa com 50 espécies (49%), seguida de 

Ceratocampinae com 31 (30%), Arsenurinae com 15 (15%), Saturniinae e Oxyteninae ambas com três 

espécies (3%) cada (Figura 2). Quanto à abundância de espécimes, os resultados se invertem entre as duas 

primeiras subfamílias, Ceratocampinae a mais abundante com 981 espécimes (59%), seguida de 

Hemileucinae com (331) 20%; Saturniinae (200) 12%; Arsenurinae (143) 8,60% e Oxyteninae (7) 0,42% 

(Figura 3). Os gêneros com maior número de espécies foram Automeris (Hemileucinae) e Hylesia 

(Hemileucinae) com treze e onze espécies, respectivamente. Estes dois gêneros são os com maior número de 

espécies par a região Neotropical (CAMARGO & BECKER, 1999). As espécies mais representativas foram 

Rothschildia aurota aurota (Cramer) e Adeloneivaia jason jason (Boisduval), com 131 espécimes cada, 
seguida por Eacles barnesi (Schaus) (105), Adeloneivaia subangulata subangulata (Herrich-Schäffer) (99). 

Vinte espécies foram representadas por exemplar único que corresponde a 19,6% das espécies. Maior riqueza 

foi observada na estação chuvosa com 69 espécies catalogadas (67,64%); 28 espécies (27,45%) tiveram 

ocorrências registradas para ambas as estações, enquanto apenas cinco espécies (4,90%) foram exclusivas da 

estação seca (Figura 1). 
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Figura 1. Riqueza e abundância de Saturniidae da Reserva Biológica do Gurupi registradas entre os meses de 

set/2010 e jul/2011. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Riqueza percentual de Saturniidae por subfamília da Reserva Biológica do Gurupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Abundância percentual de Saturniidae por subfamília da Reserva Biológica do Gurupi 
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O presente estudo contribui de maneira significativa para o conhecimento da fauna de saturniídeos da 

Reserva Biológica do Gurupi, registrando um total de 102 espécies, elevando para 116 espécies para a área 

estudada, e registrando 144 espécies para o Maranhão. No período chuvoso, entre os meses de Janeiro e 

Maio, foram registradas maior abundância e diversidade de saturniídeos. O padrão de distribuição das 

espécies por subfamília encontrado neste estudo é similar a outros estudos realizados no Brasil, sendo 

Hemileucinae a subfamília com maior número de espécies. Os dados obtidos neste trabalho embora sejam 
relevantes pela listagem inédita para a Reserva Biológica do Gurupi, como pelas novas ocorrências para o 

estado e região, são necessárias mais coletas sistemáticas para completar dados importantes de sazonalidade, 

abundância e lista de espécies. 

 

Palavras-chave: Levantamento, mariposas, Gurupi. 
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COLETA, HERBORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA 

MELASTOMATACEAE E ORGANIZAÇÃO DO HERBÁRIO DO CESC/UEMA 

 

Orientada: Ediane Soares MARTINS – Bolsista BIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas - CESC/UEMA 

 
Orientador: Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO 

Universidade Estadual do Maranhão/ Centro de Estudo Superiores de Caxias- CESC/UEMA 

 

A família Melastomataceae agrupa cerca de 170 gêneros e aproximadamente 4600 espécies, distribuídas 

tropicais e subtropicais do mundo (Reis et al 2005).  No Brasil está representada por cerca de 68 gêneros e 

1.500 espécies, distribuindo-se desde o Amazonas e Região Centro-Oeste até o Rio Grande do Sul, ocorrendo 

praticamente em todas as formações vegetacionais, exceto na caatinga senso stricto (BAUMGRATZ et al. 

2006).  Segundo Mendonça et al (2007, 1998)) no bioma Cerrado, Melastomataceae é a sexta maior família 

de Angiospermas  e esta representada por 524 espécies que distribuem em 32 gêneros. Para Barroso et al. 

(1991) e Romero (2000)  a família  Melastomataceae caracterizam-se morfologicamente por apresentarem 

folhas simples com nervação acrodoma basal ou supra basal, indumento variado.  Na classificação mais 

recente das angiospermas a família Melastomataceae eata incluída no clado Rosídeas e na ordem Myrtales 
(APG,2003). Ressalta-se ainda que as famílias Melastomataceae e Memecylaceae segundo, Clausing e 

Renner (2001) e APG II(2003), baseados em dados moleculares, seriam famílias irmãs podendo ou não 

Memecylaceae ser incluída na família Melastomataceae.  O trabalho objetivou-se por realizar levantamento 

florístico das espécies de Melastomataceae existentes na Área de Proteção Ambiental Municipal do 

Inhamum. O estudo foi realizado no município de Caxias, localizado na região do Nordeste do Brasil, situado 

na Mesorregião do leste Maranhense, com área é de 5.223,98 km2. Devido seu posicionamento entre 

Nordeste semi-árido e Meio Norte, possui um clima equatorial quente úmido, apresenta um relevo bastante 

simples. (SOUZA & CONCEIÇÃO 2009). A Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum está 

localizada entre as coordenadas 04°53‘30‖S/43°24‘53‖W; á margem direita da Br 316, sendo cortada 

verticalmente pela MA-124 que liga Caxias a São João do Sóter/MA, Possui uma área de aproximadamente 

4.500 ha. Caracteriza-se por apresentar uma vegetação típica de cerrado, que vai desde cerrado ralo até 
cerradão. (CONCEIÇÃO  et al. 2010). As coletas foram realizadas nos meses agosto, setembro, outubro, 

novembro, dezembro de 2010 e junho, julho de 2011 na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum 

com freqüência quinzenal. Coletou-se os espécimes em seu período reprodutivo, ou seja, contendo flores, 

frutos ou botões florais.  Os espécimes foram coletados ao longo da margem do riacho do Inhamum, margem 

direita e esquerda e da lagoa Soledade, a principal área de coleta foram os campos úmidos, as veredas, a qual 

foi o principal ponto de coleta e áreas úmidas próximas a pequenos córregos. Os exemplares coletados foram 

colocados em prensas de madeira entre folhas de jornais secas e limpas de jornal e papelão e levadas a secar 

em temperatura ambiente. Após a secagem do material, foram preparadas as exsicatas e montadas em 

cartolina no tamanho padrão do Herbário. Foram analisados 34 espécimes da família Melastomataceae da 

Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum distribuídos em 9 gêneros e 10 espécies. O gênero 

Miconia é o mais representativo apresentando duas espécies: Miconia albicans (SW.)Triana e Miconia 

chamissois(SW.) Triana. Os demais gêneros possuem apenas uma espécie cada (Tabela 1.). A tribo 
Miconieae possui o maior número de espécies 50%, seguida de Melastomeae 40%, e Microlicieae 10%  foi a 

que menos apresentou espécies (Tabela 2) . Candido (2005) em seu trabalho realizado na Serra da Cabral, 

Minas Gerais também encontrou um maior número de espécies para a tribo Miconieae. As espécies Miconia 

albicans (SW.)Triana e Miconia chamissois (Sw.) Triana (Fig 1), são bastante abundantes na área em estudo, 

sendo comumente encontrada no Cerrado  e Cerradão. Já a espécie Tococa guianensis Aubl é coletada com 

maior freqüência nas áreas de mata de galeria. Das espécies encontradas na APA do Inhamum o gênero 

Miconia apresentou maior número de espécies (2), sendo o mesmo gênero é citado nos trabalhos de 

Conceição et al. (2010) e Neres & Conceição (2010) realizados na mesma área de estudo. De acordo com 

Goldenberg (2004) o gênero Miconia é o mais abundante da Tribo Miconieae DC (Melastomataceae) e um 

dos maiores gêneros neotropicais, com aproximadamente 1.056 espécies. O estudo realizado na Área de 

Proteção Ambiental Municipal do Inhamum conclui-se que foram encontradas 10 espécies distribuídas em 9 
gêneros, sendo Miconia o gênero mais representativo possuindo duas espécies, as quais são: Miconia 

albicans (SW.)Triana e Miconia chamissois (Sw.) Triana. Entretanto os demais gêneros apresentaram apenas 

uma espécie cada. Os nove gêneros encontrados para a Apa do Inhamum pertencem a diferentes habitats 

variando de Cerrado à Mata de galeria. O maior número de espécies ocorre na área de Cerrado.  O estudo da 

família Melastomataceae para o Apa do Inhamum contribui para aumentar o nível de conhecimento para o 

estado do maranhão. Sendo assim estará colaborando para subsidiar futuras pesquisas, como também estará 

promovendo a conservação de espécies até então estudas e as que ainda não foram descobertas. 
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Palavras Chave: Tribo, Família, Coleta 

 

 

 

 

 

Nome Científico Hábitat Voucher 

Aciotis sp Cerrado Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Clidemia capitellata 

(Bonpl.) D. 

 

Cerrado 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Demoscelis villosa 

(Aubl.) Naudin 

 

Cerrado 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Henrietella ovata 

Cogn. 

 

Mata de galeria 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Macairea radula 

(Bonpl.) DC. 

 

Mata de galeria 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Miconia albicans 

(SW.) Triana 

 

Cerrado 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Miconia chamissois 

(SW.) Triana 

 

Cerrado 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Rhynchanthera híspida 

Naudin 

 

Mata de galeria 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Tibouchina sp Cerrado Costa, H. M. & G. M., Conceição 

Tococa guianensis 

Aubl. 

 

Mata de galeria 

 

Costa, H. M. & G. M., Conceição 

MICONIEAE MELASTOMEAE MICROLICEAE 

Clidemia capitellata(Bonpl.) D. Aciotis sp Rhynchanthera híspida 

Naudin 

Miconia albicans (SW.) Triana Demoscelis villosa(Aubl.) 

Naudin 

___ 

Miconia chamissois (SW.) Triana Macairea radula(Bonpl.) DC. ___ 

Henrietella ovata Cogn. Tibouchina sp ___ 

Tococa guianensis Aubl. ____ ___ 

Tabela.1:  Espécies encontradas na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum 

 

Tabela 2: Distribuição das Espécies da família Melastomataceae por tribo. 

 

MICONIEAE MELASTOMEAE MICROLICEAE 

Clidemia capitellata 

(Bonpl.) D. 

Aciotis sp Rhynchanthera híspida 

Naudin 

Miconia albicans  

(SW.) Triana 

Demoscelis villosa  

(Aubl.) Naudin 

___ 

Miconia chamissois 

 (SW.) Triana 

Macairea radula  

(Bonpl.) DC. 

              ___ 

Henrietella ovata  

Cogn. 

Tibouchina sp               ___ 

Tococa guianensis  

Aubl. 

           ____                ___ 

 Tabela 2: Distribuição das Espécies da família Melastomataceae  por  

tribo 

A 

Figura 1. Exsicatas das espécies de Melastomataceae (A) Miconia 

albicans (SW.)Triana (B) Miconia  chamissois (Sw.) 

A B 
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BRIÓFITAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS, MARANHÃO 

 

Orientada: Anajulia Nogueira de Pinho – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do curso de Ciências Biológicas do CESC/UEMA 

 

Orientador: Gonçalo Mendes da Conceição 
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Colaboradores: Janilde de Melo Nascimento 

Graduada em Ciências Biológicas no CESC/UEMA 

 

As briófitas são plantas criptógamas avasculares, pois não produzem flores nem dispõem de vasos condutores 

para o transporte da seiva. A seiva é transportada lentamente, de célula para célula, por correntes osmóticas. 

Esse processo acaba sendo um fator limitante para o desenvolvimento das briófitas. A maioria não ultrapassa 

20 cm e vive, de preferência, em ambientes úmidos e sombreados, para evitar o perigo do dessecamento 

(Modesto & Siqueira, 1981). Para essa divisão compõem plantas herbáceas pequenas e sem tecidos 

condutores (vasos) diferenciados e com hábito primariamente terrestre. Todos os representantes aqui 

incluídos têm uma marcada alternância de gerações onde a planta adulta é o gametófito haploide e sobre este 
se desenvolve o esporófito diploide de vida efêmera que nunca tem vida própria, isto é independente. São 

reconhecidas neste grupo três classes: Hepáticas, Musgos e Antóceros (Joly, 1993). O estudo da flora 

briofítica do Brasil iniciou-se com estrangeiros que realizaram excursões de coletas ou que receberam 

coleções do País. Sendo assim, as primeiras publicações deram-se por Raddi (1822) e a Arnot (1823) a partir 

de coleções oriundas do Rio de Janeiro. De acordo com (Gradstein et al 2001; Moraes 2007) este grupo 

ancestral de Plantas terrestres se originaram antes do Período devoniano, habitando este planeta há pelo 

menos 300 milhões de anos e dispersam-se através de esporos ao invés de sementes. Possuem ainda uma 

vasta distribuição geográfica e predominam nas regiões tropicais e subtropicais. Em relação a altitude os 

Musgos ocorrem desde o nível do mar até mais de 4.000m e em relação a hepáticas e Antóceros 70% 

apresentam maior diversidade entre 200-1000m de altitudes. São encontradas nos mais variados habitats, 

colonizando diferentes substratos, mas observam-se a preferência por ambientes úmidos e sombreados por 
serem dependentes da água para reproduzir-se (Lisboa, 1993). Contudo também ocorrem em locais secos nas 

áreas de pouca umidade como o Cerrado, e ainda habitam locais expostos a intempéries como regiões 

semidesérticas como a caatinga. Assim como várias espécies são típicas de áreas urbanas e outras se 

desenvolvem em regiões arenosas e litorâneas (Peralta 2005). O trabalho objetiva realizar um levantamento 

das espécies de briófitas ocorrentes na cidade de Caxias, Maranhão. As coletas foram realizadas no 

município de Caxias/MA (Figura 1). O município de Caxias segundo dados do IBGE (2010), possui uma 

população atual de 155.202 habitantes. As expedições de coletas foram aleatórias em alguns bairros da 

cidade, nos meses de julho de 2010 a maio de 2011. As amostras foram coletadas com auxílio de espátula, 

onde os espécimes coletados foram acondicionados em sacos de papel pardo, e as informações acerca de cada 

exemplar foram anotadas em caderneta de campo, dados relativos ao tipo de substrato, local de coleta, data 

da coleta e coletor. Todo o material foi seco em temperatura ambiente de acordo com Yano (1984).Os 

espécimes coletados foram enviados à especialistas em Briófitas do IBT/SP, para identificação e/ou 
confirmação das mesmas. Logo após a identificação dos espécimes os mesmos foram incorporados ao 

Herbário do CESC/UEMA. O inventário Brioflorístico registrou 11 famílias, 16 gêneros e 21 espécies. Para o 

grupo dos Anthoceros registrou-se duas famílias (Lejeuneaceae) com três espécimes coletados distribuídos 

em três gêneros e três espécies e (Lepidoziaceae) com Três espécimes coletados distribuídos em um gênero e 

uma espécie. Para o grupo dos musgos (briófitas) registrou-se nove famílias, sendo a família 

Sematophyllaceae a mais representativa com 168 espécimes coletados, distribuídos em quatro gêneros e 

cinco espécies, seguida da família Dicranaceae com 14 espécimes coletados, distribuídos em um gênero e 

três espécies. Já a família Leucobriaceae com 61 espécimes coletados, apresentou duas espécies e um gênero, 

enquanto que, a família Callicostaceae representada por 10 espécimes apresentou duas espécies e um gênero. 

FAMÍLIA ESPÉCIE N° DE OCORRÊNCIA 

Bryaceae  Bryum apiculatum 01 

Callicostaceae  Callicostella pallida 

Callicostella depressa 

09 

01 

Calymperaceae Calymperes platyloma 01 

 

Dicranaceae  

Campylopus flexuosus 

Campylopus heterostachys 

Campylopus savannarum 

01 

01 

11 

Hypnaceae  Isopterigium brachyneuron 01 

 

Lejeuneaceae  

Acrolejeunea torulosa 

Lejeunea glaucescens 

01 

01 
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Tabela 01.  Lista das famílias e espécies encontradas no município de Caxias/MA, com seus respectivos 
números de ocorrência. 

As espécies com maior representatividade foram Taxithellium planum com 92 exemplares; Sematophylum 

subsimplex com 66 exemplares, seguida de Octoblepharum albidum com 59 exemplares, Callicostella pálida 

com 09 exemplares e Trichostelleum subdemissum com 07 exemplares. Taxithellium planum e 

Sematophylum subsimplex são espécies encontradas em locais secos onde a luminosidade é acentuada, com 

grande exposição o que facilita sua instalação em determinados habitats (Santos & Conceição 2010). As 

espécies encontradas possuem sua distribuição geográfica bem ampla, estando presentes quase que em toda 

totalidade dos estados brasileiros, apenas algumas possuem sua distribuição mais restrita a alguns estados 
como é o caso de Calymperes platyloma e Trichosteleum vicentinum ocorrendo em menos de 50 % dos 

estados brasileiros. 

Schusterolejeunea inundata 03 

Lepidoziaceae  Zoopsidella macella 03 

Leucobriaceae  Octoblepharum albidum 

Octoblepharum cylindricum 

59 

02 

Stereophyllaceae  Entodontopsis leucostega 01 

 

 

Sematophylaceae  

Sematophyllum subsimplex 

Potamium lonchophyllum 

Taxithelium planum 

Trichosteleum subdemissum 

Trichosteleum vicentinum 

66 

02 

92 

07 

01 

Thuidiaceae  Cyrthohypnum involvens 02 

ESPÉCIE SUBSTRATO DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

Bryum apiculatum Ep PA, AM, AC, MA, PI, CE, RN, PB, BA, 

DF, MG, SP, RJ, PR, SC, RS. 

Callicostella pallida Ter, Co RR, RO, AP, AC, AM, PA, MA, PE, SE, 

BA, MT, GO, MG, ES, SP, RJ, PR, RS. 

Callicostella depressa Ter, Co RR, PA, AM, AC, MA, RO, AL, MT, 
RJ. 

Calymperes platyloma Ter, Co AP, PA, AM, BA, MA. 

Campylopus flexuosus Ter, Ep MA, BA, RJ. 

Campylopus heterostachys Ter, Ep RR, MA, PI, CE, MT, MG, SP, RJ, PR, 

RS. 

Campylopus savannarum Ter, Ep RR, PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, PE, 

BA, SE, MT, GO, MS, MG, ES, SP, RJ, 

PR. 

Isopterigium brachyneuron Ter RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, 

CE, RN, PB, PE, BA, MT, GO, DF, MS, 

MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS.  

Acrolejeunea torulosa Ter, Co RR, PA, AM, AC, RO, MA, PE, BA, 

AL, MT, GO, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, 

RS. 

Lejeunea glaucescens Co AC, PA, PE, BA, ES, RJ, SP, MA. 

Schusterolejeunea inundata  AC, PA, PE, MA, BA, ES, RJ, SP. 

Zoopsidella macella Ter, Ep PA, AM, MA, SE, MT, GO 

Octoblepharum albidum Ter, Co RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, 

CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE, MT, GO, 

DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS.  

Octoblepharum cylindricum Te, Co RR, AP, PA, AM, TO, RO, MA, PI, CE, 

PB, BA, MT, GO, DF, MS, MG, SP, MT 

Entodontopsis leucostega Co AM, PA, MA, CE, PB, PE, BA, GO, 
MT, MG, RJ, SP. 
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Tabela 02. Distribuição geográfica e Substratos colonizados pelas briófitas. Ep-epixílica, Ter-terrícola e Co-

corticícola. 

 

No que diz respeito aos substratos colonizados pelas briófitas, estas tiveram preferência por três tipos de 

substratos: corticícola, terrícola e epixílica, sendo corticícola o mais freqüentado pelas mesmas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foram registrados 11 famílias, 16 gêneros e 21 espécies. Duas famílias foram listadas para Antoceros, e nove 

famílias foram registradas para o grupo dos musgos. As espécies com maior representatividade foram 

Taxithellium planum com 92 exemplares; Sematophylum subsimplex com 66 exemplares, e Octoblepharum 

albidum com 59 exemplares. As espécies encontram-se bem distribuídas entre os estados brasileiros, são 

encontradas em diferentes habitats e diferentes condições. Apenas duas espécies apresentam sua distribuição 

restrita a alguns estados brasileiros. O trabalho mostra-se bem significativo indicando novos registros, pois 

levantamentos desta forma ainda não tinham sido realizados para os bairros do nosso município, mostrando 

assim a importância de se estar buscando conhecer a nossa flora, mais especificamente as briófitas 

ocorrentes. 

 

Palavras-chave: Brioflora, coleta e substratos. 
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Gráfico 01. Representação dos substratos colonizados pelas briófitas: Corticícola,  

terrícola e epixílica. 
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A água é um dos compostos de maior abundância na crosta terrestre, referencial de desenvolvimento das 

aglomerações urbanas e industriais, pois é fundamental para o abastecimento doméstico e industrial, além de 

irrigação e lazer, contudo, a totalidade das atividades humanas desempenhadas, depende da disponibilidade 

deste recurso (ESTEVES, 1998). No entanto, os ambientes aquáticos também são importantes habitats de 

populações, onde realizam todas as suas atividades de sobrevivência. Coimbra et al., 1999 ratifica que a água 

é um elemento essencial à vida, tanto como constituinte biológico dos seres vivos como ambiente de vida de 

várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como 

fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. Portanto há necessidade de conhecer os 

organismos presentes em um dado ecossistema, dentro da linha de raciocínio, a ciência da classificação ou 
Sistemática ou Taxonomia, tem por desafio dividir o indivisível, para tentar entender a Natureza. Entre os 

alicerces legais que norteiam a importância do conhecimento das comunidades biológicas tem-se a CF 98 

(Cap. VI) e a Resolução do CONAMA 001/86, corroborando para conservação da biodiversidade afirmando 

que esta só será conseguida se suas bases ecológicas forem conhecidas. Visto que a comunidade 

fitoplanctônica é uma das principais responsáveis pelo processo da produção de matéria orgânica nos 

ecossistemas aquáticos, serve como elo de uma cadeia alimentar que chega até o homem através dos recursos 

pesqueiros. Caracterizada por apresentar vida livre ou aderida a substratos, constituída por um grupo 

complexo e heterogêneo e de organização simples ou formando grandes talos de morfologia variável (DIAS 

JUNIOR, 1900; BICUDO & MENEZES, 2005). Assim devem-se realizar estudos devido a sua grande 

importância bioecológica. Dentre os grupos de algas importantes têm-se as desmídias, reconhecidamente 

estudadas por seu interesse ecológico, pois são excelentes marcadores biológicos (sensíveis a qualquer 
variação no ambiente, tanto química quanto às mudanças bruscas de temperatura). Algas tipicamente de água 

doce, com forma e reprodução características, taxonomia diversificada e riqueza de formas. Podem ser 

solitárias, filamentosas, coloniais, viver na neve, gelo e em águas ácidas ou salobras (NOVÁKOVÁ, 2003). 

São produtoras e grande consumidoras de oxigênio, podendo viver em sistemas com pH de 5,5 a 8,9 e 

temperaturas que variam de 25ºC a 35ºC, com mais de 6.000 espécies de água doce foram descritas em todas 

as partes do mundo (BROOK,1981). A Ilha do Maranhão encontra-se entre os paralelos de 02°24‘ e 

02°28‘LS e os meridianos 44°1‘ e 44°25‘LW com uma área de aproximadamente 1.453 Km2 localizada ao 

norte do Estado do Maranhão. Composta por quatro municípios São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa. Está inserida no centro do Golfão Maranhense, separando as baías de São Marcos a oeste e 

de São José ao sul, formadas pela desembocadura dos rios Itapecuru/Munim e Mearim/Pindaré (REIS, 2010; 

DAMÁZIO et al. 1983; MAIA & FIGUEIREDO, 1992). Os mananciais de superfície da Ilha do Maranhão 

estão situados em zonas de pluviometria média anual entre 1.800 mm e 2.200 mm, contando com uma grande 
quantidade de cursos d‘água de pequeno volume, desembocando em superfícies inundáveis pela maré e áreas 

cobertas de mangues. Estudos comprovam que ao longo do ano esses cursos d‘água sofrem reduções em seus 

volumes, devido ao clima da região, porém não chegam a caracterizar rigorosas secas (SOUSA, 2009; 

ESPÍRITO SANTO, 2006). Araújo et al. (2009) estudaram a delimitação das bacias hidrográficas da Ilha do 

Maranhão a partir de dados SRTM, e destacaram que há 12 bacias hidrográficas na região,  listadas a seguir: 

Anil, Bacanga, Tibiri, Paciência, Inhaúma, Praias, Santo Antonio, Estiva, Geniparana, Cachorros, 

Guarapiranga e Itaqui. O levantamento florístico do levantamento taxonômico das Desmidiales 

(Zygnemaphyceae) da Ilha do Maranhão tem como principal objetivo conhecer a diversidade especifica 

(riqueza) e de hábitats das desmídias nesta região, assim como conhecer a variedade, em populações 

amostradas, das características utilizadas na descrição (diacríticas) de espécies, variedades e formas 

taxonômicas dos gêneros; avaliar a utilização, como diagnósticas, das características diacríticas morfológicas 
e métricas dos gêneros; analisar as características utilizadas na identificação (diagnósticas) das espécies, 

variedades e formas taxonômicas identificadas; rever taxonômica e nomenclaturalmente as espécies de 

Desmídeas até então citadas para área da Ilha do Maranhão, bem como as presentemente acrescidas.  

Labohidro (2007) destaca que a construção de cenários ambientais, baseados em indicadores de qualidade 

ambiental, pode também se transformar em instrumento de análise para os tomadores de decisão com o 

objetivo de orientar as diretrizes e definição de uso e ocupação, considerando a capacidade de suporte do 

meio. Estudos da comunidade fitoplanctônica da Ilha do Maranhão em sua grande maioria referem-se a 

ambientes costeiros e estuarinos. Foram coletadas 28 amostras na Ilha do Maranhão distribuídas entre as 12 

bacias hidrográficas. O desenvolvimento da presente pesquisa foi caracterizado pelo registro de material de 
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algas fitoplanctônicas presentes nas instituições de Ensino Superior da capital, além de material planctônico 

coletado para realização deste estudo nos ambientes de águas continentais da Ilha. As amostragens de 

material planctônico foram coletadas com rede de malha de abertura de 20µm/, a fixação imediata do 

material com solução aquosa de formalina a 3-5%, em laboratório realizou-se o estudo do material por meio 

do microscópio óptico de marca Carl Zeiss, modelo Axioskop. Para análise da população-amostral utilizou-se 

trabalhos clássicos ou recentes dos tipos flora, monografia e revisão. A unidade identificadora foi uma 
pequena população (população-amostral) e o número de indivíduos nessas populações variando de cinco a 

mais de 10. Na descrição de cada material identificado buscou-se realizá-lo de forma mais completa possível, 

incluindo todas as características morfológicas, vegetativas e reprodutivas disponíveis, mormente as 

diagnósticas, mas também as métricas e merísticas, bem como a variabilidade dessas características em nível 

de população. Em casos de sinônimo heterotípico (taxonômico) considerou-se os nomes constantes na 

literatura ao estado do Maranhão que apresentarem condições de re-estudo. Os demais que não poderam ser 

avaliados ora pela ausência de descrição, mediadas ou ilustração, ora pela não localização de material para 

novo estudo, não forram considerados, constando em apêndice no item ―Material excluído‖, em ordem 

alfabética, junto com a razão de sua não inclusão no presente estudo. Dentre os sinônimos homotípicos 

(nomenclaturais), apenas o basiônimo foi anotado. Preparou-se uma chave artificial dicotômica dos gêneros 

identificado na Ilha do Maranhão. Para identificação dos pontos de coleta utilizou-se o programa Google 

Earth assim como informações contidas no Laboratório de Hidrologia da UEMA, com vista à delimitação 
das bacias hidrográficas da Ilha do Maranhão. Em seguida planejou-se o roteiro das coletas nos respectivos 

locais mapeados, tendo em vista a rica rede de bacias hidrográficas que apresenta a área estudada. Constatou-

se em campo forte ação antrópica nas Bacias, como a presença de esgoto, lixo (sacolas plásticas, garrafas pet 

e demais lixos domésticos e industriais). Identificou elevada concentração de microalgas pertencente ao 

grupo das Euglena, gênero indicador de ambientes ricos em matéria orgânica (indício de poluição). Os 

ambientes estudados apresentaram diversidade quanto à composição de desmídias, no entanto Bacias como o 

Geniparana, Tibiri e Paciência (na região do município de Ribamar) não apresentaram espécies do grupo de 

microalgas em estudo, devido aos problemas ambientais já descritos. No entanto as bacias Cachorros, 

Guarapiranga, Inhauma, Itaqui, Bacanga, Estiva, Praias e Anil tiveram sua composição florística variada. 

Registro fotográfico de alguns locais de coleta (Figura 01). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 01- Locais de coleta das amostras estudadas (A - Rio Limoeiro; B - Rio Geniparana; C - Rio Cururuca; 

D - Rio Anil) 

 

As amostras estudadas evidenciaram que a ordem Desmidiales foi composta por 2 famílias a Desmidieacea 

(7 gêneros) e Clostereaceae (1 gênero), com um total de 8 gêneros os quais seguem citados e acompanhados 

pelo percentual de participação na desmidioflórula da Ilha do Maranhão com um total de  48 espécies,onde 

destas 41 são novas citações para a Ilha do Maranhão: Cosmarium Corda ex Ralfs (33,4%); Staurastrum 

Meyen ex Ralfs (20,9%); Closterium Nitzsch ex Ralfs (12,6%); Xanthidium Ehrenberg emend. Ralfs  (8,3%); 

Pleurotaenium Nägeli emend. Grönglad (6,3%); Micrasterias C. Agardh ex Ralfs (6,3%); Euastrum 
Eherenberg ex Ralfs (4,2%) e Staurodesmus Teiling (4,2% ). O presente estudo promoveu a identificação de 

41 novas espécies de desmidias para a Ilha do Maranhão Closterium ehrenbergii Menegh.ex Ralfs var. 

ehrenbergii; Closterium lunula (Mull.) Nitzsch ex Ralfs; Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg ex Ralfs 

var. moniliferum; Closterium parvulum Nägeli; Closterium rostatrum Ehrenb. Ex Ralfs var. rostatrum; 

Cosmarium candianum Delponte var candianum f.  candianum; Cosmarium fontigenum (Gutwinski) Borge 

var pseudofontigenum; Cosmarium inusitatum; Cosmarium margaritatum (Lundel) Roy & Bisset var. 

margaritatum f. minor; Cosmarium orbiculatum Ralfs ex Ralfs; Cosmarium pachydermum Lundell; 

Cosmarium pseudoconatum Nordestedt  var. pseudoconatum; Cosmarium pseudo pyramidatum Lundell  var. 

pseudopyramidatum f. pseudopyramidatum; Cosmarium punctulatum Brébisson; Cosmarium rectangulare 

A B C D 



301 

 

Grunov; Cosmarium regnellii Wille; Cosmarium regnesii Reinsch; Cosmarium reniforme (Ralfs) Archer  

var. reniforme; Cosmarium sp1; Cosmarium sp2; Euastrum ansatum Ehr. Ex Ralfs; Euastrum gemmatum 

(Bréb.) Ralfs; Micrasterias furcata C. Agardh var. furcata; Micrasterias mahabuleschwarensis  Hobs. var. 

amazonensis Först.; Pleuroatenium cylindricum (Turner) Schmidle; Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delp. 

var. minutum; Pleurotaenium sp; Staurastrum bioculatum W. R. Taylor, Staurastrum margaritaceum (Ehr.) 

Ralfs; Staurastrum minnesotense Wolle; Staurastrum pingue Teiling; Staurastrum rotula Nordstedt; 
Staurastrum sp; Staurastrum tetracerum (Kutz.) Ralfs; Staurastrum tetracerum (Kützing) Ralfs ex Ralfs var. 

tetracerum f. tetracerum; Staurastrum trifidum Nordstedt vare inflexum West & West; Staurastrum volans 

West & West var fuquenense Coesel; Staurodesmus cuspidatus (Bréb.) Teil.; Staurodesmus glabus var. Ralfs 

f. latiusculum; Xanthidium antilopaeum var. mamillosum R.L.Grönblad; Xanthidium regulare Nordstedt var 

pseudoregulare; Xanthidium sp1; Xanthidium sp2. Registros fotográficos e desenhos das desmidiales da Ilha 

do Maranhão (Figura 02) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 02 – Prancha de desenhos e registro fotográfico de desmídias da Ilha do Maranhão (A - Xanthidium 

antilopaeum var. mamillosum R.L.Grönblad; B - Staurastrum trifidum Nordstedt vare inflexum West & 

West; C - Staurastrum rotula Nordstedt; D - Micrasterias mahabuleschwarensis  Hobs. var. amazonensis 

Först; E - Cosmarium pseudoconatum Nordestedt  var. pseudoconatum; F - Staurodesmus cuspidatus (Bréb.) 

Teil.; G - Micrasterias laticeps  Nordst. var. laticeps ; H - Micrasterias furcata C. Agardh var. furcata) 

 

Estudos taxonômicos são necessários para o conhecimento da diversidade específica (alfa), uma vez visto 

que a Ilha do Maranhão vem sofrendo pressão antrópica, afetando toda a cadeia trófica e consequentemente a 
composição das espécies, questão essa importante na gestão dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Ilha do Maranhão; Desmidias, Zygnemaphyceae. 
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A baía de São Marcos é um maior corpo do aquoso do Golfão Maranhense e considerada a maior baía-

estuarina da costa norte do Brasil, sendo que apresenta um ecossistema que proporciona uma interação 

continua e intensiva entre o oceano e continente, sendo marginada por extensos manguezais, na qual 

pressupõe ser um ecossistema de grande fertilidade, considerando ambiente propício para organismos 

marinhos, pois é uma área rica em fitoplâncton é a base da teia alimentar. Segundo Thompson (2008) e 

Laffoley e Grimsditch (2009), esses  ecossistemas costeiros são considerados vitais no armazenamento de 

carbono global, entretanto o seu papel para gestão de carbono tem sido largamente ignoradonas discussões 

internacionais sobre mudança climática.Möller et al. (2001), Bindoff et al. (2007) e Trenberth et al.(2007), 

trata-se de um ecossistema  mais vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, principalmente, os 
estuários, deltas e baías fechadas, que são afetados diretamente pelas alteração no  nível do mar, na 

temperatura superficial do mar, nas taxas pluviométricas e no campo de ventos, com consequências nas 

amplitudes das marés , na descarga fluvial e na exposição fauna e flora aos eventos extremos. É importante 

salientar que, os efeitos das mudanças climáticas nesse ecossistema como aumento das temperaturas das 

águas de superfície, velocidade de ventos, taxa pluviométrica entre outros irão afetar, diretamente, a dinâmica 

da comunidade planctônica, principalmente, organismos fitoplanctônicos. Ressaltando que dinâmica da 

comunidade fitoplanctônica é influenciada pela combinação dos fatores biológicos, climatológicos e 

hidrológicos dos estuários, sendo afetada pelas variações sazonais e diárias do ambiente, como pluviosidade, 

aumento do fluxo d‘água e mudanças na sua composição química, sendo as alterações na sua composição 

refletidas em toda a biota (BONEY, 1989; REZENDE e BRANDINI; 1997, SANTOS-FERNANDES; 1998). 

Da mesma forma, as interferências causadas pela ação humana promovem efeitos diversos na comunidade 
fitoplanctônica, através do lançamento de poluentes nas águas dos rios, entre outras formas de degradação, as 

quais promovem alteração na composição florística e na biomassa das microalgas (PERSICH et al., 

1996).Logo o  monitoramento da densidade, biomassa e produtividade primária do fitoplâncton 

extremamente importantes ao estudo de avaliação ambiental, causados pelas mudanças climáticas, por 

permitir visualização imediata do grau de comprometimento que os tensores ambientais.. Neste contexto, o 

presente trabalho tem com objetivo verificar as possíveis influências das variações climáticas sobre a 

comunidade fitoplanctônica, na região portuária da baía de São Marcos - MA. Para a realização desse 

trabalho, primeiramente, executo-se levantamentos de dados hidrológicos (transparência da água, oxigênio 

dissolvido, salinidade, temperatura da água e pH), biológicos (composição, abundancia, freqüência e 

biomassa) e meteorológicos (temperatura e precipitação) dos últimos 40 anos, seguindo delineamento 

experimental que consistiu em coletas trimestrais com amostragem  de três pontos distribuídos em torno da 

área de influência dos complexos portuários do Itaqui, Vale e Alumar, situados na baía de São Marcos,sendo 
que cada ponto ocorreram 02 amostras, uma na enchente e outra na corrente de vazante. Nesses pontos, 

paralelamente, realizados arrastos superficiais com rede cônico-cilíndrica com 45µm de abertura de malha 

com duração de 3 minutos para as amostras destinadas a identificação taxonômica, coletas das amostras 

destinadas as analise de abundância e biomassa, e as medição dos parâmetros hidrológicos (salinidade, 

temperatura, pH e oxigênio dissolvido). Posteriormente as amostras foram submetidas as tratamento 

numérico de abundancia relativa que cosistia na contagem dos 100 primeiros indivíduos registrados em uma 

alíquota de 0,5 mL, retirada do material coletado por arrasto de rede e fixado, e freqüência de ocorrência que 

levando-se em consideração o número de amostras nas quais cada táxon ocorreu, e o número total de 

amostras analisadas.Os resultados mostraram que, em relação aos parâmetros meteorológicos a região da baía 

de São Marcos constatou-se índice pluviométrico padrão bem definido de 2290 mm anual, proporcionado em 

estações temporais de estiagem (julho a dezembro) com volume-padrão anual de 279,3 mm, e de chuvas 
(janeiro a junho) na qual o volume foi de 2010,9 mm. De acordo com os dados do LABMET/UEMA, Vale, 

SINDA, INMET, SONDA e CPTEC, esse parâmetro, nos últimos 40 anos, apresentou flutuações 

pluviométricas anuais, sem padrões específicos, entre 856,3 e 3.868,3 mm, com media histórica anual de 

1926,95 mm. Em relação às temperaturas do ar variava entre máximas, média e mínima apresentando 

variações mensais similares para cada período estacional, estiagem e chuvoso. As temperaturas médias (Tm) 

do ar verificadas nos últimos 40 anos, na região portuária da baía de São Marcos apresentaram valores entre 

26,10 a 29,00 °C, cuja amplitude estava em torno de 2,90 °C, e sua a mediana histórica estive em torno de 

27,80 °C. Ressaltando que, esse parâmetro, também, verificou as temperaturas médias máximas (Tmax) e 

mínimas (Tmin) de 30,70° a 33,70°C e 21,70 a 25,70° C, respectivamente. Já em relação aos parâmetros 
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hidrológicos, verificaram os seguintes resultados: transparências da água estiveram entre 20 cm (abr/11, 

ponto 01 - vazante) e 72 cm (ago/10, ponto 02 – vazante) a qual a média foi de 43, 71 cm, sendo que esse 

parâmetro aumentou em cerca de 78, 35% nos últimos 29 anos. De acordo com a profundidade do disco de 

Secchi, a baía de São Marcos pode ser classificada como eufótica (menor ou igual a 170 cm) caracterizando 

um corpo d‘água com alta produtividade em relação às condições naturais, em geral afetados por atividades 

antrópicas, em que causam alterações indesejáveis na qualidade da água e interferências nos seus múltiplos 
usos; salinidade se manteve entre 26,90 ‰ (abr/11, ponto 03 - enchente) e 40,4 ‰ (nov/10, ponto 01 e 02 – 

vazante), cuja média foi de 34,44 ‰, esse parâmetro  majorou em cerca de 12,20 % nos últimos 29 anos. De 

acordo com ―The Venice System‖, em 1958, essa variação de salinidade na zona costeira da baía de São 

Marcos apresentou regime polihalino (18 a 30‰); eurihalino (30 a 40‰) e hiperalino ( > 40‰), esses  

regimes salinos encontrados na baía de São Marcos são típicos de águas superficiais que apresentam uma 

maior influencia da evaporação, precipitação atmosférica e aporte de águas costeiras que a diluição da água 

do mar pelo influxo de água doce, pode reduzir a salinidade a níveis críticos para diversos organismos. Para 

as temperaturas superficiais da água estiveram entre 22,38 ºC (abr/11, ponto 02 - vazante) e 29,50 º C 

(abr/11, ponto 03 – vazante) com amplitude térmica 7,12 ºC, sendo que a média estava em torno de 28, 32ºC . 

Esse parâmetro demonstrou uma variação de temperatura nos 40 últimos anos de  27,35 a 30 ºC em 1982  e 

com pequenas de flutuações  anuais de 0,13 a 2,65°C. Branco (1986) e Keller e Klein-Macphee (2000) 

relataram que, o crescimento na temperatura da água, dentro de um limite, interfere na atividade metabólica, 
comportamento animal, reprodução, crescimento e governa padrões de distribuição dos organismos, alem de 

influência o conjunto de outros parametros ambientais, tais como oxigênio dissolvido.  A variação na 

temperatura, tão pequenas quanto 1°C, pode influencia de forma direta ou indiretamente na abundância 

populacional e distribuição dos organismos em um curto espaço de tempo; potencial hidrogeniônico da água 

estiveram entre 7,30 (ago/10, ponto 01 - enchente) e 8,15 (jan/11, ponto 02 – enchente), sendo que a média 

estava em torno de 7,80. A variação media do pH ,entre 1985 a 2011, foi em torno de 7,77 a 8,20  

demonstrando uma caráter alcalino, não demonstrando padrão sazonal; os teores de oxigênio dissolvido na 

estiveram entre 3,08 mg/L (jan/11, ponto 02 - enchente) e 7,40 mg/L (ago/10, ponto 02 - vazante), sendo que 

a média estava em torno de 4,77 mg/L, Com base nos teores de oxigênio dissolvido encontrados na Baia de 

Marcos caracteriza-o como ambiente limitante (2 - 5mg/L) e bem oxigenado ( > 5 mg/L). Variação do 

oxigênio dissolvido da água nos últimos 23 anos (1988 -2011), na qual se observou uma predominância de 
teores oxigênio característicos de ambientes bem oxigenados, exceto o ano 2011, que proporcionou 

características de ambiente limitante. Em relação os parâmetros biológicos, constaram os resultados, a 

comunidade fitoplanctônica da Baía de São Marcos-MA, a partir das amostras de rede, estava constituída por 

173 táxons genéricos e infragenéricos, os quais se encontraram enquadrados em 04 divisões: Bacillariophyta 

(89,02%; 154 táxons), Dynophyta (6,94%; 12 táxons), Cianophyta (2,89%;05 táxons;) e Chlorophyta (02 

táxons;1,15%), 07 classes, 08 sub-classes, 25 ordens, 38 famílias, 59 gêneros, 136 espécies e 11 variedades. 

Esses táxons apresentaram uma variação em escala sazonal durante o ano, estivem distribuídos em estações 

temporais de estiagem (143 táxons) e chuvoso (125 táxons) e uma distribuição por ponto de coletas, levando 

em consideração os tipos de corrente de maré: enchente e vazante, na qual sendo que o ponto 01- enchente 

apresentou o maior numero de táxons com 98 exemplares, quando comparados os outros dois pontos. A 

comunidade fitoplanctônica apresentou representantes dos grupos supracitados, alem de Euglenophyta e 

Chrysophyta, sendo que as diatomáceas apresentaram melhor desempenho em todos os anos de estudos 
quando comparado aos demais grupos, com atuação de 72,38% (ano 2002 e 2003) a 97 % (ano 2007). As 

variações anuais na composição da comunidade fitoplanctônica da baía de São Marcos-MA ,não 

apresentaram  variações significativas apesar das notaveis mudanças nos parâmentros metereologicos e 

hidrologicos da agua,  que ocasionaria da aquecimento e estratificação reforçada , proporcioanando impactos 

diretos e indiretos nas suas compisição e funcionalidade das comunidades de fitoplâncton existentes, 

consequentemente, causa mudança na bomba biológica (LAVÔR-FERNANDES ,1988; BOPP et al. 2005). 

Em relação abundancia relativa evidenciaram o predomínio das diatomáceas com destaque Odontella regia 

com 57,06% (ponto 03 – enchente) Thalassiosira subtilis com 58,00% (jan/11, ponto 01 – vazante) nas quais 

se enquadraram na categoria dominante, em uma analise da abundancia fitoplanctonica nos últimos 2011 na 

qual constatou outras espécies forma enquadradas com dominantes como Skeletonema costatum e 

Triceratium favus.Assim  abundância  da baía de São Marcos é influenciado pela  precipitação 
cpluviometrica, acarretando alterações nos parâmetros oceanográficos que acarretaram favorecimentos ou 

não do desenvolvimento de determinadas espécies, consequentemente causaram modificações no 

ecossistemas pelágicos. A frequência de ocorrência  que, cinco espécies desse enquadramento ocorreram em 

100% das amostras realizadas: Ditylum brightwellii, Odontella mobiliensis, Odontella regia, e 

Thalassionema frauenfeldii. Estas apresentaram uma distribuição espacio-temporal que esta relacionada às 

variações no regime meteorológico, a geomorfologia e os impactos antropogênicos das regiões costeiras 

regem a hidrologia dessa região, principalmente o ciclo de maré que exerce fundamental influência aos 

ambientes estuarinos, em função da renovação da água, de sua composição química e das comunidades 

biológicas, como a entrada de espécies eurialinas promovida pelo aumento da salinidade, abudância e 
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freqüências (ODEBRECHT, 1988; BRANDINI et al,1997; MONTES et al 2002). A biomassa total 

apresentou valores entre 2,13 mg.m-³ (ago/10, ponto 02 – enchente) e 34,04 mg.m-³( jan/11, ponto 03 – 

enchente) com média de 11,35 mg.m-³  Em relação aos valores de biomassa fracionada  na região portuária 

da báia de São Marcos estiveram 28% (jan/11, ponto 01 – vazante, ponto 02 – enchente e vazante) e 99% 

(ago/10, ponto 02 – enchente; jan/11, ponto 03 - vazante) com média de 69,00%.Esse parâmetro apresentou 

rápidas flutuações na sua concentração, nos últimos 29 anos, decorrentes das variações dos fatores físico-
químico da água como luz, temperatura, salinidade, material em suspensão, sais nutrientes. Portanto que, os 

eventos inconstantes e anormais do clima gerando por vários fatores como aquecimento das águas 

superficias, elevadas concentração de CO2 entre outros estão inferindo diretamente nos parâmetros 

meteorológicos, principalmente, regime pluviométricos e temperatura de ar da baía de São Marcos. Essa 

interferência foi verificada através das tedências, vacilações e flutuações climáticas. As modificações 

inconstantes do clima influenciaram aos parâmetros hidrológicos da área estuda como teor de salinidade, 

temperatura e oxigênio dissolvido, na qual a variação brusca de uma desses parâmetros interferiu na estrutura 

e funcionamento dos ecossistemas costeiros e estuarinos, refletido na composição, presença de espécies 

dominantes e muitos freqüentes, e distribuição espacio-temporal da comunidade fitoplanctônica  

Palavras-chave: modificações climáticas, oceano, fitoplâncton, ecossistema costeiro 
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Depois da revolução industrial, no final do século XVIII, e especialmente durante o século XX, o impacto da 

atividade humana sobre o meio ambiente tornou-se muito significativo. O aumento da população e do 

consumo pessoal, principalmente nos países desenvolvidos, originou problemas ambientais cuja solução é o 

grande desafio deste início de século para pesquisadores, ambientalistas, governos, organizações não-

governamentais e comunidades de todo o mundo. Energia e meio ambiente trazem entre si estreita 

correlação. Ao mesmo tempo em que a energia induz o desenvolvimento sócio-econômico do país, sua 

exploração implica em impactos ao meio ambiente podendo causar efeitos irreversíveis ou mesmo de longa 

duração como aqueles provocados pelas emissões de gases de efeito estufa, dentre outros efeitos (IEA, 2006). 

No Brasil, a geração termelétrica adquiriu um papel mais importante na matriz energética depois do 
racionamento de energia elétrica de 2001. Nesse ano, os níveis dos reservatórios de água das hidrelétricas 

diminuíram, reduzindo a oferta de energia gerada nestas usinas, que representava naquela época mais de 80% 

da capacidade instalada do país (BEN, 2007). Neste contexto, o governo lançou o Programa Prioritário de 

Termeletricidade – PPT, visando aumentar a capacidade de geração do país. Nesse programa estavam 

previstas mais de 40 novas centrais termelétricas (Salomon, 2003). O Estado do Maranhão, situado na porção 

norte brasileira contém litoral com extensão aproximada de 640 km e sua faixa litorânea possui 

características geoambientais diferenciadas que justificam sua divisão em Litoral Ocidental, Golfão 

Maranhense e Litoral Oriental. A proximidade do Equador e a configuração do relevo favorecem a amplitude 

das marés, alcançando 7,2 m (FEITOSA & TROVÃO, 2006). A área de estudo é uma baía-estuarina oriunda 

no período do Quaternário, quando antigos estuários sofreram um extraordinário afogamento eustático, 

resultante da variação do nível do mar (MÍLEN et al., 2006;  KNOPPERS et al., 2009). De acordo com a 
MPX Itaqui a Usina Termoelétrica do Itaqui (Figura 01) está sendo construída pela empresa Diferencial 

Energia Empreendimento e Participação Ltda. (contratada pela MPX Energia S.A), a ser localizada no 

Distrito Industrial de São Luís nas proximidades do Porto do Itaqui, com capacidade prevista inicialmente de 

360 MW e data prevista de operação para janeiro de 2012. O combustível utilizado é o carvão mineral com 

baixo teor de enxofre e alto poder calorífico, a ser importado e transportado em navios até o Porto do Itaqui. 

A energia será gerada a partir da queima de carvão pulverizado em caldeira. A energia das termoelétricas é 

produzida pelo vapor de água produzido por uma caldeira aquecida pela queima de carvão e de petróleo e, 

portanto, dependente de combustíveis fósseis. Da mesma forma que as hidrelétricas, os impactos negativos 

podem ser minimizados. Nas últimas décadas, a maior causa da poluição térmica em sistemas hidrodinâmicos 

tem sido o despejo de águas aquecidas, após o seu uso como agente de esfriamento de refinarias, siderúrgicas 

e usinas termoelétricas. A estrutura térmica no ambiente marinho é resultado do balanço de calor entre a água 

armazenada e as contribuições externas e internas de calor (NETO et al., 2008). Os ambientes estuarinos, 
dentre os ecossistemas aquáticos, são altamente produtivos e ocupam importantes áreas da zona costeira. Os 

aspectos que explicam a razão de sua elevada produtividade são o fluxo das marés e o aporte de nutrientes 

provenientes da drenagem terrestre, o que favorece a existência de grande quantidade de produtores 

primários, representados pelo fitoplâncton. (KJERFVE & LACERDA, 1993). O presente trabalho tem como 

escopo efetuar o levantamento taxonômico da comunidade fitoplanctônica identificando as espécies-chave 

para realizar o monitoramento. Para atingir o escopo do presente estudo a amostragem contemplou uma 

malha de pontos ao longo da baía de São Marcos, capaz de representar a área de influência da região 

portuária desta baía, na qual envolve os portos da Alumar, Itaqui e Vale, levando-se em consideração as 

concentrações calculadas para a pluma de descarte. Foram estabelecidos quatro pontos de coletas, sendo três 

deles paralelos à linha de costa, de forma a cobrir espacialmente a pluma de dispersão, e um ponto de 

controle (Figura 02). As coletas ocorreram na preamar e baixa-mar superior, totalizando assim 16 amostras 
por prospecção, sendo que cada prospecção foi feita trimestralmente. As amostragens qualitativas do 

fitoplâncton foram trimestrais, realizadas com redes cônico-cilíndricas com 45µm de abertura de malha, 0,5 

m de diâmetro de boca e 1,0 m de comprimento total. Os arrastos subsuperficiais tiveram duração de 3 

minutos. As amostras foram acondicionadas em frascos de polipropileno de 500 ml e fixadas com formol 

diluído a 4% em água do local e neutralizado com bórax. Foi realizado levantamento bibliográfico nas 

bibliotecas locais da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) em livros, teses, dissertações, monografias, relatórios técnicos, 

revistas cientificas e documentos eletrônicos na base do Scielo, Portal Periódico Capes, Ministério Publico 

Federal, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, MPX Itaqui e outras instituições que contribuem de forma 
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direta ou indireta com o assunto em destaque, em campo foram verificados parâmetros como: profundidade 

local, salinidade, temperatura, transparência da água (Secchi). Em laboratório, foram confeccionadas lâminas 

com o material fixado e lâminas permanentes para a identificação e classificação das microalgas. Foram 

calculadas a freqüência de ocorrência e a abundância relativa expressas em termos percentuais. A 

transparência da água apresentou valores com variação entre 25 e 72 cm na primeira e segunda campanha. A 

salinidade oscilou entre 30,24 a 40,4 na primeira e quarta campanha. A comunidade fitoplanctônica na área 
de influência da Usina Termoelétrica (UTE) do Itaqui, esteve representada por 203 espécies enquadradas em 

quatro divisões: Bacillariophyta , Chlorophyta, Cyanophyta e Dinophyta,  As diatomáceas foram as mais 

representativas contribuindo 89,65% dos táxons, isto, provavelmente, se deveu ao fato das diatomáceas 

serem geralmente dominantes em regiões estuarinas e de rápido crescimento (Patrick, 1967). A abundância 

relativa apresentou como espécies dominantes a Thalassiosira subtilis e a Odontella Regia. A quantidade de 

clorofila a total apresentou um gradiente de concentração oscilante em todas as campanhas com exceção da 

4ª campanha que registrou taxas de concentração decrescentes e com menor produção fitoplanctônica. Os 

valores de biomassa fitoplanctônica total estiveram representados entre 1,09 e 34,50 mg.m-³, ambos para a 

área controle (Ilha dos Caranguejos). Esses valores segundo Passavante (2003) permitem enquadrar o 

ambiente como hipereutrófico ou de altíssima produção, pois registram teores de clorofila a superiores a 20 

mg.m-³. No entanto, AZEVEDO-CUTRIM (2008), em estudo no Golfão Maranhense, o mesmo ambiente 

pôde ser enquadrado como eutrófico com clorofila a superior a 70 mg.m-³. Devem ser monitoradas em todos 
os pontos o Ditylum brightwellii e Odontella regia pelo fato de ser muito frequente em todas as campanhas, 

levando-se também em consideração que a Odontella regia além de muito frequente é uma espécie 

dominante(Figuras 03 e 04). As espécies Actinoptychus annulatus, Coscinodiscus oculus- iridis, 

Coscinodiscus radiatus, Gyrosigma balticum, Nitzschia sigma, Odontella mobiliensis, Thalassiosira leptopus 

e Triceratium favus são espécies muito frequente no ponto controle e em conjunto com a Thalassiosira 

subtilis que é uma espécie dominante no ponto controle devem ser monitoradas. 
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Figura 02. Pontos de amostragem do 

fitoplâncton na área de influência da Usina 

Termoelétrica (UTE) do Itaqui, baía de São 

Marcos, São Luís - MA. 

Figura 01. Área de entorno da Usina 

Termoelétrica do Itaqui em três dimensões (3 D) 

– vista água. 

Figura 03. Espécie a ser monitorada em todos 

os pontos: Dithylum brightwelli. 

Figura 04. Espécie a ser monitorada em todos 

os pontos: Odontella regia. 
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A adolescência é a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo 

processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial.(FERREIRA, 2008) .Definida pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), como aquela que ocorre entre os 10 e os 20 anos incompletos, a gravidez na 

adolescência tem se transformado em um problema socialNo Brasil, indicadores apontam para a alta 

prevalência de partos e nascimentos entre jovens, em todas as classes sociais, embora com maior impacto nas 

de baixo nível socioeconômico (GAMA, 2002; COSTA et. al., 2005).Entre as unidades da Federação, em 

2008, os maiores percentuais de mães até os 20 anos de idade foram registrado no Maranhão (26,2%), no 
Pará (26%) e no Tocantins (25,2%). Distrito Federal (14%), São Paulo (15,6%) e Rio Grande do Sul (17%) 

apresentam os melhores indicadores. Nesses estados, predominam mães entre 25 e 29 anos. (IBGE, 2009). 

Como assinala um estudo da UNICEF (2001), a maternidade precoce é mais comum nas sociedades em que 

as perspectivas educacionais e profissionais das mulheres se apresentam mais limitadas e as suas 

responsabilidades mais confinadas à esfera reprodutiva. A gravidez na adolescência é multicausal e sua 

etiologia está relacionada a vários aspectos. O contexto familiar apresenta relação direta com a época em que 

se inicia a atividade sexual. Assim sendo, as adolescentes que iniciam vida sexual precocemente ou 

engravidam nesse período, geralmente convivem em ambiente familiar cujas mães também iniciaram vida 

sexual precocemente ou engravidaram durante a adolescência (DAVIS, 1989; WAISSMAN, 2009). O 

presente trabalho objetivou analisar o perfil das puérperas na faixa etária de 10 a 21 anos no município de 

Caxias (MA) quanto às suas características sócio-econômicas, biopsicossociais, comportamento de risco, 
antecedentes obstétricos e acesso a educação sexual. Para isso foi confeccionado questionário estruturado 

com perguntas objetivas que abordava as vertentes associadas à maternidade precoce de acordo com a 

revisão de literatura. Inicialmente foram realizadas as solicitações para desenvolvimento do projeto na 

Maternidade Carmosina Coutinho na cidade de Caxias –MA, haja vista de não se tratar de um hospital 

universitário. Os dados foram adquiridos por meio de visitas semanais a instituição no período de 

setembro/2010 a julho/2011, ao ser identificada, as pacientes concordavam em participar da pesquisa e em 

caso de menores de idade com o consentimento dos pais, sendo assinado sempre o termo de consentimento 

livre e esclarecido e posteriormente aplicava-se o questionário individualmente a beira do leito. A análise 

qualitativa dos dados foi realizada de acordo com as categorias estabelecidas. Sendo os resultados 

condizentes com 61 puérperas entrevistadas. 

 

 

Figura 1- Distribuição segundo a faixa etária das puérperas entrevistadas na Maternidade Carmosina 

Coutinho de Caxias-MA, no período de setembro/2010 a julho/2011- Identificação.  
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Figura 2- Distribuição segundo a naturalidade das puérperas entrevistadas na Maternidade Carmosina 

Coutinho de Caxias-MA, no período de setembro/2010 a julho/2011- Identificação. 

Em relação a faixa etária a predominância de ocorrência da maternidade foi dos 18-20 anos correspondendo a 

59% das entrevistadas (FIGURA 1), sendo que 61% provinham das cidade circunvizinhas a Caxias-

MA(FIGURA 2). Das 61 puérperas, 27 (44%) vivem em condição de concubinato , 23(38%) são solteira e 

apenas 11(18%) são casadas. Em relação à religião 69% se afirmam católicas, 16% sem religião e 15% 

protestante. 

 

Figura 3 - Distribuição segundo a idade da primeira relação sexual das puérperas entrevistadas na 

Maternidade Carmosina Coutinho de Caxias-MA, no período de setembro/2010 a julho/2011 - Interrogatório 

gineco-obstétrico. 

 

Figura 4 - Distribuição segundo a idade da menarca das puérperas entrevistadas na Maternidade Carmosina 

Coutinho de Caxias-MA, no período de setembro/2010 a julho/2011- Interrogatório gineco-obstétrico. 

De puérperas entrevistadas nenhuma entrevistada relata DST‘s. Em relação a ocorrência da menarca (1ª 

menstruação), um dos indicadores da puberdade, vê –se a precocidade onde a faixa predominante é dos 12-13 

anos (59%) (FIGURA 3). Interrogando-se sobre as práticas sexuais,78% iniciaram a prática sexual na faixa 

de 14-17 anos (FIGURA 4), 39% afirmaram ter iniciado e mantido relações com apenas 1 parceiro, 36% com 

3 ou mais parceiros desde o início da vida sexual e 25% com 2 parceiros.Em relação a concepção 39 (64%)  

alegam uma gestação planejada, 12 (36%) declaram desleixo com as medidas para a  anticoncepcão, que 

levou a gestação inesperada. Em relação à reincidência das gestações 27 (47%) das entrevistadas já tiveram 
filhos, 30 (53%) eram primigesta. Em relação aos parâmetros obstétricos: a idade gestacional foi a termo 

(acima de 37 semanas) em 85% e pré-termo em 15%, em 57% dos casos a resolução da gravidez deu-se por 

parto cesáreo e 43% por parto normal.Segundo o Ministério da Saúde (MS), o número de consultas pré-

natais deve ser, no mínimo, 6, na pesquisa  38% das entrevistadas o pré natal não foi eficiente, restinguindo-

se a 5 consultas. Em relação ao peso no nascimento da criança apenas 2% foram baixo peso (menor que 

2500g), 7% não sabiam informar e 91% eram eutróficos.Buscando avaliar o contexto socioeconômico das 

entrevistadas viu-se que em 95% a renda per capita familiar é de um salário mínimo.  No tocante ao nível 

educacional 45% das puérperas não concluíram o fundamental maior (5º ao 9º ano) e 38% não concluíram o 

ensino médio, sendo que 17% das adolescentes tiveram inserção universitária mas sem êxito deconclusão. De 

um total de 61 puérperas, 74% pertencem à classe econômica D-E de acordo com os critérios de classificação 



312 

 

econômicas Basil de 2000. Das entrevistadas 40 (65%) afirmam que não recebem bolsa de investimento do 

programa social do governo, apenas 21 (34%) adquiriram o benefício, este servindo como integrante 

indispensável da renda familiar; uma vez que 40 (65%) das puérperas não tem ocupação extradomiciliar e 

somente 21 (34%) fazem referência a emprego fixo.As ambições dessas puérperas restringem-se a dedicar-se 

integralmente ao filho em 44% das entrevistadas e 41% planejam a escolarização e ou inserção no mercado 

de trabalho, sendo relevante que 15% das puérperas não têm planos futuros. Em termos da situação de 
residência, 54% declaram morar com o conjugue, 39% ainda moram com a família de origem (pais) e 7% 

com outros familiares.Um dos argumentos recorrentes na literatura sobre gravidez na adolescência é o de que 

os filhos tendem a repetir a história reprodutiva de sua família,na pesquisa 82% das mães das puérperas 

tiveram filho antes dos 20 anos de idade, 16% entre 20-25 anos e 2% não sabendo precisar o período.Em 

relação ao uso de substâncias nocivas a gestação, 55 (90%) declaram não ter feito uso cigarro e 5 (10%) 

puérperas confirmam que fizeram uso do tabaco; em relação ao álcool, 49 (80%) entrevistadas disseram não 

tê-lo ingerido e 12 (28%) confirmam ter feito uso durante a gestação. Interrogatório sobre educação 

sexual: em relação a início das atividades sexuais, as puérperas entrevistadas caracterizam que a primeira 

relação sexual foi por: desejo próprio em 57 (94%) entrevistadas, 1 (2%) por violência, 3( 5%) por influência 

de pessoas próprias; do total de 61 entrevistadas 44 (72%) declaram ter sido prazerosa e 17 ( 28%) relatam 

ter sido doloroso.É notório a vulnerabilidade dos jovens a comportamentos de risco e somado –se a isso que 

em 78% das entrevistadas o sexo continua sendo um tabu, inexistindo uma orientação sexual dos pais dessas 
adolescentes. De acordo com as puérperas a principal fonte de conhecimento sobre educação sexual foi a 

escola (44%), subsequente pelos amigos (30%), tv (16%), outras pessoas (7%) e por fim os pais com 3%. Em 

termos de conhecimento dos métodos contraceptivos e sua utilização em 41% das entrevistadas relatam 

conhecimento mas não utiliza-los, 33% não sabe e 26% conhece e usa. Interrogatório psicológico: em 

relação a pai da criança, em 40% dos casos o relacionamento era estável com intervalo de 1-2 anos, em 25% 

era menos de 1 ano de relacionamento, 20% não tinha relacionamento estável ,sendo o esse de caráter 

episódico e em 13% intervalo de 3 a 4 anos e 2% com relacionamento sólido há mais de 4 anos. Em relação a 

ocupação rentável apenas 3 (12%) não tem uma e os 22 ( 88%) possuem um trabalho estável e em 11 (44%) 

das entrevistadas, dele( pai da criança) provém a renda familiar. De acordo como sentimentoda puérpera ao 

tomar conhecimento da gravidez em 55% das entrevistadas relataram a alegria, 22% o medo, 16% a tristeza, 

4% foi indiferente a fato e 2% relataram susto o pai da criança à recepção da notícia em 71% dos casos foi 
boa, indiferente em 12%, regular em 8%,7% recebeu a noticia de forma ruim e 2% não soube. A puérpera ao 

ter conhecimento da gravidez emDe acordo com 53% das entrevistadas o familiar que lhe ofereceu maior 

apoio durante o período gestacional foi a mãe, seguido pelo pai da criança com 21%, pelo pai 12%, outras 

pessoas e irmão com 5% cada um e 4% referem nenhum apoio durante a gestação. A percepção da 

maternidade precoce como um problema social justifica a necessidade de avaliação das vulnerabilidades e 

problemáticas associada a tal tendência, levando a antecipação da vida adulta e das responsabilidades 

inerentes a ela. O trabalho demonstra que a maternidade precoce está associada a um quadro de exclusão 

social, haja visto que a adolescente diminui as oportunidades de uma formação de qualidade, renegando-a em 

empregos de baixa remuneração e a necessidades de subsídios governamentais. O quadro da negatividade 

abrange também as alterações fisiológicas da maternidade em um organismo fisiologicamente não preparado, 

com maior ocorrência de prematuridade, baixo peso, cesárias e neonatos com má formações fetais. Sendo, 

então, imprencidível o enfoque na família para a quebra do tabu do sexo e implementação educacional sobre 
a sexualidade, sexo e as suas consequências. 

 

Palavras-chaves: maternidade, gravidez na adolescência, precoce. 
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O leite, alimento fundamental na dieta humana, necessita de adequada higiene e conservação em todas as 

etapas envolvidas, desde obtenção, transporte, processamento, comercialização e consumo, tendo em vista 

sua alta perecibilidade (BUSANI, 1989). Devido o leite ser um alimento altamente perecível e ingerido 

diariamente por grande parte da população brasileira, ele vem sendo alvo de incontáveis fraudes. Sendo estas 

intensificadas por parte dos produtores rurais, visando um aumento da vida útil da matéria-prima e um 

conseqüente sucesso na comercialização com as indústrias. Para tais fins, são adicionados produtos 

impróprios para o consumo humano tais como a soda cáustica (hidróxido de sódio) e a água oxigenada 
(peróxido de hidrogênio). No entanto a legislação brasileira (Informe Técnico - nº 34 de 31 de outubro de 

2007) não permite o uso de peróxido de hidrogênio como agente conservante de leite ou produtos lácteos.  

Entretanto segundo Informe Técnico da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária: ―Pequenos resíduos de 

peróxido de hidrogênio em alimentos (os quais foram tratados com soluções de lavagem antimicrobianas), 

prontos para consumo, não apresentam preocupação quanto à segurança‖ (ANVISA, 2007) Em termos 

quantitativos, o peróxido de hidrogênio pode ser determinado métodos quimiluminescentes, entre outros.  

(NAVAS et al, 1999). Em vista as vantajosas características analíticas, esses métodos vêm sido bastante 

empregado para a determinação de peróxido de hidrogênio, especialmente em aplicações na química 

ambiental. A razão é que estes métodos são adequados para determinações de baixas concentrações do 

referido analíto. A quimiluminescência (QL) do luminol, por exemplo, é acelerada por diferentes 

catalisadores (ou co-oxidantes), e a relação entre a concentração de eróxido de hidrogênio e a QL está 
interligada com o catalisador a ser empregado (DÍAZ et al, 1996).  A análise por injeção em fluxo - FIA 

(RUZICKA, 2002) tem sido grande o interesse de pesquisa nesta área. O sucesso deste processo se dá em 

virtude das suas características analíticas que proporcionam o desenvolvimento de procedimentos com alta 

produtividade e pelo baixo custo dos equipamentos empregados. A Multicomutação advém da consolidação 

do processo de FIA e foi proposta com o intuito de automatizar os procedimentos analíticos em fluxo. Trata-

se de uma estratégia onde a manipulação das soluções de amostra e reagentes é controlada pelo 

microcomputador (REIS  et al,  1994). Sua utilização se faz necessária, principalmente em procedimentos 

onde o controle exato do tempo é extremamente necessário para garantir uma boa repetibilidade das medidas. 

Ademais, outra vantagem de sistemas analíticos controlados por computador, é a economia de reagente que 

se obtém quando se utilizam válvulas, como por exemplo, válvulas solenóides de três vias. Pode-se 

programar o computador para que a introdução da solução de reagente no percurso analítico somente ocorra 

no momento em que este é necessário, evitando, assim, o desperdício. Fator de suma importância tanto do 
ponto de vista da geração de custo por análise quanto do ponto de vista ambiental, com a menor geração de 

resíduos.  Diante do exposto, tendo em vista as facilidades da análise em fluxo desenvolve-se um 

procedimento analítico que permitiu efetuar a determinações de peróxido de hidrogênio em leite empregando 

a detecção por quimiluminescência.  Assim sendo, projetou-se e montou-se o diagrama de fluxo, onde se 

empregou no desenvolvimento da metodologia, conforme mostra a Figura 1. A amostra foi inserida na 

solução transportadora, recebendo por confluência as soluções de luminol (R1) e do catalisador (R2).  

Visando minimizar perdas de radiação. Com isso, visando encontrar as melhores condições operacionais para 

o sistema, foram realizados mantendo-se a concentração do luminol e do hexacianoferrato (III), baseando-se 

em estudos anteriores. (BORGES, 2002). Variaram-se alguns fatores que afetam as reações, tais como: 

volumes de inserção de amostra, reagente e catalisador. Desta forma, visando encontrar as melhores 

condições operacionais para o sistema, foram realizados procedimentos visando à otimização do sistema. Foi 
empregada otimização univariada, onde varia-se um parâmetro e mantem-se os demais. Os estudos foram 

feitos mantendo-se a concentração do luminol e do hexacianoferrato (III), baseando-se em estudos 

anteriores.( BORGES, 2002). Variaram-se alguns fatores que afetam as reações, tais como: volumes de 

inserção de amostra, reagente e catalisador. Primeiramente fixaram-se os tempos de acionamento das 

válvulas V1, V2 e V6, relativas à inserção das soluções da amostra, luminol e catalisador, respectivamente em 

1,12 e 6, correspondentes aos volumes 33,3, 200 e 100 L. Inicialmente avaliou-se o efeito do volume da 

amostra variando o acionamento da válvula V1 de 0,5 a 2 s (16,6 a 66,6 L), mantendo-se o intervalo de 

tempo das demais válvulas, V2 e V6 em 10.  
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Em seguida para otimizar o volume da solução de luminol, o intervalo de tempo de acionamento da válvula 

V2, foi variado de 8 a 14 s (133,3 a 233,3 L), reunido o tempo de amostra anteriormente otimizado e o 

volume de catalisador inicial. Mediante os parâmetros já definidos (volume da amostra e reagente). Por fim 
realizou-se um estudo a cerca do efeito do volume de hexacianoferrato III (catalisador), variando o 

acionamento da válvula V6 de 6 a 10 s, correspondendo ao intervalo de 100 a 166,6 L. Após os estudos 

realizados obteve-se a definição dos seguintes parâmetros experimentais: amostra 33,3 µL, catalizador 200 

µL, luminol µL. Nestas condições obteve-se os sinais transientes, com os quais construiu-se uma curva 

analítica. O sistema demonstrou resposta linear para faixa de concentração estudada, 7,5x10-5 a 7,5x10-4 mol

L-1, apresentando um comportamento linear definido pela equação y = 2,44164 + 291422,96625x, com 

coeficiente de correlação de 0,996, onde Y e X são intensidade em mV e concentração de peróxido de 
-1, respectivamente. Após a definição dos parâmetros otimizados, o sistema foi aplicado 

em amostras de leite. A determinação de peróxido de hidrogênio em amostras de leite foi necessário em 

algumas amostras empregar a diluição prévia. Este procedimento foi necessário para que a concentração da 
amostra ficasse dentro da faixa de concentração linear da curva analítica. Nas condições experimentais 

encontradas, o sistema apresentou coeficiente de variação estimado em 4,64%; limite de detecção de 

6,27x10-6 mol L-1 de H2O2 e limite de quantificação de 2,09x10-5 mol L-1 de H2O2. Na tabela 1 encontram-se 

os resultados de peróxido de hidrogênio determinados em leites in natura adquiridos em pontos residências 

no mercado consumidor da cidade de Imperatriz – MA, onde de 19 amostras 14 apresentaram peróxido de 

hidrogênio em sua composição, que corresponde a cerca de 74% das amostras coletadas.  

Tabela 1 – Resultados da determinação de peróxido de hidrogênio em leite. 

Amostra Concentração de H2O2*, mol L
-1 

Concentração de H2O2, g L
-1

 

1                                                                                                         2,85x10-1 ± 3,02 x 10-2                                       5,13 ± 0,06 

2 ND ND 

3                           5,27x10-2 ± 1,66x10-2    0,95 ± 0,29 

4 1,08x10-4 ± 9,47x10-6  1,94x10-3 ± 1,7x10-4 

5 5,96x10-2 ± 1,14x10-2  1,07 ± 0,2 

6 5,47x10-2 ± 1,71x10-3       0,98 ± 3x10-2 

7              9,83x10-2 ± 1x10-2    1,77 ± 0,18 

8 1,54x10-4 ± 1,15x10-5    2,77x10-3 ± 2,07x10-4 

9 1,13x10-1 ± 5,11x10-3          2,03 ± 9,2x10-2 

10 1,67x10-4 ± 2,37x10-5            3,01 ± 4,27x10-4 

11 1,12x10-4 ± 6,37x10-6    2,02x10-3 ± 1,15x10-4 

12 9,92x10-5 ± 8,78x10-6    1,79x10-3 ± 1,58x10-4 

13 ND ND 

14 ND ND 

15 ND ND 

16 3,65x10-3 ± 2,02x10-4     6,6x10-2 ± 3,64x10-3 

17 ND ND 

18 2,01x10-2 ± 2,77x10-3          0,36 ± 4,99x10-2 
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19 1,48x10-2 ± 2,41x10-3          0,27 ± 4,43x10-2 
   1Média de sete consecutivas determinações (n=7)  desvio padrão;   ND – Não detectado 

 

 

A realidade observada pelos resultados apresentados é extremamente preocupante, haja vista que, segundo a 

legislação brasileira (Informe Técnico - nº 34 de 31 de outubro de 2007), não é permitido o uso do mesmo 

em leite e produtos lácteos. Embora essa não seja uma alternativa permitida no Brasil, estudos demonstram 
que quando o peróxido de hidrogênio foi usado em leite cru na concentração de 0,04% a 0,05% de H2O2, foi 

suficiente para preservar as amostras analisadas por um período de 24 horas. A faixa de concentração entre 

300-800ppm de H2O2 para conservar leite é suficiente para destruir a enzima lactoperoxidase.(ANVISA, 

2007). Além disso, em uma análise visual, pode-se notar total falta de higiene, onde em algumas amostras 

havia presença de pêlos de animal, pedaços de capim entre outros. Ao término deste trabalho, conclui-se que 

o emprego da multicomutação em fluxo no procedimento proposto apresentou resultados rápidos, com 

simples operacionalização, tornando possível a aplicação deste procedimento em laboratórios de controle de 

qualidade da produção de leite. Mediante as características observadas no procedimento é possível a 

quantificação de analitos inseridos em outras matrizes, onde seu controle se faz necessário. Os resultados 

obtidos revelaram que o sistema de multicomutação em fluxo, com detecção por quimiluminescência, 

proposto neste trabalho, está apto para aplicação na determinação de peróxido de hidrogênio em amostras de 

leite. O sistema proposto permite efetuar a determinação H2O2 de modo simples e rápido com baixo consumo 
de amostra e reagentes 

   

Palavras-chave: leite, peróxido de hidrogênio, multicomutação.   
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Dentre as várias leguminosas tropicais e subtropicais cultivadas no Brasil, a soja destaca-se como uma das 

principais, econômica e nutricionalmente, em função do alto teor protéico das sementes, que para se 

desenvolverem dependem de um suprimento de minerais e hormônios vegetais fornecidos pela planta. 

(SCHRADER et al, 1981) . Alguns questionamentos ainda são feitos sobre o uso de plantas geneticamente 

modificadas, dentre eles o grau de tolerância de algumas plantas daninhas ao glyphosate, a interação com a 
simbiose de microrganismos com as raízes da soja e patógenos de plantas, os efeitos sobre a produção e a 

interação com as condições ambientais (CORREIA et al, 2010) A soja Roundup Ready (RR) consiste numa 

cultivar geneticamente modificada que tem a característica de tolerância ao herbicida não seletivo, glifosato 

(N-fosfonometil-glicina). O glifosato é um herbicida sistêmico de ação total, que inibe a enzima 5-enolpiruvil 

shiquimato-3-fosfato sintetase (EPSP sintetase ou EPSPS) e impede que a planta forme aminoácidos 

essenciais para a síntese de proteínas e, também, alguns metabólitos secundários. O gene que confere 

tolerância à enzima EPSPS, denominado CP4, é proveniente da bactéria de solo do gênero Agrobacterium, 

introduzido na soja pelo método de biobalística. (YOUNG, 1991) A natureza química das enzimas 

permaneceu desconhecida até 1926, quando o bioquímico Summer terminou a purificação da enzima urease 

isolada de sementes de Canavalia ensiloformes. (RICARDO et al, 1993) A urease é uma metaloenzima de 

níquel da família das hidrolases que catalisa, em conjunto com outras funções biológicas, a hidrólise da uréia 
para a forma amônia e carbamato. Esta metaloenzima apresenta-se como um sítio binuclear de níquel e 

separados por uma ponte carbamato (HAMMER, 1993). A urease é formada por três cadeias, representadas 

nas cores azul escuro, azul claro e verde. Na cadeia verde se encontra o sítio catalítico da enzima que é 

formado por dois átomos de níquel, representado por duas esferas amarelas. No referido sítio catalítico se 

encontra resíduo de histidina um radical freqüente na parte catalítica das enzimas. Essa enzima catalisa a 

hidrólise da uréia, formando o íon amônio e bicarbonato. Leguminosas, tais como feijão, soja, que têm sido 

empregadas como fontes naturais de urease. (LUCA et al, 2001)  Os sistemas de análises em fluxo foram 

propostos com o objetivo de mecanizar procedimentos de análises químicas, reduzindo o envolvimento do 

operador, melhorando a precisão das medidas e aumentando o número de amostras que podem ser 

processadas por unidade de tempo. Em muitos casos, o consumo de reagentes e, conseqüentemente, a 

produção de resíduos são consideravelmente reduzidos em comparação aos procedimentos convencionais. 

Dentre as diversas modalidades, destacam-se os sistemas de análise por injeção em fluxo (FIA), devido à 
simplicidade e versatilidade. Nesses sistemas, alíquotas de amostra (e eventualmente de reagentes) são 

inseridas em uma solução que as transporta através do percurso analítico em direção ao detector. Durante o 

transporte, a amostra pode receber reagentes, sofrer diluições e participar de etapas de separação e 

concentração. O processo de análise química por injeção em fluxo (FIA) tem como conceito básico a 

inserção da amostra em um fluido carregador que transporta a mesma para o detector. (REIS, 1996). Este 

trabalho tem como objetivo avaliar a resposta analítica das fontes de urease oriundas de sementes de soja 

transgênica e convencional. Sendo a soja uma conhecida fonte natural de urease, busca-se verificar se o 

processo de transgenia tem influência sobre a formação da urease. No decorrer da execução deste trabalho 

todas as soluções foram preparadas com água destilada, utilizando reagentes de grau analítico, conforme 

procedimento descrito na literatura por Fatibello et al, 2002. As amostras de soja transgênica BRS 271RR e 

convencional BRS Candeia foram gentilmente doadas pela Embrapa – Escritório de Negócios de Imperatriz, 
sendo acondicionadas e transportadas ao laboratório em caixa de isopor. Para propulsão dos fluídos, foi 

utilizada uma bomba peristáltica (Ismaltec IPC-8). Um microcomputador Pentium II equipado com interface 

eletrônica (Advantech, PCL 711S), e um programa computacional escrito em linguagem Quick BASIC 4.5 

sendo empregado para a aquisição de dados. A detecção foi feita por um espectrofotômetro UV-Vis modelo 

432 da FEMTO, equipado com uma cela de fluxo. Avaliou-se a conversão enzimática através de um sistema 

em fluxo (RUZICKA e HANSEN, 1988) onde ocorre a reação de hidrólise da uréia pela enzima urease. 

Como mostra a Figura 1, a uréia, 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 
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Berthelot, na qual os referidos íons reagem com salicilato e hipoclorito de sódio, catalisados pelo 

nitroprussiato de sódio, e o produto formado absorvem 600 nm. A obtenção da minicoluna de tecido vegetal 

e a determinação da atividade foram executadas conforme procedimento recomendado na literatura (LUCA 

& REIS, 2001; FATIBELLO-FILHO e VIEIRA, 2002).  

. 

 

 
Para avaliar a performance analítica das referidas fontes de urease foram construídas curvas analíticas com 
soluções de referência que variaram a concentração de 2,5x10-5 a 2, 5x10-4 mol L-1 de uréia. Os resultados 

apresentados por todas as fontes de enzimas estudadas demonstraram comportamento semelhantes, nos quais 

se verificou uma tendência polinomial. Isto é, uma curvatura com a forma de um eixo de hipérbole para faixa 

de concentrações acima de 1,5x10-4 mol L-1 de uréia, comportamento típico das reações catalisadas por uma 

enzima. (RICARDO, 1993) Desta forma, verificou-se que as curvas analíticas apresentaram comportamento 

linear na faixa de concentração de 2,5x10-5 a 1, 5x10-4 mol L-1 de uréia, Figura 2. Concentrações acima de 

1,5x10-4 mol L-1 de uréia, demonstraram a saturação da coluna enzimática.  
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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 x10-4 mol L-1 

de uréia. Tecido vegetal: (A) sementes soja BRS 271RR não climatizada; (B) sementes soja BRS 271RR 

climatizada; (C) sementes soja BRS Candeia não climatizada; (D) sementes soja BRS Candeia climatizada. 
A análise dos resultados apresentado pelas curvas analíticas, revela que a os tecidos vegetais empregados são 

potencialmente fontes de urease. Dentre os mesmos, observando-se a equação da reta, o que apresentou 

melhor resposta analítica foi a fonte de urease oriunda das sementes de soja convencional BRS Candeia 

climatizada, a qual apresentou superior sensibilidade e boa linearidade. Considerando as sementes de soja 

convencional, verificou-se um ganho de em torno de 15% na sensibilidade da climatizada sobre a não 

climatizada. No que se refere à soja transgênica, as sementes climatizadas foram as que apresentaram a 

menor sensibilidade ao método empregado. Embora as sementes de soja transgênicas não climatizadas 

tenham apresentado uma boa resposta analítica, do ponto de vista analítico é mais vantagem utilizar sementes 

de soja convencional como fonte natural de urease, pois as mesmas apresentaram superioridade. Efetuando-

se uma análise dos extremos, verificou-se que há um ganho de ca. 66% na sensibilidade do método, quando 

comparadas as sementes transgênica e convencional. Os resultados indicam que o processo de transgenia 

influencia nas sementes como fontes naturais de urease. Entretanto, se fazem necessários maiores estudos 
com outras variedades de soja para que estes estudos possam ser sejam conclusivos. Porém este trabalho 

apresenta uma contribuição científica haja vista que não consta na literatura trabalhos semelhantes. O sistema 

em fluxo empregado apresentou considerável desempenho analítico, aliado as vantagens, tais como: maior 

velocidade, simplicidade, versatilidade, bem como uma maior facilidade na montagem e operação do 

sistema, proporcionando também um menor consumo de amostra e reagentes.  

 

Palavras-chave: urease, análise em fluxo, transgenia.   
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Os sedimentos são considerados importantes compartimentos de estoque de metais ou fonte de liberação 

destes para o sistema aquático, por causa da sua capacidade de reter metais eles podem refletir a qualidade da 

água bem como registrar efeitos de emissões antropogênicas. É reconhecido que as mudanças nas condições 

ambientais (como acidificação, mudanças de potencial redox ou aumentos em concentrações de ligantes 

orgânicos) podem causar mobilização de metais da fase sólida para a fase líquida e favorecer a contaminação 
de águas circunvizinhas. A mobilidade de um metal nos sedimentos e a sua biodisponibilidade e toxicidade 

para a biota dependem fortemente da sua forma química, isto é, sua especiação, e da sua interação com as 

diferentes partículas dos sedimentos. Este trabalho tem como objetivo estudar o fracionamento e mobilidade 

dos metais Cu, Cr, Pb e Cd em amostras de sedimentos dos Riachos, Capivara, Bacuri, Cacau, Ribeirão 

Dantas e rio Bananal, procurando-se identificar o papel dos sedimentos como fonte ou reserva desses metais 

e estabelecer um potencial de biodisponível  do Cu, Cr, Pb e Cd à biota aquática do rio Tocantins. Para a 

determinação do MPT foi utilizado a metodologia proposta por ―European Communities Bareau of 

Reference‖ (BCR) com algumas modificações, nas suas fases em relação ao tempo de agitação e na sua 

última fase a solução extratora utilizada foi uma mistura de HCl, HNO3,(3:1 v/v) (Figura 1). O método BCR 

é utilizado para determinação de metais potencialmente tóxicos. Consiste em submeter a amostra a um 

protocolo contendo quatro etapas sequenciais (DAVIDSON et al., 1994; THOMAS et al., 1994)  Os 
experimentos foram iniciados com 1,0 ± 0,001 dos sedimentos seco, utilizando um agitador horizontal para 

homogeneização da amostra e a solução extratora à temperatura ambiente, após cessar a agitação a suspensão 

foi mantida em repouso por um tempo suficiente para separar as duas fases. A transferência do sobrenadante 

foi realizada por meio de filtragem. O filtrado foi transferido para um frasco de vidro de cor escura com cerca 

de 10mg de EDTA o frasco foi estocado sob-refrigeração (4° C) até o momento da análise. As determinações 

de Cu (II), Pb (II),  Cr(III) e Cd(II) nas amostras foram feitas por espectrometria de absorção atômica em 

chama (FAAS), com corretor de fundo com lâmpada de deutério. Os resultados obtidos para a concentração 

de Cu, Pb, Cr e Cd, no estudo de extração sequencial, demonstraram que estes metais de um modo geral 

estão potencialmente disponíveis, podendo ser liberado para a coluna d‘água, contaminando os sistemas 

aquáticos caso ocorra mudanças drásticas nos parâmetros físico-químicos. Análises do Cr demonstram que 

todos os corpos hídricos são fontes em potencial deste metal para o rio Tocantins e assim podem estar 

contribuindo para o processo de contaminação desse rio podendo ser um fator de risco ambiental. Analisando 
a biodisponibilidade dos metais observou-se que todos eles apresentaram variância significativa quando 

comparado como período chuvoso, evidenciando a influencia da ação humano que se intensifica no período 

chuvoso devido a quantidade de material carreado para os rios pelo arraste do material das margens desses 

corpos hídricos. Foi observado que o Cu, Cr e Pb estão abaixo da concentração máxima permissível. Quanto 

a contribuição dos riachos para a contaminação por Crômio no Rio Tocantins houve um maior acumulo dessa 

espécie metálica no período não chuvoso que pode ser explicado por arrastes de materiais erodidos da 

margem dos Riachos Capivara, Bacuri, Cacau, Ribeirão Dantas e rio Bananal no período chuvoso. 
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Amostra seca (1,00000 0,1 g) 

40 mL de  HAc 0,11mol L
-1 

 

Extração sob agitação por 8 horas 

Filtrado 

Fração trocável  

(10 mg EDTA) 

Resíduo (A) 

40 mL de NH2OHHCl 0,1 mol L
-1

pH = 2,0 

(HNO3) Extração sob agitação por 8 horas 

Filtrado 

Fração ligada óxido de ferro e 

manganês (10 mg EDTA) 

Resíduo (B) 

10 mL H2O2 8,8 mol L
-1

 Extração 

sob agitação por 1 horas 

 

Aquecimento em banho Maria 

(85 º C) por 1 hora 
 

Secagem 100º C/quase 

secura 

 

Fração residual 

(10 mg de EDTA) 

40 de NH4AC 1 mol L
-1

 pH = 2  

Extração sob agitação8 horas 

Filtrado 

Fração ligada sulfetos e matéria 

orgânica (10 mg EDTA) 

Resíduo (C) 

Digestão com HCl/HNO3mL1:1 

respectivamente  até fumos brancos  

Adição 30 mL H2O /5mLHClconc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 -Fluxograma das etapas de extração sequencial das frações dos sedimentos. 
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A Educação Matemática também é o estudo das relações de ensino e aprendizagem da Matemática.  Está na 

fronteira entre a Matemática,  Pedagogia e a Psicologia. Professores de matemática se reúnem para pensar o 

ensino nas escolas. A UNESCO organiza congressos sobre educação matemática. E a partir da década de 

1970 surge, na França, a didática da matemática para a sistematização dos estudos a cerca do ensino da 

matemática. Os teóricos defendiam que cada área de ensino deveria pensar em sua própria didática, 

reconhecendo que não poderia haver um único método de ensino para todas as áreas de conhecimento. A 

organização de campos de pesquisa na área dentro das universidades gerou a criação de organizações de 

professores de matemática, que tem grande influência sobre a elaboração das diretrizes curriculares na área. 
A Matemática tem sido ao longo do tempo considerada uma das disciplinas de  difícil assimilação por parte 

dos alunos e vista pelos mesmos como verdadeiro "bicho papão dos exames seletivos". Então até que ponto a 

escola colabora para isto e em que poderíamos contribuir no sentido de reverter esta condição a fim de obter 

se  bons resultados na disciplina e estimular os alunos ao aprendizado da Matemática, o que já seria um bom 

passo para melhorar o ensino e aprendizagem na escola. Quantificando na escola o número de alunos que 

consideram a disciplina muito difícil, observa-se como a situação da disciplina é complicada, uma imensa 

maioria considera a mesma como a mais difícil entre todas as disciplinas e também é citada como a que os 

alunos menos gostam. Sabe-se que a escola colabora para que esta situação continue à medida que não se 

dispõe a mostrar a Matemática como parte integrante do nosso cotidiano e também quando transforma a 

Matemática em mera utilização de complicadas fórmulas, que devem ser decoradas. Pensando em todas estas 

questões foram propostas umas séries de atividades que aproximasse a Matemática das atividades escolares. 
Ao mesmo tempo em que seriam disponibilizados programas e jogos matemáticos, o que mudaria a situação 

atual do ensino da Matemática nas escolas, que conta na maioria das vezes apenas com o recurso de aula 

expositiva.  O presente trabalho tem como objetivo analisar os métodos de ensino matemático, verificar 

novas técnicas de aprendizagem para que se possa gerar, capacidade de interpretar situações problemas para a 

linguagem matemática, e através deste transformar e compreender o mundo a sua volta, como um aspecto 

que estimule o interesse intelectual, investigativo e capacidade de resolver problemas trazer observações 

sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior 

número possível de relações entre eles, utilizando para isso o conhecimento matemático (aritmético, 

geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); selecionar, organizar e produzir 

informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente; resolver situações-problema, sabendo 

validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, 

intuição, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos 
tecnológicos disponíveis. A primeira etapa da pesquisa feita em escolas analisou-se os PCNs voltados para a 

matemática, três escolas foram analisadas: Centro Integrado Do Anil (Cintra), Paulo VI e U.I Santa Tereza, 

esta última escolhida para execução do projeto. Os professores dispunham somente de aula expositiva, para a 

aprendizagem matemática, com técnicas tradicionais, exposição de conteúdo e imposição na sala de aula, em 

alguns casos possuíam os materiais didáticos, mas eram poucos e  não possuíam o suficiente para os alunos, 

alguns possuíam os materiais e não eram usados ou  não sabiam como usá–los,  a partir dai produziu-se 

materiais concretos que poderiam ser utilizados para a aprendizagem, são materiais simples desde jogos 

comuns do cotidiano a outros já desenvolvidos, em seguida aplicou–se muito desses jogos em sala de aula, 

alunos das séries inicias mostraram grande interesse nos materiais, mostravam concentração no momento de 

utilizá–los, sem falar e chegaram a assimilar os conteúdos básicos da matemática apenas praticando os jogos.  

A próxima etapa foi para os alunos de 6° ao 9° ano onde se utilizou as mesmas técnicas, mas desta vez com 
materiais mais avançados, alguns que exigiam raciocínio lógico, e precisavam de muita concentração, os 

demais foram jogos básicos, com assuntos mais avançados. Muitos mostraram interesse pelos materiais, 

poucos não, mas passaram a trabalhar em equipe, raciocinar juntos, dar opiniões e formular conclusões, 

tornando a aprendizagem matemática algo interessante. Os alunos conseguiram pouco a pouco dominar os 

conteúdos e entender a sua utilidade na vida, no momento das avaliações, observou-se um avanço até 

mesmos para alunos que se saiam mal nas provas de matemática. Os educadores em matemática devem 

procurar alternativas para aumentar a motivação da aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a 

organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, desenvolvendo a 

socialização do indivíduo com outras pessoas. Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso 
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pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. Referindo àqueles que implicam 

conhecimentos matemáticos. Os jogos são educativos, e requerem um plano de ação para a aprendizagem de 

conceitos matemáticos e culturais de uma maneira geral. Já que os jogos em sala de aula são importantes, e 

deve ocupar um horário dentro do planejamento, de modo a permitir que o professor possa explorar todo o 

potencial dos jogos, suas soluções, registros e discussões sobre possíveis caminhos que poderão surgir. Os 

jogos podem ser utilizados pra introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para aprofundar os itens 
já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos 

matemáticos de importância. Devem ser utilizados não só para entretenimento, mas também para a 

aprendizagem, como facilitadores, colaborando para trabalhar os bloqueios que os alunos apresentam em 

relação a alguns conteúdos matemáticos. Deve-se escolher jogos que estimulem a resolução de problemas, 

ainda mais quando o conteúdo a ser estudado for abstrato, difícil e voltado para a prática diária, sem esquecer 

de respeitar as condições de cada comunidade e o querer de cada aluno. Aplicá–los traz alguns benefícios, 

como: Detectar os alunos que estão com problemas reais, o aluno mostra aos demais e professores a 

assimilação do conteúdo, existência de competições e os alunos almejam vencer superando seus limites, o 

aluno torna–se mais alerta e confiante, não há medo de errar, pois o erro é considerado um passo necessário 

para o aprendizado, o aluno empolga-se com uma aula diferente, o que faz com que aprenda sem perceber. 

Mas claro que também deve-se tomar cuidado na escolha dos jogos: Não tornar o jogo algo obrigatório, 

escolher jogos em que a sorte não interfira na jogada, permitindo que aquele que tenha melhor estratégia seja 
vencedora, utilizar atividades com mais de um aluno para permitir a interação social, estabelecer regras, 

trabalhar a frustração pela derrota do aluno,  na intenção de minimizá-la, estudar o jogo antes de aplica. O 

aluno adquire uma forma de resolver os problemas, encontra um ponto de partida para obter soluções, 

adquire seu próprio raciocínio e estimulo. O jogo matemático não é a única forma de ensinar matemática, 

mas com certeza é a técnica mais interessante, aprender brincando de uma forma bem divertida despertando o 

interesse do aluno. Tem-se de formar a consciência de que os sujeitos, ao aprenderem, não sejam apenas 

simples assimiladores de conhecimento, mas sim que nesse processo, existem componentes que não podem 

ser ignorados pelos educadores, não precisa ressaltar a grande importância em resolver problemas, pois no 

mundo de hoje exige-se que as pessoas pensem, questionem e arrisquem soluções aos vários desafios que 

surgem na vida. Para a aprendizagem é necessário que o aluno tenha um determinado nível de 

desenvolvimento. As situações de jogos são consideradas parte das atividades pedagógicas, pois são 
elementos que estimulam o desenvolvimento e é isso que os leva a ser aplicados em sala de aula. Muito se 

fala em vincular teoria e prática, mas quase nada se faz. Usar os jogos como recurso didático é uma 

alternativa. Pode-se usar na classe como um prolongamento da prática habitual da aula. São recursos 

interessantes e eficientes, que ajuda o ensino aprendizagem. Ao aplicar os jogos matemáticos, observou-se 

nos alunos um grande interesse pela disciplina, com uma aula diferente se podia ver como eles interagiam 

entre si, desenvolvendo o seu raciocínio, suas técnicas, aprendendo a manipula problemas, trocando idéias e 

gerando suas próprias conclusões. O interesse dos alunos foi tão grande que alguns criaram até seu próprio 

material de aprendizado, no momento das avaliações podia-se observa uns resultados positivos nessa técnica 

de ensino, pois alguns alunos que mal conseguiam entender e interpretar questões passaram a desenvolver 

uma saída para o problema, tentavam de muitas maneiras até conseguir solucioná-lo. Conseguiram interpretar 

questões de matemática de acordo com o nosso dia-a-dia, Identificando a propriedade que melhor se 

enquadraria para solucionar os problemas.   

Palavras-chave: Educação Matemática, Jogos Matemáticos, Aprendizagem Matemática. 
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Nas últimas décadas, houve um ressurgimento do interesse nas plantas como fontes de novos agentes 

terapêuticos. Grandes companhias farmacêuticas aumentaram a pesquisa em extratos de plantas para 

descobrir novas substâncias ativas. Existem na terra aproximadamente 350.000 espécies de plantas, mas 

apenas uma pequena porcentagem foi investigada do ponto de vista fitoquímico, e um número ainda menor 

de frações derivadas dessas plantas foi analisado do ponto de vista farmacológico. Por outro lado, sabendo-se 

que uma planta pode conter uns milhares de diferentes metabólitos secundários e os estudos fitoquímico 

podem nos dar apenas uma pequena idéia desta complexa mistura. As plantas têm enorme reservatório de 

moléculas farmacologicamente ativas a serem descobertas. A botânica, a química e a farmacologia abrangem 

conhecimentos indispensáveis para a utilização segura do uso de plantas medicinais. Sendo que a 
etnobotânica recolhe dados junto à população sobre a utilização, forma de uso, dose preconizada, indicação 

terapêutica, etc. (SIMÕES, et al, 2001). Contudo, a etnobotânica não se refere apenas ao estudo de plantas 

medicinais, mas abrange também o uso de espécies vegetais para diversos outros fins (PRANCE, 1987). A 

transmissão desse conhecimento, bem como pesquisas acerca dos usos terapêuticos de vegetais, vem como 

reforço contra a ameaça de extinção de inúmeras espécies, muitas destas ainda desconhecidas pela ciência 

(AGRA, 1994). O presente trabalho teve como objetivo realizar testes qualitativos com avaliação quantitativa 

aproximada, para as seguintes classes de metabólicos secundários: Esteróides/ triterpernóides, flavonóides, 

alcalóides, saponinas e taninos, nas plantas medicinais da Comunidade Quilombola ―Nazaré do Bruno‖ 

Caxias, Maranhão, Brasil. Foram realizadas entrevistas em forma de questionários (contendo oito questões) 

sobre o conhecimento e o uso de plantas encontrada na comunidade quilombola ―Nazaré do Bruno‖; 

Localizada a 67m de altitude, tem sua posição geográfica determinada pelo paralelo de 4º 51‘ 32‘‘ de latitude 
ao Sul, em sua interseção com o meridiano de 43º 21‘ 2‘‘ de longitude Oeste (IBGE, 2005). O levantamento 

Etnobotânico foi feito nos meses de agosto e setembro de 2010. Coletas de plantas foram realizadas no 

período de outubro 2010 a março de 2011. Após a coleta parte do material coletado foi seca à temperatura 

ambiente e moída em moinho artesanal, reduzida a pó fino. Posteriormente, foram pesados 40g suspensos em 

200 mL de etanol 92,8%, levados a extração por 48 horas depois filtradas em um pano fino, logo após em 

papel filtro.  Os testes para Esteróides/triterpenóides, Flavonóides, Taninos, Saponinas e Alcalóides foram 

realizados segundo a metodologia de Matos (1997), Honda et al.(1990), com modificações(Tabela 2.). Os 

resultados etnobotânicos a partir das entrevistas foram, quanto ao grau de escolaridade dos entrevistados 

sobre o levantamento etnobotânico na Comunidade Quilombola ―Nazaré do Bruno no município de Caxias, 

Maranhão. 80% deles não estudam, 20% disseram que sim; Quanto à utilização das plantas com fins 

medicinais, 80% dos entrevistados usam as plantas para a cura de doença e 20% disseram que não; quanto ao 

uso das plantas, a maioria deles 63% usavam freqüentemente, 31% esporadicamente e somente 6% estavam 
usando associado à homeopatia; foram perguntados quem indicou o uso das plantas medicinais, 45% 

disseram que por tradição e afirmam que são curados, 20% que foram através de vizinhos, 9% os erveiros, 

9% foram indicados pelos os médicos e 17% outras indicações; foram perguntados qual a parte da plantas 

eram mais utilizadas pela comunidade Quilombola ―Nazaré do Bruno‖ Caxias, Maranhão, que 74%, ou seja, 

a maioria dos moradores da comunidade utilizam as folhas com fins terapêuticos, 23% usam as cascas e 3% 

as raízes, queremos afirmar das 14 plantas coletadas com um dos moradores da comunidade foram 10 cascas 

e 2 raízes; quando foram perguntados sobre a existência de substâncias químicas nas plantas, os entrevistados 

91% disseram não conhecer nenhum substância química, somente 9% conhece e muito pouco mas afirmam 

que as plantas curam; quando entrevistados  o por quê de não saberem a existência de substâncias químicas 

66% responderam não ter informação a respeito de substâncias químicas, 17% falta de leitura e 17% falta de 

interesse sobre as substâncias nas plantas medicinais, os resultados sobre a indicação terapêutica está 
representado no gráfico 1.  Conforme dados do presente trabalho, a partir da determinação taxionômica dos 

espécimes vegetais, foram coletadas 14 plantas medicinais foram listadas e analisadas, 8 famílias distribuídas 

em 9 gêneros e 10 espécies. Listam-se algumas espécies analisadas Tabebuia áurea(Manso) Benth. Hook. F. 

ex. S. Moore, Annona Crassiflora Mart. Terminalia fagifolia Mart, e outras(Tabela 1.) No estudo florístico 

sobre as famílias estão melhor representados no gráfico 2. Podemos então observar que os metabólitos 

secundários estão bem distribuídos nas plantas medicinais nativas na área estudada, utilizados pela população 

com fins terapêuticos tais como: antiinflamatória, regulador de menstruação, gastrite, diabete e antídoto, 

entre outros. 
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De acordo com os dados etnobotânicos obtidos com os erveiros da região, os maiores índices de indicação 

terapêutica foram de antiinflamatório, regulador de menstruação, antídoto, gastrite, hepatite, diabete, gráfico 

1. Podemos inferir que, os metabólitos secundários analisados em cascas e raízes coletados na Comunidade 

Quilombola ―Nazaré do Bruno‖ Caxias, Maranhão, possuem um número significativo de indicações 

terapêuticas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das análises fitoquímicas estão representados na tabela 2. Os esteróides/triterpenóides 

apresentaram os percentuais: FP de 21,4%, FCP 21,4%, P 14,2% e N de 43% nas plantas pesquisadas 
respectivamente. Os esteróides possuem a função reguladora de hormônio no organismo humano. Os 

triterpenóides têm bastantes propriedades medicinais, com grandes potencialidades em atividades biológicas: são 

antiinflamatórios, bacterianos, fungicídicos, antivirais, analgésicos, cardiovasculares, antitumorais (PATOČKA, 

2003). Para os alcalóides os resultados são de 43,1 % FCP, 14,2 % P 28,5 % FP e 14,2% N, respectivamente. Os 

alcalóides têm função sedativas, relaxantes, etc. Os flavonóides obtiveram um rendimento de 14,3% para FCP, 

7,1 % para FP , 50 % para P e 28, 6 % para N respectivamente. Os fármacos produzidos à base de flavonóides 

tem efeitos terapêuticos antitumorais, antivirais, antihemorágicos, outros.  Com relação aos taninos podemos 

observar no gráfico que 57 % dos testes deram P e 43% deram N. Algumas espécies destacaram-se com a 

presença de taninos condensados e taninos hidrolisáveis. Os taninos são utilizados no combate à hipertensão, 
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feridas, diarréia, problemas renais, antiinflamatórios, etc. Com relação às saponinas podemos notar que 57% das 

plantas não apresentaram este metabolito, 28% apresentaram resultado P, 1% FP e 14% das plantas apresentaram 

FCP. As saponinas possuem atividade antiviral, hemolítica, antiinflamatória e outros. 

 

Palavras-chave: Etnobotânica, Fitoquímica, Plantas Medicinais. 
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Materiais magnetoéletricos são atrativos para aplicações tecnólogicas (CHEONG et al., 2007). Estes 

materiais surgem como uma classe que nos apresentará uma nova geração de ambos dispositivos 

multifuncionais, eletricamente e magneticamente controlados (EERENSTEIN et al., 2006). O estudo e 

conhecimento dessas propriedades poderá nos levar a uma verdadeira revolução na spintrônica, pois com os 

resultados obtidos poderemos analisar, com detalhe, as potencialidades para tais aplicações (RAMESH, 

2010). Dentre as diversas classes de materiais existentes na natureza que podem ser magnetizados, uma se 

destaca: os ferromagnéticos, cristais que possuem magnetização resultante na ausência de campo magnético 

externo e abaixo da temperatura de Curie. Similarmente existem os materiais que podem ser polarizados, 

denominados ferroelétricos: cristais que exibem polarização resultante na ausência de campo elétrico 
aplicado, abaixo da temperatura de Curie. Entre essas duas classes encontram-se os multiferróicos, que 

podem exibir mais de uma propriedade: ferroeletricidade, ferromagnetismo e ferroelasticidade (materiais que 

exibem strain espontâneo) na mesma fase. Todas essas propriedades são reunidas por uma classe especial de 

materiais denominada magnetoelétricos. Esses cristais são compostos por pequenas regiões chamadas 

domínios que são separados por paredes de transição, ou paredes de domínio, e onde existe uma concentração 

de dipolos elétricos/magnéticos numa mesma direção e sentido, o que resulta num momento de dipolo 

permanente e dessa forma uma polarização/magnetização resultantes em cada uma dessas regiões. No caso 

ferroelétrico o campo aplicado tende apenas a alinhar os dipolos numa única direção e sentido. Já no caso 

ferromagnético o campo tende tanto a alinhar os dipolos quanto a provocar o movimento das paredes de 

domínio (KITTEL, 1978). O estudo do efeito de campo magnético nas propriedades dielétricas e polares, 

bem como, o estudo do efeito de campo elétrico na magnetização de sistemas magnetoéletricos é uma 
importante chave para entendermos o acoplamento magnetoéletrico envolvido, e nos dá relevante informação 

para o desenvolvimento de modelos teóricos (RIBEIRO, 2007; FIEBIG, 2005). Nesse trabalho iremos efetuar 

um estudo sistemático das paredes de domínio em compostos magnetoelétricos, num conjunto selecionado de 

materiais com estrutura ortorrômbica e/ou hexagonal. A partir dos resultados obtidos analisaremos, 

detalhadamente, as potencialidades para seu desenvolvimento no âmbito tecnológico. Inicialmente efetuamos 

uma revisão bibliográfica sucinta na Física do Estado Sólido seguida por uma formação complementar na 

área científica à qual nos dedicamos, dando ênfase ao estudo das propriedades magnetoelétricas em 

manganitas no Grupo de Magnetoeletricidade da Universidade Estadual do Maranhão (GRUMA-UEMA). De 

posse de um cunho teórico em Física do Estado Sólido demos prosseguimento a um estudo a despeito da 

aplicabilidade das paredes de domínio em materiais magnetoelétricos. Verificamos que o efeito 

magnetoelétrico é descrito pela teoria de Landau, que mostra um sistema de energia livre F em função do 

campo elétrico E com componentes denotados por Ei e Ej e magnético H, cujas componentes são denotados 
por Hi e Hj (Eq. 1). Nessa expressão o primeiro termo mostra a contribuição da resposta elétrica, em que ε0 

indica a permissividade do vácuo e onde a permissividade relativa εij é um tensor de rank 2. O segundo 

termo, similar ao primeiro, refere-se à resposta magnética, em que μ0 é a permeabilidade no vácuo e μij é a 

permeabilidade relativa. Já o terceiro termo indica o acoplamento magnetoelétrico em termos de αij (tensor 

de acoplamento magnetoelétrico). A partir da diferenciação da energia livre de Landau, em relação aos 

campos Ei e Hj e considerando-se o campo elétrico Ej = 0 e magnético Hi = 0, nos dois primeiros termos, 

pode-se observar que o efeito magnetoelétrico é a manifestação de uma magnetização em função do campo 

elétrico (Eq. 2) e de uma polarização em função do campo magnético (Eq. 3). Além disso, pode-se perceber 

ainda, que a derivada da polarização Pi  em relação ao campo magnético Hj  é  igual à da magnetização Mi 

em relação ao campo elétrico Ej , processo que tem como resultado o tensor de acoplamento magnetoelétrico 

(Eq. 4). Uma das mais importantes aplicações tecnológicas desses materiais é a gravação magnética que 
consiste na gravação de um sinal, que uma vez armazenado pode ser reproduzido posteriormente 

(RESENDE, 1996). No processo de gravação, o bit de um computador, som ou imagens visuais em forma de 

sinais elétricos são registrados em pequenos seguimentos do meio magnético de armazenamento 

(CALLISTER, 2002). Para que ocorra a transferência e a recuperação do sinal, utiliza-se um cabeçote 

indutivo de leitura-gravação que consiste de um condutor espiral bem fino enrolado ao redor do núcleo de 

material magnético de alta permeabilidade, no qual um pequeno espaçamento é cortado, esse espaçamento é 

chamado de entreferro. Na gravação, uma corrente variável no tempo, correspondente ao sinal a ser gravado, 

gera um campo magnético na borda do entreferro do cabeçote. Esse campo, por sua vez, magnetiza pequenas 

regiões ao longo do disco ou fita. Retirando-se o campo, a magnetização permanece (magnetização 



331 

 

remanente), o que significa que o sinal foi armazenado. No processo de reprodução ou leitura da informação 

armazenada, a magnetização do meio de gravação cria um campo que produz um fluxo magnético variável 

no cabeçote. Esse fluxo variável é capaz de induzir uma corrente elétrica no condutor do cabeçote que, dessa 

forma, reproduz o sinal original da gravação. É possível calcular a tensão induzida no cabeçote conhecendo-

se os campos gerados pelo meio de gravação e levando-se em consideração que a magnetização varia no eixo 
x com a corrente de entrada. A partir das soluções das equações de Laplace (Eq. 5) e de Poisson (Eq. 6) e 

levando-se em consideração que a densidade magnética varia conforme a (Eq. 7), podemos calcular o campo 

magnético Hx (Eq. 8). Considerando que apenas a componente Hx contribui para o fluxo que atravessa as 

espiras, esse fluxo pode ser expresso aproximadamente pela (Eq. 9). A lei da indução de Faraday permite-nos 

calcular a variação do fluxo magnético num determinado circuito, como apresentado na (Eq. 10). Dessa 

forma o potencial gerado no cabeçote considerando um número N de espiras é dado pela (Eq. 11). Esse 

resultado mostra que a amplitude da tensão de saída gerada no cabeçote pela magnetização depende da 

frequência do sinal, da velocidade, da magnetização remanente e da largura do material. Como estimativa da 

amplitude do sinal de saída podemos considerar uma frequência de áudio de 1 Hz e os seguintes valores: N = 

20, η = 1,  μ0M0 = 0, 5 T, v = 0, 1 m/s, L = 1 mm, δ = 10 μm e d = 0. Substituindo esses valores na (Eq. 11) 

devemos obter a amplitude de sinal V0 = 0, 25 mV. Tal valor pode ser processável com muita facilidade 

quando da reprodução do sinal gravado. O fato da capacidade de armazenamento das memórias magnéticas 
serem expressas em bits/cm2 mostra-nos que o aumento dessa capacidade só é possível quando houver uma 

diminuição da área ocupada por um bit, e, portanto de L na (Eq. 11). Mas a diminuição de L pode significar a 

perda do sinal da corrente, e esse é o motivo pelo qual é tão difícil aumentar a capacidade de armazenamento 

na gravação digital. Dessa forma, podemos mostrar com esses resultados que a partir da aplicação de campo 

elétrico/magnético ao longo do eixo a do cristal, a fase ferromagnética é desestabilizada induzindo uma 

transição de fase de primeira ordem, e que o controle da polarização/magnetização em manganitas deve nos 

garantir um controle das paredes de domínio e consequentemente suas componentes ferroelétricas e 

antiferroelétricas devem originar interações competitivas no sistema. 
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Os contaminantes inorgânicos podem estar presentes em amostras de biodiesel devido à absorção de metais 

pela própria planta (matéria-prima) do solo, e/ou podem ser incorporados durante o processo de produção. A 

presença de metais em combustíveis pode reduzir o desempenho dos motores e contribuir na contaminação 

ambiental. Elevados teores de sódio e potássio podem causar abrasão, devido a isto estes metais estão ligados 

à formação de cinzas na câmara de combustão. Estes metais são originados pela remoção incompleta de 
sabão durante o processo de obtenção de biodiesel e a presença de água. Os contaminantes inorgânicos 

presentes nos combustíveis estão normalmente em baixas concentrações, e requerem técnicas analíticas 

sensíveis ou sistemas de pré-concentrações para suas determinações (KNOTHE; GERPEN; KRAHL, 2005; 

VANDESCATEELE, 1993). A absorção atômica tem sido a técnica adotada pela ANP (agência nacional de 

petróleo, biocombustível e gás natural), para a determinação destes metais em biodiesel por meio da 

aplicação das normas para sódio (Na) e potássio (K), respectivamente, Na: EN-14108 e K: EN -14109. Desta 

forma, a aplicação e aprimoramento de procedimentos analíticos para a determinação de contaminantes 

inorgânicos em amostras de biodiesel é de extrema importância, visto que na literatura há poucos trabalhos 

relacionados. A fotometria de chama é a mais simples das técnicas analíticas baseadas em espectroscopia 

atômica e é utilizada largamente em análises clínicas e controle de qualidade de alimentos, além de inúmeras 

outras aplicações, para averiguar a quantidade de íons de metais alcalinos e alcalino-terrosos, como o sódio. 
Nesse caso, a amostra contendo cátions metálicos é inserida em uma chama e analisada pela quantidade de 

radiação emitida pelas espécies atômicas ou iônicas excitadas. Esses elementos emitem radiação 

eletromagnética na região do visível em uma chama ar-gás combustível (GLP), que opera em uma 

temperatura entre 1700 e 1900º C. A fotometria de chama é, portanto, uma alternativa instrumental de baixo 

custo para determinação de Na+ em diferentes tipos de amostras. (NOBREGA; OKUMURA; 

CAVALHEIRO, 2005; OLIVEIRA; OKUMURA; NETO; MORAES, 2002). Nessa técnica, os átomos do 

analito na solução são aspirados na região de excitação onde são dissolvidos, vaporizados e atomizados por, 

uma chama. Esta fonte de atomização a altas temperaturas fornece energia suficiente para promover os 

átomos a altos níveis de energia. Os átomos voltam a níveis mais baixos emitindo luz. Este trabalho tem 

como objetivo aplicar um método simples, de baixo custo e fácil operação para a determinação de sódio e 

potássio por fotometria de chama aplicada a amostras de biodiesel de pinhão-manso obtido no Laboratório da 

UEMA. Neste trabalho como primeira etapa será realizada a extração do óleo e as análises de caracterização 
físico-químicas no óleo e no biodiesel de pinhão manso, tais como índice de iodo, saponificação, acidez, 

ácidos graxos livres, índice de peróxido, aplicando metodologia do Manual do Instituto Adolfo Lutz e a 

determinação de sódio e potássio por fotometria de chama. O processo de obtenção do biodiesel foi realizado 

por transesterificação do óleo de pinhão manso degomado e neutralizado, usando como agente 

transesterificante, o etanol, e como catalisador, o hidróxido de sódio e/ou hidróxido de potássio. Pesou-se 4g 

de óleo e diluiu-se 0,1g de hidróxido de potássio em 5 ml de etanol. Em seguida, adicionou-se a solução 

alcoólica de hidróxido de potássio ao óleo já pesado. Colocou-se o sistema sob agitação constante, com o 

auxilio do agitador magnético, durante o período de 60 minutos e em seguida transferiu-se a mistura para um 

funil de decantação, com a finalidade de separação das fases. O procedimento de preparo de amostras 

consistiu em pirolisar 0,5g de biodiesel em cadinho aquecido em mufla a 250°C (por 1 h) e a 600°C (por 4 h), 

reduzindo o material a cinzas. Posteriormente, esse material será então dissolvido com ácido nítrico 1,0% 
(v/v). Para a determinação das amostras de biodiesel será construída uma curva analítica em meio aquoso 

(adição padrão) numa faixa de concentração de variando de 0,0 – 1,0 mg Na L-1. Fez-se o processo de 

extração do óleo da semente, utilizando uma prensa mecânica. E foi possível extrair das sementes um valor 

médio de 20,69 % de óleo, com um desvio padrão (s) de 0,636 e o coeficiente de variação (CV) de 3,074 %. 

A caracterização físico-química do óleo foi realizada com o intuito de determinar o índice de acidez, ácidos 

graxos livres, índice de saponificação, e teor de umidade. Essas caracterizações são necessárias para verificar 

se o óleo em estudo possui boas condições para realização da reação de transesterificação. Com isso, 

constatou-se que o óleo bruto não estava de acordo com as especificações estabelecidas pela Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para óleos vegetais e propicio para a produção de biodiesel por 

transesterificação, pois sua acidez é superior a 2 mg de KOH/g óleo, conforme é mostrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características físico-químicas do óleo de pinhão manso   

CARACTERIZAÇÕES OLEO BRUTO 

Umidade (%)  0,52 

Acidez (mg KOH/g óleo) 25,105 

Índice de saponificação (%) 153,46 

Acido graxos livres (%) 0,97 

Densidade (g/cm3) 1,04 

Índice de Refração 1,730 

 
O óleo de pinhão manso foi degomado para diminuir o teor de fosfatídeos (emulsificantes), pois durante a 

transesterificação de um óleo bruto, este dificulta o processo de separação de fases. Nesta fase ocorreu a 

separação do óleo e a goma formada (borra). Após a degomagem, constatou-se que o óleo degomado também 

não estava de acordo com as especificações estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) para óleos vegetais e propicio para a produção de biodiesel por transesterificação que de acordo 

com a Resolução 482 ANVISA, Ministério da Saúde (1999), os óleos refinados no Brasil não devem conter 

mais do que 0,3% de ácidos graxos livres (oléico) e 50 mg.Kg-1 de sabões (oleato  de  sódio), (ANVISA, 

2010), o que é mostrado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características físico-químicas do óleo degomado de pinhão manso   

CARACTERIZAÇÕES OLEO DEGOMADO 

Umidade (%)  0,39 

Acidez (mg KOH/g óleo) 19,86 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 159 

Acido graxos livres(%) 0,96 

Densidade (g/cm3) 1,04 

Índice de Refração 1,730 

 

A reação de transesterificação é diretamente influenciada pela qualidade do óleo, ou seja, o ideal é que o óleo 

apresente índice de acidez inferior a 2 mg KOH/g de óleo e teor de umidade inferior a 0,5%, pois a produção 

de biodiesel é prejudicada quando a umidade e acidez ultrapassam o valor permitido. Logo, opta-se pelo 

emprego do óleo degomado (isento de fosfatídeos) e neutralizado (isento de AGL) para eliminar os efeitos 

causados pelos componentes não glicerídicos, presentes nos óleos vegetais brutos, sobre o rendimento da 

reação de transesterificação. Por esse motivo não foi possível produzir biodiesel com o óleo apenas 

degomado, pois o alto índice de ácidos graxos livres (AGL) atrapalha a purificação dos ésteres, com a 

formação de sabão. Portanto, foi necessário neutralizar o óleo para diminuir o teor de ácidos graxos livres. O 

rendimento do óleo neutralizado foi considerado baixo, com valor de 46,57%. A produção de biodiesel foi 

feita em micro escala, devido a pouca quantidade de óleo disponível para analise. Foram feitos quatro 

ensaios, sendo A o primeiro na proporção de 10:4:1 de óleo, etanol e hidróxido de potássio, respectivamente. 
B o segundo nas proporções de 10:6:1 de óleo, etanol e hidróxido de potássio, respectivamente. C o terceiro 

nas proporções de 10:8:1 de óleo, etanol e hidróxido de potássio, respectivamente. E D o quarto nas 

proporções de 10:12:1 de óleo, etanol e hidróxido de potássio, respectivamente. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 4 – Produção em micro-escala de biodiesel. 
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Observou-se que nos experimentos A, B e C não ocorreram reação de transesterificação, apenas no 

experimento D ocorreu a produção de biodiesel. O biodiesel obtido foi submetido à determinações de alguns 

parâmetros físico-químicos ilustrados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Caracterização do biodiesel  

CARACTERIZAÇÕES BIODIESEL 

Acidez (mg KOH/g óleo) 8,508 

Acido graxos livres(%) 0,3082 

Índice de Refração 1,379 

 

O biodiesel obtido foi analisado no fotômetro de chama para a detecção de sódio e potássio. Os valores 

encontrados revela que a concentração do analito na amostra estava acima do limite máximo permitido pela 

Legislação Brasileira que é de 10 mg Na + K kg-1 de biodiesel. Estes valores podem ser atribuídos 

possivelmente a um procedimento ineficiente de lavagem das amostras de biodiesel, que tem como um dos 

objetivos a eliminação dos hidróxidos alcalinos.  

 

Palavra Chave: Pinhão-Manso; Biodiesel; Contaminantes  
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Devido ao crescimento da população mundial nas ultimas décadas e sua rápida industrialização, tem-se 

observado um aumento dos níveis de poluição ambiental. Os resíduos com altas concentrações de ferro 

exigem atenção especial, devido ao seu nível de periculosidade e possibilidade de contaminação de lençóis 

freáticos e cursos de água. Vários são os métodos convencionais de tratamento disponíveis para a remoção de 

ferro dissolvidos em efluentes líquidos industriais, entre eles pode-se citar: processos químicos como a 

oxidação química, precipitação química e redução química, as tecnologias de membrana (ultrafiltração, 

eletrodiálise e osmose inversa), a troca iônica (colunas ou resinas) e os processos de separação física como 
filtração e sedimentação, os processos eletroquímicos e os de sorção. Estes métodos nem sempre são 

eficientes e geralmente apresentam custo elevado além de gerar resíduos sólidos, necessitando assim uma 

nova etapa de tratamento. Assim, é interessante buscar tecnologias alternativas que sejam econômica e 

tecnicamente mais viáveis do que as técnicas convencionais. O processo da biossorção surge como uma 

alternativa aos métodos convencionais, considerado como a base de uma nova tecnologia de remoção de 

metais pesados de soluções diluídas como um processo complementar ao tratamento convencional de 

efluentes. A biossorção, processo no qual a atenção tem-se aumentado nestes últimos anos, consiste 

essencialmente na ligação de espécies químicas em biopolímeros, sendo que a existência deste fenômeno tem 

sido reportada para vários microrganismos, entre eles, bactérias, algas e fungos. A biossorção proporciona 

um tratamento alternativo e competitivo de efluentes contaminados por metais, pelo que as suas bases 

necessitam de ser bem conhecidas, de modo a prevenir fracassos na sua aplicação. Esta tecnologia de 
tratamento inovadora baseada na biossorção tem sido gradualmente melhorada, se bem que para o seu 

sucesso continuado sejam requeridos esforços adicionais de investigação. A combinação de pressões 

ambientais com fatores de custo faz da remoção e recuperação de metais pesados/tóxicos de efluentes 

industriais um prioridade importante, o que representa oportunidades de negócio associado a desafio 

científico. Tem sido estabelecido que a aplicação de processos de biossorção podem reduzir os custos de 

capital em 20%, custos de operação em 36% e os custos do tratamento total em 28%, quando comparado com 

sistemas de permuta iônica adequados (ZOUBOULIS et al., 2010). Sendo embora um processo altamente 

promissor, o mecanismo da biossorção não está ainda completamente esclarecido. Admite-se a existência de 

vários mecanismos que, quantitativa e qualitativamente, diferem face às espécies usadas, à origem da 

biomassa e ao seu processamento. Pode estar-se em presença de mecanismos diversos e complexos, sendo 

que acumulação passiva pode incluir adsorção superficial de espécies iônicas simples complexação, permuta 

iônica e quelatação. Assim, este projeto teve como objetivo representar a dinâmica de remoção de íons ferro 
aproveitando a biomassa de linhagens fúngicas de solos rizosféricos, como biossorvente para o controle da 

poluição da água. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Ambiental 

(LABITEC) da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Imperatriz onde foi avaliado o potencial da 

biomassa de fungos rizosféricos na remoção dos íons ferro em meio aquoso. Neste trabalho foram utilizadas 

linhagens fúngicas isoladas do Cerrado Maranhense com histórico de contaminação com ferro. As linhagens, 

foram isoladas e crescida em meio BDA (Potato Dextrose Agar), com repicação em tubos de ensaio 

esterilizados, contendo 5 mL de meio BDA. A incubação foi realizada em estufa, a 25 ºC, por sete dias, após 

decorrido este período, os tubos foram lacrados e armazenados na geladeira. A biomassa fúngica foi 

cultivada em um meio líquido utilizando um incubador rotativo. A suspensão de esporos foi transferida para 

frascos erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de meio de crescimento e manutenção BHI. O pH do meio 

de crescimento foi ajustado para 5, utilizando HCl previamente esterilizado a 121 ºC durante 30 minutos. 
Uma vez inoculados, os frascos foram agitados a 125 rpm por cinco dias a 25 ºC. A biomassa foi coletada por 

filtração à vácuo e submetida a um tratamento alcalino pelo aquecimento em uma solução de NaOH 0.5 N 

por 15 minutos para gerar sítios ativos e aumentar a capacidade de biosorção e então lavada com água 

deionizada até que o pH da solução de lavagem estivesse próximo do neutro (7.0 – 7.2). Depois de lavada, a 

biomassa foi seca a 60 ºC por 16 horas e pulverizada para ser utilizada nos testes de biosorção em batelada. A 

produção de esporos foi realizada conforme metodologia proposta por FOERSTER e FOSTER (1966) com 

adaptações. O meio esporogênico utilizado foi preparado com a seguinte composição por litro: 1,0g de 

glucose; 1,0g de L-glutamato de sódio; 0,5g de extrato de levedura; 5,0g de KH2PO4; 1,0g de (NH4)2HPO4; 

0,2g de MgSO4.7H2O; 0,1g de NaCl; 0,05g de CaCl2; 0,007g de MnSO4.5H2O; 0,01g de ZnSO4.5H2O; 0,01g 
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de FeSO4 e 20g de ágar. Ao meio pronto e solidificado em placa foi adicionado 0,5 mL de uma suspensão 

fúngica ajustada para 1,0 de absorbância a 600 nm. Esta cultura foi cultivada por 8 a 12 h em Caldo BHI. 

Posteriormente, as placas foram incubadas por 72 h a 28 °C. Após este período, os esporos foram removidos 

assepticamente da superfície do meio e lavados 3 vezes sob centrifugação a 15 000 g por 15 min em água 

destilada. A suspensão final de esporos foi mantida sobre refrigeração a 4 °C até ser utilizada. A modelagem 
do processo de biossorção foi realizada através de um planejamento experimental. Neste estudo o 

planejamento fatorial foi empregado para se obter as melhores condições operacionais de um sistema sob 

estudo, realizando-se um número menor de experimentos quando comparado com o processo univariado de 

otimização do processo. As principais variáveis estudadas nos experimentos de biossorção dos íons ferro pela 

biomassa fúngica foram: quantidade adsorvida do íon metálico (q) pode depender da massa do biossorvente 

(m), acidez do meio (pH), tempo de contato entre o íon metálico - biossorvente (t) e concentração inicial dos 

íons metálicos (Co). Os resultados mostraram que os ensaios de equilíbrios de biossorção foram realizados 

com as linhagens fúngicas A33 que apresentou crescimento microbiano rápido utilizando soluções com 

concentrações de ferro de 5, 25, 50 e 100 μg mL-1. A Tabela 01 apresenta os valores da quantidade removida 

de ferro total por mL de adsorvente (Qads) durante o processo de biossorção. De acordo com a Tabela 01, a 

capacidade de adsorção foi maior em concentrações menores de ferro (5,0 e 25,0 μg mL-1), em torno de 40 e 

28% respectivamente. Os grupos químicos que poderiam atrair e reter metais na biomassa: grupos acetamido 
da quitina, polissacarídeos estruturais de fungos, grupos amino e fosfato em ácidos nucléicos, grupos amino, 

amido, sulfidril e carboxil em proteínas, grupos hidroxil em polissacarídeos, e principalmente carboxil e 

sulfatos em polissacarídeos de algas marinhas. Entretanto, a presença de alguns grupos funcionais não 

garante sua acessibilidade para a sorção. A porcentagem de adsorção obtida para a concentração de 5,0 μg 

mL-1 está muito baixa, em comparação com outros estudos já realizados com outros metais pesados. Essa 

baixa adsorção pode estar relacionada com problemas experimentais e falta de controle de alguns parâmetros 

importantes para que o processo de biossorção possa ser utilizado com grande eficiência, tais como: pH, 

temperatura, tempo de contato e microrganismos mais resistentes. 

 

Tabela 01. Análise da % de adsorção de ferro total durante o processo de biossorção. 

 

Cf (μg mL
-1

) Co – Cf (μg mL
-1

) Qads (μg mL
-1

) % Adsorção 

5 3 0,4 40 

25 18 0,28 28 

50 30 0,05 5 

100 60 0,06 6 

 
Palavras-chaves: Íons ferros, linhagens fúngicas, biossorção. 
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A produção mundial de herbicidas tem crescido continuamente no combate a ervas daninhas 

(CABRAL et al., 2011). Dentro desta classe, a trifluralina é um dos herbicidas mais usados no controle de 

ervas daninhas em diversas culturas agrícolas (MACHADO e MARTINS, 2004). Assim, torna-se necessário 

realizar estudos sobre os efeitos da aplicação da trifluralina no solo e no ambiente. A biorremoção através da 

degradação de herbicidas por microrganismos do solo constitui-se em um mecanismo de grande eficiência, 

contribuindo para a dissipação da molécula no meio ambiente, proporcionando uma recuperação mais rápida 

dos ambientes contaminados (SANTOS et al., 2010). A imobilização de células microbianas oferece um 
potencial na melhoria da eficiência dos bioprocessos. As vantagens das células imobilizadas frente às células 

livres podem ser a recuperação de produtos mais facilmente e livres de contaminação com biomassa. Assim, 

o presente trabalho teve como objetivo avaliar a biodegradação do herbicida trifluralina e seus produtos de 

degradação por linhagens fúngicas imobilizadas em matriz polimérica de alginato de sódio. Os experimentos 

foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) da Universidade Estadual do 

Maranhão, Campus de Imperatriz. As amostras de solos foram coletadas no município de Imperatriz (MA), 

em três diferentes culturas (milho, amendoim e mandioca) e nas profundidades de 0 a 5 e 5 a 20 cm 

(horizonte A), retirando-se a cobertura vegetal. Após a coleta, as amostras foram secas e peneiradas malha de 

2 mm e mantidas sob refrigeração constante. A determinação da biomassa microbiana foi realizada 50 mL de 

K2SO4 a 0,4 mol/L em 10g de solo, sob agitação durante 1 hora e posterior filtração. Em seguida, titulado 

com solução de [(NH4)2 Fe(SO4).6H2] a 0,033 mol/L misturada com H2SO4 na proporção 1:1. Os ensaios para 
realização da respirometria foi realizada empregando um sistema para cada amostra, contendo 60 mL de H2O 

livre de CO2, 50g de solo e 30 mL de NaOH 0,1 moL/L, com monitoramento da liberação de CO2 durante  

16 dias por titulação ácido-base. A determinação da atividade microbiana presente no solo foi realizada 

através da técnica de plaqueamento por unidades formadoras de colônia (UFC) por grama de solo, técnica 

descrita por Jahnel et al. (1999). Das amostras de solo foram retirados 1g e adicionados a tubos de ensaio 

contendo 9 mL de solução salina (NaCl 0,85%) cada. Em seguida foi retirada uma alíquota de 0,1 mL do 

meio e semeada em placas de Petri com o meio de cultura batata dextrose ágar (BDA). As placas foram 

incubados durante 7 dias à 28 °C. Após este período foram feitas observações da presença de unidade 

formadoras de colônias (UFC). A seleção de fungos com potencial de degradação do herbicida trifluralina foi 

realizada através do plaqueamento de diluições seriadas de solo, em meio de cultura Katayama suplementado 

com trifluralina (10 μg mL-1). As culturas foram incubadas a 28 ºC por quatorze dias. As linhagens que 

apresentaram crescimento no meio, foram semeadas em placas de Petri contendo meio de cultura BDA e 
incubadas durante 7 dias. Este plaqueamento foi realizado de forma a isolar linhagens fúngicas 

aparentemente diferentes. Posteriormente, as linhagens de fungos selecionadas foram repicadas em placas de 

Petri contendo meio BDA, suplementado com diferentes concentrações de trifluralina (10, 20, 50 e  

100 µg mL-1). O desenvolvimento das colônias foi avaliado nos três primeiros dias com registro do diâmetro 

da colônia, em cada placa. A identificação das linhagens fúngicas foram realizadas com observação das 

características macro e microscópicas, com comparação dos dados com a chave de classificação proposta  por  

 Barnett e Hunter (1972). A produção da suspensão de esporos foi realizada conforme metodologia proposta 

por Foerster e Foster (1966) com adaptações. As linhagens fúngicas foram cultivadas em erlenmeyer de  

100 mL contendo 75 mL de meio líquido (4,5 g farelo de trigo; 1,5 g de extrato de levedura, 1g de glicose, 

0,5 g de NH4Cl, 100 mL de solução salina e 900 mL de água destilada). As culturas foram incubadas por  

7 dias a 28 °C. Após esse período, a suspensão foi ajustada para 0,8 a 1,0 de absorbância a 600 nm em 
espectrofotômetro Femto 800 XI. A suspensão final de esporos foi mantida sobre refrigeração a 4 °C até ser 

utilizada. O ensaio de germinação dos esporos foi realizado com inoculação de 1,0 mL da suspensão de 

esporos em 10 mL de meio mineral descrito por Sar e Rosemberg (1983). A este meio foi adicionado 

0,1% (v/v) de uma solução de micronutrientes composta por 10,95g de ZnSO4.7 H2O; 5,0 de Fe SO4.7 H2O; 

1,54g de MnSO4. H2O; 0,39 g de CuSO4.5 H2O; 0,25g de Co(NO3)2.6 H2O e 0,17g Na2B4O7.10 H2O por litro 

de água. Como fonte de carbono foi utilizada a trifluralina na concentração de 1% (v/v) e, como controle, 

glicose na mesma concentração do herbicida. As culturas foram mantidas sob agitação de 160 xg por  

24 horas à temperatura ambiente e o monitoramento da germinação foi realizado pela medida de turbidez.  

O ensaio de germinação de linhagens fúngicas ao herbicida trifluralina foi realizado de forma que para cada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
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concentração de trifluralina foi realizada uma triplicata contendo 3,0 mL de uma suspensão de esporos com 

absorbância previamente ajustada entre 0,8 e 1,0 a 440 nm. A suspensão foi incubada a 35 Cº por 15 min, 

após o que se realizou a adição de trifluralina nos volumes 0,1; 0,2; 0,6 e 1,0 mL. Desta forma, os tubos 

foram agitados por 1 min em vortex, após que foram deixados em repouso por 15 min para estabilização das 

emulsões formadas. Posteriormente, alíquotas de 2 mL da fase aquosa de cada um dos tubos foram 
cuidadosamente recuperadas e as absorbâncias lidas em 440 nm. Os resultados obtidos mostram uma 

diferença da atividade com a variação da profundidade das amostras, as amostras de solo de profundidade de 

0 a 5 cm, apresentaram uma maior atividade microbiana quando comparadas as de 5 a 20 cm. Isso pode estar 

ligado ao fato de que nas camadas mais profundas do solo existe uma queda significante na atividade 

microbiológica, devido à diminuição de carbono disponíveis das matérias orgânicos do solo, pela deposição 

de material vegetal da parte aérea. De acordo com os resultados das análises, a amostra que apresentou maior 

quantidade de carbono na biomassa microbiana na profundidade de 5 a 20 cm foi a de mandioca, isso ocorre 

porque as raízes da mandioca influenciam as camadas mais profundas do solo e também são umas das 

principais fontes de carboidratos oriundas da atividade metabólica da planta. Para as análises de respirometria 

a profundidade de 0 a 5 cm apresentou maior emissão devido as camadas superiores apresentarem maior teor 

de carbono disponível, proveniente do material orgânico em decomposição.A Figura 1 mostra a atividade 

fúngica em solo rizosféricos em duas profundidades, de 0 a 5 e de 5 a 20 cm, nas três culturas analisadas. 
Nestes, é perceptível a diferença da atividade com a variação da profundidade das amostras. Verificou-se 

também, que a grande maioria dos fungos presentes nas amostras de solo não são capazes de assimilar o 

herbicida trifluralina, pois quando colocados em meio mínimo suplementado com este herbicida, tiveram 

uma diminuição no número de UFC. A cultura que apresentou maior número de UFC foi a de mandioca,  

sendo possível encontrar uma maior quantidade de fungos com potencial de degradação do herbicida 

trifluralina, comprovando a possibilidade de utilização dessas linhagens em sistemas de recuperação de áreas 

contaminadas com agrotóxicos. Durante as análises foram isoladas 10 linhagens fúngicas com capacidade de 

degradação do herbicida trifluralina e estas foram submetidas a análises pra verificar o grau de adaptabilidade 

em função do tempo na presença do meio mínimo suplementado com trifluralina nas concentrações de 10, 

20, 50 e 100 µg mL-1 (Tabela 1). As linhagens fúngicas identificadas foram Aspergillus spp., Aspergillus 

ochraceus, Aspergillus niger e Syncephalastrum spp. O nível de degradação variou de acordo com a 
concentração do herbicida, de uma forma geral, à medida que se aumenta a concentração de trifluralina às 

linhagens fúngicas vão apresentando uma maior dificuldade de degradação. Isso significa que mesmo as 

linhagens com potencial de degradação possuem um limite de exposição ao herbicida, e caso esse seja 

ultrapassado o herbicida pode se tornar tóxico aos microrganismos presentes. Das 10 linhagens isoladas, 

destacam-se pela rápida adaptabilidade os fungos 03 MI; 02 MA; 04 MA; 05 MA; 06 MA e, sendo 

respectivamente Aspergillus sp., Aspergillus ochraceus, Aspergillus ochraceus, Syncephalastrum sp. e 

Aspergillus niger. A linhagem 06 MA (Aspergillus niger) apresentou melhor resistência a altas 

concentrações, sendo a única capaz de apresentar crescimento satisfatório numa concentração de 100 µg mL-1 

de trifluralina. Mesmo a trifluralina representando um composto de difícil degradação e altamente tóxico para 

plantas e microrganismos, os resultados obtidos com as análises evidenciam a capacidade de algumas 

linhagens fúngicas isoladas do cerrado meridional maranhense degradarem esse herbicida, utilizando-o como 

fonte de energia para suas atividades metabólicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Atividade fúngica em amostras de solos em diferentes culturas na profundidade de 0 a 5 e  

5 a 20 cm. 
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Tabela 1. Crescimento de linhagens fúngicas em meio Katayama sólido suplementado com trifluralina nas 

diversas concentrações (µg mL-1), após 96 horas de incubação. 

 

 

 

Fungos 

Concentração (µg mL 
-1

) 

10 20 50 100 

01 AM + + - + - - - 

01 MA + + - + - - - 

01 MI + + +  - - 

02 MA + + + + + - - - 

02 MI + + - + - - - 

03 MA + - + - - - - - 

03 MI + + + + - - 

04 MA + + + + - - 

05 MA ++ ++  + - - 

06 MA + + + + + + + 

- - Crescimento ruim; +- Crescimento razoável; 

+ Crescimento satisfatório; ++ Ótimo crescimento 

 

Palavras-chaves: Degradação microbiológica, linhagens fúngicas, herbicida trifluralina. 
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Para realizar o tratamento das águas brutas, as E.T.A. (Estação de Tratamento de Água) geralmente utilizam 

os processos físicos e químicos de coagulação, floculação, decantação e filtração. No decorrer desses 

mecanismos, são lançados alguns componentes químicos e através dos processos de sedimentação e 

decantação gera-se um resíduo, denominado de Lodo ou L.E.T.A (Lodo de Estação de Tratamento de Água).  

Teixeira et al., (2005) afirma que o lodo da estação de tratamento de água é um resíduo formado nos 
decantadores da estação, resultado dos processos de floculação e coagulação. O lodo também pode ser 

definido como uma mistura de poluentes, areia, silte, argila e substâncias húmicas. O destino final desse 

resíduo erroneamente vem sendo os rios e lagos próximo das estações. No entanto, de acordo com a NBR 

10.004/2004, essa prática vai contra a preservação do meio ambiente. O uso agronômico, portanto, poderá ser 

uma das alternativas encontradas para o aproveitamento desse resíduo, pois o mesmo apresenta propriedades 

corretiva e fertilizante para o solo, além de elevados teores biodisponíveis de minerais que contribuem para o 

desenvolvimento dos vegetais.  Várias substâncias, quando adicionadas ao solo, podem melhorar a fertilidade 

e a qualidade dos mesmos. Toma-se como exemplo os fertilizantes, definidos por Troeh e Thompson (2007) 

como uma matéria que ao ser incorporado no solo possa fornecer nutrientes às plantas para suplementar sua 

fertilidade natural. O objetivo deste, portanto,  foi avaliar o efeito da aplicação de doses de lodo da ETA 

sobre as características químicas de um PLANOSSOLO DE TEXTURA MÉDIA, bem como avaliar a 
possibilidade da aplicação agronômica do lodo de ETA para a produção de plantas e seus efeitos nas 

propriedades químicas do planossolo de textura média. O solo utilizado foi coletado na área de cultivo de 

hortícolas da INFRAERO, localizado no entorno do Aeroporto de Imperatriz-MA. As amostras de lodo 

foram coletadas nos tanques de decantação da Estação de Tratamento de Água da Companhia de Saneamento 

Ambiental- CAEMA em dias de limpeza e submetidas à secagem em estufa de circulação forçada de ar por 

72 h. a ± 60 °C. As amostras de solo foram coletadas a uma profundidade de 0-20 cm em vários pontos para 

formar uma única amostra. Logo após a coleta, as amostras de solo foram transferidas para bandejas plásticas 

com medidas de 40 x 20 cm, para serem secas ao ar por 48 h. Decorrido o tempo de secagem as amostras 

foram desagregadas, fracionadas e peneiradas a 2 mm (BOTERO, et al., 2009). As principais características 

químicas do solo e do lodo são apresentadas na Tabela 1. O experimento foi conduzido utilizando-se as 

mesmas quantidades de lodo de ETA e solo utilizadas por Matos e Silva (2008) no plantio de alface. 

Realizou-se as misturas 1, 2 e 3 obedecendo as seguintes proporções: 2090; 2630; 3160 g de  lodo para cada 
6 dm3 de solo, respectivamente. Logo após realizar as misturas em baldes de polietileno, as amostras foram 

irrigadas em casa de vegetação durante dez dias. Após este período, as misturas foram encaminhadas para o 

laboratório de Química do CESI/UEMA com a finalidade de serem avaliadas segundo a influência do lodo 

nas propriedades químicas do solo. Amostras de solo e lodo foram analisadas isoladamente como 

testemunha. As amostras de lodo, solo e misturas (lodo + solo) após secagem, foram submetidas à análise de 

pH em água e KCl 1 mol L-1 na relação 1:2,5 conforme descrita no Manual da EMBRAPA (1997). A 

matéria orgânica foi determinada por calcinação usando 4 horas em forno mufla a 550º C conforme 

metodologia descrita por Konare et al. (2010). Para a determinação dos cátions totais trocáveis, CTC, 

utilizou-se o método usado por Cotta et al. (2006).  Para a determinação dos cátions, Ca2+ Mg2+ e Al3+, 

utilizou-se a metodologia proposta pela EMBRAPA (1997), em extrato de KCl 1mol L-1, por volumetria 

titulométrica.O teor de fósforo foi determinado pelo método Mehlich 1, Sendo sua concentração quantificada 
por Espectrofotometria UV-Vis sob o comprimento de onda de 660 nm. Para determinar o teor total de 

cádmio, cobre, crômio, chumbo e ferro, nas amostras de lodo, solo e misturas, utilizou-se o método proposto 

pela USEPA (1996).  As concentrações de cádmio, cobre, crômio, chumbo e ferro, foram determinadas por 

espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS) com corretor de fundo com lâmpada de deutério, 

modelo Varian AA 240. Todas as amostras foram determinadas em triplicata. De acordo com os resultados 

encontrados para o pH em água (Tabela 1e 2), pode-se verificar que tanto o solo quanto o lodo e as misturas 

apresentaram uma característica ácida, considerada fraca, que segundo Ribeiro et al. (1999) varia de 6,10 a 

6,90. Para a classificação agronômica, segundo Brady e Weil (2002), as amostras em estudo revelaram um 

pH adequado para o cultivo, pois em solos com pH entre 6,0 e 6,5 ocorre maior disponibilidade de nutrientes 
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para as plantas. Embora a adição do lodo tenha reduzido a faixa de pH do solo, não houve mudanças 

significativas nas características da acidez. A diminuição do pH do solo pode ser atribuída  à característica 

ácida do lodo aplicado, pois segundo Nascimento et al. (2004), lodo que apresenta caráter ácido, quando 

utilizado na adubação de plantas cultivadas diminui o pH do solo. De acordo com Bettiol e Fernando (2004) 

pode-se também atribuir o aumento da acidez do solo ao processo de nitrificação, onde o amônio é oxidado a 
nitrito e nitrato com a produção líquida de dois íons de H+. Simonete et al.(2003) afirma que a acidificação 

pode estar associada provavelmente com a oxidação de sulfitos e  a produção de ácidos orgânicos durante a 

degradação dos resíduos por microrganismos, presentes no lodo. Embora o lodo tenha apresentado teor 

elevado de matéria orgânica (Tabela 1), esteve abaixo dos valores encontrados para o LETA de Taquaritinga-

SP (325 g kg-1) e o LETA de Manaus-AM (689 g kg-1) estudados por Botero et al. 2009. No entanto, o lodo 

da ETA de Imperatriz-MA, revelou teor de matéria orgânica superior ao obtido no lodo da ETA de 

Jaboticabal-SP (200 g kg-1).  Ao comparar os teores de matéria orgânica encontrada em LETAS de outras 

regiões comprovam que as características das águas brutas influenciam fortemente nas características dos 

LETAS após o tratamento convencional. A matéria orgânica é um dos fatores primordiais para manter a 

fertilidade do solo garantindo sua qualidade e funcionamento. Responsável por proporcionar ao solo diversos 

benefícios como: redução da erosão, melhoras no armazenamento e fluxo de água, mantém o solo menos 

compacto, funcionando também como fonte de carbono e energia para os microorganismos do solo (Lopes e 
Guilherme, 2007). Ao verificar a influência do lodo nas características do solo, percebeu-se que a aplicação 

de doses crescentes de lodo contribuiu para elevar a quantidade de matéria orgânica do solo. Conforme 

valores apresentados na Tabela 1, o solo apresentou uma CTC considerada baixa segundo a classificação 

utilizada pela Confederação de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais (RIBEIRO et al. 1999), 

estando dentro da faixa de 0,81-2,30 cmolc dm-3. O lodo apresentou uma CTC (Tabela 1), considerada boa 

(4,61-8,0 cmolcdm-3). Logo após a adição de doses crescentes de lodo ao solo, pode-se constatar que a CTC 

do solo sofreu um aumento nas misturas 1 e 2, passando a ser classificada como uma CTC boa para o cultivo 

de plantas. Diante dos resultados encontrados, pode-se inferir que o solo tratado com o lodo de ETA possui 

maior capacidade de reter cátions e menor taxa de lixiviação, conseqüentemente maior facilidade de fornecer 

elementos como cálcio, magnésio e potássio para as plantas. Segundo Bezerra et al. (2006), a matéria 

orgânica costuma alterar o complexo coloidal, criando uma maior quantidade de cargas superficiais negativa, 
aumentando assim a CTC do solo. Portanto, o fato da CTC do solo ter aumentado deve-se à elevada 

quantidade de matéria orgânica presente no lodo. O mesmo comportamento foi observado por Gomes et al. 

(2005) usando o lodo de esgoto anaeróbio coletado de quatro leitos de secagem da ETE-Mangueira da 

Companhia Pernambucana de Saneamento– COMPESA e por Corrêa et al. (2009), utilizando lodo de esgoto 

da Estação de Tratamento de Brasília Sul do Distrito Federal. Os teores de alumínio trocável encontrado nas 

amostras, tanto no solo quanto no lodo, são considerados baixos segundo Tomé Jr (1997), < 5,0 mmolc/dm3). 

Troeh e Thompson (2007) afirmam que as condições de elevada acidez no solo são provocadas pelos íons 

Al3+ e H+, justificando assim os valores encontrados neste trabalho. A aplicação do lodo não alterou a 

concentração de alumínio trocável (Al3+).  O cálcio é o cátion predominante no complexo de troca, exceto 

em solos muito ácidos, onde cede lugar ao alumínio. De acordo com Tomé Jr (1997), a quantidade de cálcio 

encontrada na amostra de solo, mistura 1 e mistura 2, é classificada como média (20 mmolc/dm3). Como 

podemos observar na tabela 2, o lodo influenciou a concentração de cálcio em todas as misturas, sendo a 
mistura 3 a que apresentou maior percentual de acréscimo nos teores de cálcio, aproximadamente (54,5 %). 

A quantidade de cálcio encontrada no lodo da estação de tratamento de água de Manaus-AM (205 

mmolc/dm3) foi superior à encontrada no lodo da ETA de Imperatriz-MA, no entanto, o lodo da ETA de 

Jaboticabal-SP apresentou menores teores de Ca2+ (147 mmolc/dm3). O acréscimo na quantidade de Ca2+ 

do solo demonstra que o lodo possui grande percentual aditivo agrícola para este mineral. Teores de 

magnésio, em solos, acima de 15 mmolc dm3 são considerados muito altos  (RIBEIRO et al., 1999). De 

acordo com a Tabela 01, o teor de Magnésio encontrado no solo, sem a adição de lodo, encontra-se acima do 

teor considerado muito alto para o cultivo de plantas. A aplicação do lodo de ETA proporcionou a redução no 

teor de Mg2+ do solo, conforme a Tabela 02, embora tenha ocorrido essa redução, o teor de magnésio 

continua acima da faixa considerada muito alta.  O solo utilizado nesse estudo sem a adição do lodo 

apresentou teor de fósforo considerado médio, (8,1-12,0 mg kg-1) de acordo com Malavolta (2006). Com a 
aplicação do lodo ao solo, o fósforo foi o nutriente mais influenciado, apresentando um decréscimo na sua 

concentração de aproximadamente 10,9 mg kg-1 nas misturas 1 e 2 e um decréscimo de 11,4 mg kg-1 na 

mistura 3. Segundo Silveira (2000) o elevado teor de ferro reduz a concentração de fósforo. Peres (2002) 

afirma que os íons fosfatos tendem-se a se ligarem a cátions como Fe2+, Fe3+ e Al3+, os quais possuem OH-

que é deslocado pelo PO43-. Desta forma, deduz-se que o alto teor de ferro presente nas amostras de lodo 

contribuiu para reduzir a quantidade de fósforo no solo em consequência do aumento das ligações de fosfato 

a íons de ferro. Botero et al. (2009) afirma que os lodos de ETA em geral, possuem quantidades significativas 

de espécies metálicas que possuem ação tóxica, como o zinco, níquel, cobre, chumbo, cádmio, crômio e 

ferro. Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se os teores de metais potencialmente tóxicos quantificados nas amostras 
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de lodo, solo e misturas. O teor de cádmio nas amostras estudadas esteve abaixo do limite de detecção do 

equipamento, impossibilitando a quantificação deste metal.  Verifica-se também que a adição do lodo de 

ETA ao solo, contribuiu para aumentar os teores de chumbo, crômio, cobre e ferro. Ao comparar com os 

teores de metais encontrados em lodos de esgotos do Brasil, percebe-se que os teores de chumbo, crômio e 

cobre encontrados no lodo de ETA da Cidade de Imperatriz estão abaixo dos teores mínimos encontrados por 
Oliveira (2000), sendo este de 119, 545 e 379 mg kg-1, respectivamente. O ferro encontrado esteve abaixo do 

teor máximo (34554 mg dm3) encontrado por Oliveira (2000). Portanto, a menor quantidade de 

contaminantes inorgânicos no lodo da Estação de Tratamento de Água está associada ao fato do lodo de ETA 

não receber tanta influência de dejetos e rejeitos da ação humana, como se observa no lodo de esgoto. Os 

teores de cobre, crômio e chumbo encontrados nas amostras de lodo estiveram abaixo dos limites máximos 

de contaminantes inorgânicos (1500, 1000 e 300 mg kg-1 respectivamente) estabelecidos para lodos de 

esgotos serem utilizados na agricultura, conforme a resolução 375/2006 (CONAMA 2006). Por não existir 

uma resolução que trate especificamente do lodo de ETA, utilizou-se a resolução 375/2006 do CONAMA, a 

qual define normas e critérios para a utilização agrícola do lodo de Estação de Tratamento de Esgoto. Por não 

existir valores de referência para essas espécies metálicas nos solos do estado do Maranhão, foram utilizados 

os valores de referência para o estado de São Paulo-SP, de acordo com a norma técnica p 4230 da CETESB 

(1999), definindo assim um ambiente seguro ou não de contaminantes inorgânicos. De acordo com a Tabela 
02, percebeu-se que a incorporação do lodo de ETA no solo, contribuiu para aumentar os teores de cobre, 

chumbo, crômio e ferro. Embora estes metais apresentem riscos ambientais, notou-se que mesmo ao 

adicionar o lodo ao solo as concentrações de chumbo e cobre, em todas as misturas, estiveram abaixo do teor 

considerado seguro para solos segundo a CETESB (1999) (17 e 35 mg kg-1 respectivamente). O crômio na 

mistura 1 esteve abaixo do valor considerado seguro (40 mg kg-1), entretanto, as misturas 2 e 3 apresentaram 

teores de crômio dentro da faixa de prevenção (40-75 mg kg-1). A CETESB (1999) afirma que valores acima 

da faixa de prevenção poderão causar alterações prejudiciais à qualidade dos solos. O elevado teor de ferro 

presente no lodo poderá ser explicado pela elevada concentração deste metal nas águas do rio Tocantins 

devido à intensos processos erosivos de suas margens. A aplicação do lodo da estação de tratamento de água 

da cidade de Imperatriz-MA, provocou alterações significativas de algumas propriedades químicas do solo, 

como por exemplo: CTC, matéria orgânica, pH, cálcio e magnésio. Essas alterações contribuíram para 
aumentar a qualidade do solo. Nas condições estudadas, as concentrações dos metais potencialmente tóxicos 

(cobre, chumbo, crômio) não extrapolaram os limites toleráveis destes em solo, conforme critérios 

estabelecidos pela CETESB. A aplicação do lodo da estação de tratamento de água demanda certa cautela, 

especialmente em termos de metais potencialmente tóxicos e agentes patógenos. Para isso, a elaboração de 

um plano de reciclagem representaria um instrumento estratégico de planejamento. A incorporação do lodo 

no solo contribuiu para reduzir as quantidades de fósforo, sendo necessária a aplicação de medidas que 

tornem o fósforo disponível para que as plantas o absorvam.  

 

Tabela 01. Características químicas do solo e do lodo de ETA antes da instalação do experimento. 

Amostras  pH       ∆pH     M.O      CTC      Al
3+    

Ca
2+

   Mg
2+      

P       Cd
2+   

Cu
2+   

Cr
3+

   Pb
2+  

 Fe
3+ 

H2O   KCl           (g kg
-1

) Cmol dm
3          

mmolc dm
3
                          mg kg

-1 

Solo           6,44     5,54      -0,9       34,6        1,26     4      20      52      12   N.D  26,2  26,3   11,4    2731 

Lodo          6,30     5,82      -0,4     234,6        6,84     4    131      51   0,50   N.D  43,4  70,0   14,7  32705 

N.D= Não Detectado 

 

Tabela 02- Características químicas do solo em função do tratamento aplicado com doses crescentes de lodo 

Amostras        pH       ∆pH   M.O       CTC       Al3+    Ca2+   Mg2+         P     Cd2+      Cu2+      Cr3+   Pb2+    Fe3+ 

             H2O    KCl       (g kg
-1

) Cmol dm
3      

mmolc dm
3
                           mg kg

-1 

Mistura 1    6,20   5,77   -0,4   65,1       5,94       4       34       18      1,1     N.D     23,0    33,2  14,3   6220 

Mistura 2    6,19   5,85   -0,3   72,6       6,48       4       29       33      1,1     N.D     30,9    55,9  11,9   7450 

Mistura 3   6,30   5,85   -0,3   88,3        4,32       4       44       25      0,6    N.D     31,9    43,1  12,2  12275 

N.D= Não Detectado 

 

Palavras-chave: Substrato orgânico; Química do Solo; Fertilidade. 
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O uso de plantas medicinais é uma prática generalizada na medicina popular. É o resultado do acúmulo 

secular de conhecimentos empíricos sobre a ação dos vegetais por diversos grupos étnicos (SIMÕES et al., 
1998). As plantas medicinais e suas formas derivadas (extratos, xaropes, etc.) constituíram durante décadas a 

base da medicina terapêutica. O emprego correto de plantas para estes fins pela população em geral, requer o 

uso de plantas medicinais selecionadas por sua eficácia e segurança terapêutica, baseadas na tradição popular 

ou cientificamente validadas como medicinais (LORENZI; MATOS, 2002). A partir do desenvolvimento 

industrial da química, tal procedimento passou a ser uma forma de terapia secundária. Entretanto as reações 

adversas provocadas pelos produtos sintéticos e a relação custo beneficio desses medicamentos, contribuiu 

para o avanço e estudos científicos que comprovem a eficácia das plantas medicinais, assumindo dessa forma 

a liderança frente aos alopáticos sintéticos. Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico 

dos extratos extraídos das partes aéreas das seguintes plantas: Aloe vera [L.] Burm. f. / Babosa;  Plectranthus 

barbatus Adrews / Boldo;  Cymbopongo citratus / Capim-santo; Melissa officinalis / Erva-cidreira;   Mentha 

sp / Hortelã; Caesalpinia ferrea / Jucá; Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng / Malva-do-reino;  
Phyllanthus niruri L. / Quebra-pedra; Bauhinia forficata Link / Pata de Vaca , espécies medicinais da cidade 

de Imperatriz – Maranhão. As espécies foram selecionadas de acordo com a Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS- RENISUS, que apresenta uma lista com 71 plantas medicinais, que poderão 

ser utilizadas como fitoterápicos pelo SUS; A seleção das plantas e suas monografias foram baseadas na obra 

literária da Professora Terezinha Rego (UFMA) (Fitogeografia das Plantas Medicinais no Maranhão, 2008); e 

tese de dissertação da professora MSc. Sheila Elke Araújo (CESI/UEMA) (Subsídios para Implantação do 

Programa de Fitoterapia no Município de Imperatriz, estado do Maranhão, 2010). As amostradas das espécies 

vegetais em análises foram coletadas em jardim residencial situado na Vila Ipiranga na Cidade de Imperatriz 

– Maranhão, no mês de janeiro do corrente ano. Coletaram-se amostras para a execução de dois estágios: 

preparação das exsicatas (planta completa) período vespertino e obtenção dos extratos (somente as folhas) 

entre 6:00 e 7:00 horas. Após a escolha e higienização das melhores mudas, uma parcela da amostra foi seca 

e acondicionada em folhas de revistas sendo em seguida prensadas e depositada no Herbário da Universidade 
Estadual do Maranhão, para identificação das espécies através de comparações com material depositado e por 

especialistas na área. E da outra foi utilizada somente as folhas, expostas por duas semanas à temperatura 

ambiente, até completa secagem. Posterior a secagem, utilizou-se 50g das folhas das amostras, trituradas em 

triturador mecânico, transferidas para um recipiente de vidro, acrescido álcool etílico até a completa 

submersão das mesmas, respectivamente: Aloe vera [L.] Burm. f. ( 240 mL);  Plectranthus barbatus Adrews( 

470 Ml);  Cymbopongo citratus (669 mL); Melissa officinalis (590 mL);   Mentha sp (430 mL) ; Caesalpinia 

ferrea (610 mL); Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng (360 mL);  Phyllanthus niruri L. (483 mL); 

Bauhinia forficata Link (406 mL), vedado com folha de papel alumínio e deixado em maceração por três 

dias. Posteriormente filtrado, primeiramente sobre gaze e depois sobre papel filtro, em seguida transferido 

para um frasco devidamente tarado e levado a estufa a aproximadamente 50°C, por um período médio de 

uma a duas horas, para a concentração do extrato. Utilizando a metodologia de (MATOS, 1997) realizou-se 
testes paras as seguintes classes de metabólitos secundários: saponinas, polissacarídeos, fenóis, taninos, 

alcalóides, glicosídeos cardíacos, flavonóides, açúcares redutores, proteínas e aminoácidos. Dentre as 

espécies analisadas verificou-se a presença de metabólitos secundários tais como: alcalóides, flavonóides, 

glicosídeos entre outros, realizou-se testes para as seguintes classes de metabólitos secundários: saponinas, 

polissacarídeos, fenóis, taninos, alcalóides, glicosídeos cardíacos, flavonóides, açúcares redutores, proteínas e 

aminoácidos. A formação de precipitado, variação de cor e formação de espumas em relação às saponinas 

foram de grande importância para a verificação e ausência dos metabólitos presentes nas espécies estudadas. 

Por meio das análises realizadas foi possível identificar as seguintes classes: taninos, alcalóides, flavonóides 

e glicosídeos cardíacos, Tabela 1. 
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Tabela 1 - Classes: taninos, alcalóides, flavonóides e glicosídeos cardíacos identificadas na análise. 
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Os resultados negativos para presença de algumas classes de constituintes químicos das espécies medicinais 

da cidade de Imperatriz – MA, podem ser justificados pela variação do tipo de solo, temperatura, época do 

ano e horários da coleta, que interferem qualitativamente e quantitativamente nos metabólitos secundários. 

Dentre os resultados mais significativos estão às comparações com estudos fitoquímicos realizados com 
relação à espécie Phyllanthus niruri L. / Quebra-pedra. A presença de taninos está de acordo com os dados da 

literatura consultada que cita a presença desta classe de metabólito (SUBEKI et al., 2005). Presença de 

flavonóides (SANTOS, 1988) e alcalóides (LORENZI; MATOS 2002), Melissa officinalis / Erva-cidreira, na 

sua composição química é registrada a presença de óleo essencial e taninos, alem de ácidos triterpenóides e 

flavonóides (LORENZI; MATOS, 2002) e Bauhinia forficata Link / Pata de Vaca Do ponto de vista químico 

o gênero Bauhinia pelo acúmulo de lactonas, triterpenos, terpenóides, flavonóides, esteróides, taninos e 

quinonas (SILVA, 2002). Diante dos resultados obtidos observou-se a presença de saponinas, taninos, fenóis, 

alcalóides, glicosídeos cardíacos e flavonóides. Os metabólitos secundários constituem uma estratégia 

auxiliar no que se refere à procura de novos agente terapêuticos tendo em vista a relação custo beneficio 

proporcionada, essa análise fornece informações importantes, no que se diz respeito aos elementos 

secundários das plantas estudadas. 
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Por longo período, as plantas foram utilizadas para a pesquisa de produtos naturais, a utilização de plantas 

medicinais na prática tradicional ainda existe entre os povos de todo o mundo e nos últimos anos tem 

recebido incentivos da própria Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002). Na última década se observou 
intenso estudo acerca de terapias naturais, por muitos fatores econômicos e sociais que vêm colaborando para 

o desenvolvimento de práticas de saúde pública (WHO, 2002; Albuquerque & Hanazaki, 2006). A fitoterapia 

existe principalmente no mercado informal, o que representa grande perigo à saúde da população, em 

decorrência da comercialização de drogas vegetais sem nenhum controle, quer seja fitossanitário quer seja de 

identidade e/ou pureza.  Há a necessidade de maior e melhor controle nesse ramo farmacêutico, pois os 

fitoterápicos representam uma alternativa viável à população (CORDEIRO et al., 2006). Tendo em vista, a 

escassez de dados sobre a atividade biológica de muitas plantas medicinais, esta pesquisa visa contribuir com 

dados comprobatórios sobre a ação antimicrobiana dos extratos extraídos de plantas medicinais da cidade de 

Imperatriz- MA, frente às diferentes cepas de bactérias patogênicas, bem como pode favorecer o 

desenvolvimento e a descoberta de novas drogas vegetais para contribuição significativa, encontrando 

substâncias mais eficazes e menos tóxicas contra microrganismos patogênicos e multirresistentes. As plantas 
medicinais utilizadas foram: Caesalpinia ferrea, Cymbopogon citratus, Lippia alba, Mentha arvensis e 

Plectranthus amboinicus. As amostras das espécies vegetais em análise foram coletadas em feiras livres e 

hortas localizadas na Vila Fiquene na Cidade de Imperatriz – MA, no período de novembro de 2010 a janeiro 

de 2011. Após a coleta o material foi transportado até o Laboratório de Fitopatologia, Microbiologia e 

Alimentos – LFMA da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) para a realização das análises 

pertinentes.  Após a coleta, as folhas das amostras foram trituradas. Em seguida pesou-se 50g do material 

transferiu-se para o recipiente de vidro onde se acrescentou álcool etílico até a completa submersão do 

material. As cepas testes utilizadas neste estudo foram: Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa, as quais foram gentilmente cedidas pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão. Os inóculos (0,1mL) de cada 

bactéria teste foram semeados sobre a superfície do meio Ágar Müeller-Hinton com auxílio de um cotonete 

estéril. Sobre este, foram aderidos pequenos discos de papel de filtro impregnados com 75 μL do óleo 
essencial, com o auxílio de uma pinça previamente flambada. Os discos foram pressionados levemente contra 

a superfície do meio. As placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas e, posteriormente, foram realizadas as 

leituras dos halos de inibição (Fig. 1).  Considerando os resultados obtidos com bases nas condições 

experimentais pode-se concluir que a atividade antibacteriana dos extratos das plantas medicinais 

Cymbopogon citratus e Plectranthus amboinicus frente ás bactérias patogênicas deve-se presença de 

fitoconstituintes. Quanto as demais plantas que não apresentaram halo, acredita-se que esse fato esteja 

relacionado com a concentração ou a metodologia, em questão, dos extratos obtidos.  Portanto, tendo em 

vista a grande diversidade de espécies nativas presentes no Brasil, vem-se o grande potencial fitoquímico 

armazenado á espera de novas pesquisas que comprovem o verdadeiro valor biológico das plantas 

medicinais, de baixo custo e de fácil acesso á população. Mediante os resultados as plantas: Cymbopogon 

citratus e Plectranthus amboinicus pode ser consideradas uma alternativa terapêutica promissora em futuro 
próximo, porém novos estudos devem ser realizados para melhor avaliação da metodologia  dos extratos 

dessas plantas para uso segundo as tradições populares.  
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Figura 1: Prova de sensibilidade pelo método de difusão de discos 

 
A Figura 2 apresenta o gráfico referente à ação antibacteriana dos extratos das plantas em estudo avaliada 

pelo método de difusão de discos que apresentaram formação de halos. 
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Figura 2: Gráfico da zona de inibição referente à atividade antibacteriana (A = Escherichia coli (padrão); B 

= Pseudomonas aeruginosa e C = Staphylococcus aureus). 

 

Como se podem observar na Figura 2 os halos de inibição encontrados variou de 10 a 11 mm de diâmetro, 

considerando todas as cepas bacterianas testadas e utilizando como parâmetro a classificação dos óleos 

essenciais. Segundo MOREIRA et al, 2005, a sensibilidade dos microrganismos frente à ação dos óleos 
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Figura 3: Halo de inibição de P. amboinincus e Cymbopogon citratus frente às 

 bactérias  patogênicas: A = E. coli padrão, B = Pseudomonas aerugiosa. 

A B 

essenciais é classificada de acordo com o tamanho do diâmetro do halo de inibição formado, sendo 

considerados resistentes (R) halos de inibição com diâmetro inferior a 8 mm e sensível (S), diâmetros de 9-14 

mm. Dessa forma, de acordo com as Figuras 3 A e 3 B observou-se que as cepas bacterianas de E. coli e 

Pseudomonas aeruginosa, mostraram ser susceptíveis a ação dos extratos hidroalcóolico do Cymbopogon 

citratus e da Plectranthus amboinicus L. Spreng, todas com zona de inibição entre 10-11 mm (Figura 3 A e 3 
B). 
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O rio da Prata está localizado na porção noroeste da Ilha do Maranhão, abrangendo os municípios de São 

Luís e São José de Ribamar. Encontra-se em uma região de intensa urbanização, processo que o fragiliza 

resultando em uma série de problemas, dentre eles destacam-se o desmatamento, erosão, assoreamento, 

lançamento de resíduos sólidos e líquidos, entulhamento de suas nascentes, entre outros. O trabalho teve 

como objetivo geral conhecer e documentar as condições sócio-ambientais da microbacia  do rio da Prata e 

como objetivos específicos, fazer o registro fotográfico do rio e de seu entorno, sensibilizando para a 
importância de conservação da sua microbacia. Além de elaborar um relatório circunstanciado e encaminhar 

para instituições de proteção ao meio ambiente e Ministério Público para as providências necessárias. Foi 

utilizada como metodologia: o levantamento bibliográfico, delimitação da área em estudo, uso de imagem de 

satélite, registro fotográfico, atividades de campo para conhecer os aspectos naturais, elaboração de um 

relatório circunstanciado com os principais pontos de impactos ambientais do rio, envolvimento da 

comunidade local por meio  do desenvolvimento de atividades de educação ambiental nas unidades de ensino 

no entorno do rio, entrevistas com moradores, análise dos dados e elaboração de relatórios. Através da 

pesquisa pôde-se detectar as impressões e percepções a respeito do lugar, tanto sobre os aspectos naturais 

como dos problemas causados com o aumento da urbanização. Além de se firmar parcerias muito importantes 

com as quais foram desenvolvidas atividades de campo como: Colégio Marista do Araçagy, localizada na 

área de abrangência do rio, onde foi realizada capacitação com professores da referida unidade de ensino 
sobre atividades de educação ambiental sobre os recursos naturais proporcionados pelo rio, além de aula de 

campo com os alunos e  uma caminhada pela sensibilização ambiental para um dos pontos de maior impacto 

ambiental do rio onde o principal agente impactante é o lixo, principalmente oriundo da construção civil. 

Além de estarem envolvidas outras instituições como Casa da Acolhida/MARISTA, Instituto Brasileiro de 

Proteção do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovávies (IBAMA), Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de São José de Ribamar, Reserva de Patrimônio Particular Natural Sítio Jaguarema e moradores. 

Foi realizada a aplicação do questionário com os moradores do entorno do rio, e a partir da anállise 

qualitativa dos dados constatou-se que os moradores estão há pouco tempo residindo ali, estão ainda em 

processo de territorialização, ou seja, agora é que aquele ambiente está começando a fazer parte da sua 

realidade, alguns deles ainda são alheios ao que acontece no lugar. Praticamente todos conhecem o rio, 

mesmo assim ainda existem pessoas que nem se quer ouviram falar do mesmo. Além disso, coletaram-se 

dados na Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão- CAEMA, para saber por qual motivo a empresa 
havia deixado de captar água do curso em estudo, realizada anteriormente. A explicação dada foi de que 

devido à ocupação desenfreada ocorrida nas proximidades houve um grande desmatamento, favorecendo a 

erosão das margens o que provocou acentuado assoreamento do leito do rio. Em decorrência dos motivos 

citados ocorreu uma significativa diminuição do volume de água do rio, se tornando inviável a captação de 

água do mesmo. Também através de atividade de campo foram detectados e georreferenciados os principais 

pontos de impactos ambientais os quais deram base para a elaboração de um mapa com a apresentação dos 

problemas e execução da etapa final deste primeiro momento da pesquisa que foi a construção de um 

relatório circusntanciado que será encaminhado para o Ministério Público e órgãos ambientais do estado e 

municípios de São Luís e São José de Ribamar. Considera-se estes primeiros levantamentos e dados oriundos 

desta pesquisa, promove-se um elo entre os seguimentos da sociedade interessados na conservação deste 

recurso natural de valor incalculável para toda a sociedade. Nessa perspectiva, acreditamos que nossas 
atividades de investigação, contribuirão de alguma forma para a manutenção do bem natural, dos recursos 

hídricos e da biodiversidade que se encontra naquela região, uma das poucas que estão ainda em bom estado 

de conservação na Ilha do Maranhão. 
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A Zona de Captura de Poços é uma categoria de Áreas de Proteção de Poços - APP, e o maior objetivo de 

criação de uma APP é a criação de varias zonas de gerenciamento da água subterrânea e de identificação de 

fontes de contaminação. As APP devem ser identificadas, mapeadas e avaliadas quanto à sua suscetibilidade, 

quanto à ameaça potencial de fontes de contaminação em seu entorno. Segundo Michael Kasenow (2006), 

estas zonas sensíveis são definidas como ―área superficial e em profundidade no entorno de um poço, ou 
baterias de poços, que abastece um sistema publico, através da qual, contaminantes podem mover-se em 

direção ao poço, ou bateria de poços‖. Portanto, através deste estudo teve-se como objetivo geral delimitar 

zonas de capturas dos poços existentes no Parque Estadual do Bacanga, contribuindo para o gerenciamento 

deste manancial subterrâneo, fonte de abastecimento para mais de 20 bairros na capital do Estado, São 

Luís. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do Parque Estadual do Bacanga, São Luis – MA (PEREIRA, 2006) 

 

Para a delimitação da zona de proteção de poços no Parque Estadual do Bacanga optou-se pelo método da 

transmissividade proposto por Keely e Tsang (1983). As zonas de capturas foram calculadas para 11(onze) 

poços na área do Parque (Figura 2 e 3). As zonas de capturas são definidas a fim de eliminar completamente 

o risco de contaminação inaceitável de uma fonte de abastecimento. Todas as atividades potencialmente 
contaminantes teriam de ser proibidas (ou totalmente controladas) dentro de toda a sua zona de captura. No 

entanto, de acordo com Foster et. al (2002), isso com freqüência é impraticável ou economicamente inviável, 

em virtude das pressões socioeconômicas para o desenvolvimento. Assim, faz-se necessária alguma divisão 

da zona de captura, de modo que as restrições mais rigorosas ao uso do solo sejam aplicadas somente nas 

áreas mais próximas da fonte. 
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Figura 2 – Zonas de captura dos poços na área do PEB   Figura 3– Zona de captura do poço P6 no PEB. 

 

De acordo com Foster et. al (2002),  essa subdivisão poderia basear-se em vários critérios, incluindo 

distância horizontal, tempo de trânsito horizontal, proporção da área de recarga, diluição na zona saturada 

e/ou capacidade de atenuação. Mas, para a aplicação geral, considera-se que o mais adequado é uma 
combinação dos critérios tempo de trânsito (horizontal) e distância até a fonte. A proteção especial de uma 

parcela da zona de captura seria (sob certas circunstâncias) a solução mais recomendada para reduzir a 

contaminação agrícola difusa, mas mesmo nesse caso há dúvidas sobre qual parte seria melhor proteger. Por 

meio de dados (e hipóteses) sobre as condições hidrogeológicas locais e as características da própria fonte de 

abastecimento de água subterrânea, pode-se definir uma série de zonas geralmente concêntricas na superfície 

do terreno ao redor da fonte. As três zonas mais importantes são a Zona de Captura Total da Fonte; a 

Zona de Proteção Microbiológica e a Zona Operacional de Captação (Figura 4). Adams e Foster (1992); 

Foster e Skinner (1995) apud Foster et. al (2002),  descreve estas zonas tendo em vista a proteção do 

abastecimento. As atividades de uso do solo mais próximas das captações terão de ser submetidas a níveis 

cada vez maiores de controle, o que tende a variar de acordo com as condições e necessidades locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Esquema das zonas de captura de água subterrânea e dos perímetros do tempo de trânsito ao redor 

de um poço e uma nascente (FOSTER et. al., 2002). 

 

No estudo em questão, na área do Parque Estadual do Bacanga, definiu-se as zonas de captura. O mapa da 

Figura 5 evidencia o comportamento destas zonas na área do parque. Verifica-se uma tendência das zonas 
serem menores a nordeste da área, e as zonas com maior abrangência são aquelas que se concentram mais 

para o interior do parque, se estendendo ao sul deste. Verifica-se que para a área do Parque Estadual do 

Bacanga, a definição das zonas de captura se torna mais eficiente para os poços no entorno do parque, isto 

porque, verifica-se, que ainda, no entorno deste, não se tem a ocupação antrópica, e a cobertura vegetal, 

mesmo sendo predominantemente de capoeira se faz presente. Com relação a poços próximos ao limite do 

parque, a exemplo, o poço P6, verifica-se que o ideal seria definir a zona operacional de captação, assim 

como para aqueles poços que, mesmo não estando nas proximidades do limite do parque, mas que em seu 

entorno verifica-se uma ocupação, como por exemplo, os poços P15 e P16, e para os que estão a uma 

Zona de captura 
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distancia aproximadamente de 1.000 metros do limite do parque, seria importante definir a zona de proteção 

microbiológica, no caso para o poço P13 e P17. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, especificamente na área do Parque Estadual do Bacanga, pode-se perceber através da 

determinação das zonas de capturas, devido a localização de alguns poços, que se faz próximo a áreas 
urbanizadas, ou seja, mais próximas do limite do parque, a necessidade em se definir zonas mais especificas, 

no intuito de ainda proteger estes pontos de captação de água de contaminantes potenciais. Zonas especificas 

estas, definidas por Foster et. al (2002), que são as zonas operacionais de captação e zonas de proteção 

microbiológicas.  Certo é que, a determinação das zonas de captura dos poços na área do Parque Estadual do 

Bacanga veio indicar a vulnerabilidade das águas subterrâneas nesta área, apontando para situações 

especificas onde se faz necessário uma maior atenção no processo de ocupação no parque, assim como no 

entorno deste.  

Palavras-chave: Poços, zona de captura, parque estadual do bacanga.   
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Figura 5 – Comportamento das zonas de capturas 

na área do Parque  

Através deste estudo, portanto, pode-se 

concluir que a metodologia utilizada para 
determinação da zona de captura de poços é de 

grande importância, principalmente, para áreas 

onde ainda não há ocupação humana, ou que 

esta, se faz a uma distancia significativa dos 

pontos de captação de água. Entendendo-se 

justamente, que as zonas de capturas são 

estabelecidas objetivando uma segura proteção 

das áreas no entorno do ponto de captação de 

água a contaminantes mais persistentes, como 

produtos químicos industriais ou outras 

substâncias tóxicas, por exemplo. 
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Atualmente os resíduos sólidos constituem-se como um dos grandes problemas que ameaça a vida no planeta 

Terra, porque além de poluir o solo, a água e o ar, também atrai animais que veiculam doenças. Sabe-se que a 

sociedade atual difere muito das sociedades primitivas no tocante a essa problemática, pois elas só produziam 

o necessário para sua sobrevivência. Os resíduos sólidos deixaram de ser apenas um problema sanitário em 

zonas urbanas e rurais tornaram-se um dos principais grupos de poluentes nos ecossistemas marinhos, 

inclusive em áreas não urbanizadas, juntamente com outros grupos de poluentes, como o petróleo, metais 
pesados e nutrientes, o mesmo tem ameaçado a saúde dos ambientes marinhos de diversas formas (SANTOS 

e FRIEDRICH, 2007). Deve-se destacar que dentre muitas conseqüências  causadas pelo lixo lançados de 

forma inadequada  nas áreas costeiras estão relacionados com a morte direta de muitos animais marinhos, 

bem como a poluição  e a contaminação desses ambientes. Os ambientes costeiros são muitos diferenciados, 

pois neles podem ser encontrados os mais diversos ecossistemas e diferentes níveis de biodiversidade. Muitos 

fatores como o uso e ocupação desordenada dessas áreas ocasionada pela crescente expansão urbana, pelas 

atividades industriais, turísticas e portuárias têm causado profundas alterações na morfologia desses 

ambientes, isso tem intensificado a degradação e contribuindo para as alterações na qualidade desses 

ambientes. Salienta-se também que os ambientes costeiros degradados e contaminados, podem pôr em risco a 

saúde da população que freqüenta ou mora nesses locais e que podem contrair doenças relacionadas à água e 

alimentos contaminados. Segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro do Brasil (1997), as zonas 
costeiras abrigam um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, cuja diversidade é marcada pela 

transição de ambientes terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e 

que requerem, por isso, atenção especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na Constituição 

Brasileira como Área de Patrimônio Nacional, logo elas devem ser preservadas e conservadas. ( SILVA, 

2006). Entre muitos municípios do Maranhão que o PNGC abrange como Turiaçú, Santa Rita, Rosário, o 

município de São Luís torna-se bastante enfatizado em virtude dos inúmeros problemas ambientais e 

sanitários causados pelos resíduos sólidos. Deve-se colocar que no Maranhão esses problemas são deixados a 

segundo plano pelos Gestores Públicos, bem como pela sociedade civil. Verifica-se que as maiores 

concentrações são nas áreas costeiras ou em proximidade com elas. Assim na zona costeira da Ilha do 

Maranhão, onde estão localizadas as praias da Ponta da Areia, São Marcos, Calhau, Caolho, Olho d‘Água e 

Araçagi, a expansão e a concentração populacional são intensas, em virtude da gama de atividades humanas 

exercida nestas áreas. O presente trabalho foi realizado durante um ano,objetivando diagnosticar as causas e 
conseqüências do lançamento inadequado do lixo na praia do Olho d Água. Para alcançar os objetivos 

propostos, fez-se inicialmente um levantamento bibliográfico referente á temática, em seguida a aplicação de 

300(trezentos) instrumentos de pesquisa (formulários e entrevistas)que foram tabulados e apresentados na 

forma de gráficos para serem melhor analisados e interpretados. Constatou-se que os resíduos sólidos 

lançados de forma inadequada são prejudiciais para os ambientes costeiros, e as políticas públicas voltadas 

para a conservação e proteção dessas áreas são ausentes. Verificou-se que há necessidade de campanhas que 

visem  conscientizar e sensibilizar os freqüentadores e comerciantes da área em questão. A praia do Olho d‘ 

Água está localizada (Figuras 01 e 02) na porção norte da Ilha do Maranhão, apresentando as  seguintes 

coordenadas geográficas: 2° 28‘ 43.25‘‘S e 44° 13‘ 45.69‘‘W. A área objeto de estudo limita-se ao norte, 

com o Oceano Atlântico; a leste com a praia do Meio, a oeste, com a praia do Caolho e ao sul, com o bairro 

do Olho d‘ Água. De acordo com o IBGE (2001) a referida praia, encontra-se ainda no centro do Golfão 
Maranhense, na Microrregião do Aglomerado Urbano de São Luís. 
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Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico em diversas fontes primárias e secundárias, nos 

níveis federais, estaduais e municipais, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Bibliotecas da Universidade Federal e Estadual do Maranhão, Estaduais (UFMA e UEMA); Laboratório de 

Geoprocessamento (LABGEO/UEMA) e Municipais: Limpeza Urbana Ltda (LIMPEL), Vital Engenharia 

Ambiental (VITAL). Em seguida, foram aplicados 300 (trezentos) instrumentos de pesquisas, na qual, 200 

(duzentos) formulários foram aplicados aos freqüentadores da praia contendo questões fechadas e semi-
abertas, assim como 30 (trinta) entrevistas semi-estruturada contendo perguntas 5(cinco) perguntas abertas e 

70 (setenta) formulários contendo 07(sete) questões fechadas aplicados aos comerciantes locais. Logo depois, 

os dados foram tabulados, facilitando assim a sua interpretação e análise, que foram apresentados na forma 

de gráficos para ser melhor visualizados. De acordo com os dados obtidos, foram encontrados os seguintes 

resultados no tocante as questões propostas aos freqüentadores e comerciantes da área em estudo. No que se 

refere à origem dos freqüentadores da praia (Gráfico 01), a maioria deles é da capital do estado com 48,5% 

do total  dos entrevistados; 32,5% são do estado do Maranhão, sendo que 7,5% são  de outros Estados e 19%  

dos freqüentadores são de outras capitais do país, como Rio de Janeiro, Recife, Ceará. Observa-se que a 

maioria dos entrevistados é da cidade de São Luís e que se levando em conta que as informações (causas e 

conseqüências) do lixo são constantemente veiculadas nos meios de comunicação, pressupõe-se que estas 

pessoas deveriam possuir um bom grau de informação sobre o assunto, no entanto, verificou-se o contrário. 

Sabe-se que a estrutura sanitária de um local é extremamente importante, no que se refere ao tratamento de 
esgoto, ao abastecimento de água e ao manejo dos resíduos sólidos, pois assim, deve-se garantir melhores 

condições de saúde para as pessoas que transitam nestes locais, evitando assim a contaminação e proliferação 

de doenças entre os frequentadores deste local.  
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De acordo com o gráfico 02, 34% dos comerciantes locais dizem que estes estabelecimentos possuem água 

encanada; enquanto 27% possuem um sistema de tratamento de esgoto; 28% destes estabelecimentos 

possuem cestos em lugares adequados para o lixo ser colocado, enquanto 10% dizem ter uma coleta 

sistemática do lixo.Estes resultados refletem que os estabelecimentos locais possuem uma estrutura sanitária 

precária, porém, as informações processadas não condizem com a realidade local, havendo assim, um 
desencontro de informações. Dentre os muitos problemas relatados pelos entrevistados estão o lixo espalhado 

na praia;os esgotos lançados in natura; a intensa circulação de veículos; pouca segurança, além destes relatam 

ainda o insuficiente  número de ônibus que fazem linha para a praia em relação ao elevado número de 

frequentadores.Estes problemas constituem-se como  grande entrave na melhoria das condições da praia do 

Olho d`Àgua.Verificou-se também que, a maioria dos entrevistados vê que  os resíduos sólidos espalhados na 

orla marítima influenciam na estética da praia, além de serem extremamente prejudicial ao meio ambiente. 

Mesmo classificada como imprópria ao banho, a praia do Olho d‘ Água continua sendo a mais freqüentada 

por uma grande parcela da população ludovicense e que os fatores que estão relacionados à urbanização 

desordenada, à falta de infra-estrutura e saneamento básico também contribuem para a poluição e 

contaminação desta praia. Apesar das diversas opiniões acerca da sujeira da praia em estudo, a população 

continua freqüentando a mesma e ao que se observou não parece estar preocupada com os problemas 

sanitários, advindos do lixo. A necessidade de investimentos em campanhas que conscientizem e 
sensibilizem os freqüentadores e comerciantes locais,de forma que todos possam contribuir  para o 

desenvolvimento sócio-ambiental dos problemas supracitados, são ações eficazes que podem ser viabilizados 

pelos órgãos competentes, promovendo o lazer saúdavel para a população ludovicense. 

 

Palavras-chave:Resíduos sólidos,ambientes costeiros e praia do Olho d‘Água. 
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O projeto Fenômenos da phýsis e saber tradicional: conhecendo a natureza nas sociedades antigas, tem 

como objetivo analisar as mudanças ocorridas durante o Período Clássico, mais precisamente no V século da 

sociedade ateniense, pois percebemos uma mudança estrutural na mesma entre a primeira e a segunda metade 

do mesmo século, e como as representações e atribuições referentes aos mitos acompanharam tal mudança, e 

é oriunda do projeto: A relação entre os conhecimentos da natureza e as práticas sociais rurais da Atenas do 

período clássico. Até a primeira metade do V século o espaço rural (khóra) era tido como detentor de todos 

os valores morais perseguidos pela sociedade (honra, zelo, honestidade e caráter), e o camponês visto como 

um homem que conhece bem a natureza, e honra os deuses, sabe o período certo dos rituais, e Atenas se 
orgulha desses saberes tradicionais e desse caráter rural. Todos esses valores e saberes são tidos como 

tradicionais, ou seja, remontam a períodos anteriores onde a aristocracia fundiária era o principal expoente. A 

partir da segunda metade do mesmo século, com a radicalização da democracia, essa realidade se modifica, o 

lugar ideal não é mais o campo e sim o espaço urbano (ásty). O mesmo acontece com os valores que sofrem 

um processo de ressignificação, ou seja, ideais como a honra (time) não estão mais em ações como plantar, 

colher, pastorear ou caçar, e sim em ir para a assembléia e votar nas leis e nas questões em pauta, o que 

demonstraria que o cidadão em questão estaria preocupado com sua pólis. Percebemos também uma 

mudança da valorização dos saberes, se antes o que era bem visto seria os saberes tradicionais rurais e 

agrícolas, como o tempo certo de plantar, o conhecimento do ciclo solar e as estações da natureza e como 

estes afetavam a vida rural, agora o que interessava eram os pressupostos sofistas, que em tese levariam 

qualquer pessoa de origem aristocrática ou não a participar e até mesmo ser um grande nome na política. Tal 
mudança foi alimentada principalmente pelo surgimento da democracia, e fatos relacionados a esta como, o 

apogeu da arte e do conhecimento oriundos da urbanização, o crescimento do comércio, a consolidação o 

―império‖ marítimo ateniense, a Guerra do Peloponeso e os pressupostos sofistas. Trabalhando com aspectos 

das representações mitológicas, pensamos ser possível identificar este contexto de rupturas e permanências 

entre o espaço rural (khóra) e o espaço urbano (ásty), do V século ateniense e, logo, a valorização do sistema 

democrático. A pesquisa se constituiu, no primeiro momento, na leitura de uma bibliografia geral e de caráter 

introdutório, no que se refere ao estudo da mitologia grega, no intuito de obter uma visualização dos deuses, 

heróis e narrativas míticas, nas obras de Walter Burkert, Paul Veyne, Bosco de Oliveira e Ingrid Constant 

Oliveira, M.I. Finley, Jean-Pierre Vernant. Posteriormente fizemos a leitura da obra de Chester G. Starr que 

foi importante para um entendimento sobre o nascimento da democracia e sua direta relação com a 

assembléia que era o órgão onde por onde passavam as mais importantes decisões da pólis. Quando 

consultarmos a obra de Claude Mossé, podemos analisar a trajetória de Atenas, as situações que levaram a 
formação da democracia, as Guerras Médicas, a formação do ―império‖ de Atenas e a importância de 

Péricles, a Guerra do Peloponeso, até a Atenas comandada por Felipe e Alexandre. Em seguida no intuito de 

conhecer de forma mais satisfatória o deus Dioniso, seus cultos, sua origem e como chegou à Ática, pelo fato 

desse deus sofrer várias mudanças em suas atribuições, relativas à dicotomia entre o espaço rural e o espaço 

urbano ateniense, foi inserida na pesquisa a leitura da obra de Carl Kerényi. Com base nessas leituras e em 

outras complementares como a própria dissertação de mestrado da Profª. Drª. Ana Lívia Bomfim Vieira 

foram construídas hipóteses sobre a opção da sociedade ateniense, pela exaltação de um espaço urbano em 

detrimento do espaço rural e o acompanhamento dessa mudança no campo mítico e suas representações. Para 

a complementação da pesquisa fizemos a leitura da obra de Pierre Grimal e do professor Chevitarese. 

Percebemos, que as divindades especificadas nessa pesquisa: Dioniso, Ártemis e Hermes, sofrem uma 

mudança em suas atribuições, quando inseridas na cidade, ganham características comuns, ―civilizadas‖ e 
―urbanas‖, por exemplo, o deus Dioniso, no campo tem relação íntima com a natureza, com o cultivo de 

vinhas e com a vegetação arbustiva, e tinha um caráter apolítico, sendo no campo seu culto comum entre 

mulheres e homens simples, o desregramento, êxtase e entusiasmo desse deus era um perigo para as classes 

aristocráticas que sempre procuraram organizar o seu culto, nas dionisíacas rurais, essa é a razão do deus 

demorar tanto para transpassar os muros da pólis democrática, as dionisíacas dentro da cidade, eram 

diferentes das realizadas no campo, continham uma grande procissão, banquetes, concursos de comédias e 

tragédias, e principalmente a festa, representava a superioridade e o poderio ateniense perante suas aliadas, já 

que nesse período estas aliadas traziam tributos à pólis, e seus representantes poderiam admirar a grandeza do 

evento e da própria Atenas. Além disso, é possível perceber uma sinalização para o fato de um silenciamento 



363 

 

das representações iconográficas relativas ao espaço rural oriundas desse período, tais como: caça colheita, 

pastoreamento, chegando a praticamente desaparecer no século IV. Dando continuidade aos resultados da 

pesquisa a pólis ateniense viveu um período de apogeu a partir da segunda metade do V século, e com o 

sucesso militar oriundo das guerras pérsicas fatores como a formação do império marítimo levou-na a exercer 

uma hegemonia político-ideológica sobre o mundo grego, esse contexto permite a essa mesma Atenas 
claramente optar pelo espaço urbano. A cidade ganha uma importância por se tornar o lugar ideal para o 

cidadão habitar, e isso vai refletir nas representações do mundo rural sendo substituídas por cenas da vida 

urbana. A atividade da caça era intimamente ligado á aristocracia, vários heróis gregos eram exímios 

caçadores, tais como Héracles filho de Zeus e Alcmena, o rei de Ítaca Odisseu, e o rei de Micenas 

Agamêmnon além de deuses caçadores com excelência como Apolo e sua irmã gêmea Ártemis. Contudo no 

interior da ásty a caça representava uma contraposição à educação sofista aos jovens oligarcas que estava em 

melhor sintonia com a configuração do momento, diferente da caça que era uma das bases da educação 

tradicional aristocrática e rural, entendemos então uma das razões pela queda das representações dessa cena 

rural que traz consigo valores tão caros a khóra. Analisando as cerâmicas áticas de figuras vermelhas 

percebemos uma concepção sobre a representação da colheita de frutos e sua relação com as mulheres, existe 

uma tentativa de encobrimento da participação feminina no labor rural, por parte da elite urbana que 

considerava o espaço de atuação da mesma se limitava a casa, logo essa situação se configurava como uma 
prática de ―bárbaros‖ e seria incomum ao mundo grego, porém pela quantidade de imagens desse caráter 

oriundas do período Arcaico ao Clássico percebemos esta cena comum e cotidiana do espaço rural ateniense.  

Outra cena, do mundo rural ligada às mulheres são as cenas de apisoamento das uvas, que está relacionada ao 

dionisismo, estas representações são caracterizadas pela ausência de homens e pela presença quase que em 

sua totalidade por sátiros, e do próprio deus Dioniso. Concluímos que o discurso oficial, dos grupos 

democráticos censura, ou transforma o culto e as atribuições desses deuses olimpianos, ao trazerem estes para 

o centro urbano, a fim de obter uma equivalência com a nova configuração social, diferente da configuração 

do campo. Os resultados obtidos até então, na pesquisa, nos faz aceitar a hipótese de que com a mudança 

estrutural da sociedade ateniense da primeira para a segunda metade do V século antes da nossa era, 

valorizando o espaço urbano (ásty), e suas ramificações, as representações míticas, cultos, e atribuições 

relacionadas aos deuses Dioniso, Ártemis e Hermes, acompanham essa mudança e essa valorização do 
mundo democrático e citadino, e perdem suas antigas características rurais referentes ao passado mítico, 

tradicional, com atribuições aristocráticas, porém perdurando e se conservando fora da cidade, no espaço 

rural (khóra). 

 

Palavras-chave: mudança – sociedade ateniense – mitos  
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O DOTE NA SOCIEDADE MARANHENSE: usos, significados e declínio 
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A presente pesquisa sobre a prática do dote na sociedade maranhense tem como objetivo perceber as 

articulações em torno da prática de dotar e suas ligações com as heranças, casamentos e  alianças familiares. 

Nesse sentido, visa apresentar o auge dessa prátgica no século XVIII,  especialmente depois das 

transformações econômicas que levaram a um aumento do patrimônio das famílias ligadas às atividades da  

agroexportação e do comércio internacional. Pensar o costume do dote como problema histórico emerge, 

portanto, como uma nova percepção para a história da família, pois  suscita questionamentos sobre a estrutura 

e o funcionamento das redes de conciliação para aumento de patrimônio. A busca para o entendimento do 

dote na historiografia brasileira tem sido feita por meio de análise das fontes primárias como registros de 

batismo, registro de casamento, listas nominativas, fontes paroquiais e inventários, os quais ampliaram o 
espaço de abordagem da história das famílias e ao mesmo tempo promoveram uma renovação nas 

metodologias até então utilizadas, contribuindo para ampliar os conhecimentos sobre a sociedade brasileira. 

Quanto aos testamentos, fornecem a parte subjetiva no processo de transmissão de bens, e os inventários 

permitem avaliar de maneira precisa as fortunas dos indivíduos. O dote3 é uma prática e costume antigos, 

ainda em vigor em algumas regiões do mundo. Consiste na doação de uma quantia de bens oferecida ao 

noivo pela família da noiva, para acertar o casamento entre os dois. Embora bem mais raro, também há 

culturas onde o noivo entrega o dote á família da noiva ou a própria noiva. Segundo Lina Gorenstein Ferreira 

da Silva (2005, p. 179), nas Ordenações Filipinas, o dote era definido de duas maneiras: do ponto de vista do 

doador, era a propriedade que os pais, outros parentes ou não parentes davam a uma mulher por ocasião de 

seu casamento; do ponto de vista do casal, ou seja, dos receptores, era definido como a propriedade que uma 

mulher trazia para a sociedade do casamento; nesse sentido, poderia ser o dote que uma noiva recebia de seus 
pais, propriedade que havia herdado e transferia para o casamento, ou propriedade da qual era dona uma 

viúva, e levava com ela quando se casava novamente. Na nossa pesquisa, o dote faz referência específica  a 

um direito da mulher, pois  na documentação analisada, composta de testamentos do século XVIII, 

encontramos doações para ajuda no casamento de moças solteiras, sendo o dote no Maranhão colonial uma 

prática considerada como uma ―proteção‖ das mulheres. No Brasil, essa antiga prática fora herdada dos 

portugueses, sendo esse costume retratado em diversos registros, a exemplo da literatura e dos documentos 

relativos a heranças, inventários, insinuação de dotes. O estudo do costume de doar bens para filhas, 

afilhados e até mesmo para mulheres desconhecidas, a exemplo do que fazia  instituições como as 

Irmandades e as Santas Casas de Misericórdia, demonstra quanto pesquisar o dote é perceber parte da 

construção de vivências e representações de diferentes épocas sobre a família, patrimônio, casamento e 

relações de gênero. Analisar  a prática do dote na sociedade maranhense é desenhar o quadro de estratégias 

de reprodução de famílias e suas alianças, bem como o peso político e econômico que representavam. O 
período colonial é caracterizado por conquistas de novas terras e submissão das pessoas que já estavam nelas. 

Portanto, tornava imprescindível para a vida na colônia uma série de alianças  familiares,  e o dote cumpria 

parte dos rituais para o aumento das fortunas e conquistas de mais terra e manutenção do prestígio 

econômico. Além do mais, o dote doado facilitava o casamento entre iguais e diminuía o conflito entre as 

elites para a conquista de novos bens de produção. Como já dizia Gilberto Freyre (1999, p. 18), é a família o 

fator colonizador no Brasil do século XVI. Segundo o autor,  a colonização não partiu do indivíduo, nem do 

Estado, mas das redes de relações familiares estabelecidas por meio dos bens produtivos, possibilitando uma 

força social que se desdobrou no controle político, formando uma elite poderosa no Brasil colonial.  Para a 

historiadora Sheila Faria  (1998, p. 43), o conceito de família ―extrapola os limites consangüíneos, a 

coabitação e as relações rituais, podendo ser tudo ao mesmo tempo, o que não só pressupõe como também 

impõe que a história da família, no Brasil, inclua em suas análises as demais relações além da 
consangüinidade e da coabitação‖. O próprio desafio de se constituir, desenvolver e perpetuar uma elite 

econômica no poder, enquanto grupo detentor do poder social, econômica e político, fez da família um 

verdadeiro espaço de acordos matrimoniais. É dentro dessa perspectiva que pensamos o dote aliado com a 

                                            
3
 1 Dote, do latim dote, declinação de dos, do verbo dare, dar. Designa o bem ou os bens que a noiva ou noivo leva para a 

vida em comum iniciada com o casamento. Ver SILVA, Deonísio. De Onde Vêm as Palavras. 14. ed. São Paulo: A 

Girafa, s/d. 
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constituição familiar, por meio das relações de casamentos efetuadas de forma legal, sendo a estabilidade 

para o desenvolvimento do Brasil colônia. O casamento de forma legalizada no Brasil colonial representava 

para as famílias de posses uma prática e um costume a ser seguido. Para ser respeitado nessa sociedade 

exigia-se o casamento como ritual para a formação da nova constituição familiar. A mulher de grupo 

hegemônico deveria arrumar um bom partido e o dote era a forma mais viável para agilizar um bom 
casamento. Assim, o casamento aliado á prática e costume do dote, batismos, reuniões, tornaram-se redes de 

significados para a manutenção de certos mecanismos de manutenção de um determinado grupo no poder, 

sejam eles de natureza econômica ou social. É importante destacar que de acordo com os testamentos 

maranhenses do período colonial, as alianças familiares no Maranhão nesse  período se concentravam 

principalmente em São Luís, Alcântara e nas ribeiras do rio Itapecuru, Mearim, Pindaré e Grajaú. Na 

sociedade maranhense a prática e costume de ―dotar‖, enquanto herança deixada em testamentos ganhou 

mais visibilidade no período Pombalino (1755-1778), com a montagem da Companhia Geral do Comércio do 

Grão Pará e Maranhão, a partir de meados do século XVIII. O Maranhão alcançou o mercado internacional e 

acumulou grandes quantidades de bens (terras, escravos, mobílias, panos), sendo crescentes as doações para 

Igrejas, irmandades e, principalmente, moças solteiras e afilhadas. A união conjugal era apresentada às 

mulheres como idealização e a sua realização de vida. O dote era um meio de viabilizar a união conjugal, 

sendo raro uma moça com dote nesse período que não se casasse. O casamento servia para ampliar os bens, 
desenvolver parentesco, além de ser um dispositivo de alianças. Os testamentos analisados informam sobre 

os diversos aspectos da sociedade maranhense, e neles são perceptíveis experiências de práticas dotais, além 

de aspectos relacionados à escravidão, comércio, sobrevivência, relações familiares. Neles também foi 

possível perceber que os dotes desempenharam mecanismos de alianças de famílias proprietárias de terra, 

gado, escravos, famílias que detinham o poder econômico, com fortunas centradas principalmente na 

atividade agro- exportadora. Os testamenteiros deixavam expressa sua preocupação com casamentos de suas 

filhas, a conduta moral delas, de como uma moça deveria porta-se perante uma sociedade regida por 

preceitos cristãos, e até delegavam esse papel para conventos, irmandades, já que uma das propostas das 

Santas Casas de Misericórdia, Recolhimentos e Irmandades era servir de preparo para um bom casamento das 

jovens. Em referência aos doadores dos dotes, podemos identificar casos em que nem sempre é o pai ou a 

mãe que fazem ―a ajuda para o casamento‖, terceiros também faziam doações (irmãos, padrinhos, tios, 
desconhecidos). As constituições desses dotes apresentavam-se de forma bastante variadas, ora se tratando de 

bens de produção como cavalos, éguas, índios, vacas, escravos; ora dinheiro, brincos, pulseiras, roupas e 

utensílios domésticos.  Esses bens dotais algumas vezes eram doados com imposições de cláusula por parte 

do testamenteiro, principalmente no período colonial, quando essa prática era uma obrigação moral, sendo 

assim, alguns dos dotes doados a Irmandades, por exemplo, estavam ligados a permanência da noiva em um 

padrão de enclausuramento, honra.  O doador, por vezes, exigia das beneficiárias dos dotes o recebimento de 

certas quantidades de missas. Alguns testadores também deixavam cláusulas referentes à posição do marido, 

querendo saber a procedência do noivo, pois seu dote não deveria ser objeto de qualquer um. O dote tenderia 

a manter o padrão de vida que a noiva já vinha usufruindo com os seus familiares. Outro fator relevante na 

análise do dote, é que embora o doador do dote já estivesse morto, o tutor da herança deixada pelo testador 

teria que regulamentar o casamento, e caso a futura recebedora do dote não cumprisse suas diretrizes teria a 

perda de seu dote, portanto, o casamento era algo extremamente controlado, o que implicava na 
impossibilidade dos casais escolherem livremente seus parceiros. Na época colonial, em que menores de 25 

anos precisavam de autorização por parte de seus responsáveis, e os casamentos com mulheres menores de 

idade era algo mais freqüente do que no século XIX, não seguir as orientações que seus familiares e tutores  

ordenassem implicaria em cancelamento do bem dotal. O dote feminino, de certa forma, ajudava na 

manutenção de certo padrão de vida para o futuro casal, no entanto, ele estava como um bem feminino 

legalmente protegido, o que regulamentava o seu uso e o marido não poderia utilizá–lo para pagar suas 

dívidas, sendo um bem inalienável.  Caso houvesse separação do casal, o bem dotal deveria ser restituído à 

família da noiva. Portanto, o dote de certa forma era um meio de assegurar estabilidade a mulher, sendo 

considerada uma proteção ao patrimônio feminino. No caso em que o casamento era realizado com 

comerciante, caso eles viessem a falência, jamais o dote deveria entrar no pagamento da dívida, protegendo o 

bem dotal de futuras relações econômicos do noivo. Casamento e morte caminhavam em conjunto no 
Maranhão colonial. Na tentativa de deixar encaminhadas as suas filhas, para a formação de novos núcleos 

familiares, à beira da morte, ou próximo dela, era o momento de pensar a partilha dos bens para seus futuros 

herdeiros e recebedoras de dotes, resultados geralmente de anos de lutas para conseguir acumulação de bens. 

A sociedade maranhense fazia, também, grandes doações para igrejas, conventos, moças pobres,  contando 

que tivessem qualidade de boa conduta, instituições de irmandades, casas de recolhimento. Nesses 

testamentos maranhense nota- se que em algumas doações há uma opulência de bens de produção como 

escravos, e em outros, apenas alguns adereços como panos, guardanapos. Em alguns casos, grandes 

quantidades de escravos, índios, e em outros apenas uma ―lembrança‖ para a ajuda nos dotes. A sociedade 

colonial maranhense ergueu-se sobre o ideal de mulher honrada, a qual deveria ser pura, branca, fiel e 
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respeitada. O casamento devia cumprir essa função primordial de preservação da honra feminina, e aquelas 

mulheres que ousassem ferir o princípio da honra, além de perder o dote, ficariam manchadas perante os 

olhos vigilantes dessa sociedade.   

 

Palavras-Chave: Dote. Casamento. Mulheres. Maranhão 
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O projeto ―As relações entre o imaginário sobre o mar e as ambivalências sociais dos ‗homens do mar‘ nas 

sociedades antigas‖ tem por finalidade relacionar o imaginário marítimo e os seus atributos divinos, com o 

lugar social daqueles que viviam e sobreviviam do/no mar, em especial os pescadores. O desenvolvimento da 

pesquisa esteve pautado nos seguintes objetivos: apontar as especificidades do lugar de ambivalência do 

pescador; identificar os fatores responsáveis pela marginalização do pescador no corpo cívico ateniense e 

examinar o processo de construção de identidade dos homens do mar. Primeiramente, realizamos um 

levantamento bibliográfico sobre conceitos que norteiam o comportamento e, consequentemente, a 

institucionalização de práticas sociais. Para tal, adotamos os conceitos abordados por Marc Augé (1974) − 

ritual, cultura, identidade e ambivalência − e J. G. Peristiany  (1965) − Sociedade de Honra, Vergonha e 
cultura. Em seguida, buscamos uma análise mais específica sobre a atividade de caça e pesca no contexto da 

Grécia Antiga − em especial a pólis ateniense. Começamos com o estudo de Jean-Pierre Vernant (1989), que 

aponta algumas particularidades na relação trabalho-natureza da Grécia Antiga: destaca a agricultura e os 

deuses como fatores preponderantes na formação da mentalidade e do psicológico das pessoas e,  minimiza o 

caráter financeiro, a riqueza e taxa de renda na determinação social do homem grego. Dessa forma, a inclusão 

em determinada classe depende essencialmente do lugar que este ocupa nas relações de produção. Por sua 

vez, as obras de Paul Veyne (1987) e W. F. Otto (2005) esboçam o suporte ideológico do mito e da religião 

na formação da sociedade grega. Ao estabelecermos relações entre algumas divindades e mitos no contexto 

marítimo, foi possível traçar interpretações sobre o mar e o pescador em Atenas e, consequentemente, 

compreender o caráter ambivalente atribuído aos homens do mar. A tese de doutorado da professora Ana 

Lívia Bomfim Vieira (2005) demonstra a preocupação de se discutir o estatuto social dos pescadores na 
Atenas Clássica. Tendo como ponto de partida a análise da pesca e suas técnicas, esquematizou as relações 

desenvolvidas entre o pescador e suas divindades na construção de uma identidade de grupo. Outra 

bibliografia significativa foi o estudo feito por Oddone Longo (1989) sobre a caça e pesca na Grécia Antiga. 

Em uma das poucas obras que trabalha de forma específica o estatuto econômico e simbólico da pesca, 

Longo aborda a caça em sua forma mais nobre e idealizada, identificando diferentes aspectos técnicos e 

jurídicos das formas de produção na Grécia. Por último, temos a análise de algumas obras clássicas de Platão 

(As Leis e a República) e Hesíodo (Os Trabalhos e os Dias); além da apropriação de alguns exemplos da 

cerâmica ática de figuras negras e vermelhas. Essas fontes primárias são fundamentais para compreender de 

forma mais nítida os valores morais e sociais marcantes da sociedade ateniense em sua essência. Para a 

análise dessa documentação textual optamos pelo método lexical de Françoise Frontisi-Ducroux (1975), 

baseado no significado e no valor atribuído ao termo alieus, pescador. Em relação à documentação 

arqueológica, priorizamos os trabalhos de Claude Bérard (1983) e Claude Calame (1986) que apresentam a 
imagem enquanto sistema de signos criadores de significados, estabelecendo um código de leitura. Ambas as 

abordagens favorecem na percepção e construção do cotidiano do pescador, apreendendo seus valores e o 

espaço em que se inseriam socialmente. Primeiramente, é preciso evidenciar, que durante toda a antiguidade 

a pesca foi uma atividade bastante significativa, apesar do peixe não ser considerado um alimento nobre. Até 

o início do século VI a.C., o peixe não apresentava lugar de destaque na mesa dos setores mais abastados da 

sociedade ateniense, estando mais limitado à população empobrecida. Somente a partir do século Vº a.C., em 

decorrência do desenvolvimento dos ‗mercados‘ de peixe, em especial o caso de Pireu − centro comercial de 

produtos estrangeiros e grande mercado local (PANAGOS , 1997)  –, o peixe vai passar a dominar as mesas 

dos atenienses em geral. Todavia, o aumento no consumo do peixe pela população não significou uma 

mudança no estatuto econômico ou social do pescador, visto que este sempre pertenceu aos setores 

desfavorecidos da população. Porém, supõe-se que o pescador tenha sido um homem de condição livre e 
provavelmente um cidadão.  Apesar dessa citação, não se observa nenhuma vinculação dos pescadores a uma 

condição de escravo ou meteco – estrangeiro domiciliado − pelos autores estudados. Apesar disso, não era 

reconhecido como um sujeito de direito ou grupo social. Esse fato pode ser observado na documentação 

textual e imagética selecionada, onde o pescador é apresentado solitário na maioria das vezes. Outro fator 

para essa marginalização diz respeito a própria métis do pescador. Essa métis − caracterizada pela agilidade, 

talento da dissimulação e vigilância − garantiria ao bom pescador resultados satisfatórios. Contudo, essa 

inteligência maleável com capacidade de  camuflar-se e adaptar-se, seria similar à inteligência dos políticos 

ou dos sofistas. Por isso, Platão deprecia a pesca e o pescador. O aspecto marítimo também apresentava um 

aspecto indefinido no ideológico grego. Ao mesmo tempo, que este representava uma saída econômica e 
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estratégico-militar para Atenas havia um sentimento de temor e receio pelo desconhecido. O mar, então, 

representava força, poder, segurança, coragem, honra e, ao mesmo tempo, perigo. Essa imagem contraditória 

contribuiu para um olhar de desconfiaça sobre as pessoas que tinham proximidade com o mar. O temor de 

que essa ambivalência pudesse contaminar os cidadãos, transformando-os em pessoas ardilosas (PLATÃO, 

1984), leva alguns autores a considerarem regulamentações que limitassem as interações entre os habitantes 
do porto e do litoral. Isso nos leva a crer que o isolamento dos homens do mar esteja associado a própria 

dificuldade de integração às normas e regras sociais impostas. Tendo isso em mente, podemos desmistificar 

algumas noções aristocrásticas que justificam a sua imagem nas fontes primárias, e, compreender os 

meandros dessa marginalização social. Apesar disso, sendo a sociedade ateniense bastante hierarquizada, de 

grupos sociais que apresentavam lugar e identidade bem definidos, não havia espaço para ambivalência. 

Qualquer fator desestabilizante colocaria em risco a própria constituição da pólis. O único modo de assegurá-

la seria pela aceitação da alteridade, o que fortaleceria o ideal democrático de que todos os cidadãos são 

iguais e livres. Dessa forma, a construção de uma identidade de grupo por meio do divino foi um mecanismo 

de representação e inclusão nessa sociedade hierárquica. Por isso, vão desenvolver cultos à divindades 

específicas e similares ao seu próprio ‗status‘. O panteão dos pescadores era composto, principalmente, por 

‗deuses pequenos‘ ou marginalizados  − com exceção de Poseidon. Destacamos Poseidon, Nereu, Proteu, 

Ártemis, Hermes e os selvagens Pan e Príapo. Os cultos e oferendas derivavam do temor, da identificação ou 
desejos do pescador.  Enfim, a partir dos dados levantados, podemos estipular o lugar social do pescador por 

meio desse âmbito de contradição. Este transitaria entre dois lugares opostos, entre a honra e a vergonha; 

pois, apesar de ser um cidadão livre e sua atividade ser fundamental para a subsistência econômica, o 

pescador era considerado um caçador inferior e, portanto, apresentava um estatuto baixo na sociedade 

ateniense. A própria ambivalência em serem essenciais e ao mesmo tempo temidos, ignorados; justifica a 

permanência do estigma negativo da atividade da pesca nos dias atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pescador fazendo uso de armadilhas na prática da pesca. Fonte: Taça ática de figuras vermelhas – 

480ª. C. Boston, Museum of fine arts. 
 

 

Palavras-Chave: pescador, pesca, divindades. 
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LENTES DA HISTÓRIA: MEMÓRIA VISUAL E NARRATIVAS CAXIENSES 
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Representificar o passado pela memória é torná-lo fonte de pesquisa histórica. Para fazer história no mundo 

moderno nós devemos ter uma noção clara de que olhar para o passado não é um retrocesso e, portanto, perda 

de tempo, e sim uma maneira de situar o presente, de entendê-lo como objeto que se constitui historicamente, 

articulando diferenças que também são históricas. Como o historiador não viveu o passado ele tem a 

possibilidade de se ancorar nos restos, pegadas, nos depoimentos da oralidade dos mais velhos, nos livros, 

nos jornais, prédios e praças. Para tanto de acordo com o projeto de pesquisa ―Lentes da História: Memória 

visual e narrativa caxienses‖ busca-se recolher o testemunho de pessoas com 70 ou mais anos de idade, foi 

importante para compreendermos a história de Caxias, através da narrativa destas pessoas que de certo 

vivenciaram o período estudado. A memória oral perpassa o cotidiano, neste aspecto história e memória 
apresentam uma relação confusa porque cuidam necessariamente do mesmo tempo passado, tempo narrado 

como crônicas da cidade, crônicas do cotidiano, rememoradas nas vozes dos indagados. As histórias 

reconstruídas ou re-presentificadas cada vez que são recontadas destacam o significado daquilo que 

rememoram e contam como marcas sentidas de um passado vivido. Esta pesquisa pretende auxiliar na 

construção da memória visual e narrativa de Caxias, então o presente trabalho teve como objetivo: Montar 

acervo documental, com fotografias e entrevistas, a fim de organizar documentação sobre a história de 

Caxias em um só espaço sob guarda da Universidade Estadual do Maranhão, CESC- UEMA.Para tanto, a 

pesquisa história foi utilizada como método, já que este estudo se caracteriza como uma investigação de 

caráter descritivo- analítico e interpretativo, com a utilização da História Oral e o cruzamento de outras 

fontes, como por exemplo, as fotografias. A Pesquisa Histórica que nos permite a interpretação da 

documentação e diálogo com o mundo teórico estudado e as fontes. Para tal desenvolvimento nos apoiaremos 
nas seguintes técnicas de pesquisa: Pesquisa bibliográfica: será feita a revisão bibliográfica relacionada às 

temáticas História e Memória, História e Imagens, assim como, a ampliação e solidificação dos referenciais 

teóricos e dos instrumentos da pesquisa. Análise de imagens: recurso visual mais claramente utilizada hoje, 

como fonte histórica, constituindo-se assim, portanto como mais elementos que auxiliarão na análise da 

sociedade pesquisada. E (embora textos escritos e imagens se constituam em fontes primárias, iremos 

analisá-los em separado devido à natureza de ambos) - existe um acervo de fotografias das estruturas das 

instituições à época, bem como de eventos ocorridos nesses espaços que caracterizam a sociedade de então. 

Fontes Orais: As entrevistas foram realizadas, utilizando o recurso de gravação para colher as lembranças e 

dos entrevistados e após isso fazer a transcrição das mesmas. Fontes Hemográficas: Os jornais locais foram 

fotografados, utilizando como recurso câmara digitais. Os resultados obtidos durante o ano de pesquisa 

corresponderam ao cronograma proposto no projeto original da pesquisa, inicialmente foi realizado o 

mapeamento dos sujeitos da pesquisa e dos jornais locais das décadas de 1930 a 1980, tendo como lócus o 
Instituto Histórico e Geográfico de Caxias e a Academia Caxiense de Letras onde se encontram os arquivos 

dos jornais locais do período em estudo. O mapeamento dos sujeitos da pesquisa continuou no decorrer dos 

meses, para conhecermos mais pessoas de 70 ou mais anos de idade que de certo viveram na cidade no 

período estudado, assim procuramos identificar alguns fotógrafos dentro do proposto no projeto de pesquisa. 

No mês de outubro iniciou-se a coleta de dados nos jornais, onde foi encontrada uma grande dificuldade de 

como coletar essas imagens. No mês de novembro coletei algumas fotografias no Instituto Histórico e 

Geográfico de Caxias, mais de cem fotos para serem analisadas aos poucos, das fotos encontradas a maioria 

delas está sem data exata, só conseguimos descobrir em alguns casos o ano que algumas foram tiras, na 

maioria das fotos nem mesmo as pessoas que doaram ou as donas não conseguiram datar com precisão. A 

coleta de dados nos jornais continuou dia após dias deste mês, onde tirei fotos de alguns jornais e transcrevi 

trecho de matérias dos mesmo que forneciam informações sobre a história de Caxias. A primeira entrevista 
foi aplicada durante o mês de novembro, com a senhora Joana dos Santos Silva (Mãe Joana), de 89 anos, no 

dia 12 de novembro de 2010. Durante este mês também foi realizada a entrevista com o senhor Francisco 

Ferreira dos Santos (Seu Chico) de 58 anos, no dia 23 de novembro de 2010. No mês de dezembro a coleta 

de dados continuou, consegui mais 11 fotos do arquivo pessoal da família da senhora Maria do Perpetuo 

Socorro Lima (80 anos) mais uma das colaboradoras da pesquisa, pois a fotografia aparece nesta pesquisa 

como fonte que auxilia a análise da realidade de um tempo dado. De agosto até abril foi possível coleta 

arquivos nos jornais locais, os dados foram todos coletados e organizados. A partir de então as entrevistas 

foram sendo realizadas com os sujeitos da pesquisa e as mesmas foram transcritas para elaboração do 

trabalho final. Que foi escrito durante o mês de julho, o último mês da pesquisa onde nos primeiros dias 
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continuei a organizar os dados coletados nos jornais em CDs para guarda na universidade, bem imprimir os 

dados coletados em caderno de campos das matérias que fornecem informação sobre o cotidiano da cidade de 

Caxias no período aqui proposto. Analisar as memórias de caxienses através de narrativas me possibilitou a 

construção de fontes e cruzar as mesmas para elaboração deste trabalho. As entrevistas realizadas me 

permitiram perceber que quando remexemos os guardados memoriais dos entrevistados é possível levá-los a 
lembranças alegres e lembranças que estes gostariam de esquecer, por muitas vezes o esquecimento estar 

presente na tentativa dos mesmos de se resgatar o passado. Assim foi possível refletir um pouco sobre as 

cartografias de Caxias, sobre as feições de ser a que a cidade assumiu ao longo do tempo, seja através da 

narrativa, seja através do conjunto de registros imagéticos encontrados nas paginas dos jornais. Com o olhar 

educado é possível à ampliação do leque de visão sobre o objeto pesquisado. 
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Esta pesquisa encontra-se inserida no projeto que visa verificar os riscos de contaminação dos aqüíferos por 

hidrocarbonetos provenientes de vazamentos em postos de combustíveis. Para tanto, tem por objetivo geral 

analisar a distribuição espacial dos postos de revenda de combustíveis automotivos na Ilha do Maranhão. No 

primeiro momento da pesquisa, foram empregados os dados referentes aos postos de revenda adquiridos 

junto a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP); da frota de veículos fornecida 
pelo Departamento Nacional de Trânsito; dos dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Essas informações foram organizadas em planilha de dados, o que culminou em gráficos 

que explicam o fenômeno dos postos na área de estudo. Posteriormente, foi realizado trabalho de campo na 

Ilha do Maranhão, onde foram coletadas observações dos postos de revenda. Essas observações foram 

inseridas no banco de dados geográfico, no Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 

(SPRING/DPI/INPE), que foram cruzadas com informações pertinentes aos temas: geologia, geomorfologia, 

declividade, hipsometria, hidrogeologia, mudanças no uso do solo e sistema de drenagem. A Portaria ANP 

No 116, de 05 de julho de 2000, dispõe em seu Art. 1, que a atividade de revenda varejista consiste na 

comercialização de combustível automotivo em estabelecimento denominado posto revendedor. Essa 

atividade somente poderá ser exercida por pessoa jurídica, necessitando de solicitação de registro junto a 

ANP, bem como dispor de posto de revendedor com tancagem para armazenamento e equipamento medidor 
de combustível, conforme estabelecido no Art. 4 da Portaria. O revendedor somente dará início as suas 

atividades após publicação do registro no Diário Oficial da União (DOU). Nessa mesma Portaria, em seu Art. 

7, que na construção das instalações e na tancagem do posto deverão observar as seguintes normas e 

regulamentos: da ANP; da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); da Prefeitura Municipal; do 

Corpo de Bombeiros; da proteção ao meio ambiente, de acordo com a legislação aplicável; do departamento 

de estradas de rodagem, com a circunscrição sobre a área de localização do posto revendedor. De acordo com 

a Resolução CONAMA, No 237, de 29 de novembro de 2000, as atividades de instalação e armazenamento 

de derivados de petróleo e outros combustíveis configuram-se como empreendimentos potencialmente e 

parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. Em vista disso, a localização, construção, 

instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores estão sujeitas ao licenciamento dos 

órgãos ambientais. No Estado do Maranhão, o licenciamento ambiental é assegurado pelo Decreto Lei, No 

13.494, de 12 de novembro de 1993, que regulamenta o Código de Proteção do Meio Ambiente do Estado do 
Maranhão (Lei 5.405/92). No âmbito municipal, o processo de licenciamento é assegurado pela Lei 4.730, de 

28 de dezembro de 2006. Entre as causas de poluição estão os vazamentos em sistemas armazenadores 

subterrâneos de combustíveis, devido a corrosão do material ao término de sua vida útil (TIBURBIUS et al., 

2004), conduzindo à contaminação dos sistemas aqüíferos por hidrocarbonetos aromáticos Benzeno, 

Tolueno, Etil-Benzeno e Xileno – BTEX (CORSEUIL e MARINS, 2007). O numero de postos de revenda na 

Ilha do Maranhão é pequeno quando comparado às demais capitais do Brasil, estando no entorno da média 

nacional que é de 145 postos. Na Ilha, segundo dados de campo, existem 161 postos em operação e 9 sem 

funcionamento: em São Luis 145, em São José de Ribamar 10, em Paço do Lumiar 11 e em Raposa 4 postos 

(Figura 1a). Em relação ao contexto geológico (Figura 1b), 151 postos (89%) estão distribuídos na área de 

abrangência da Formação Itapecuru, que corresponde ao relevo dissecado em colinas (Figura 1c), com 

declividades predominantes entre 2 a 6% e altitudes mais elevadas, chegando a valores entre 50 a 70m 
(Figura 1e). A Formação Itapecuru é constituída por rochas sedimentares representadas por arenito, arenito 

arcoseano, argilito, folhelho e siltito, que correspondem ao subdomínio hidrogeológico da Bacia do Parnaíba 

(Figura 1d). Esse subdomínio está relacionado ao aqüífero poroso, com favorabilidade hidrogeológica muito 

alta a média. 
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Figura 1: Mapas temáticos: (a) divisão municipal; (b) geológico; (c) geomorfológico; (d) hidrogeológico; (e) 

mudanças na cobertura do solo. 
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O mapa de áreas de mudança (Figura 1e) ilustra as alterações na cobertura do solo entre as datas de 

20/06/1984 e 10/09/2008. As áreas em vermelho representam o crescimento urbano ao longo da faixa 

temporal, enquanto as tonalidades em cinza exibem as porções da Ilha cujo tipo de cobertura não variou. 

Observa-se que a maior parte das áreas de expansão ocorre no subdomínio hidrogeológico da Bacia do 

Parnaíba, que concentra 107 postos, ou seja, 67% do total. As áreas de expansão avançam pela porção centro-
nordeste da Ilha, ao longo das bacias hidrográficas dos rios Anil, Paciência, São Antonio e pequenas bacias 

do Litoral Norte, cujos mananciais representam importantes fontes de abastecimento à população. Ao longo 

do Litoral Norte, na porção nordeste da Ilha, as áreas de expansão são caracterizadas pela existência de 

condomínios, cuja fonte de abastecimento é água subterrânea, extraída do aqüífero poroso. Apesar do número 

de postos espalhados pela Ilha do Maranhão não ser elevado, quando analisado segundo a média nacional, em 

termos locais, esse quantitativo chama atenção em virtude outros fatores, como por exemplo, os de 

localização. Por meio da coleta das coordenadas geográficas dos postos pode-se identificar a sua situação em 

relação aos aspectos físico-bióticos e de legislação, favorecendo o desenvolvimento de políticas de 

preservação dos recursos naturais, como a qualidade da água dos mananciais e subterrâneos em uma 

localidade. Os números observados em trabalho de campo mostraram discordância quanto àqueles 

apresentados junto a ANP. A maior proporção dos postos (89%) acha-se inserida na porção centro nordeste 

da Ilha, no subdomínio hidrogeológico da Bacia do Parnaíba, na área da Formação Itapecuru, que concentra a 
grande maioria dos poços de abastecimento da área de estudo. Essa porção, ao mesmo tempo, foi palco de 

grandes mudanças paisagísticas, com a crescente redução de áreas de cobertura vegetal em detrimento de 

novos loteamentos, contribuindo no aumento de áreas impermeabilizadas, conduzindo à mudanças 

significativas no ciclo hidrológico local. Os postos de revenda de combustíveis automotivos constituem uma 

atividade potencialmente poluidora dos recursos naturais, cujo exercício é regulamentado pela ANP, e que 

estabelece, juntamente com o CONAMA, as diretrizes necessárias à implantação da atividade. Por outro lado, 

cabem aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente a emissão das licenças e o papel fiscalizador 

quanto ao cumprimento das leis estabelecidas, visando à preservação dos recursos naturais. No caso do 

município de São Luis, a Lei 4.730, de 28 de dezembro de 2006, norteia o processo de licenciamento. No 

entanto, não oferece detalhamento quanto aos parâmetros que devem ser utilizados na construção dos 

projetos de implantação dos postos. Esses aspectos são contornados pela Lei de Zoneamento e Código de 
Obras e pela Lei nº 6.546 de 29 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o código de segurança contra 

incêndio e pânico. 

 

Palavras-chaves: postos de revenda de combustíveis, análise espacial, sistemas aqüíferos. 
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Levando em consideração os estudos recentes e mais elaborados sobre a mulher vemos o quanto é importante 

o aprofundamento sobre as relações humanas na sociedade medieval. De acordo com Guacira Louro em seu 

livro Gênero sexualidade e educação, estudar a mulher se insere dentro do contexto dos estudos de gênero 

que se destina a pesquisar as mais variadas relações tanto do masculino quanto do feminino. O nosso recorte 

cronológico se insere na Idade Média Central, mas especificamente no século XIII, enfocando o papel 

feminino nos âmbitos social e cultural. É possível perceber que na Idade Média Central a visão religiosa era, 

de fato, a visão predominante, e dentro do contexto de que a Igreja tomou para si a ordem moral das mais 

variadas relações fica claro que era o pensamento eclesiástico que compunha a base do pensamento medieval. 

A imagem divulgada por essa instituição é uma imagem negativada e pejorativa da mulher, comparada com 
Eva no Éden ela é vista como a fonte do pecado, pois pecou desde o princípio ao comer o fruto proibido, 

trazendo em si a maldade e a luxúria, devendo por isso ser submissa e controlada. Segundo a concepção dos 

eclesiásticos a imagem da mulher é uma visão de um ser inferior associado ao demônio, que está muito 

exemplificada na literatura da época como, por exemplo, na fonte primária desta pesquisa,  A Demanda do 

Santo Graal, novela de cavalaria proveniente da França e traduzida para o português em meados do século 

XIII. Embora haja na narrativa algumas visões positivas sobre o feminino associado à Virgem Maria, a 

mulher não raras vezes é colocada na obra como a fonte da perturbação dos cavaleiros e das impurezas 

mundanas. A narrativa mostra a busca pelo Santo Graal, o cálice que Cristo bebeu vinho na última Ceia com 

os apóstolos e com o Seu sangue recolhido da cruz por José de Arimatéia, busca esta que só pode ser 

efetivada com êxito por um cavaleiro puro e que não peque nem em pensamento. No caminho dos cavaleiros 

que se destinam a essa demanda, a mulher sempre aparece como uma tentação a esses homens que devem se 
manter puros. Os três eleitos principais para encontrar o Santo Vaso, são os cavaleiros Galaaz, Persival e 

Boorz e eles enfrentam vários ―perigos femininos‖. Galaaz e Boorz, por exemplo, em sua caminhada chegam 

ao castelo do rei Brutus e a filha do rei se encanta por Galaaz, procurando-o durante a noite em seu quarto. A 

mulher representa nesse episódio o demônio e a decadência no caminho de um homem que só buscava a 

pureza e o bem, porém, sendo rejeitada por ele, a filha do rei se mata, fazendo com que Galaaz e Boorz 

passem a ser vistos como os culpados pela sua morte, o que lhes insere em um conflito com o rei Brutus. Por 

isso, os cavaleiros eleitos são obrigados a enfrentar todos os homens do castelo em combate, mas ao final 

vencem, o que provava que Galaaz era inocente. Há também o caso da tentação da Fonte da Virgem, onde se 

narra a história de um irmão que estava em uma fonte quando foi surpreendido pelo demônio personificado 

que o estimulou a acreditar que a sua irmã não era sua irmã de fato e o influenciou a ter relações sexuais com 

ela, sendo que ela reza ao Senhor para que isso não aconteça e o irmão acaba morto, mostrando como a 

questão da virgindade e as perdições advindas do sexo estão presentes no medievo. A obra trata também do 
caso de Persival, outro dos eleitos, que encontra uma bela donzela em seu caminho na busca do Santo Graal, 

donzela essa que se diz ser de Atenas, e que o tenta de uma maneira bem intensa, como ele nunca havia sido 

tentado. Persival sente por ela um amor que não costuma sentir por nenhuma donzela e quando pede ajuda a 

Deus para se livrar dessa tentação a donzela se transfigura no demônio, mostrando como a mulher é sempre 

fonte de tentação e fortemente ligada a aspectos demoníacos. A mentalidade religiosa sobre o feminino 

pecaminoso é a mentalidade ímpar do período medieval, veiculada pelos discursos dos eclesiásticos que 

visavam instruir o modo de agir das mulheres e da sociedade perante as mesmas. Deve-se mencionar ainda o 

papel de destaque do feminino na execução e perpetuação dos ritos funerários como um todo, indo das 

práticas do enterro a perpetuação das lembranças dos que já se foram. Foram realizadas leituras e 

fichamentos de livros que falam sobre a estrutura do pensamento medieval e da perpetuação da ideia de 

desprezo do mundo e de medo do pecado para contextualizar o discurso elaborado em torno da figura 
feminina, como, por exemplo, O Pecado e o Medo, de Jean Delumeau e Eva e os Padres e Damas do Século 

XII:A Lembrança das Ancestrais de Georges Duby. Nessas obras é possível compreender nos discurso dos 

eclesiásticos a mulher, e seu respectivo papel no medievo, levando em consideração sua atuação no campo da 

morte e sua colocação como pecadora em um momento no qual o pecado e suas fontes estão em ampla 

discussão e são extremamente rejeitados colocando a mulher nesse contexto de rejeição. Dentro do contexto 

de que  a sociedade medieval era uma sociedade com o pensamento fortemente envolvido com aspectos 

religiosos, não é difícil perceber, de acordo com José Luiz Del Roio em seu livro A Igreja Medieval, que a 

figura mais presente e atuante dentro dessa mesma sociedade era a figura da Igreja, a qual toma pra si o 

ordenamento moral e estrutural das mais variadas relações, sendo assim, o clero desempenhava um papel 
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central dentro da guerra entre o bem e o mal travada incessantemente no período medieval, atuando como o 

principal interventor entre o mundo terreno e o sobrenatural. Ainda dentro desse contexto a pesquisa 

proporciona a descoberta e análise do fato de que no período medieval havia a ideia predominante de 

abdicação do mundo terreno como forma de buscar alcançar o mundo espiritual e amenizar os pecados. 

O homem do medievo via o mundo, de acordo com Jean Delumeau, em O  Pecado e o Medo, sempre dentro, 
de um aspecto religioso, como algo impuro e fétido, pois se concebe a ideia de que a Terra faz parte de um 

mundo sublunar que é a corpora inferiora, compõe-se da parte inferior do universo, ou seja, se a terra ocupa 

a parte mais vulgar do mundo, logo é constituída de um elemento menos nobre que o ar, o fogo e a água, e 

toda a Idade Média adotará esse pensamento (DELUMEAU, 2002, p.32). Dentro ainda do contexto de 

menosprezo do corpo e do sexo, Jean Delumeau proporciona a percepção do fato de que o desejo sexual é 

considerado fruto do pecado de Eva, é uma parte da própria Eva dentro de cada um dos indivíduos e esse é 

um discurso que vai se estruturar no pensamento medieval e construir uma ideia sobre a mulher que se 

perpetuará por séculos e ainda se percebe nos dias atuais. No período medieval a imagem da mulher que se 

propaga é a imagem da mulher ardilosa, a mulher que é falsa e pecadora como a primeira de todas, como 

Eva. Existem muitas críticas as mulheres nos escritos eclesiásticos, principalmente no que diz respeito ao 

casamento, onde ela é vista como grande traidora e o homem como o enganado. Há ainda a questão de que a 

mulher desperta o desejo no homem, levando-o a pecar, o que está muito em pauta em A Demanda do Santo 
Graal, pois no caso do cavaleiro Galaaz, a filha do rei Brutus vai tentar sexualmente o cavaleiro em um 

contexto no qual ele deve abster-se completamente de qualquer relação sexual. Isso mostra que a entrega a 

essas tentações significa a perda da alma, pois se Galaaz tivesse relação sexual com a princesa, corromperia 

seu corpo e seria impuro para encontrar o Santo Graal. O sexo é a origem das transgressões das leis divinas, e 

esse pensamento é tão disseminado que pode ser encontrado nas literaturas medievais, como a fonte primária 

da nossa pesquisa A Demanda do Santo Graal, onde as donzelas tentam os cavaleiros puros, em sua 

caminhada na busca do Santo Graal e lhes aparecem pelos seus respectivos caminhos para lhes tentarem a 

carne e desviar dos seus propósitos, pois o cavaleiro que quisesse encontrar o Santo Graal deveria ser casto e 

puro e não pecar nem em pensamento. Isso fica muito claro nos dois casos especificamente tratados em A 

Demanda do Santo Graal. O caso de Galaaz considerado o melhor cavaleiro do mundo e que está na 

empreitada da busca do Santo Graal e que durante essa caminhada juntamente com o outro cavaleiro Boorz 
chega a um castelo onde é muito bem recebido pelo rei de nome Brutus, porém a filha do rei se encanta de 

Galaaz e o procura durante a noite para ter relações sexuais com ele, porém, por ter sido rejeitada se mata 

causando com isso uma situação conflituosa para os cavaleiros que até então estavam sendo bem tratados, 

mostrando como o sexo, a tentação sexual, o desejo da libido advindos do feminino significam a decadência 

e o extremo mal ao homem. O sexo é um pecado tão grande que para se livrar dele os seres humanos devem 

se casar, pois por mais que no casamento haja sexo, ele é voltado para a procriação segundo o pensamento da 

Igreja, e dentro dessa narrativa o que percebemos é que os padres buscavam abster a culpa dos pecados do 

mundo dos ombros dos homens e fazê-la cair completamente nas mulheres. Em A Demanda do Santo Graal, 

onde, nos casos específicos em que analisamos, pode-se perceber a mulher fonte das ações demoníacas e com 

ligações de afinidade com a morte, como no caso da Fonte da Virgem, onde o desejo sexual, o qual também é 

extremamente repugnado no medievo, faz com que um irmão queira possuir aquela que até agora acreditou 

ser sua irmã, e no momento da tentativa deste ato, era, inocente no caso, roga aos céus e tem seu irmão morto 
para que ela seja salva, o que demonstra que o homem até então límpido e correto, corrompeu-se por uma 

mulher e teve a morte como fim (MEGALE, 2008, p.312). O papel do feminino no medievo é também 

importante no que se refere a se guardar e perpetuar lembranças, o que não deixa de estar também muito 

ligado a questões sobre a morte. A mulher estava a cargo de guardar e veicular para as gerações seguintes as 

lembranças, os nomes e os feitos dos antepassados da família, não raras vezes esta mulher escrevia livros e 

deixava neles os nomes de homens e mulheres de grande importância para sua linhagem, e os entregava para 

seus filhos, normalmente os primogênitos, e lhes também um único pedido, o de que a imagem e o nome 

delas também fossem escrito e lembrado, algo que nós historiadores só temos a agradecer, pois os permitiu 

conhecer essas mulheres e o que o imaginário medieval construiu delas. A imagem predominante da mulher 

no período medieval é da ardilosa, do feminino traiçoeiro e pecador, que deve ser submisso para que o mal 

que ele representa não se propague e não corrompa o mundo. Na pesquisa realizada foi possível perceber 
como era desenhada a figura feminina pelos eclesiásticos na Idade Média, não a separando da visão 

predominante naquele período, a visão hierofânica. O homem medieval tinha como referencial de suas mais 

variadas relações o aspecto sagrado, e isso era algo característico de uma sociedade agrária, como era a do 

feudalismo medieval, sendo assim, o indivíduo que se dedica a uma vida baseada no natural está aberto a 

sofrer as consequências desse tipo de vida, que nesse caso, são as intempéries da natureza que podem destruir 

plantações. Como o homem medieval não tinha conhecimento apurado sobre os aspectos do tempo, as 

explicações para tais acontecimentos eram dadas no âmbito do contexto sagrado, nesse contexto o autor 

Mircea de Elíade chama esse tipo de visão de hierofânica, ou seja, manifestação do sagrado. Fica claro assim, 

que o período medieval foi caracterizado por uma religiosidade bem intensa, a qual se concretiza no ato de 
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olhar aspectos sagrados ou demoníacos por toda a parte, havendo nesse sentido, uma linha muito tênue entre 

o mundo humano e o mundo divino, sendo comum na literatura dessa época a narração de viagens ao outro 

mundo, ao mundo do além que serviam, não raras vezes de exemplo de comportamento para o homem 

terreno, como é o caso da obra primária dessa pesquisa, A Demanda do Santo Graal, que não faz viagem a 

um mundo extraterreno mais há nela uma ligação muito forte dos aspectos sagrados e demoníacos. 

 

Palavras-chave: pecado, feminino, período medieval. 
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A homossexualidade tende a ser invisibilizada em vários veículos de comunicação a partir de incontáveis 

processos educativos ditos e não ditos. Os livros são potentes veículos de informações sobre a 

homossexualidade e podem (re) produzir homofobias. Neles podemos encontrar diversos conteúdos que 

imprimem discriminações discretas ou grosseiras contra pessoas categorizadas como homossexuais (SÁ-

SILVA, 2011; SÁ-SILVA et al. 2009). Ao enfocar o problema do preconceito de gênero, que envolve 

meninos e meninas, mulheres e homens, nos ambientes da escola, Vianna e Ridenti (1998, p.102) explicam 

que a base desse processo perverso está ―em um sistema educacional que reproduz, em alguns momentos, as 

estruturas de poder, de privilégios de um sexo sobre o outro em nossa sociedade, e que aparece até mesmo 
nos livros didáticos e nas relações escolares‖. Sendo assim, a pesquisa que realizamos se constituiu em uma 

importante ação acadêmica que nos possibilitou conhecer ideias e representações sobre a homossexualidade 

veiculadas em livros de sexualidade e educação sexual disponíveis em cinco bibliotecas de escolas públicas 

do ensino médio da cidade de São Luís, Maranhão. A compreensão da linguagem e conteúdos de tais livros 

nos auxiliou a construir elementos teóricos que possivelmente poderão se materializar em ações pedagógicas 

propositivas visando discutir o tema da homossexualidade e assim minimizar a homofobia no espaço escolar. 

Em São Luís são escassos os estudos em educação que problematizam a homossexualidade e a homofobia. 

Assim, percebemos que esta investigação poderá contribuir sobremaneira para a ampliação do que vem sendo 

discutido sobre os temas homossexualidade, homofobia e educação em âmbito nacional. A Academia, 

representada e materializada nessa pesquisa, se constitui em espaço, importante, produtivo e criativo na luta 

contra a discriminação, intolerância e estigmatização dos homossexuais sendo a Educação uma ferramenta 
fundamental na problematização e desconstrução de práticas homofóbicas que excluem determinados 

sujeitos. Assim, ao propormos essa investigação, em formato de pesquisa documental e bibliográfica, 

tivemos como foco as seguintes questões: Existe nesses livros uma intenção pedagógica em falar sobre a 

homossexualidade e os sujeitos homossexuais? Como os/as autores/as realizam esse empreendimento 

pedagógico? Que discursos são produzidos sobre a homossexualidade em livros de sexualidade e educação 

sexual? Os objetivos que nos guiaram a apreender o objeto de estudo foram: Analisar como livros de 

sexualidade e educação sexual, disponíveis em bibliotecas de escolas públicas de São Luís – MA, apresentam 

o tema da homossexualidade em seus conteúdos; Compreender que discursos sobre a homossexualidade 

esses livros veiculam; Caracterizar o discurso pedagógico sobre o tema homossexualidade e o sujeito 

homossexual. A composição do corpus da pesquisa utilizou como referencial teórico-metodológico os 

pressupostos das pesquisas bibliográfica e documental e as fontes utilizadas na análise foram referenciais 

bibliográficos do tipo livros de sexualidade e educação sexual que trazem em seu conteúdo alguma discussão 
que aborda o tema homossexualidade (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANI, 2009; DUFFY, 2008; 

CELLARD, 2008). Durante os meses de agosto e setembro de 2010, visitamos cinco bibliotecas de escolas 

públicas da cidade de São Luís – MA, a saber: Biblioteca da Escola Almirante Tamandaré (Bairro 

Cohab/Anil), Biblioteca da Escola Manuel Beckman (Bairro Bequimão), Biblioteca do Centro de Ensino 

Médio São Cristóvão (Bairro São Cristóvão), Biblioteca do Centro de Ensino Médio Cidade Operária (Bairro 

Cidade Operária) e Biblioteca do Liceu Maranhense (Bairro Centro). Com o auxílio dos funcionários 

responsáveis pelo acervo catalogamos os livros que trazem em seus conteúdos o tema da homossexualidade. 

Para a catalogação dos exemplares utilizamos o seguinte critério: livros de sexualidade e educação sexual que 

traziam em seu conteúdo uma discussão sobre a homossexualidade. Totalizamos 27 livros catalogados nos 

acervos das cinco bibliotecas, objetos de investigação. Finalizada a catalogação partimos para outra 

atividade: realizamos a reprodução de todas as obras selecionadas e procedemos com a leitura de todos os 
livros. Após leitura exaustiva, iniciamos o processo de categorização e análise dos livros. O processo se deu a 

partir das orientações metodológicas de Minayo (2008). A partir de leituras e releituras do material 

catalogado foram construídas três categorias gerais: ―Livros que abordam a homossexualidade numa 

perspectiva biologicista‖, ―Livros que abordam a homossexualidade numa perspectiva psicológica‖ e 

―Livros que abordam a homossexualidade numa perspectiva sociocultural‖. Nossas suspeitas de que livros 

de sexualidade e educação sexual trazem conteúdos sobre a homossexualidade a partir de diferentes ideias e 

perspectivas foram confirmadas. Ainda mais, tais conteúdos veiculam ideias e representações sobre a 

homossexualidade que vão do puramente biológico, passando por ideias psicologizantes, até discursos que 

focalizam o tema a partir de uma visão que qualificamos como perspectiva sociocultural e crítica. Tendo 
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como guia a problematização empreendida e o referencial teórico exposto sobre a homossexualidade, 

percebemos que os livros enquadrados na categoria ―Livros que abordam a homossexualidade numa 

perspectiva biologicista‖ trazem em seus conteúdos uma linguagem simples e clara; as obras podem ser lidas 

por adolescentes sem nenhuma dificuldade; os temas apresentados trazem uma discussão prioritariamente 

biomédica; a maioria dos autores centra a discussão nos aspectos biológicos, clínicos e terapêuticos da 
sexualidade; grande importância é dada para as informações sobre fisiologia e anatomia dos órgãos sexuais e 

doenças transmitidas sexualmente; a homossexualidade é informada por alguns autores e autoras como 

patologia; pais, professores/as e alunos são os públicos-alvo dos livros; algumas obras trazem indicações 

didáticas sobre como trabalhar a sexualidade junto aos jovens e adolescentes; a educação sexual foi citada 

por alguns autores como prática importante na abordagem da homossexualidade. Apesar de alguns livros da 

perspectiva biologicista avançar na discussão sobre a homossexualidade e tentarem realizar, mesmo que 

timidamente, uma apresentação do conceito de homofobia, entendemos que o conjunto dos livros 

categorizados não trazem uma imagem positiva da homossexualidade. A maioria dos livros imprime um 

conteúdo que a classifica como anormalidade biológica e psíquica. Os livros da perspectiva biologicista 

informam quem é o homossexual imprimindo-lhe uma identidade fixada e imutável. As ideias estão 

centradas na atividade sexual que o sujeito desenvolve. Homossexual é aquele ou aquela que escolhe um 

parceiro do mesmo sexo para se relacionar sexualmente. Ideias sobre a personalidade do homossexual estão 
presentes em alguns livros: o homossexual é percebido como afeminado (homem) e a homossexual como 

masculinizada (mulher). Lançam mão de outros mecanismos para informarem quem são os homossexuais: 

são aqueles que têm geralmente profissões do universo feminino, são frágeis, inteligentes, etc. Outra ideia 

divulgada nos livros é sobre as causas da homossexualidade. No geral são apresentadas causas biológicas e 

psicológicas. Sendo assim, pensamos serem tais publicações potentes reforçadores da produção de 

homofobias em diferentes espaços sociais, como a escola. Os livros categorizados como ―Livros que 

abordam a homossexualidade numa perspectiva psicológica‖ avançaram na discussão sobre a experiência 

homossexual. Algumas características das publicações chamaram nossa atenção para concluirmos que nessa 

perspectiva: a homossexualidade é discutida pelo viés da psicologia psicanalítica freudiana em quase todas as 

produções; o biologismo ainda encontra-se presente com muito respaldo; pelo viés psicologizante a 

homossexualidade seria uma característica desenvolvida no decorrer do desenvolvimento da criança; a 
maioria dos discursos era direcionada para adolescentes, pré-adolescentes e crianças; os autores e autoras se 

esforçavam para dizer que o fato de aparecer tendências homossexuais na criança e no adolescente não quer 

dizer que eles e elas se tornarão um/uma homossexual na idade adulta; de acordo com os autores e autoras 

dos livros psicologizantes, o preconceito contra os homossexuais ainda é grande. Algumas proposições, que 

os livros da perspectiva psicológica veiculavam, nos permitiam considerar seu avanço em relação à 

perspectiva biologicista: ficou evidente a divulgação nesses livros que é importante cultivar o respeito e a 

dignidade das pessoas homossexuais; pontuam que é perigoso apontarmos as pessoas como sendo 

homossexuais tendo como perspectiva as características físicas e gestos corporais; há uma clara defesa sobre 

a importância do respeito às relações afetivas dos homossexuais. Sobre a homofobia esses livros não 

avançam muito na explicação dessa violência: a homofobia é tematizada e explicada. Mas, não há uma 

problematização sobre os aspectos socioculturais de sua produção. Ela é percebida como um fenômeno 

puramente individual e ligado principalmente à psicologia de quem a pratica. Os textos dos livros de 
perspectiva psicologizante são direcionados principalmente para pais e professores/as. Alguns livros listam 

metodologias e técnicas para discutir o tema, seja em casa ou na escola. A educação sexual foi apontada 

como mecanismo para problematização do tema principalmente na escola. Diferentemente das perspectivas 

biologicista e psicologizante, alguns livros ampliaram a discussão sobre a homossexualidade e a homofobia. 

Tais livros imprimem a ideia de que o comportamento homossexual é complexo e de múltiplas causas. Foi a 

partir desses livros que criamos a categoria, ―Livros que abordam a homossexualidade numa perspectiva 

sociocultural‖. Nesses livros pareceram discussões que introduzem o olhar da cultura. Alguns livros deixam 

evidente a dificuldade em falar sobre as causas da homossexualidade. Informam que o tema está aberto e que 

a Ciência não tem posicionamento definido. Os livros dessa perspectiva trazem como principal característica 

a ideia de que a homossexualidade é um tema que deve ser tratado com respeito, dignidade, e, acima de tudo, 

como uma manifestação presente em diferentes culturas e percebida a partir de diferentes pontos de vista. 
Concluímos que os livros enquadrados nessa categoria: foram obras direcionadas principalmente para 

professores, professoras e adolescentes; a homossexualidade não é percebida como patologia; o biologismo é 

colocado em xeque pelos/as autores/as; a homossexualidade é uma característica construída na (pela) cultura; 

os autores e autoras tiveram a preocupação de mostrar para os/as leitores/as como o preconceito se constrói e 

utilizam-se da história cultural para demonstrarem que as agressões e vexações que os/as homossexuais ainda 

passam são frutos e reflexo de ideias, discursos e representações acionadas por diversas instituições sociais 

como a igreja, a medicina e a família; a homofobia é discutida pelo viés sociocultural; os/as autores/as 

demonstram que práticas homofóbicas são violências alimentadas por muitos fatores como a inferiorização 

do feminino, a padronização dos papéis sexuais e sociais, o machismo, o sexismo, a misoginia, o racismo, a 



380 

 

xenofobia, etc.; alguns livros listam metodologias e técnicas para discutir o tema principalmente na escola; 

os/as autores/as fornecem algumas dicas de como apresentar o tema e sugerem que o assunto deva ser 

abordado a partir de discussões, conversas e, principalmente, pela via da problematização. Dessa forma, 

acreditamos que esta pesquisa pode ser utilizada como indicador regional sobre quais produções em termo de 

sexualidade e educação sexual estão sendo disponibilizadas em bibliotecas públicas escolares e sinalizar, 
mediante os resultados, para um repensar do Ministério da Educação no sentido de rever o acervo e 

disponibilizar produções bibliográficas que vislumbrem conteúdos éticos, cidadãos e inclusivos. Diante 

disso, percebemos que cabe à educação sexual, primeiramente, desestabilizar as ―verdades únicas‖, os 

restritos modelos hegemônicos da sexualidade normal, mostrando o jogo de poder e de interesses envolvidos 

na intencionalidade de sua construção; e, depois apresentar as várias possibilidades sexuais presentes no 

social, na cultura e na política da vida humana, problematizando o modo como são significadas e como 

produzem seus efeitos sobre a existência das pessoas. Sendo assim, ao tomarmos ciência do discurso sobre a 

homossexualidade presente na maioria dos livros de sexualidade e educação sexual catalogados, 

categorizados e analisados em nossa pesquisa, propomos a desconstrução, como possibilidade de mudança 

dos focos usuais dos processos de ensino-aprendizagem vigentes, passando das certezas para a dúvida e para 

a provisoriedade; do caráter prescritivo do conhecimento pedagogizado para um enfoque que estimule a 

desnaturalização de coisas que aprendemos a tomar como dadas.  Essa e outras pesquisas que têm como 
objeto a problematização de discursos construídos sobre a homossexualidade deve propagar o entendimento 

de que a promoção da igualdade de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e outras sexualidades 

tidas como não-hegemônicas é responsabilidade de todos e de todas. Além disso, faz-se necessária uma 

melhor inclusão da ideia de diversidade sexual, bem como da importância dos valores de igualdade e não-

discriminação de homossexuais.  

 

Palavras-chave: Homossexualidade, Educação, Livros. 
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PESQUISA HISTÓRICA NAS DIMENSÕES SOCIAIS, URBANAS E ECONÔMICAS DE SÃO LUÍS 

E ALCÃNTARA NO SÉCULO XX – DE 1920 A 1970 

 

Orientada: Priscila Karoline de Abreu QUEIROZ – Bolsista BIC/ FAPEMA 

Acadêmica do Curso de História – CECEN/UEMA 
 

Orientadora: Grete Soares PFLUEGER 

Profª. Drª. do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 

 

Este projeto de pesquisa tem como finalidade compreender e contextualizar o processo de transformação 

urbana através das dimensões sociais e econômicas das cidades de São Luís e Alcântara dentro do recorte 

temporal de 1920 a 1970. Dentro do cronograma proposto foi planejado para inicio de pesquisa um 

levantamento bibliográfico sobre a história sócio- econômica do Estado do Maranhão. Sob a justificativa de 

que sem o entendimento necessário desse contexto em que estão inseridas as cidades, São Luís e Alcântara 

seria praticamente impossível entender o processo de formação econômica social e urbana das mesmas. 

Deste modo, como ponto de partida para a pesquisa começamos com a análise do processo de formação sócio 

econômico do Estado do Maranhão, para depois então partimos para uma pesquisa mais aprofundada nas 
dimensões sociais, urbanas e econômicas das duas principais cidades do Estado do Maranhão - São Luís e 

Alcântara no século XX. Portanto, no relatório parcial foram apresentados os resultados preliminares com 

base no levantamento das informações sobre o contexto do Maranhão, que foram obtidas a partir de leituras 

bibliográficas e levantamento documental realizados no acervo do arquivo público do Estado do Maranhão e 

na leitura de fontes primaria, obras de historiadores maranhenses como Jerônimo Viveiros, Mario Meireles e 

Antonio Lopes. Nessas leituras encontramos os diferentes momentos da formação urbana, social e econômica 

do estado do Maranhão, com objetivo de compreendermos como se deu a sua formação econômica, suas 

principais características econômicas e os discursos formulados sobre um período de apogeu e decadência da 

economia com consequentes influências na formação social. A partir dessas leituras tentamos compreender 

como esses estágios de conexão e desconexão do Maranhão na economia nacional e internacional vão 

interferir no seu processo de formação econômica, social e urbana. Na segunda etapa e finalização do 
trabalho de pesquisa foram apresentados os resultados finais da pesquisa. Nesta fase foram expostos os 

resultados referentes as transformações urbanas sofridas pela cidade de São Luís e o processo de 

esquecimento da cidade de Alcântara no transcorrer dos anos dos 20 a 70 do século XX. O objetivo é traçar 

as decorrências econômicas no ambiente urbano, como elas estão interligadas e principalmente mostrar as 

características que marcam cada momento de transformação econômico e urbana. Para a construção do 

trabalho contamos com o auxilio de inúmeras publicações, que vão sendo apresentadas no decorrer da 

dissertação. Entre eles temos livros, revistas, jornais e álbuns das mais variadas categorias. Contamos 

também com o acervo de documentos e livros do Arquivo Público do Estado do Maranhão, além do acervo 

digital da Biblioteca Pública Benedito Leite e do Museu Artístico e Histórico do Maranhão. De acordo com a 

pesquisa, o processo de formação economica do Maranhão tendo em vista todas as fases do seu 

desenvolvimento, podemos concordar com o que diz Bandeira Tribuzi (TRIBUZI, 1981) sobre a economia 

do Estado quando este faz uma analise sobre o boom econômico colonial. Para ele já nesse chamado boom 
econômico colonial podia ser visto as raízes da própria ruína: a produção era comanda de fora e para fora, a 

escravidão impedia a formação um mercado interno, a concentração de riqueza ficava na mão das poucas 

famílias ricas, toda produção era exportada, além da renda gerada, não permitindo assim a diversificação da 

economia e criação de uma infra-estrutura. O que vamos perceber é que o problema da falta de infra-estrutura 

e diversificação economica irá perpassar a economia maranhense por todas as suas fases, seja ela 

agroexportadora colonial, industrial têxtil e de exploração do babaçu. Como foi visto todas essas fases de 

reativação da economia estavam inseridas em uma lógica de mercado internacional, correspondentes a 

interesses externos, esquecendo de desenvolver sua própria economia. O Maranhão sofreu do mesmo mal 

durante muitos séculos tendo uma economia baseada apenas em uma única vertente e condicionada às 

oscilações econômicas internacionais, ficando sempre em estado de dependência. Depois desta formulação 

quero chegar até o século XX, mais precisamente no transcorrer dos anos de 1920 á 1970, período este 
marcado por transformações urbanas e econômicas. Na proposta do projeto tínhamos como idéia fazer um 

estudo sobre os aspectos econômicos e seus desdobramentos no âmbito urbanista. E conseguimos constatar a 

ligação e dependência das transformações urbanas com as condições econômicas de cada período. O que 

quero dizer é que cada fase econômica analisada e descrita acima ocasionou uma alteração ou estagnação no 

aspecto urbano. O século XX será caracterizado por uma economia voltada para abertura de fábricas, uma 

nova alternativa economica que fora financiada pelo capital comercial atrelado a agroexportação, e como 

vimos anteriormente é uma atividade voltada para a exportação tendo seus momentos de prosperidade 

durante a primeira e segunda grande guerra. Mas que começa a declinar já nos anos 50, entre outros fatores, 

por perca de mercado e falta de investimento. Ainda neste mesmo momento de prosperidade não podemos 
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esquecer em meados dos nos 40 a consolidação da indústria do babaçu com sua produção voltada também 

para a exportação durante a segunda guerra mundial. Junto aos aspectos econômicos que caracterizam o 

inicio do século XX podemos contar também com alguns feitos na urbanização. A construção da Estrada de 

Ferro São Luís-Teresina em 1921 facilitando a comunicação entre a capital e o interior. A tentativa de 

modernização da Cidade de São Luís durante o governo de Paulo Ramos nas décadas de 30 e 40 com 
abertura da Avenida Magalhães de Almeida e triplicação da Rua do Egito, e o estado de abandono das 

cidades do interior. Nestas mesmas décadas sob a administração do Ramos que pretendia modernizar a 

capital foi discutido o sobre o destino das ruínas de Alcântara, que outrora, em séculos passados era 

considerada o celeiro do Maranhão agora se encontrava em completo estado de abandono e prestes a perder a 

suas ricas heranças de um passado glorioso. Nas décadas posteriores, mas precisamente nos anos 60 e 70 o 

Maranhão vai ser integrado a economia nacional com a implantação de investimentos públicos e privados no 

Estado, será descoberta as jazidas de ferro na região, implantação de pólos graneleiro na região do baixo 

Parnaíba e a implantação da soja no sul do Maranhão. Na Cidade de São Luís será implanta a fabrica de 

alumínio Alumar, o Porto Exportador do Itaqui e a Ferrovia Carajás da Companhia Vale do Rio Doce. Esses 

alcances coincidiram com uma expansão na estrutura urbana de São Luís durante o mesmo período, 

correspondente ao governo de José Sarney, como a construção da ponte do Caratatiua sobre o Rio Anil, além 

da implantação de conjuntos habitacionais, intensificação nas migrações rurais ocupando regiões por 
invasões, tendo também a construção da Barragem do Bacanga ligando a área central de São Luís com o 

Porto do Itaqui. Nos anos 70 sob a mesma administração teremos a construção da Ponte José Sarney e os 

primeiros estudos sobre a implantação da ferrovia até a Ponta da Madeira na área do Porto do Itaqui. 
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TRABALHO POLICIAL E POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA: o trabalho policial sob o olhar 

da filosofia Polícia Cidadã no Maranhão 

 

Orientada: Andreia Fonsêca TEIXEIRA – Bolsista BIC/FAPEMA  

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA  

 

Orientadora: Vera Lucia Bezerra SANTOS  

Profa. Msc – DCS/UEMA 

 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil (1988), a segurança pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos. Sendo assim, a problemática da segurança pública está vinculada ao papel do 

Estado enquanto instituição política voltada, em amplo sentido, para a segurança do cidadão. Desta forma, 

busca-se saber de que forma a polícia cidadã interfere na sistemática do trabalho dos aparelhos policiais, 

através de uma abordagem qualitativa e análise funcional-dialética. Em visita ao Curso de Formação de 

Oficiais - PMMA foram aplicadas entrevistas aos cadetes do referido curso, num total de seis entrevistados, 

os quais serão denominados de informantes A, B, C, D, E e F, dentre estes, um é do sexo feminino. Em 

relação a faixa etária dos participantes do estudo, esta encontra-se entre 20 e 34 anos. Dos seis cadetes 
entrevistados, três estão em fase de conclusão em suas formações, ou seja, no quarto ano, um está cursando o 

terceiro ano e dois estão no segundo ano, três deles já concluíram ou estão cursando outro curso de 

graduação. Os informantes apresentaram muita polidez e boa desenvoltura em relação ao tema da pesquisa, 

exceto os cadetes de menor tempo no curso, onde alguns não demonstraram interesse em colaborar e um, o 

informante E, mostrou pouco domínio do conteúdo abordado na entrevista, deixando-a antes que terminasse. 

A entrevista abordava assuntos como Cidadania e Direitos Humanos, Segurança Pública na atualidade, 

Política de Polícia Cidadã e trabalho policial no Maranhão. A política de Polícia Cidadã é uma filosofia de 

polícia que rege as demais políticas de segurança pública nacionais vigentes. Tal filosofia é pautada nos 

direitos humanos e visa a aproximação entre polícia e sociedade. Bobbio et al (2007) ao discorrer sobre os 

Direitos Humanos – classificados em civis, políticos e sociais – diz que os direitos civis estão relacionados a 

liberdade pessoal, de pensamento, de religião, de reunião e liberdade econômica do indivíduo, sem que este 
não viole o direito dos outros; os direitos políticos implicam em uma liberdade de participação ativa dos 

cidadãos na determinação dos objetivos políticos do Estado; e os direitos sociais – direitos básicos – 

implicam em o Estado garantir aos cidadãos uma situação de certeza. A noção de cidadania está 

intrinsecamente ligada aos direitos humanos e estes são fundamentos essenciais do regime democrático. 

Cidadania, em amplo sentido, significa exercício de direitos, cumprimento de deveres e participação ativa do 

cidadão na sociedade. A atividade policial se apoia nesses fundamentos, visto que ―a democracia exige 

justamente uma função policial protetora de direitos dos cidadãos em um ambiente de conflitos‖ (ABREU et 

al., 2004). Baseando-se nisso, foi questionado aos informantes o que cada um entende por cidadania e 

direitos humanos. As respostas obtidas apresentam ideias difusas, relacionando direitos humanos e cidadania 

ora à participação política, ora aos direitos e deveres do cidadão. Na opinião do Informante D, ―a segurança 

pública é um reflexo do Estado‖ e, no ponto de vista do Informante F, ―segurança pública é a proteção que o 

Estado tem que dar ao cidadão - que atualmente está falha‖. Os informantes foram unânimes em dizer que a 
segurança pública está passando por vários problemas, exceto o Informante E. A tabela 1 mostra as 

dificuldades apontadas por eles.Os pontos listados nessa tabela, além de serem problemas do cotidiano do 

policial, são aspectos que fragilizam consideravelmente o bom desenvolvimento de qualquer plano para a 

segurança pública. Quanto ao efetivo da polícia, é sabido que a Organização das Nações Unidas – ONU 

orienta que o ideal para a polícia ostensiva seria a proporção de 1 policial militar para cada 250 habitantes. O 

Maranhão foge dramaticamente a essa recomendação, apresentando um efetivo de 7948 policiais militares, 

quando deveria apresentar, se obedecida fosse a orientação, 26279 PMs, como ilustra o gráfico 1. A 

defasagem no quadro de policiais militares do Maranhão é clara. Esse e os outros problemas comprometem a 

qualidade da prestação de serviços públicos de segurança. A Política Pública de Polícia Cidadã se encaixa no 

modelo humanístico, pois prioriza a resolução de problemas junto à comunidade sem usar 

desnecessariamente a força. Quando indagados sobre esses modelos, todos os informantes fizeram as devidas 
considerações, mostrando domínio sobre a temática abordada. As últimas considerações feitas pelos 

Informantes F e D apontam falhas na aplicabilidade da Política de Polícia Cidadã, embora reconheçam que 

deve ser implantada, descredibilizam sua aplicação ora devido aos aspectos culturais enraizados na 

corporação, ora à ideologias vigentes. Tendo em vista que os cadetes elencaram inúmeros problemas 

concernentes a segurança pública lhes foi proposto que apontassem sugestões para melhorar o trabalho que 

desenvolvem e a própria segurança do Estado, as quais se encontram na tabela 2. Como já fora descrito 

anteriormente, o déficit de policiais militares no Maranhão é grande, refletindo no desempenho dos 

profissionais que têm que se desdobrar para promover a segurança do cidadão. Soma-se a isso a 

desvalorização do policial e salários que não correspondem às atividades que desempenham – casos que não 



386 

 

deveriam ocorrer, visto que o PNSP aborda a valorização do mesmo –, e outros obstáculos para os quais 

foram propostas melhorias. Infere-se que a filosofia de policiamento vigente, a Polícia Cidadã, necessita ser 

repensada, pois os dados obtidos no presente estudo apontam uma lacuna entre a teoria e a prática da mesma. 

Métodos de avaliação precisos carecem ser implantados no sistema de segurança pública a fim de consertar 

erros e encontrar novos caminhos. O mesmo aplica-se ao trabalho desenvolvido pelos policiais. Tem-se que 
atentar para o que dizem os profissionais de segurança sobre o seu trabalho e o Estado tem que oferecer os 

meios para que a sociedade possa usufruir o direito de ter segurança pública de qualidade. 

 

Tabela 1 – Problemas enfrentados pela Polícia Militar no Maranhão 

Problemas da polícia militar Nº de citações* Frequência  

Efetivo deficiente 5 23,8% 

Escassez de recursos financeiros na instituição 5 23,8% 

Estrutura física da PMMA sucateada 1 4,8% 

Nº de profissionais de saúde da corporação incompatível com o 

efetivo da PM   

3 14,3% 

Estrutura precária do hospital que presta atendimento aos PMs 1 4,8% 

Falta de reconhecimento profissional 1 4,8% 

Excesso na carga horária de trabalho 2 9,4% 

Falha na implementação de políticas públicas de segurança 3 14,3% 

Total  21 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 

* O número de citações é superior ao número informantes devido às respostas múltiplas. 

 

Tabela 2 - Propostas de melhoria para a segurança pública e o trabalho policial 

Propostas  Nº de citações* Frequência 

Maior incentivo financeiro 2 10% 

Investimento em materiais de segurança 1 5% 

Requalificação profissional 1 5% 

Programas motivacionais 1 5% 

Maior tempo de qualificação para praças  1 5% 

Organização de sistema informacional 1 5% 

Aumento do efetivo 4 20% 

Diminuição da carga horária de trabalho 1 5% 

Ampliação da assistência à saúde 1 5% 

Maior divulgação do trabalho policial 1 5% 

Mais políticas de valorização do PM 2 10% 

Implantação da Polícia Comunitária em todos os Batalhões 1 5% 

Reformulação dos regulamentos 1 5% 

Unificação de salários 1 5% 

Seletivo anual de pessoas já graduadas para inserção de 

soldados e oficiais no quadro da PM 

1 5% 

Total  20 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 

* O número de citações é superior ao número informantes devido às respostas múltiplas. 
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Gráfico 1- Efetivo da PMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Segurança Pública; Direitos humanos e cidadania; Polícia Cidadã. 

  

REFERÊNCIAS 

ABREU; Sérgio R. de; BENGOCHEA, Jorge L.P.; GOMES, Martin L.; GUIMARÃES, Luiz B. A transição 

de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php; Acesso 
em: 20/04/2010. 

BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 13. ed. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional promulgado em 5 de 

outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 

 

FORTE SÃO JOSÉ DE ITAPARI: RESGATE HISTÓRICO 
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Para falarmos sobre o Forte São José de Itapari é necessário primeiramente uma conceituação de arquitetura 

militar, depois mostrar as outras fortificações no estado do Maranhão e sua situação atual. Pois bem, 

Arquitetura militar, é o ramo da arquitetura que estuda as edificações de defesa. São exemplos dessa 

arquitetura castelos e fortificações que foram construídos ao longo dos séculos seguindo as características 

construtivas da época ou da região. Segundo Claudia Alvim, o termo fortaleza vem de ―fortis‖, que significa 

tornar forte por isso é comum chamarmos esse tipo de fortificação de forte. Porém seu nome varia de acordo 

com seu porte, padrão construtivo, equipamento, armamento e quantidade de soldados. Estas construções 

fortificadas são divididas em permanentes e de campanha (ou de campo) conforme a necessidade da 

empreitada. As de campanha eram geralmente de pequeno porte, erguidas pela própria tropa, de forma mais 
rápida improvisada, para uma defesa imediata contra o inimigo, onde os materiais nem sempre eram de 

qualidade o que fazia dessas construções pouco resistentes a combates mais fortes. Já as permanentes 

dispunham de todos os recursos necessários para assegurar a habilidade construtiva e mecânica da edificação, 

com o uso de materiais de qualidade e com ajuda de um engenheiro. Assim essa estrutura era mais resistente 

aos combates e aos constantes ataques do inimigo. Estas fortificações permanentes por sua vez, segundo 

Barreto (1858), de acordo com o aparato nela inserido podem receber as seguintes denominações: Praça Forte 

ou de Guerra, Fortaleza, Forte, Fortim, Reduto, Redente, Bateria, Hornaveque, Castelo, Casa Forte e Porta. 

No entanto uma Fortaleza compreende um sistema mais completo de obras: Esplanada, Meia-Lua ou Reveli, 

Capoeira, Escarpa, Contra-Escarpa, Parapeito, Barbeta, Canhoneira, Plataforma, Barbacan, Baluarte ou 

Bastião, Cortina, Tenalha, Poterna, Casamata, Braga e Muralha (op. cit. 23 a 27). Outra forma de classificar 

arquitetura militar é a proposta de Victor Hugo Mori que propõe a seguinte classificação: cortinas vertical, 
horizontal, rasante, invisível e virtual. A primeira são as grandes construções da idade media onde os 

combates eram travados de menor distancia então quanto mais alta a edificação maior era a proteção. As 

horizontais surgiram com a evolução dos armamentos, esses com maior alcance eram necessários, pois a 

utilização desse tipo de construção, baixa, se expunha menos nos ataques. A rasante foi um novo sistema de 

defesa que visualmente confunde-se com o perfil do terreno e foi criado pelo francês Vauban. Cortina 

invisível, construções subterrâneas e/ou escondidas na paisagem por meio de cortinas blindadas. A cortina 

virtual é criada com os mísseis, tecnologia avançada e incompatível com uma construção enraizada. Põe fim 

à função e à construção de fortalezas militares, já que essas dão lugar aos lançadores de foguetes, caças, 

aviões, os quais não precisam ser fixos. O Maranhão passou por vários conflitos e inúmeras vezes ocorreram 

tentativas de ocupação ou foi ocupado por portugueses, franceses e holandeses. Dessa realidade surgiu a 

necessidade de algumas construções que defendessem seus territórios. Nesse sentido, a estratégia portuguesa 

de ocupação do Maranhão, segundo Botelho (2007, 27) se deu por meio da construção de fortalezas e fortes, 
para onde os soldados de outras capitanias eram enviados com determinado número de artilharias e acabavam 

por povoar o local. No estado foram catalogados, pelo Exército Brasileiro, oito fortes, a saber: Forte São 

Luís, Forte São Marcos, Forte do Calvário (ou Vera Cruz), Forte Santa Maria de Guaxenduba, Forte Santo 

Antonio da Barra, Forte São Francisco, Forte São Sebastião (em Alcântara), e Forte São José de Itapari (São 

José de Ribamar). O Forte São Luís construído em 1612 pela expedição francesa chefiada pelo senhor de La 

Ravardière, Daniel de La Touche. Foi titulado em homenagem ao rei da França Luís XII (1610-1643). 

Composto de dois baluartes ligados por uma cortina de cento e cinquenta metros de extensão (WIKIPEDIA, 

2009).  No ano de 1615 os franceses foram expulsos do Maranhão. Em 1627, aos comandos de Francisco de 

Farias, engenheiro-mor, o forte passa por uma reconstrução em pedra e cal. Hoje é sede do poder Executivo 

do Maranhão. O Forte São Marcos, segundo Marques (1970) está situado na baia de São Marcos. Construído 

em 1694, sua estrutura é de pedra e cal e composta de uma pequena muralha de seis pés. Estava artilhado, à 
época, com três peças de calibre 18 e duas de 12, todas em mau estado (MARQUES, 1970). Foi tombado em 

1974 pelo Patrimonio Historico e Artistico Nacional entretanto hoje encontra se sem conservação. O Forte do 

Calvário ou Vera Cruz, construído em 1620, o forte está localizado em Rosário, na margem esquerda do rio 

Itapecuru.  Segundo MARQUES todo em pedra e cal. Essa fortificação ficou nas mãos de Holandeses em 

1641 mas foi resgatada pelos português em 1642. Em 1777 contava com seis peças de artilharia. Hoje o forte 

se encontra abandonado e tornou-se alvo de vandalismo. Já o Forte de Santa Maria está localizado na Vila de 

Icatu, construção portuguesa na baia de São José foi delineado pelo engenheiro Francisco de Farias. Afirma 

Marques (1970) que compunha de três peças de artilharia, os baluartes e cortinas. Foi chamado de São Simão 

pelos Frances Ravardieré, em carta no ano de 1614. Hoje, só existem as fundações em pedra argamassada e o 
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que possivelmente seria o paiol de pólvora. Por último, o Forte santo Antonio da Barra, localizado na Ponta 

D‘Areia em São Luís foi construído no final do século XVII. A priori, seria uma construção temporária, mas 

por se localizar sobre terreno arenoso, foi construído em pedra e cal. Contando com sete canhões. Em 1975 

foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Hoje o forte serve de sede a um grupo do Corpo 

de Bombeiros. Para Olavo Silva o primeiro forte São Francisco foi construído em 1720 nos parâmetros do 
sistema Vauban. Entretanto não se sabe a sua forma. O Forte São Francisco foi levantado, em 1720, na ponta 

de terra da barra. Era também conhecido como Forte São Cosme e Damião. Fortificação com baluartes e 

seteiras de defesa obliqua, guarita, casa de pólvora e uma serie de quartos, ―os quartéis velhos‖ (SILVA 

1947, 187). Datado de 1763, o forte São Sebastião está localizado em Alcântara. Em 1797 encontrava se em 

precário estado de conservação foi reconstituído pelo governador Diogo de Souza e recebeu o nome de Forte 

do Apóstolo ao Matias, constituído de nove peças de artilharias. Segundo Barreto foi desarmado em 1880. 

Forte São Sebastião, situado em Alcântara, por volta de1763 de acordo com Dias por iniciativa do 

governador Joaquim de Melo Povoas. Composto segundo Marques por seis peças boas e uma com 

necessidade de conserto. O forte São José de Itapari, de acordo com o Coronel Aníbal Barreto, data de 1613 e 

estava em uma pequena colina. Recebeu esse nome por estar próximo a uma aldeia indígena de mesmo nome 

―Itapari‖ que significa segundo Marques (1970) pano de pedra. ―Itapary, de ita- pedra e pary – cercado‖ 

(REIS, 2007,115). Era composto por duas peças de artilharia e se localizava na baia de São José de Ribamar. 
Ficava próximo ao porto dos Franceses e ao forte Caur. Foi encontrado também que período dos anos de 

1600 o forte São José de Itapari junto com o São Luís e o da Sardinha eram os três principais fortes do 

Maranhão, pois em virtude da sua localização conseguiam defender a entrada da cidade 

(PORTUGALWEB.NET). Segundo Marques (1970) os Franceses construíram um forte o qual colocaram sob 

a benção de São José.  Esse forte foi construído de acordo com Hemming durante a Guerra de Guaxenduba, 

com estrutura de campanha, quer dizer, é uma fortificação passageira com característica de entrincheiramento 

(BARRETO, 1958:23). Após trégua de um ano, portugueses e os franceses voltaram a se enfrentar e sob o 

comando de Diogo de Campos Moreno os portugueses tomaram o forte e expulsaram os franceses. Para 

alguns autores não foi de fato uma expulsão, poderia ter sido um negócio entre La Ravardière e Jerônimo de 

Albuquerque que dava um tempo para a retirada das tropas francesas do Maranhão e o comando do forte para 

os Portugueses. Passado esse episódio, o capitão-mor Alexandre de Moura, deixa no forte uma guarnição de 
aproximadamente cinqüenta homens (MARQUES, 1970) e o Capitão Antonio de Albuquerque comandando.   

Nesse sentido, conseguimos atingir o objetivo dessa pesquisa, mesmo enfrentando a carência de bibliografias 

sobre este forte, que foi o de resgatar a historio do Forte São José de Itapari e sugerir que o mesmo seja 

realizado para os outros forte existentes em nosso estado. Dessa forma estaremos resgatando um pouco da 

nossa história, assim como da Arquitetura Militar Maranhense. 

 

Palavras-chave: Fortificação; Maranhão; Itapari 
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CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS ARGAMASSAS ADESIVAS PRODUZIDAS NA ILHA DE 

SÃO LUÍS – MA 

 

Orientanda: Mirella Cavalcante MENDES – Bolsista BIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Aurélio Barros AGUIAR - Prof. Adjunto CCT/UEMA 

 

Com o constante crescimento do mercado da construção civil dos últimos anos em São Luís do Maranhão, o 

uso de argamassas adesivas industrializadas nas obras tem se tornado a cada dia mais freqüente nas obras dos 

diversos padrões construtivos. Devido à forte demanda do mercado da construção em São Luís, muitas 

fábricas desenvolveram-se e, por conta da inexistência de especificações técnicas bem definidas para sua 

produção, em muitas delas, a busca pela qualidade nem sempre é fator determinante para guiar a produção. 

Apesar da crescente utilização desse material no mercado local e, da multiplicação dessas fábricas não existe, 

até então, nenhum estudo específico sobre suas propriedades físicas e, tendo em vista, a forma quase 

artesanal com que esse produto é fabricado atualmente, tal estudo se mostra com o objetivo de avaliar as 

propriedades mecânicas das argamassas adesivas industrializadas em São Luís do Maranhão. A metodologia 
de desenvolvimento desse projeto de pesquisa se dá em quatro etapas principais: Revisão bibliográfica: onde 

será feito um levantamento bibliográfico sobre o tema;Cadastro de fabricantes e coleta das amostras: quando 

serão desenvolvidas atividades de campo objetivando a realização de um cadastro das fábricas existentes em 

nossa capital e a coleta de materiais para a efetivação de ensaios laboratoriais da etapa posterior; Ensaios 

laboratoriais: que se desenvolverão no Laboratório de Concreto e Materiais (LABCOM) da UEMA onde 

serão analisadas as características das argamassas tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. No 

primeiro estágio será analisada a trabalhabilidade do material; enquanto no último, serão realizados ensaios 

de compressão simples; e a Análise dos resultados: com a finalização dos ensaios laboratoriais, será feita a 

análise dos resultados e, posteriormente, caso esses não sejam satisfatórios, serão estudadas novas formas 

para promover a melhoria das propriedades dos produtos. E, finalmente, elaborar-se-á o relatório final da 

pesquisa. Segundo FIORITO (1994), o uso das argamassas adesivas começou a ser pesquisado nos Estados 
Unidos a partir do fim da II Guerra Mundial, com o objetivo de racionalizar a colocação dos revestimentos 

cerâmicos e de oferecer, aos consumidores, uma alta qualidade no assentamento desses revestimentos. Já no 

Brasil, ainda segundo FIORITO (1994), tal pesquisa iniciou-se em 1964, impulsionada pelo surgimento de 

problemas de descolamento de revestimentos de pisos e paredes. A fim de tentar minimizar a frequência 

dessas patologias e, com a finalidade de criar processos de fácil aprendizado, as pesquisas quanto à busca do 

material adequado para tais necessidades começaram a ser realizadas. O tal material foi então encontrado em 

um produto já amplamente utilizado nos Estados Unidos e com grande expansão na Europa, o ―dry-set 

mortar‖, que foi então trazido para o Brasil. A argamassa adesiva industrializada é resultante de uma mistura 

composta por aglomerantes hidráulicos, agregados minerais e aditivos, que quando devidamente dosados, 

possibilitam a partir da simples adição de água, a formação de uma massa viscosa, plástica e aderente, 

utilizada para o assentamento de peças para revestimentos. As vantagens do uso das argamassas colantes 

sobre o uso do método tradicional de assentamento são: Método executivo simplificado em relação ao 
método convencional, facilitando assim o treinamento da mão-de-obra; Velocidade na execução dos serviços 

de assentamento, proporcionando assim a diminuição dos custos com mão-de-obra e redução de prazos de 

execução, aumentando assim também a produtividade; Economia de material, as argamassas adesivas 

industrializadas permitem o uso de uma camada relativamente fina se comparada com as espessuras das 

argamassas comuns; Não permite erros na composição dos materiais constituintes da argamassa, pois esta 

vem devidamente dosada de fabrica, necessitando apenas da adição de água para o preparo final da massa. 

Segundo SILVA & CASCUDO (1995) a avaliação da qualidade de argamassas de revestimentos deve 

considerar todos os fatores que afetam sua durabilidade e desempenho como as características dos materiais, 

a mistura dos mesmos e a ação dos fatores externos, ou ainda, pela associação de vários destes, sendo assim 

se faz necessária a analise das diversas inter-relações existentes. Dessa forma é importante que seja 

respeitada a classificação quanto ao uso das argamassas. Segundo a NBR 14081/98, as argamassas adesivas 
são classificadas em quatro tipos distintos: AC I = Argamassa colante para uso interno; AC II = Argamassa 

colante para uso externo; AC III = Argamassa colante de alta resistência; e a AC III E = Argamassa colante 

especial. Quando se fala do mercado ludovicense, apesar da grande dificuldade encontrada no cadastramento 

destas, foi possível observar a forma quase artesanal com que são produzidas as argamassas adesivas da 

maior parte dessas indústrias, a maioria sem nenhum tipo de certificação. Dessa forma foram realizadas 

visitas técnicas em várias dessas fábricas, as quais serão comentadas a seguir: Fábrica A: nessa fábrica se 

pôde observar a forma artesanal de sua produção. Nessa indústria, são produzidos por dia trezentos sacos de 

argamassa colante (tipo AC I, AC II e AC III) e argamassa para rejunte, contando com a mão-de-obra de 

cinco funcionários. As etapas de produção dessa fábrica são divididas em seis momentos bem definidos: 
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estoque, secagem da areia no forno, peneira na betoneira, mistura na maquina, ensacamento e pesagem do 

produto. A fábrica ―A‖ não apresenta nenhum tipo de certificação, nem métodos de execução de serviços 

bem definidos e seu teste de controle tecnológico é feito por amostragem através da observação da pega, ou 

ainda por ―arrancamento‖ com 02, 07 e 28 dias sem obedecer as Normas de ensaios. E sua produção destina-

se principalmente para pequenas lojas distribuidoras de materiais de construção; Fábrica B: nessa fábrica se 
pode observar o caráter artesanal dessa indústria. Apesar de apresentar uma produção diária bem superior à 

produção da fábrica ―A‖, ela também não apresenta não apresenta nenhum tipo de certificação, nem métodos 

de execução de serviços bem definidos e não é feito dentro da empresa nenhum tipo de teste de controle 

tecnológico das argamassas produzidas. A empresa conta com um quadro de 15 funcionários, que produzem 

em média mil sacos de argamassa por dia, variando de acordo com as estações do ano. As etapas de produção 

dessa fábrica são divididas em quatro momentos definidos como: estoque, secagem da areia (no forno ou no 

pátio de secagem), mistura e ensacamento do produto. São produzidas argamassas dos tipos AC I, ACII em 

larga escala, e do tipo AC III somente sob encomenda e rejuntes. A sua produção destina-se principalmente 

para venda em pequenas distribuidoras de materiais de construção e na própria loja da empresa; Fábrica C: 

nessa fábrica foi também foi possível observar o caráter artesanal de sua produção.  Essa empresa, assim 

como as supracitadas, não apresenta processos de produção bem definidos e nenhum tipo de certificação. 

Nela, não é feito o controle tecnológico diário, somente a cada seis meses quando é enviada para a empresa 
que fornece os aditivos uma amostra da argamassa para que eles avaliem o desempenho do seu produto. A 

empresa conta com apenas dois funcionários trabalhando com as argamassas e sua produção diária é de em 

média 140 sacos por dia, que varia de acordo com a época do ano, destinada somente para venda na própria 

loja da fábrica. Nessa fábrica é produzida apenas a argamassa colante tipo AC II. Segundo o responsável pela 

empresa, sua produção pode ser dividida em sete momentos: estocagem, secagem no pátio (não apresenta 

forno para secagem), peneiras, mistura na betoneira, ensacamento, pesagem e selagem manual das 

embalagens; Fábrica D: essa empresa se mostra bem maior que as anteriores, com maquinário mais 

moderno, processos executivos mais bem definidos e grande número de funcionários e estoque. Apesar disso, 

nela também não é feito um controle tecnológico diário, somente mensalmente quando é enviada para o 

laboratório da empresa que fornece os aditivos uma amostra da argamassa para que eles avaliem o 

desempenho do seu produto. Essa fábrica produz diariamente em média de quatro a cinco mil sacos de 
argamassa. Os produtos fabricados por ela são as argamassas AC I, AC II, AC III e rejuntes. A empresa conta 

com um quadro de 25 funcionários e seus principais clientes são lojas de materiais de construção do 

Maranhão e pequenas construtoras. As etapas de produção da fabrica são definidas como: estocagem, 

secagem (forno), peneiras (maquinas de peneirar), misturador (maquina para misturar os componentes), 

ensaque, envelope e distribuição; Fábrica E: essa empresa se mostra maior que as anteriores, sendo esta uma 

das nove indústrias filiais da marca. Nessa empresa, o controle de qualidade é feito com foco na areia e no 

cimento que são enviados sempre que existe alguma mudança nessas matérias primas para o laboratório em 

Belém para analisar seu desempenho. São enviados também, semanalmente, para o laboratório amostras do 

produto final para que sejam feitos ensaios de rompimento, tração, tempo de abertura e deslizamento. A 

empresa apresenta um quadro de 50 funcionários e uma produção diária de sete a nove mil sacos de 

argamassa. Sua produção não varia tanto em relação às épocas do ano por ela possuir um grande galpão de 

estocagem coberto e um grande forno para secagem da areia. Os produtos fabricados por ela são as 
argamassas AC I, AC II, AC III e as argamassas especiais para pedras naturais, porcelanatos e para piso 

sobre piso. A fábrica apresenta um maquinário grande e moderno. Sua produção divide-se em três etapas 

principais: a etapa de beneficiamento da areia (secagem no secador rotativo e o peneiramento); a etapa de 

mistura do cimento, da areia e do aditivo e a etapa do ensacamento (ensacadeiras mecânicas 20 e 25 kg). 

Seus principais clientes são as pequenas e grandes lojas de matérias de construção da cidade e grandes 

construtoras locais. Os ensaios de caracterização das argamassas não puderam ser realizados no Laboratório 

de Concreto e Materiais da Universidade Estadual do Maranhão, por falta de equipamentos necessários. 

Assim, os ensaios foram realizados no Centro Tecnológico de Cimento da Fábrica de Cimentos Nassau em 

Codó- MA. As amostras dos fabricantes foram adquiridas no mercado de São Luís e encaminhadas ao Centro 

Tecnológico da Nassau, sendo os ensaios realizados pelo Engenheiro Civil Tadeu Carvalho. Os ensaios 

foram realizados nas mesmas condições para todas as marcas analisadas, não sendo aqui apresentados valores 
absolutos e sim valores relativos, tendo como base a argamassa QUARTZOLIT, amplamente conhecida no 

Brasil. O objetivo dos ensaios realizados foi comparar as argamassas produzidas no mercado ludovicense 

com a argamassa QUARTZOLIT. Para isso, foram realizados apenas dois ensaios, sendo eles: tempo de pega 

e resistência à compressão. Ensaios como arrancamento, cisalhamento, tração, entre outros, estão diretamente 

relacionados à resistência a compressão da argamassa. Como o objetivo aqui não é apresentar valores 

absolutos, torna-se justificável a realização apenas do ensaio a compressão. O procedimento adotado para 

obtenção da argamassa seguiu a recomendação de cada fabricante, principalmente no que diz respeito à 

quantidade de água a ser usada na mistura. Após a homogeneização, foram moldados corpos-de-prova 

cilíndricos de 5cm x 10cm, para as idades de 3 dias, 7 dias e 28 dias. Após a moldagem, os corpos-de-prova 



393 

 

descansaram por 24 horas. Em seguida foi realizada a desmoldagem e a cura se deu de forma submersa em 

tanque com água. Os ensaios à compressão foram realizados em prensa de acionamento mecânico, sendo 

ensaiado apenas um corpo-de-prova de cada fabricante. Os resultados relativos à argamassa QUARTZOLIT 

estão apresentados na Tabela 01. 

 
 Tabela 01: Resultados dos ensaios de resistência à compressão 

03 dias 07 dias 28 dias

Fábrica "A" AC I 3,1 1,9 2,9 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "A" AC II 4,5 2,8 2,7 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "B" 3,4 2,1 1,9 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "C" 3,8 2,0 3,0 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "D" 3,2 2,0 2,1 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "E" 1,1 1,3 1,7 Apenas 01 amostra de cada

Quartzolit 1,0 1,0 1,0 Apenas 01 amostra de cada

Resistência Relativa à Compressão (Fabricante/Quartzolit)

Fabricante
Resistência 

Observações

 
 

Com base nos resultados observados, constatou-se que todas as argamassas fabricadas em São Luís atendem 

com folga ao que preconiza a NBR 13281 (ABNT, 2001), no quesito resistência à compressão aos 28 dias. 

Observou-se também que os valores de resistência das argamassas produzidas em São Luís são superiores ao 

da argamassa QUARTZOLIT, chegando a ser até três vezes maior. Além do ensaio à compressão, foi 

realizado o ensaio para a determinação do tempo de pega de cada argamassa. Também para esse ensaio não 
foram apresentados valores absolutos e sim valores relativos, tendo como base a argamassa QUARTZOLIT. 

Para a realização deste ensaio foi utilizado o APARELHO DE VICAT. Todo o procedimento normativo para 

a realização do ensaio fui rigorosamente cumprido. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 02, 

sendo discriminados os tempos de início e fim de pega. Para a argamassa QUARTZOLIT, como o resultado é 

relativo, o tempo de início e de fim são iguais a 1. 

 

 Tabela 02: Resultados dos tempos de pega relativos à QUARTZOLIT 

Fábrica "A" AC I AC I 1,43 1,28 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "A" AC II AC II 1,39 1,32 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "B" AC I 1,28 1,19 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "C" - 1,52 1,12 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "D" AC I 1,15 1,21 Apenas 01 amostra de cada

Fábrica "E" AC II 1,13 1,09 Apenas 01 amostra de cada

Quartzolit AC I 1,00 1,00 Apenas 01 amostra de cada

Tempo de Pega

Fabricante Tipo
T.inicial 

(min)

T.final 

(min)
Observações

 
 

Os valores dos tempos de pega observados nas argamassas produzidas em São Luís são bem próximos dos 

valores observados para a argamassa QUARTZOLIT, sendo observado um valor máximo de 1,5 vezes o 

tempo de referência para o início de pega. É importante registrar que os ensaios aqui apresentados deverão 

ser repetidos para um espaço amostral maior do que o adotado nesta pesquisa, porém os resultados desta 

pesquisa podem servir de base para um aprofundamento maior sobre o assunto. 

De um modo geral observou-se que as argamassas produzidas na ilha de São Luís, embora com pouco 

recurso, são de boa qualidade e atendem aos requisitos normativos. No quesito resistência, talvez a falta de 

recurso na produção da argamassa seja a responsável pelo excesso de cimento que justifique as elevadas 

resistências à compressão. 

 

Palavras chave: argamassa adesiva industrializada, desempenho mecânico, durabilidade e trabalhabilidade. 
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A cidade de São Luis experimentou uma inercia espacial por grande parte dos seus quase 400 anos de 

existência. Somente a partir do século XX, a ideia de uma São Luis moderna e equiparada aos outros grandes 

centros começou a ser cogitada. O que estava somente no plano das ideias passou a ser necessidade a partir 

da década de 50: o déficit habitacional e a qualidade de vida eram visto como grandes problemas do antigo 

centro, que era considerado saturado e limitado pelo rio Anil. Na década seguinte, a execução de uma extensa 

malha viária além do rio Anil condicionou a construção de muitos conjuntos habitacionais. Se para essa 

primeira ―leva‖ de conjuntos a malha viária criada na década de 60 foi essencial na implantação desses 

conjuntos, a infraestrutura dos primeiros conjuntos condicionou a locação dos posteriores em alguns casos 
como o COHATRAC. Distantes do antigo centro, uns dos outros e da dinâmica econômica da época, esses 

conjuntos funcionavam como ―bairro-dormitório‖. Ao longo de quase 40 anos, essas áreas foram 

desenvolvendo dinâmica própria, em função do adensamento populacional. O que também gerou uma grande 

demanda econômica, fazendo que muitos dos serviços que eram disponíveis apenas no centro fossem para 

essas localidades. A diversidade gerada por essas pessoas, aliada à diversidade nos usos e a apropriação 

destes são características de uma centralidade. A cidade, ao passo que se desenvolveu e atingiu certo grau de 

complexidade, gerou novos centros. Sabe-se que o bairro do COHATRAC era originalmente considerado um 

bairro dormitório, longe das principais áreas de dinâmica da cidade de São Luis. O acesso era difícil, apesar 

da estrutura viária já consolidada e o transporte público era insuficiente (poucas linhas entravam no bairro e 

os moradores tinham que se deslocar para a Av. Gerônimo de Albuquerque). As casas eram adquiridas por 

aqueles que eram servidores público ou privado e tinha um contracheque com valores de classe média. 
Mesmo com as limitações o bairro conseguiu gerar uma nova demanda, que mais tarde atrairia diversos tipos 

de serviços para o bairro: escolas particulares, clínicas, supermercados, lojas de roupas, etc. Com o tempo, a 

complexidade do bairro foi aumentando e mais e mais serviços diversificados foram se instalando. Como 

exemplo, podemos citar o aparecimento de opções de entretenimento, como a criação de bares, restaurantes, 

pizzarias, utilização de espaços públicos para eventos (Círio de Nazaré, Festas Juninas), entre outras. Ganhar 

vitalidade ao ponto de mudar sua própria finalidade e se tornar uma centralidade pode então ser um mote para 

poder ser estudado. Em linhas gerais, este processo define o que hoje é um bairro independente, diversificado 

e vivo, com problemas que qualquer outra parte da cidade tem. A história acima serve muito bem para 

colocar em discussão a necessidade diversidade no ambiente urbano. É amplamente conhecido o paradigma 

do zoneamento funcional no urbanismo. Criado dentro deste princípio, o COHATRAC, conjunto habitacional 

desenhado dentro dos princípios do urbanismo dos modernos, transformou-se hoje em bairro auto-suficiente 

que, inclusive funciona como uma nova centralidade. Compreender de que forma aconteceu este processo é o 
objetivo geral deste trabalho: compreender de que maneira e quais foram os principais fatores que levaram o 

conjunto habitacional do COHATRAC a se consolidar como bairro independente e constituir uma nova 

centralidade. Como objetivos específicos: caracterizar a história do bairro; caracterizar o papel do 

COHATRAC na estrutura e na dinâmica urbana de São Luís; compreender os modos de morar presentes no 

bairro, no que diz respeito à sua materialidade, no que diz respeito à vida cotidiana do morador, sua relação 

com vizinhança e com o contexto urbano e no que diz respeito a seu significado; contribuir para a definição 

de estratégias de planejamento e projeto urbano no COHATRAC. Para este fim, a metodologia adotada foi: 

levantamento fotográfico, histórico (em órgãos públicos, documentos, periódicos) e bibliográfico a fim de 

garantir o entendimento de todo o panorama da época, partindo de uma visão nacional para a local, de forma 

contextualizada. Além disso, optou-se pela realização de entrevistas, formais e informais, que não só 

ajudariam a entender a cidade na época, mas também dariam o embasamento para sustentar a hipótese 
proposta. Dizem que uma criança tem a capacidade de trazer vida para casa de qualquer um. Mas será que 

essa premissa estende-se por outros caminhos? Uma rua? Um bairro? Talvez. E se esse bairro conseguisse 

ganhar vitalidade, ao ponto de mudar sua própria finalidade, em relativo pouco tempo? A hipótese partiu de 

uma analise dos moradores em relação ao bairro. Então nada mais justo que sua comprovação siga o mesmo 

caminho. Entender os moradores, como vivem, como interagem, como usam o bairro, é a chave para a 

comprovação. Dessa forma, a percepção do pesquisador (observação) aliada à do morador (representada por 

entrevistas) resultaram tanto em uma serie de fatores que indicaram o crescimento do bairro em função dos 

moradores, quanto na complementação das atividades realizadas. 
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A interação com os moradores também gerou uma espécie de diagnostico das condições físicas do bairro 

atual, o que pode embasar outras linhas de pesquisa e futuras intervenções. Concluo este resumo enaltecendo 

a importância e o grande potencial que o bairro do Cohatrac possui. Importância, no que se refere tanto a um 

exemplo bem sucedido de centralidade quanto a uma lição de planejamento urbano: não se pode restringir os 

usos de uma determinada área, muito menos excluí-los; o planejamento deve ser voltado exclusivamente para 

sanar as necessidade dos futuros usuários, e não a uma certa demanda habitacional, de forma crua e 

impessoal. A diversidade é um fenômeno natural de uma estrutura urbana complexa, mas não deveria ser 

tomada como uma consequência e sim uma diretriz dos projetos urbanos. O potencial a qual me refiro se dá 

não só pela presença da grande diversidade que o bairro já possui (e na interação que ela ocasiona para seus 
moradores), mas também no exemplo de urbano que o bairro pode representar para todo o município de São 

Luis. Para uma cidade onde as intervenções urbanas beneficiam apenas o uso do automóvel e o mercado 

imobiliário investe cada vez mais em condomínios fechados, um bairro onde há a ocorrência da situação 

inversa tem que ser preservado. As dificuldades enfrentadas pelo bairro são comuns em todo município e 

uma solução para elas pode ser complexa no âmbito da cidade. Mas em uma escala local, em um bairro, por 

exemplo, a intervenção pode ser mais efetiva. Assim, fica sugerido que a atenção das pessoas e do poder 

público seja voltada para essas centralidades, já que São Luís possui várias, a fim de preservar a diversidade 

gerada por esses centros. E no fim, combateremos esse novo modelo de cidade que acaba com a socialização 

entre as pessoas, característica vital de qualquer cidade. 
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São Luís, no dia 8 de setembro de 2012, comemorará seus 400 anos de existência. Fundada por franceses, 

invadida por holandeses e reconquistada por portugueses tem, no traçado ortogonal das vias, nos casarões 

com fachadas que acompanham a linearidade em relação à rua, na organização ocupacional da cidade a qual 

é dividida em cidade alta, concentrando as atividades administrativas, religiosas e militares, e a cidade baixa, 

voltada à atividade industrial, herança lusitana. No entanto, com o advento das indústrias e a intensa 

migração do campo para a cidade, era mister o descobrimentos de novas regiões da cidade: se na época das 

Grandes Navegações o lema principal foi ―navegar é preciso‖, em tempos de programas incentivadores do 

crescimento urbano para além da região central, expandir era preciso mais ainda. Como ferramenta de 
expansão temos, principalmente, a criação de órgão incentivadores da habitação popular, sendo estes, o IAP 

(Instituto de Aposentadorias e Pensões) no início da década de 40, a Fundação da Casa Popular em 1946 e as 

COHABs (Cooperativas Habitacionais) em 1964, através do Sistema Financeiro da Habitação. O IAP ficou 

responsável pela construção popular a partir da década de 40. Era subdivido em quatro órgãos: IAPB 

(Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários), IAPC (Institutos de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciários), IPASE (Instituto de Pensões e Aposentadorias dos Servidores do Estado do Maranhão e 

Piauí) e IPEM (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado do Maranhão). O IAP 

funcionava através do pagamento de benefícios previdenciários para os trabalhadores dessas quatro 

entidades, de acordo com cada classe que estavam inseridos. Porém, apenas o IAP não supria a necessidade 

por moradia, ainda sendo visto diversas habitações informais ou alugadas e casas construídas por moradores. 

Em 1946, foi criada a Fundação da Casa Popular: o primeiro organismo do governo federal cujo intuito 
central era a promoção de unidades habitacionais para a classe trabalhadora. Previa angariar recursos através 

do orçamento da união e de empréstimos compulsórios de 0.5% do valor do terreno com área maior que 

200m². No ano do golpe militar de 1964, o IAP e A Fundação da Casa Popular são extintos por motivo 

financeiro. Após o golpe, o governo federal criou o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para gerir a 

questão da moradia no Brasil. Funcionava através do Banco Nacional da Habitação (BNH) que possuía duas 

fontes para angariar recursos: o FGTS, no qual era descontado 8% na folha de pagamento de cada 

funcionário, e o incentivo da pensão privada, que rendiam aos trabalhadores correção monetária e juros 

alimentadores do SFH. O órgão executor do sistema era a COHAB, responsável por contratar empresas para 

a construção dos conjuntos, a elaboração de projetos, aquisição de glebas e seleção de candidatos para 

adquirirem suas casas nos conjuntos em cada estado. Posteriormente, foram criadas as INOCOOPS que eram 

sociedades civis de direito privado e sem fins lucrativos. Em 1986 o SFH e o BNH são extintos em 

decorrência da alta dos índices de inflação que alongava a dívida adquirida pelos mutuários e tornava as 
prestações impagáveis - devido à desvalorização dos salários em relação ao aumento do custo de vida -; da 

tradicional corrupção; do aumento nos saques do FGTS em decorrência do crescimento nas demissões pela 

recessão econômica. Tanto o IAP e a Fundação da Casa Popular, quanto o SFH, foram responsáveis pelo 

povoamento além Centro. Desses conjuntos populares, têm-se bairros e, desses bairros, centralidades que 

dividem o perfil de São Luís em um centro espacial e administrativo e múltiplas centralidades que 

movimentam a economia e o social da cidade. Porém, essa forma de expansão trouxe consequêcias danosas 

para a capital. Mas como ocorreu a locação espacial e cronológica dos conjuntos populares? Quais são estes 

conjuntos que hoje formam centralidades? E quais as consequências desse modo de expansão da década de 

70 sofridas pela sociedade ludovicense de hoje?. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo, seguidas pela análise das informações, execução do texto e de mapas esquemáticos. A 

pesquisa bibliográfica visando o maior entendimento da história da habitação popular em São Luís entre os 
anos de 1945 e 1995. A pesquisa de campo, e bibliográfica, contemplam o recolhimento de informações 

pessoais de moradores e/ou trabalhadores da década de 70, além da busca por mapas em órgãos – como a 

EMARHP (Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos) que ficou 

responsável pelo controle e documentação proveniente da COHAB – para auxiliarem na construção de 

gráfica, espacial e cronológica de outros mapas. Como forma de organizar o trabalho e ter uma visão 

diferenciada de como se deu a evolução urbana de São Luís foram executados uma tabela que resume entre 

1930 e 1995, acontecimentos na cidade e os conjuntos habitacionais criados em um determinado ano. Com os 

mapas, foi possível ter uma visão aérea mais abrangente de como ocorreu a expansão de São Luís e das 

consequências desse processo na contemporaneidade. Inicialmente, e como foco deste trabalho, notou-se que 
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as locações desses conjuntos foram feitas de modo espaçadas, tanto do Centro, quanto entre eles. A exemplo, 

tem-se inicialmente Filipinho, mudando de eixo com Cohab Anil a leste e Maranhão Novo a noroeste. A 

partir desse tripé, vimos que a cidade começa a se estruturar de forma uniforme, porém, até que esses 

conjuntos se encontrem e componham uma mancha única, houve a formação de imensos vazios urbanos que 

hoje contribuem para o aumento da especulação fundiária. Essa distância de locação dos conjuntos 
habitacionais pode ser relacionada também com a necessidade, da época, de empresas automobilísticas se 

firmarem através da venda de carros já que grandes distâncias precisavam ser vencidas. Outro fato observado 

foi a distância que esses conjuntos foram construídos da Beira Mar – de posse da classe alta – e das pontes 

que ligam até o Centro, hoje centro administrativo e histórico da cidade, regalia, muita das vezes, pouco 

aproveitada pelos moradores. E, finalmente, destaco a questão sensitiva de (ainda) acharem que ir para o 

Centro é sinônimo de se deslocar para outra cidade, fazer uma viagem: a explicação pode estar muito além da 

visão de um cenário de casarões antigos - pode ser uma questão essencialmente cultural intrínseca aos 

ludovicenses desde os tempos da expansão urbana na década de 70. 
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USO DO SOLO E CONDIÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR, 

REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS 

Orientada: Ivilla Karine Campos Barros – Bolsista BIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA  

 

Orientador: Carlos Frederico Lago Burnett 

Prof. Dr. do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 

 

O município de Paço do Lumiar está localizado entre os municípios de São Luís (capital), Raposa e São José 

de Ribamar, formando a Ilha do Maranhão. Faz parte da Região Metropolitana da Grande São Luís – 

RMGSL juntamente com os municípios citados, além de Alcântara e Bacabeira. A pesquisa tem como 

objetivo o estudo da dinâmica econômica, da realidade sócio-ambiental e das relações metropolitanas de 

Paço do Lumiar dentro da RMGSL. Complementa os levantamentos desenvolvidos durante a vigência da 
Bolsa de Iniciação Científica pela bolsista Raissa Linhares, feitos no decorrer dos primeiros seis meses da 

pesquisa. Para isso foram coletados dados sobre a sua formação e estatísticas territoriais e sociais e 

identificação dos empreendimentos financiados pelo programa da Caixa Federal – Minha Casa Minha Vida. 

Os dados são baseados em pesquisas, entrevistas e visitas de campo feitas ao município, incluindo áreas de 

fronteiras com os municípios de Raposa e São José de Ribamar, as vias estaduais que cortam o município ou 

o ligam aos demais, sede e principais aglomerações urbanas. Para que fossem supridas e complementadas 

todas as questões praticas e teóricas acerca do município e também para que houvesse um melhor 

reconhecimento prático da área pesquisada, foram feitas seis visitas técnicas ao local, leitura e discussão de 

livros e textos, pesquisas em sites, blogs, jornais e artigos científicos. Tratando das questões sociais, 

demográficas e econômicas, o município é constituído por 90 aglomerações urbanas totalizando 140,282 

km², 43.122 residências e uma população de 133.063 habitantes (IBGE). Tem sua economia fundada na 
agricultura e na pesca, e em razão de sua proximidade de São Luís, os setores secundário, caracterizado 

principalmente pelo agronegócio, avicultura e indústrias de extração de água mineral, e o setor terciário 

tomaram considerável impulso nos últimos anos. Possui muitas áreas verdes ainda não habitadas e ou 

ocupadas por atividades humanas. Seu clima é quente, mas agradável, amenizado pelos ventos que sopram do 

mar. Percebe-se uma concentração maior da população nas áreas limítrofes ao município de São José de 

Ribamar e estrada de Ribamar, especificamente nos bairros Maiobão, Paranã e Vila Cafeteira, justamente por 

sua melhor localização e acessibilidade e por serem os bairros mais estruturados. E ainda várias áreas 

―vazias‖, com grandes lotes e poucas habitações, caracterizando a predominância da área rural no município. 

A área urbana do município de Paço do Lumiar apresenta uma taxa de crescimento urbano de 1016,01 % 

entre os anos 1984 e 2004 passando de 2,386 km² para 26,628 km² (NUGEO). Atividades econômicas que se 

destacaram no município favoreceram o deslocamento urbano de habitantes dos municípios vizinhos tanto 

pela presença de empresas de destaque (Mar Doce, Impermix, Frango Americano, etc.) como por 
investimentos públicos beneficiados pela Caixa Econômica: o programa Minha casa Minha vida. Já a 

economia desenvolvida pelo setor primário, em especial a agricultura, a pecuária e a pesca, é também um 

importante meio de consumo e trabalho para a população, dada a grande quantidade de áreas rurais na região, 

onde tais atividades estão concentradas na agricultura de subsistência e na produção de verduras e legumes 

destinados às feiras e mercados de São Luís e São José de Ribamar. É o município da Região Metropolitana 

com menor PIB per capita, apresentando um crescimento populacional de 50% em menos de 10 anos.  Em 

relação aos acessos, o município é servido de duas rodovias estaduais, a MA- 201, ou estrada de Ribamar e 

MA-202, ou estrada da Maioba - que liga o bairro da Forquilha em São Luís ao bairro do Maiobão em Paço 

do Lumiar, a MA-204 – continuação da Av. dos Holandeses, e também por rodovias municipais. O transporte 

público é servido por ônibus, incluindo os que integram à capital e também por meios alternativos como as 

vans. Quantos as questões sociais o censo de 2010 contou no município 26.728 domicílios particulares 
ocupados e 417 não ocupados, 928 domicílios de usos ocasionais, 1.984 domicílios particulares não ocupados 

vagos, totalizando 30.057 domicílios particulares e nove domicílios coletivos. Possui seis unidades de saúde 

municipais e duas privadas. A renda per capita do município continua inferior ao índice do país e a 

desigualdade social continua em constante crescimento, passou de R$ 113,16 em 1991 para R$ 145,69 em 

2000. O Índice de Desenvolvimento Humano (1991 – 2000) houve pouca evolução em 10 anos, subiu de 

0,679 para 0,727; O maranhão possui IDH de 0,64 enquanto o Brasil 0,77. As escolas mais freqüentadas pelo 

ensino infantil são privadas contabilizando um total de 2.833 matrículas no ano de 2004 em um total de 51 

escolas, os ensinos fundamentais e médios apresentam maior freqüência em escolas estaduais e contabilizam 

14.527 matrículas no mesmo ano em um total de 68 escolas, assim como os ensinos especiais e de jovens e 

adultos, o que representou uma queda perceptiva da taxa de analfabetismo do município se comparados os 

anos 1991 a 2000. A maioria dos domicílios é abastecida pela rede geral de abastecimento de água em todos 

ou em pelo menos um cômodo, sendo poços e nascentes outras formas desse abastecimento; A coleta do lixo 
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é feita regularmente pelo serviço de limpeza municipal, a Limpel, empresa especializada em limpeza urbana, 

abrange cerca de 80% do território, sendo feita duas vezes por semana em área urbana e uma vez por semana 

em área rural, conforme depoimento do coordenador de Meio Ambiente, Sócrates Seichas Vegas. Porém em 

outros casos esse lixo tem destinos variados podendo ser queimado, enterrado, jogado em terreno baldio, 

logradouro ou jogado em rios, lagos ou mar. Segundo o Plano Diretor, o município de Paço do Lumiar é 
divido em seis Regiões Administrativas. Para que a pesquisa obtivesse maior efeito demonstrativo de estudo, 

foram analisados dentro de cada uma dessas regiões setores de influência, mais precisamente bairros, 

denominados nesta de ―micro pólos‖. Cada micro pólo foi descrito quanto ao seu uso, ocupação, hierarquia 

de vias e transportes, etc. 

 

Os Micros Pólos analisados são: Sede, Iguaíba, Mojó, Lima Verde, Paranã, Vila Cafeteira, Pau Deitado e 

Timbuba. A descrição de cada micro-pólo foi baseada nas anotações obtidas através das visitas técnicas in 

loco. A sede do município conserva ares rurais, assim como grande parte de seu território. Está na categoria 

de povoado, com 466 imóveis e 1.438 habitantes, e se concentra ao redor da praça principal, nela há presença 

da prefeitura, igreja Nossa Senhora da Luz, escolas, Ginásio, Secretarias de esporte, lazer e cultura, correios, 

Câmara Municipal e uma delegacia especial. São poucas as edificações residenciais, elas são de até dois 

pavimentos, a via é asfaltada, o uso é misto e as casas são de alvenaria. O transporte público é presente assim 
como os transportes alternativos. Já o bairro Iguaíba está na categoria de povoado com 1.433 imóveis e 4.425 

habitantes. Seguindo a mesma avenida de acesso ao Iguaíba encontra-se a Vila Romualdo, nela há presença 

de algumas granjas como a ―Penalva‖ e a ―Antonio Pádua‖. Ao longo da avenida encontra-se também a 

empresa de água mineral Mar Doce, uma fábrica de gelo em frente, e as casas do entorno são em sua maioria 

de taipa, a rua é sem pavimentação e predomina o uso residencial. Em Iguaiba os equipamentos urbanos 

encontrados foram escolas, igreja, campo de futebol e cemitério. As casas são de alvenaria, a maioria das 

ruas é asfaltada, porém quando não o são encontra-se piçarra, o uso predominante é residencial. A via de 

acesso ao porto de Iguaiba é pavimentada, há pequenos comércios e casas na beira da estrada, e estas 

geralmente são de taipa. O porto é o ponto final de ônibus e mini vans. O bairro Mojó também está na 

categoria de povoado, possui 326 imóveis e 1.006 habitantes. A entrada principal ao bairro é pela rua Sto. 

Antonio, que é asfaltada somente no começo. Há presença de cemitério, granjas, escolas, pequenos 
comércios, igreja, e grandes lotes usados como sítios. Nas ruas transversais há predominância de casas de 

taipas, apresentando uma característica bastante rural ao bairro. O bairro Lima Verde tem categoria de 

povoado, com 849 imóveis e 2.620 habitantes. As ruas do bairro têm função mista, são semi-pavimentadas, 

possui canteiro central arborizado e possui habitações de até dois pavimentos. Há uma caixa d‘água da 

Caema no canteiro central, são dois poços artesianos que abastecem o bairro, tem água disponível todo dia, o 

abastecimento é satisfatório, o que falta é expansão da rede para futuro processo de pavimentação. Segundo 

os moradores há carência de transporte público na margem da MA 201, principal acesso ao bairro. A linha 

alimentadora pública de ônibus percorre todo o bairro, entra pela rua da Ata, passa pela Sapoti e desce a av. 

da Laranja e retorna por ela até o terminal da Cohab. As ruas mais habitadas na área são a do Mamão, a mais 

deficiente em infra-estrutura do bairro, e Cupuaçu. O residencial Lima Verde começou com a liberação de 

250 casas pela CAIXA. A união do morados do residencial Lima Verde, junto com a comunidade, inaugurou 

a Escola Lima Verde, a única escola pública do bairro para 140 alunos. Há mais duas escolas particulares no 
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bairro. O posto de saúde mais próximo é no Maiobão. Há coleta de lixo 3 vezes por semana. As casas estão 

sendo mais valorizadas atualmente, o preço gira em torno de 80.000 reais o lote. O bairro Maiobão está na 

categoria de vila segundo o ―Projeto dos limites do municípios de Paço do Lumiar segundo o IBGE e 

retificação conforme a lei n°1890 de 07/12/1959‖,  possui 5.941 imóveis e 18.331 habitantes. O bairro é uma 

exceção ao município, pois é nele que se concentram as atividades terciárias do município. Sua construção 
data de 1980. No decorrer da visita passou-se pela Av. 01 do bairro Maiobão que é semi-pavimentada, com 

função mista, possui casas de alvenaria e de taipa, sítios, casas de eventos. Já na Av. 03 há predominância de 

comércios. A Av. 07 apresenta péssimas condições na via, muitos buracos e áreas intransitáveis por veículos, 

é a divisa entre os bairros Maiobão e Paranã. O bairro Paranã, por sua vez, apresenta 1.974 imóveis e 6.092 

habitantes. As ruas do conjunto são pavimentadas com bloquetes, têm função mista e apresenta vários 

equipamentos urbanos. A via principal de acesso aos bairros Pau Deitado e Timbuba é asfaltada, há presença 

de casas de alvenaria de um só pavimento, as ruas transversais não têm pavimentação. O transporte público é 

limitado, pois só percorre o início da via principal, porém há presença de muitos transportes alternativos. No 

local há vários pontos de pesca e de colônias de pescadores, a maioria das habitações são voltadas para o rio, 

há muita área verde e grandes sítios, pequenos bares e comércios na beira do rio, escolas, cemitério e um 

haras. Pau Deitado tem categoria de povoado, possui 1.163 imóveis e 3.589 habitantes, já Timbuba apresenta 

349 imóveis e 1.076 habitantes. Os programas Minha Casa Minha Vida localizados em Paço do Lumiar são: 
Condomínio Ponta Verde, localizado às margens da MA 201; Residencial Sítio Natureza I, II e III, também 

na MA 201; Novo Horizonte de Aparecida I, II, III, IV e V, localizado na Av. do Fiscal, s/n, Vila Cafeteira; 

Residencial Silvia Cantanhede , localizado na Rua Pedra Branca, Vila Cafeteira; ao lado deste, o Residencial 

Maria Firmina; Residencial Pitangueiras, localizado no cruzamento da MA 204 e MA 201. Feitas tais 

análises e conclusões, o município de Paço do Lumiar está passando por grandes transformações tanto 

economicamente quanto espacialmente, fato notado principalmente nas áreas limítrofes com os outros 

municípios, em especial com São José de Ribamar, onde a proximidade de ambos também implica em 

divergências acerca dos reais limites dos municípios, e conseqüentemente qual órgão administrativo tem 

competência no local, gerando desconforto e desentendimentos entre a população e seu órgão responsável. A 

dependência econômica em relação à capital o tem transformando em um dormitório de muitos que 

trabalham e consomem serviços em São Luís, situação reforçada pela grande disponibilidade de terras e a 
pouca eficaz gestão administrativa, fatos que tem levado a uma ocupação caótica de áreas rurais por aqueles 

que chegam a Paço devido ao custo elevado da vida na capital. Além de levar ao desconhecimento sobre os 

riscos sócio-ambientais que vem ocorrendo no município, a inexistência de qualquer informação sobre este 

processo de ocupação territorial impede a elaboração de políticas públicas capazes de controlar e orientar o 

movimento populacional que, face aos novos investimentos econômicos na região, tendem a se agravar. 

(BURNETT, 2007). Avaliando a legislação do uso do solo e suas alterações provocadas pelas demandas das 

atividades produtivas e pelas necessidades sociais percebe-se que sua aplicação e fiscalização pela prefeitura 

de Paço do Lumiar não são eficazes. Muita área destinada à preservação ambiental encontra-se com 

loteamentos e habitações desordenadas. Os investimentos econômicos, exemplificados neste relatório pelo 

projeto da Caixa Econômica são de extrema importância para avaliação e caracterização desse crescimento 

observado no município, por ser fator de deslocamento, e conseqüentemente adensamento do local, 

produzindo empregos e novas formas de vida e moradia à população local e às suas áreas vizinhas. Porém o 
que não estão sendo avaliados e investigados são os impactos que tais investimentos acarretam ao município, 

já que não há regulamentação prevista desse tipo de modalidade pelo Plano Diretor, nem previstos locais 

específicos para sua implantação. Ao longo desses seis meses de pesquisa, foi visualizada a dificuldade para 

adquirir informações no município através dos órgãos públicos competentes, tais como informações mais 

específicas sobre cada localidade e seu histórico. Um dos grandes problemas enfrentados também foi a 

inexistência de um mapa com a região metropolitana mais especificado e atualizado com os reais limites de 

cada município, porém tal mapa foi substituído pela junção de vários outros mapas mais simples que 

auxiliaram na marcação das rotas e identificações de locais. Os dados levantados nesse trabalho nos dão uma 

idéia geral de como está caminhando o processo de crescimento do município e como está sendo distribuído 

o solo e sua ocupação, as conseqüências para o meio ambiente, para a população e para os demais municípios 

da RMSL. Devemos entender que a maioria dessa população vive em condições precárias, com infra-
estrutura e saneamento insuficientes ou quando muito ausentes, e que ao passo que caminha o processo, tudo 

isso tende a piorar se não forem a ocupação do solo e seu uso um tópico importante para a administração 

pública.  

 

Palavras-chave: Paço do Lumiar, Região Metropolitana da Grande São Luís, Uso do Solo 
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A preocupação com a gestão dos centros históricos do Brasil esteve por muito tempo associada à visão 

museográfica e monumental destes, porém percebe-se que houve uma mudança nesse pensamento, e tal 

mudança foi benéfica aos centros históricos, pois a partir desse momento esses seriam tratados como parte 

viva da cidade, e não mais como um museu ao ar livre e o homem como sujeito social com discernimento 

para lhe dar forma. A integração da dimensão social com o processo de preservação possui grande vínculo 

com a questão habitacional em centros históricos. No centro histórico de São Luís, o setor habitacional é 
caracterizado pela precariedade da população residente, por poucos exemplos de políticas habitacionais, e as 

existentes pouco fazem para aliar a preservação e conservação física dos imóveis com a melhoria na condição 

de vida dos habitantes. A pesquisa intitulada ―O uso habitacional e sua integração ao processo de preservação 

urbana‖, busca compreender a integração da dimensão social pelo processo de preservação urbana pelos 

habitantes do centro histórico de São Luís e foi desenvolvida inicialmente em dois subsetores: o subsetor 

Desterro e o subsetor Praia Grande. A reabilitação urbana existe hoje com a finalidade de reabilitar bairros 

em processos de perda gradual das dinâmicas de integração com a cidade e consigo mesmo, manter as 

populações que vivem nesses bairros e, principalmente, dar maior qualidade de vida a esses habitantes, mas 

esses objetivos foram determinados ao longo das últimas décadas devido a várias tentativas com 

consequências benéficas e maléficas, principalmente no mundo ocidental, que são signatários da idéia de 

conservar e preservar seus centros. A reabilitação urbana surgiu na década de 60 a fim de reverter o processo 
de degradação que acontecia nos centros urbanos da época, os países da Europa criaram uma política de 

reabilitação de grande escala, cujo princípio é a conservação integrada e os meios de intervenção foram: a 

preservação do patrimônio cultural; planejamento do território; urbanismo e proteção ambiental. Importante 

expor que a política de reabilitação criada e denominada de conservação integrada consiste em medidas que 

buscam a preservação do patrimônio cultural, o planejamento do território, a urbanização e a proteção 

ambiental, através da participação social integrada com as ações governamentais. Na década de 80 o grande 

problema dos centros urbanos era a gentrificação e a solução surgiu com um projeto urbano que consistiu em 

fazer uma política global de reabilitação das cidades históricas visando o desenvolvimento econômico, a 

melhoria da qualidade de vida e a coesão social. Nos anos 90, o comunismo acabou e muitos países uniram-

se ao grupo europeu que busca a reabilitação urbana nos centros históricos e todas as medidas anteriores 

foram aplicadas a esses países também, a fim de reduzir as diferenças sociais entre os países novos e antigos. 

Nos anos 2000, o desafio urbano consistiu em integrar todos os aspectos políticos, sociais e econômicos, 
ambientais e culturais. Ainda, o conceito divide os objetivos entre territoriais e humanos. De tal forma que os 

objetivos territoriais subdividem-se em: conservação integrada do patrimônio; direito a habitação; coesão 

territorial entre diferentes regiões; e desenvolvimento sustentável da cidade através de uma gestão 

ecologicamente prudente. Os objetivos humanos ramificam-se em: desenvolvimento econômico local; coesão 

social; e o respeito à diversidade cultural. O entendimento dos objetivos humanos são mais importantes para 

a pesquisa: o desenvolvimento econômico local. Esse está vinculado com a independência dos centros 

urbanos, a partir da integração das funções nos centros urbanos; o segundo objetivo é a coesão social que 

busca garantir o acesso aos direitos básicos a todos os cidadãos, sem distinções discriminatórias; o ultimo dos 

objetivos humanos é o respeito à diversidade cultural – esse é de construção coletiva, que surge a partir da 

história e das memórias sobre as origens comuns a um povo. Os objetivos humanos, principalmente a coesão 

social, seriam os de maior importância para o centro histórico de São Luís Além do conceito de reabilitação 
urbana, outro de grande importância para essa pesquisa é o de gentrificação. Por gentrificação, na atualidade, 

entende-se como um processo de mudança social, espontânea, consequente da exigência econômica da 

cidade global que ocorre em centros urbanos decadentes, onde passam a existir todos os serviços necessários 

para suprir as necessidades dessa cidade global, atraindo assim, uma classe média alta e que resultará na 

exclusão das classes populares que ali residiam, podendo ser, ainda, a mudança funcional de um bairro antigo 

e sua transformação sociológica. Os conceitos de planejamento urbano, desenvolvimento sustentável também 

possuem importância para a pesquisa e esses são: Desenvolvimento sustentável é quando o sitio alcança a 

autonomia econômica, cultural, social e ambiental, conseguindo assim manter-se sem a constante intervenção 

do Estado. E planejamento urbano é o processo de concepção de programas que buscam aperfeiçoar certos 
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aspectos da cidade ou da produção do espaço em consonância com as pessoas que lhe dão sentido, sempre 

visando à melhoria da qualidade de vida da população. Foram utilizadas várias bibliografias como 

―Orientations sur la réhabilitation urbaine‖, para o embasamento teórico, foi feito também um levantamento 

fotográfico e elaborados formulários para um levantamento arquitetônico e urbanístico e entrevistas com os 

moradores a fim de reunir dados para a análise e comparação entre os dois subsetores. Fazendo uma análise 
dos dados obtidos podemos inicialmente, compará-los a Europa dos anos 60, cujo descaso político é 

característico, e muitas deficiências urbanas e arquitetônicas são evidenciadas, como o vandalismo, o 

abandono, a apropriação indevida, a invasão dos casarões e intensa degradação física, social e econômica. 

Para atingir os objetivos do projeto, que são: constituir uma base de informações sobre a dinâmica urbana e 

patrimonial do sítio analisado; determinar os níveis de integração das funções urbanas existentes ao processo 

de preservação urbana e analisar o uso residencial no sitio em estudo no que se refere a densidade, nível de 

renda e tempo de moradia, fez-se necessário o uso de indicadores que pudessem nos dar informações 

específicas sobre os assuntos supracitados. Tais indicadores foram: uso atual, tipo de moradia, serviço, 

equipamentos, renda familiar, densidade por imóvel, faixa etária e tempo médio de habitação. O uso atual de 

ambos os setores é predominantemente não-residencial, o tipo de moradia majoritária no Desterro é própria e 

na Praia Grande é alugada. Quanto aos serviços, eles são oferecidos com uma boa qualidade, e os 

equipamentos ainda não estão disponíveis para a maioria dos habitantes. No Desterro, a renda familiar média 
da maioria dos entrevistados é de 1 à 3 salários, e na Praia Grande a renda familiar média dos entrevistados é 

de 3 à 5 salários mínimos. A densidade por imóvel do Desterro é 5,5 hab/imóvel e da Praia Grande é 2,8 

hab/imóvel. A faixa etária da maioria dos moradores de ambos os subsetores é de 19 à 65 anos, 

demonstrando assim, que a população majoritária das áreas é jovem. A respeito do tempo médio de habitação 

desses subsetores, observa-se que no Desterro a média é de 31,1 anos e na Praia Grande é de 15,4 anos. É 

importante ressaltar que os grandes projetos e investimentos governamentais sempre se direcionaram para o 

subsetor Praia Grande e poucas vezes para o Desterro. Baseado nisso, percebe-se o motivo das diferenças de 

usos, e principalmente arquitetônicas e sociais. Acreditamos que nossa pesquisa tenha sido de grande 

relevância acadêmica, pois ela permitiu conhecer e diagnosticar os subsetores escolhidos. Dessa forma, as 

caraterísticas desses subsetores ficaram evidentes. Tais informações são vitais para o desenvolvimento de 

planos e ações urbano/políticas de intervenção nesse sítio, que já embasados poderiam ser direcionados com 
maior eficácia às necessidades físicas dos imóveis, sociais e econômicas das áreas. 

 

Palavras-Chave: Habitação; Centro Histórico; Conservação Integrada; Gentrificação; Coesão Social 
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O som é a principal ferramenta de comunicação do homem evidenciado na fala. Há, no entanto, diversas 

maneiras de se obter, perceber, emitir, reproduzir e transmitir sons. E, muitas vezes vemo-nos afetados por 

sons praticamente imperceptíveis. Em uma definição simplória, o som nada mais é que uma onda 

longitudinal captada por nossos ouvidos e traduzidos em pulsos elétricos. As ondas mecânicas necessitam de 

um meio material para propagar-se, como por exemplo, o ar. Para (ROSSA, 2005), o som é qualquer 
vibração, conjunto de vibrações ou ondas mecânicas que podem ser ouvidas. Para a vibração ser ouvida, é 

necessário que a freqüência do som situe-se entre 16 a 20 kHz, e a variação de pressão sonora provocada pela 

vibração atinja o limiar de audibilidade ( ). Porém, nem todos os sons são agradáveis e 

desejáveis, o que se define como sendo ruído. O conceito de ruído é associado ao som desagradável e 
indesejado. O ruído é um som de grande complexidade resultante da superposição desarmônica de sons 

provenientes de várias fontes (FERNANDES, 1999). A poluição sonora é considerada, nas últimas décadas, 

um dos principais agentes da deterioração da qualidade de vidas das pessoas, principalmente nas zonas 

urbanas, sendo o ruído oriundo do tráfego, dentre diversas outras fontes, o principal responsável pelo elevado 

nível de ruído nestas áreas. A exposição ao ruído e seus efeitos sobre a saúde é considerada na atualidade um 

problema de saúde pública crescentemente importante. O ruído interfere com a comunicação, sendo a 

dificuldade de compreensão de fala um impedimento social severo. A perda auditiva provocada por ruído 

(PAIR) é a doença ocupacional mais comum e evitável (apesar de irreversível) em todo o mundo (WHO, 

2004). (COLLEONI e cols, 1981, apud; FERREIRA, 2010), comentam que na faixa de baixas freqüências, 

iniciando-se com as freqüências infra-sônicas (abaixo de 16Hz), os efeitos do ruído (inaudível ao homem) 

são enjôos, vômitos, tonturas, etc. À medida que a freqüência aumenta, os efeitos são diferentes podendo-se 
perceber alterações na atenção e concentração mental, no ritmo respiratório, ritmo cardíaco, aumento da 

irritabilidade, perda de apetite e estados pré-neuróticos. Nas grandes e médias cidades um grande problema 

vem aparecendo a décadas, o ruído de tráfego. De acordo com (FERREIRA, 2010) este se tornou o principal 

agente da poluição sonora em meios urbanos, oriundo do crescimento do número de veículos circulando nas 

cidades, onde cada um emite ruídos com diferentes intensidades, dependendo da velocidade, das formas de 

pilotagem, do estado de conservação do veículo e do estado da pavimentação das vias. Outros fatores podem 

agravar ainda mais o nível de ruído como as inclinações, as rotatórias, os cruzamentos e as aglomerações em 

frente ao semáforo. A NBR 10.151 e NBR 10.152, são normas referentes ao controle dos níveis de ruído em 

comunidades e o conforto acústico em ambientes ocupacionais não industriais, respectivamente. Ainda 

existem as Resoluções Nº 1 e 2 do CONAMA; além da NR – 15 Anexos I e II da Portaria 3.214 de 08/06/78 

do Ministério do Trabalho. Este estudo foi realizado na cidade de São Luis do Maranhão, mais 

especificamente no trecho que compreende a Avenida Guajajaras, entre o Retorno da Praça São Cristovão, 
ponto 32 e o Retorno da Forquilha, ponto 01, visando identificar possíveis focos de poluição sonora, e assim, 

contribuir com os órgãos competentes, para que sejam tomadas medidas cabíveis. O trecho estudado foi 

dividido em 32 pontos estratégicos, onde foram realizadas 960 medidas de um 1 minuto em cada ponto, 

totalizando em 1.440 medidas e 4.800 dados referentes aos níveis , , ,  e o . As 

medidas foram realizadas em dias úteis, no período da manhã das 6:15h até as 9:30h, pela tarde das 12:15h 

até as 15:30h, pela noite das 17:15h até as 20:30h. Os dados foram obtidos realizando medições dos níveis de 
pressão sonora, por faixa de freqüência com o medidor de NPS, modelo BK2260 de fabricação da Brüel & 

Kjær, devidamente calibrado. Os dados obtidos e armazenados são implementados numa Planilha do 

Microsoft Excel 2007®, onde são efetuados os procedimentos estatísticos e torna-se possível a plotagem de 

gráficos do perfil acústico de cada ponto. Observou-se um grande fluxo de veículos durantes as medições, 

chegando-se a uma média aproximada de 3.500 veic./ hora, entre veículos pesados, médios e motocicletas. 

Verificou-se que o trecho estudado compreende área predominantemente comercial, e escolar com uma 

pequena parcela representativa de característica residencial. Para as medições realizadas em horário de pico 

considerou-se o trânsito intenso, ou seja,  = 70 dB(A). Todos os pontos apresentaram  maior que 70 

dB(A), ou seja, não estão de acordo com a NBR 10.152. A ocorrência desse fato pode estar ligada ao 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bksv.com%2Fproducts.aspx&rct=j&q=bruel%20%26%20kjaer&ei=nkn9TaWoJILl0QH5pcjgCA&usg=AFQjCNFOXec7kaFvSWZcjRv5H-SeKqVAxg&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bksv.com%2Fproducts.aspx&rct=j&q=bruel%20%26%20kjaer&ei=nkn9TaWoJILl0QH5pcjgCA&usg=AFQjCNFOXec7kaFvSWZcjRv5H-SeKqVAxg&cad=rja
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crescente aumento da frota de veículos na cidade, fazendo com que a cada dia mais veículos novos trafeguem 

nas vias e consequentemente afetem as leituras nos respectivos pontos. Um tipo de veículo que merece 

destaque neste computo dos mais ruidosos, e que talvez seja o principal responsável pelos acentuados níveis 

de ruídos no trecho são as motocicletas, juntamente com os veículos pesados. A figura 1 ilustra a circulação 

de muitas motocicletas em relação à quantidade de veículos leves, ou seja, o número de motocicletas tem 
aumentado tanto, a ponto de fazer páreo à quantidade de veículos médios.  
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Analisando as faixas de freqüência da conversação (500 Hz – 2000 Hz) e as faixas de freqüência de maior 

sensibilidade do ouvido humano (2000 Hz – 5000 Hz), verificou-se que os valores obtidos podem estar 

ligados a dificuldade de comunicação, estresse e incômodos, mas não causando sérios danos ao aparelho 

auditivo. O estudo confirmou a existência de poluição sonora no trecho estudado, concluindo que o principal 

agente deste tipo de poluição é o ruído oriundo do tráfego de veículos, ou seja, o barulho gerado pelo alto 

fluxo de automóveis, principalmente, nos horários de pico. O mau estado de conservação dos veículos, 

principalmente ônibus e caminhões, também foi um fator que influenciou bastante nos resultados, bem como 

a grande quantidade de motocicletas. A engenharia trabalha no ramo da acústica com a intenção de 

aperfeiçoar projetos, diminuindo o nível de ruído gerado pelos mais diversos tipos de máquinas, componentes 

e equipamentos, assim trazendo uma melhor aceitação e qualidade de vida da população. Através dos níveis 
mostrados no Gráfico 1 e Tabela, a presença da poluição sonora foi confirmada, espera-se agora por parte dos 

órgãos competentes, responsáveis pelo controle do ruído, tomar medidas cabíveis para a sua redução e 

controle, garantido assim à saúde e bem-estar da população. 
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Gráfico 1 - Perfil acústico das medições realizadas nas proximidades da Rotatória dos Supermercados 

Matheus (ponto 22). 

 

Tabela 1- Níveis globais no ponto 21 medidos em dB (A). 

 

Ponto 21 
 

    

Média Global 84,4 93,9 78,4 79,3 86,8 

Desvio 1,3 1,7 3,8 3,0 0,6 

 

Palavras-chave: som, ruído, poluição sonora, tráfego. 
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O crescimento acelerado da cidade de São Luís deu origem a inúmeros conflitos e congestionamentos nos 

principais corredores viários. O município contém atualmente cerca de 263.978 mil veículos (DETRAN, jul 

2011), dos quais quase 250 mil são para uso particular, com uma pequena quantidade voltada para o 

transporte coletivo. Para que se possa entender os atuais problemas é necessário primeiramente entender a 

mobilidade urbana, a qual é o resultado da interação dos deslocamentos de pessoas e bens entre si e a própria 

cidade (Ministério das Cidades, 2005); a acessibilidade, a qual diz respeito a facilidade em cruzar o espaço e 

o acesso direto aos modos de locomoção ou aos destinos desejados (VASCONCELLOS, 2001);  o trânsito, o 

qual é entendido como a utilização das vias pelos diversos modos de locomoção e para diversos fins, esteja 
ela em movimento ou não (CTB,1997); e o transporte urbano, aqui entendido como os meios de locomoção 

existentes: ônibus, metrô, veículo automotor, motocicleta, bicicleta, a pé, etc. Entendido estes quatro pontos 

principais pode-se partir para o estudo da malha viária da cidade, para isso é necessário fazer um estudo do 

crescimento e desenvolvimento de São Luís, partindo do início do século XIX aos dias atuais. É possível 

perceber que a cidade cresceu de acordo com a sua evolução econômica, refletindo assim nos meios de 

locomoção utilizados. Naquela época os transportes mais utilizados eram por tração animal, passando a ser 

modificados somente no início do século XX, com a implantação do bonde como transporte coletivo e do 

veículo automotor posteriormente. As modificações foram acompanhadas dos Códigos de Postura, 

totalizando 5, sendo o primeiro implantado em 1842 e o último em 1968 (ALCÂNTARA, 2009), já 

acompanhando um crescimento extraordinário da população e as mudanças no transporte coletivo, que 

passou a ser feita pelo ônibus, no lugar do bonde, tal como a implantação de novas avenidas e a expansão da 
cidade para além da margem direita do Rio Anil, feita através das Pontes do São Francisco, Bandeira 

Tribuzzi, e a, popularmente conhecida, do Caratatiua. Nesta mesma época criou-se o primeiro Plano Diretor, 

Lei 2.155/75, o qual previa o crescimento horizontal da cidade, estabelecia o Distrito Industrial e as novas 

áreas residenciais. Com o novo perfil e traçado das ruas, fez-se necessário a criação de um Novo Plano 

Diretor, a Lei 3.255/92, o qual previa um crescimento vertical, e junto a ele a Lei Orgânica do Município 

(1990), a qual caracterizava o que era a zona urbana; a Lei Complementar n°3.253/92, a qual dispõe sobre o 

Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do município de São Luís; e as Zonas de 

Interesse Social, as quais estabeleciam padrões especiais de uso e ocupação que tendem a viabilizar a 

regularização de assentamentos habitacionais irregulares. É possível perceber que a cidade cresceu nestes 

últimos 50 anos, e que este mesmo crescimento, o qual deu origem à execução de grandes avenidas que 

conectavam os novos bairros a zona central de São Luís, levou, há alguns anos, à formação de diversos 

congestionamentos em vários pontos, sobretudo nos horários de pico. Diante da situação na maioria das 
cidades, se fez necessário elaborar uma lei que abordasse pontos da política urbana, desta forma esta mesma 

lei que teve o início na década de 60, só teve vigência a partir do ano 2001, a mesma determina que todos os 

municípios com mais de 20.000 mil habitantes criassem um Plano Diretor ou reformulassem o já existente 

para se adaptar a realidade destes, sendo São Luís uma destas cidades. O atual Plano Diretor, Lei 4.669 de 

2006, apresenta pequenos conflitos com a Lei 3.253/92, a qual trata do Zoneamento, Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do município, visto que esta foi elaborada em 1992, e a cidade já apresentou um 

crescimento maior do que o que está na Lei, tal como já apresenta a formação de novas vias. Inúmeros são os 

conflitos que podem ser vistos nas atuais avenidas, entre pedestres e veículos, e os veículos de pequeno, 

médio e grande porte entre si, os quais não só geram acidentes, por vezes fatais, como também proporciona 

um aumento na formação do congestionamento. Diante da atual situação da malha viária de São Luís, tanto a 

Prefeitura como o Governo do Estado criaram projetos que podem otimizar o trânsito, o que deu origem a 
proposta de novos corredores viários, sendo um a Via ―Expressa‖ (O ESTADO DO MARANHÃO) e o outro 

de um novo corredor viário, o qual foi aceito para a nova etapa do PAC - Programa de Aceleração do 

Crescimento - nas ações de Mobilidade Urbana (JORNAL PEQUENO). Para este trabalho foi escolhida a 

Av. do Africanos para levantamento e análise de dados, dentre os seis corredores viários identificados como 

os que partem da Zona Central, os quais foram Av. dos Portugueses,   Av. Euclides Figueiredo, Av. Marechal 

Castelo Branco,  Av. Getúlio Vargas e  Av. Kennedy. Abaixo está o mapa contendo os seis corredores viários 

de São Luís que partem do anel viário o qual circunda o centro da cidade. Em seguida um detalhe do mapa 

esquemático que mostra a extensão do corredor analisado. 
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No que diz respeito ao corredor analisado (Av. dos Africanos), a sua capacidade de tráfego está superior ao 

máximo recomendável e sua largura é inferior ao mínimo estimável. Isto torna a via suscetível a maior tempo 

de congestionamento e a acidentes causados por imprudência devido à falta de paciência e educação no 

trânsito. O desenho da via que dispõe de canteiros centrais com conversão à esquerda e de vias de acesso a 

bairros a 90º com a avenida estudada, aliada a escassez de sinalização (vertical e horizontal) e de fiscalização 
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do controle de velocidades, são responsáveis pelo alto índice de acidentes nesta via. O que existe nesta via 

hoje, são espaços desorganizados (por falta de sinalização adequada e fiscalização) para o modo motorizado, 

principalmente o veículo particular (já que poucas linhas de ônibus usam essa via em seu itinerário), mas 

mesmo desorganizados estes espaços existem e foram projetados para este propósito. Por outro lado, outros 

modos de transporte, como a bicicleta e o pedestre não têm vez e ficaram fora do projeto deste corredor que 
já não consegue comportar tantos veículos nos horários de pico. De acordo com o que rege um planejamento 

voltado à mobilidade sustentável, outros modos de transporte deveriam ser incluídos no espaço desta via de 

forma a manter, de maneira equilibrada, o maior número possível de opções adequadas de circulação entre a 

origem e o destino da população usuária desse espaço. Este trabalho contribuiu para ampliar a visão de que 

medidas podem e devem ser tomadas, mas de maneira correta para que nenhum modo seja privilegiado em 

detrimento de outro. E, aqui foi dado o primeiro passo para se compreender como está o trânsito na cidade de 

São Luis, para que se chegue, em trabalhos futuros a um diagnóstico e solução dos principais problemas.  

 

Palavras-chave: Trânsito, Corredores Viários, Transportes Urbanos. 
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O município de Raposa, alvo do presente estudo, encontra-se situado na região norte do Estado, na 

Microrregião da Aglomeração Urbana de São Luis, e na Mesorregião Norte Maranhense. Limitando-se com o 

município de Paço do Lumiar (sul e oeste) e o oceano Atlântico (norte, leste e oeste), e tem como principal 

via de acesso a Rodovia MA-203.  O trabalho, desenvolvido durante a vigência da Bolsa de Iniciação 

Científica BIC/FAPEMA, teve por objetivo o levantamento, sistematização e espacialização das condições de 

uso do solo no município da Raposa, buscando caracterizar seus eixos de urbanização, principais tipologias 

dos assentamentos humanos e qualidade de acesso à infra-estrutura e aos serviços. Foram levantadas 

informações sobre o histórico da ocupação territorial, formação política, configuração geográfica do 
município, com identificação de principais núcleos urbanos, vias de acesso e recursos naturais; E sobre 

espacialização das condições de uso do solo quanto à produção, habitação, transportes, saneamento, meio-

ambiente; com a elaboração de cartografia temática geral do município com identificação dos diferentes tipos 

de uso do solo, suas relações com atividades econômicas e a utilização do meio ambiente. Primeiramente, 

fez-se necessário o desenvolvimento de estudos de conceitos tais como de Urbanização, Metropolização, 

Espaço Rural e Urbano e Região Metropolitana. Seguindo o plano de trabalho realizou-se pesquisa 

bibliográfica e iconográfica sobre o município de Raposa, realizada por meio de jornais, revistas, 

monografias, entre outros. Com o objetivo de enriquecer o trabalho, foram realizadas visitas técnicas. De 

forma que pudesse oferecer ainda que empiricamente, dados para configurar o município na sua forma atual, 

no que diz respeito às características de urbanização, tipologias de habitações, comércio, serviços, bem como 

a verificação das condições e do acesso à infra- estrutura. As atividades internas da pesquisa foram realizadas 
no Laboratório de Análise Territorial e Estudos Sócio-Econômicos – LATESE do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Onde eram programadas as visitas com auxilio 

das imagens aéreas do software Google Earth. O inicio do povoamento da região, que inicialmente era 

considerado povoado do município de Paço do Lumiar, remonta aos anos cinqüenta do século XX, quando 

pescadores cearenses fugindo da seca, se fixaram no território de Raposa, posteriormente trouxeram consigo 

suas mulheres, as conhecidas rendeiras de bilro do município. Até hoje, a pesca e o artesanato são as 

principais atividades econômicas do município. Devido seu inicial isolamento, a referida comunidade foi 

considerada uma ilha linguística cearense por pesquisadores ate final da década de 1970. O marco inicial de 

intensificação do povoamento ocorreu durante o Governo de José Sarney (1965-1970), quando houve a 

ligação da vila à capital, São Luís, por uma estrada de piçarras, o que propiciou um significativo incremento 

tanto em termos de dinâmicas de ocupação humana, quanto de crescimento das relações socioeconômicas. 

Criado pela Lei Estadual 6.132 de 10 de novembro de 1994, o município de Raposa foi emancipado de Paço 
do Lumiar (MARANHÃO, 2008). A criação do município de Raposa, para atender aos anseios de um novo 

modelo de divisão político-administrativa, fez surgir um novo município sem nenhum planejamento urbano, 

social ou ambiental. O crescimento horizontal da então área rural foi impulsionado. Houve uma extensiva 

conversão dos elementos ambientais em espaço humanizado (KATER, 1986-1987). E ocorreu, então, a 

proliferação de assentamentos populacionais e ocupações irregulares que, por falta de planejamento 

adequado, comprometem os ecossistemas locais, alem de causar sérios problemas sócio-econômicos para o 

município. E hoje um dos danos ambientais mais significativos são a degradação e o aterramento do 

manguezal - área onde a cidade está assentada, e pior, quanto mais à cidade cresce, mais o ecossistema sofre 

e a população padece, com isso, algumas doenças de veiculação ambiental tornaram-se endêmicas, dentre as 

mais importantes, verminoses, diarréia, calazar, dentre outras. Em relação ao povoamento, ocupou-se 

primeiro o litoral, para depois avançar para o interior, configurando o que hoje é a Avenida Principal de 
Raposa, de onde partem as ocupações e povoados de suas imediações, e que corta desde o extremo do cais do 

porto (Praia da Raposa) até a saída da cidade. Assim os primeiros bairros ocupados, são conhecidos como 

Inhaúma e Cacarape, estão localizados entre o porto da Raposa e a Praça Chico Noca, na parte baixa, onde os 

problemas de urbanização são mais críticos. Numa região próxima ao mar em área de vegetação de mangue; 

essa área foi aterrada, dando a possibilidade da fixação de moradias. Mesmo com a pavimentação asfáltica da 

avenida principal e de algumas ruas, a maioria das casas tem seus quintais alagadas pelo movimento das 

marés. O primeiro censo demográfico encontrado na pesquisa, realizado pelo IBGE, data de1991 e registrou-

se que havia 13.089 habitantes, sendo 4.364 localizadas na sede da então Vila, então classificadas como 

população urbana e 8.725 residentes nas imediações desta, e classificados como população rural, pelo IBGE. 
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No período 1991-2000, a população de Raposa teve uma taxa média de crescimento anual de 3,12%, 

passando de 13.089 em 1991 para 17.088 em 2000. A taxa de urbanização cresceu 99,57% passando de 

33,34% em 1991 para 66,54% em 2000. No período de 2000-2010 crescimento anual da população foi de 

4,40 %, aumentando de 17.088 habitantes, para 26.327 em 2010. No que se refere à educação, renda e 

habitação, em 2003, o município possuía 81,5% de jovens entre 15 a 17 anos e 66,9% entre 18 a 24 anos, 
todos esses jovens com menos de oito anos de estudo. Os dados do IBGE apontam também que o município 

possui na sua população adulta 29,2% de analfabetos, 82,4% com menos de oito anos de estudo e 52,7% com 

menos de quatro anos de estudo, apresentando uma média ínfima de 3,8 anos de estudo. Os dados de 1991 

são quando o município ainda era um povoado de Paço do Lumiar. Então no período 1991-2000, a taxa de 

mortalidade infantil do município diminuiu 41,16%, passando de 79,68 (por mil nascidos vivos) em 1991 

para 46,88 (por mil nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 5,54 anos, passando de 

58,17 anos em 1991 para 63,71 anos em 2000. Em relação aos aspectos econômicos o município de Raposa 

possui uma das maiores colônias de pescadores do Estado do Maranhão, consolidando-se a pesca, como a 

principal atividade econômica do município, atingindo uma renda anual de 7,1 milhões de reais e 

correspondendo a quase 10% do faturamento total do Estado nesse ramo da economia (FEITOSA E 

TROVÃO, 2006, p.139). Na época de safra, período de abril a junho, a economia local dinamiza-se devido 

ao aumento de produção e conseqüentemente ao aumento de da circulação de dinheiro, principalmente em 
função do comércio, que se expande. Entretanto, de janeiro a março, período considerado de entressafra, a 

produção diminui e essa dinâmica econômica desaparece. (SILVA, 2004). O artesanato também é importante 

fonte de renda para a comunidade do centro da cidade, pois o trabalho das rendeiras na Raposa é tão 

importante quanto a atividade pesqueira, principalmente para o mercado turístico local. Quanto ao PIB 

(Produto Interno Bruto) em 2008 chegou aos R$ 98 818 (noventa e oito milhões, oitocentos e dezoito mil 

reais) e o FPM (Fundo de Participação do Município) de 2006 foi da ordem de R$ 5.870.437,40 (cinco 

milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) (IBGE, 2008). No 

que diz respeito ao transporte, foi durante a gestão do prefeito Tadeu Palácio( 2005-2008) que foram 

implantadas as linhas semi-urbanas do município de Raposa, integradas ao Sistema Integrado de Transporte 

de São Luís. A medida foi fruto de um convênio entre a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado, 

oficializada realizada em abril de 2007. A empresa que faz a rota entre os municípios de São Luís e Raposa, é 
a Viação Litoral, com as linhas T970 – A965 – T984 – A995 e etc., algumas dessas linhas são alimentadoras 

(esse tipo de linha só vai até o Terminal e volta), mas na realidade os números com início 9, significa que são 

Terminais Intermunicipais, ou seja, circulam  no município da Raposa, assim como em São José de Ribamar, 

Paço do Lumiar. Vem até os Terminais da Praia Grande ou Cohab/Cohatrac, mas nenhuma dessas linhas 

entra nos Terminais da Cohama/ Vinhais, São Cristovão e Distrito Industrial. A partir de exposto, percebe-se 

que o município de raposa, assim como os outros da Ilha reflete todas as transformações pelas quais São Luís 

passou e/ou esta passando. Por exemplo, a urbanização de São Luis foi acelerada na década de 1990 e, sem 

planejamento adequado, acarretou sérios problemas urbanos com reflexos econômicos, demográficos e 

sociais nos outros municípios da Ilha. Dentre estes intensificou a expansão desordenada em áreas rurais e 

urbanas, ambientalmente frágeis que necessitam de cuidados por parte do poder público. A principal 

conseqüência desse crescimento da capital no município de Raposa foi a ocupação de área irregular do 

território, prejudicando o ecossistema local. Raposa emancipou-se de Paço do Lumiar há aproximadamente 
17 anos. E seguindo a tendência dos outros municípios da Ilha, esta em pleno crescimento. No entanto, o 

município de Raposa, desde a sua criação, cresce sem qualquer tipo de planejamento. O processo de 

urbanização do município está acelerado, muitas áreas que há 5 ou 6 anos era apenas área verde, hoje estão 

ocupadas, e na maioria das vezes ocupações irregulares, sem qualquer tipo de infraestrutura urbana. 
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Orientador: Prof. Dr. Alex Oliveira de Souza  

Departamento de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 

 

A presença de atividades econômicas em áreas de preservação urbana corresponde a um fator primordial para 

a manutenção das dinâmicas socioeconômicas de uma região. Desta forma os métodos de preservação e 

reabilitação patrimonial objetivam além de resguardar os elementos contidos no tecido urbano, conservar as 

relações econômicas e sociais geradas por eles.  Diversos são os autores e referências que consideram, 

relatam e avaliam a importância do papel das atividades econômicas nos processos de preservação urbana. 

Alguns as analisam como um elemento motivador e indispensável para o sucesso de processos de 

reabilitação. Outros fazem avaliações e quadros comparativos sobre o papel da economia em diferentes zonas 

patrimoniais. Atualmente as cidades são por essência lugares de concentração de problemas sociais. Por tal 

motivo são muitos os desafios a serem vencidos pelas políticas urbanas. Com o aumento do número destas 
problemáticas foram surgindo diversos conceitos como à conservação integrada, a coesão social, a coesão 

territorial, e o desenvolvimento sustentável. Grande parte desses conceitos referem-se a situações desejadas 

nos territórios que sofrem com a falta ou com a aplicação de estratégias ineficazes de preservação. Para que 

os sítios de interesse histórico não sejam vitimas da ação mutiladora do tempo e também de estratégias 

equivocadas de conservação e para isso é necessário atribuir funções a elas. As áreas patrimoniais precisam 

ser utilizadas e gerar dinamismo integrado ao organismo maior na qual estão inseridas. O objetivo principal 

desta pesquisa é Compreender a integração da dimensão econômica pelo processo de preservação urbana 

através das atividades implantadas na área de tombamento federal de São Luís do Maranhão. E tem o 

procedimento metodológio adotado em duas vertentes: uma destinada a compreensão do ambiente construído 

do sítio tombado através dos dados recolhidos em campo e outra que objetiva a compreensão das visões 

representativas entres os atores sociais. Durante as décadas de 1960 e 1970 teve inicio o processo de 
decadência de grande parte dos centros históricos das cidades européias. Originário do cenário pós-guerra e 

da conseqüente evolução das sociedades o processo evoluiu através da criação e desenvolvimento de novos 

eixos de crescimento. Conseqüentemente os centros gradativamente foram se tornando insuficientes ao 

atendimento das novas demandas que surgiram com a evolução da sociedade. Desta maneira, configurou-se 

um fenômeno no qual a decadência das áreas centrais se tornou fonte constante de problemas, sociais e 

urbanos. A importância de garantir uma resolução para o processo de decadência reside em seu perfil 

universal. Reabilitar e preservar centros históricos corresponde a uma necessidade de grande parte das 

cidades ocidentais. As áreas centrais alem de estarem carregadas de elementos históricos relacionados ao 

desenvolvimento de determinada sociedade, representam espaços urbanos consolidados, dotados de 

determinada infra-estrutura. Reaproveitá-los implica na reorganização de áreas urbanas, correspondendo a 

uma atitude sustentável perante o organismo maior no qual está inserido. No ano de 1997, parte do centro 

histórico da cidade de são Luis foi incluída na Lista de Patrimônio Mundial da Organização das Nações 
Unidas (UNESCO). A inscrição na lista de Patrimônio Mundial é baseada em três critérios e duas 

justificativas. As justificativas estão relacionadas à originalidade do desenho urbano do centro histórico e ao 

conjunto da arquitetura civil influenciada pelo projeto pombalino da reconstrução de Lisboa. Dentre os 

critérios se destacam o testemunho excepcional de tradição cultural, o exemplo destacado de conjunto 

arquitetônico e paisagem urbana que ilustra um momento significativo da historia da humanidade e o 

exemplo importante de assentamento humano tradicional que é também representativo de uma cultura e de 

uma época (LOPES, 2008). Em 1940 foram iniciados os primeiros tombamentos federais na cidade de são 

Luis. Primeiramente com construções de caráter religioso, e após estes, em 1955, começaram os 

tombamentos de conjuntos urbanos pelo governo federal. Foram tombados os conjuntos arquitetônicos e 

paisagísticos da Praça Benedito leite e da Praça João Francisco Lisboa, o conjunto arquitetônico e urbanístico 

do Largo do Desterro, e o acervo arquitetônico e paisagístico da Praça Gonçalves Dias. Estes três conjuntos 
arquitetônicos foram integrados aos bairros da Praia Grande, Desterro e Ribeirão em um perímetro de 

proteção de 60 hectares e 978 edificações, este foi denominado conjunto arquitetônico e paisagístico da 

cidade de são Luis. No ano de 1986 o perímetro desse conjunto foi expandido à área correspondente ao 

traçado urbano expandido do século XIX. Atualmente perímetro reconhecido pela UNESCO é maior que a 

área de tombamento federal, possui 1 369 imóveis, os quais estão distribuídos nos bairros do Centro, Praia 

Grande e Desterro e nas Praças D. Pedro II e Benedito Leite, João Lisboa e Carmo, Antonio Lobo e Santo 

Antonio, e São João (VARGAS e CASTILHO, 2006 p.171). Hoje a área de tombamento federal é 

caracterizada pela diversidade de usos, intensa atividade comercial e pela crescente deterioração de seu 

patrimônio arquitetônico. A presença forte do comércio e do setor de serviços torna a área bastante populosa 
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e com uma importante função diante da cidade como um todo. Contudo, há uma forte tendência para a 

mudança de eixos fazendo com que essa importância perca sua significância para com a cidade cada vez 

mais. A presença de atividades relacionadas à economia é um elemento fundamental para o retorno a 

estabilidade de uma área urbana decadente. Os centros históricos de maneira geral correspondem ao núcleo 

de formação da cidade, era neles onde se desenvolviam as atividades vitais para o desenvolvimento da 
cidade. Assim, dentro destes espaços coexistiam de maneira articulada a habitação, o comércio, as atividades 

monetárias, o setor administrativo, entre outros.  O retorno a esta situação, a diversidade de usos, é 

fundamental para a revitalização dos centros históricos nos dias atuais. O processo de decadência de centros 

históricos resulta em problemas sucessivos. No Centro Histórico de São Luis este fato é bastante perceptível. 

Os efeitos da decadência conduziram ao surgimento de problemas responsáveis pelo desinteresse 

populacional na região, o que corresponde a um fato extremamente prejudicial à área, uma vez que a 

população desempenha um papel fundamental no processo de consolidação de um bairro. A utilização do 

Centro Histórico pela sociedade de modo satisfatório legitima a existência da área tornando-a importante para 

o organismo da cidade. Alguns problemas são mais marcantes em relação a outros, e correspondem a 

elementos de maior potencial nocivo a conservação do patrimônio arquitetônico existente no local e para o 

processo de revitalização da área urbana. No âmbito comercial a superação de tais problemas representaria 

um grande passo no processo de preservação urbana. E assim como os efeitos da decadência ocasionariam 
benefícios sucessivos capazes de reconduzir o centro da cidade a um momento de estabilidade semelhante ao 

existente no seu período de ápice. A coleta de dados foi realizada conjuntamente pelas bolsistas Fernanda 

Batista, Fernanda Calore e Juliana Batalha, a partir de focos diferenciados. Através da aplicação de 

questionários aos usuários de 121 imóveis correspondentes a 28 quadras foram mapeados dois subsetores 

correspondentes aos bairros do Desterro e Praia Grande compreendidos no Centro Histórico de São Luís. Os 

cinco subsetores presentes no mapa abaixo foram definidos através de critérios de homogeneidade de 

elementos e características das regiões as quais se referem. Apesar da unidade existente na área de 

tombamento federal estes cinco subsetores são marcados por características distintas como as habitações 

populares no Desterro, e a exploração do potencial turístico na Praia Grande. Os outros subsetores como a Sé, 

João Lisboa e Mercês são caracterizados, respectivamente, pela presença de edificações de alta 

representatividade do poder publico, intensa atividade comercial e número significativo de instituições e 
órgãos públicos. Os dados provenientes destes dois subsetores correspondem a 30% dos imóveis cadastrados 

na área federal. Neles foram aplicados dois questionários, um correspondente as características do imóvel, e 

outro relacionado às características e avaliações das atividades não residenciais. Com base nestes dados 

foram realizadas comparações e análises necessárias para o alcance de conclusões a respeito do sítio urbano e 

das atividades não-residenciais nele estabelecidas. O papel das atividades econômicas nos processos de 

preservação urbana está relacionado à manutenção da vivacidade do bairro. A movimentação gerada por elas 

acarreta no exercício de funções para os habitantes e para a população em geral. A associação entre as 

atividades econômicas e a função habitacional transforma o bairro em um ambiente estável com menores 

sujeições ao desenvolvimento de problemas ligados ao exercício monofuncional. A estabilidade está 

relacionada à complementação coexistente entre estas duas funções que transformam o bairro em um 

ambiente diversificado capaz de manter seus habitantes supridos de elementos essenciais para a inocorrência 

de problemas de diversas naturezas. As questões econômicas são amplas e envolvem fatores de diferentes 
naturezas. Apesar de representarem a origem de muitos problemas, são essenciais para a preservação do 

patrimônio histórico, pois estão relacionadas à integração entre elementos sociais e físicos.  Este fator é capaz 

de legitimar e revitalizar áreas centrais. A comunhão entre a atividade habitacional e as atividades 

econômicas é a força capaz de revitalizar centros históricos em processo de decadência. Integrá-las 

representa solucionar problemas originados pela existência de falhas no decorrer de seus processos, que 

vieram a contribuir para o processo de decadência. Evitar ou minimizá-los corresponde a um desafio, que 

assim como a realidade dos centros históricos não deve ser visto de forma isolada. As soluções sempre 

partem de mecanismos de integração entre o centro e a cidade de maneira geral. 

 

Palavras-chave: preservação urbana, atividades econômicas, centros históricos. 
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AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO: UM RALLY PARA OS PEDESTRES 
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Orientadora: Marcia Tereza Campos Marques 
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Esta pesquisa possui o objetivo geral desta de identificar os pontos de risco, na Avenida Euclides Figueiredo, 

para os pedestres à luz das diretrizes do planejamento urbano e das normas e leis de acessibilidade, na 

tentativa de desenhar um cenário de soluções para minimizar os riscos iminentes. Como definições 

preliminares do objeto de estudo, a calçada, encontrou-se que esta define-se tal como Ferrari, na obra 

―Dicionário de Urbanismo‖ (2004), apresenta: ―um elemento urbano definido como parte de uma via urbana 

destinada ao uso exclusivo de pedestres, constituída por uma faixa lateral e contígua à pista, normalmente 

segregada e em um nível diferente‖. De modo similar, a legislação de São Luís define calçada como ―faixa 

em geral sobrelevada, pavimentada, ladeando logradouro ou circundando edificações, destinada 

exclusivamente a trânsito de pedestres‖. É desconhecido em que ponto ou período histórico os termos 
―passeio‖ e ―calçada‖ tornaram-se sinônimos. Sabe-se que Le Corbusier, em sua obra ―Planejamento 

Urbano‖ (1946), define o passeio como uma circulação do tipo lenta, tanto para pedestres ou veículos; a 

partir de tal, pode-se aplicar tal definição sobre os hábitos exibidos nos passeios públicos históricos. Em 

âmbito legal, a calçada compõe o direito de ir e vir, exposto na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) , no cenário urbano. Um dos principais elementos da legislação urbanística de São Luís, no que 

tange à circulação pedonal, é Lei nº 4590 (SÃO LUÍS 2006), que estabelece normas para a construção, 

reconstrução e manutenção de muros e calçadas. Também no mesmo enfoque, porém fundamentando a 

questão técnica e normativa, a Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por meio da publicação 

―Norma Brasileira (NBR) 9050 (ABNT, 2004) – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e 

equipamentos urbanos‖, apresenta no capítulo 6, parâmetros para a instalação de dispositivos que permitam a 

circulação sem obstruções de pedestres, sobretudo para os Portadores de Necessidades Especiais (PNE). A 
metodologia adotada nesta pesquisa seguiu duas etapas principais: o levantamento para o aporte teórico 

necessário para a análise das calçadas da Avenida Euclides Figueiredo; e a pesquisa de campo para o contato 

direto com o objeto de estudo, para assim, produzir uma análise mais profunda de suas barreiras e possuir 

substrato para a elaboração de propostas para um cenário favorável aos pedestres. Para análise da mobilidade 

nas calçadas da Avenida Euclides Figueiredo, optou-se por dividir esta em quatro seções, de acordo com o 

uso do solo. Sendo elas:  

 

 Trecho A: Uso Institucional 

 Trecho B: Área sem calçadas e com terrenos vazios 

 Trecho C: Uso comercial e de serviços 

 Trecho D: Uso habitacional 

 

De uma maneira geral, a leitura das barreiras ao pedestre nos quatro trechos apresentou os seguintes 
elementos: 

 

 Presença constante de equipamentos urbanos (postes, lixeiras, placas, etc.) como obstáculo 

ao pedestre; 

 Maus hábitos da população (estacionamento de veículos sobre a calçada); 

 Má organização do trânsito em alguns trechos (cruzamentos de fluxos não sinalizados; 

travessias da via de rolamento dificultadas para os pedestres); 

 Condições de conservação insatisfatória em diversos trechos; 

 Grandes extensões da avenida sem passeio qualquer. 

 

Tal situação obriga os pedestres que necessitam circular pela Avenida a aventurem-se sobre a pista de 

rolamento, ou arriscar-se a caminhar sobre um solo instável e de freqüentes aclives e declives. Após a leitura 
das barreiras e do uso atual dos pedestres na Avenida, a pesquisa propôs alguns cenários, baseados na 

pesquisa legal e normativa, que poderiam solucionar a situação. A figura 1 e 2 demonstram de maneira geral, 

a proposta sugerida neste trabalho: a divisão da calçada em faixa de serviço, para a acomodação dos 
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equipamentos urbanos, e em faixa de passeio, para a circulação livre do pedestre. Ressalta-se que a calçada 

proposta deverá manter-se no mesmo nível em toda a sua extensão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Croqui esquemático da proposta geral para as calçadas da Avenida Euclides Figueiredo (planta 

baixa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 – Croqui esquemático da proposta geral para as calçadas da Avenida Euclides Figueiredo (corte). 

 

 

Tendo por base todo o material desenvolvido até este ponto, a pesquisa conclui que à vista grossa, o 

problema das calçadas parece ser algo de uma problemática de grande escala, quando no entanto não o é. 

Uma pequena dose de vontade política e disposição pública na busca por seus direitos seriam suficientes para 

a mudança deste cenário em um ambiente merecido pela cidade e por seus cidadãos. Em tempos de acesso 

praticamente ilimitado à informação, o desconhecimento das premissas básicas para a construção de passeios 
adequados é inadmissível por parte dos técnicos, dos gestores e mesmo da população. A mudança primordial, 

todavia, deverá ser feita na idéia de desprezo pelo elemento público.  
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ENTRE IDAS E VINDAS: O JOGO DAS IMAGENS NA CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DE UMA 

RUA – O CAMINHO GRANDE, SÃO LUÍS (MA) 
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A transformação de um espaç

artificiais anteriores e a partir disso ela mesma‖ (CARAMELLA, 1995, p.329). Uma vez que o lugar é tido 

como um espaço onde ocorrem as diversas relações sociais, fundamentais para a existência da vida 

(CARLOS, 1996), pode-se afirmar que o Caminho Grande absorve este conceito, já que desde o seu 

surgimento integra as diversas mutações ali ocorridas através do tempo. Dessa forma, o principal objetivo 

deste trabalho é analisar a trajetória imagética do Caminho Grande – São Luís (MA) e seu rebatimento nas 

transformações simbólicas da rua através do século XX, enfatizando a década de 70, quando se instala 

definitivamente o moderno em São Luís (LOPES, 2008), percorrendo também os dias atuais para melhor 
entendimento das questões trabalhadas. Desse modo, buscou-se investigar as transformações identitárias 

ocorridas no Caminho Grande e sua influência na conformação urbana da cidade de São Luís, além de 

identificar os fatores predominantes que levaram a essas transformações em sua simbologia. Também 

buscou-se estabelecer a importância das dimensões simbólicas e afetivas no processo das mutações 

imagéticas ocorridas na rua em estudo. Dando continuidade à pesquisa, buscou-se investigar as 

transformações identitárias ocorridas no Caminho Grande e sua influência na conformação urbana da cidade 

de São Luís, além de identificar os fatores predominantes que levaram a essas transformações em sua 

simbologia. Para isso, tornou-se fundamental estabelecer a importância das dimensões simbólicas e afetivas 

no processo das mutações imagéticas ocorridas na rua em estudo. Para o desenvolvimento deste trabalho, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a conceituação teórica dos temas abordados além da revisão 

da literatura acerca o Caminho Grande e a cidade de São Luís. Também foi desenvolvido um banco de 
imagens para comparações, pois as antigas fotos do lugar comprovam as transformações ocorridas em sua 

trajetória. Considerando que o Caminho Grande representou para a cidade de São Luís um importante eixo 

estruturador do seu crescimento, constata-se que as avenidas que o compreendem, assim como os bairros no 

seu entorno, demonstram em suas diferentes imagens as fases pelas quais o desenvolvimento urbano de São 

Luís passou, enchendo-se de significado e resumindo em si parte do simbolismo da cidade. Assim, o 

Caminho Grande passou por momentos distintos em sua trajetória, ora o apogeu ora o declínio. Contudo, 

sempre demonstrou uma forte ligação entre passado e presente, o que garante uma simbologia única dentro 

do espaço urbano de São Luís, absorvendo as diversas relações entre espaço e indivíduo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 

 

Palavras-chave: Caminho Grande, imagem, identidade, simbolismo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARENDT. Hannan. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
CARAMELLA, Elaine. . In FARRET, Ricardo L. (org.). Anais do VI 

Encontro Nacional – ANPUR, 1995. Brasilia: ANPUR, 1996. 

BARROS, Valdenira.  Imagens do Moderno em São Luís. São Luís: Unigraf, 2001. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.     

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

FERRARA, Lucrécia D. Alesio. Ver a Cidade: cidade, imagem, leitura. São Paulo: Nobel, 1988. 

FILHO, Domingos Vieira. Breve História das Ruas e Praças de São Luís. Maranhão. 1971. 

JACOBS. Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

LOPES, José Antonio Viana; SILVA, Reinouds Lima. Roteiro 2: São Luís. O Caminho Grande. In: _____ 

LOPES, José Antonio Viana (org) São Luís Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e 

paisagem = San Luis Isla de Maranon y Alcantara: guia de arquitectura y paysaje. ed.Sevilla : Consejeria de 
Obras Publicas y Transportes, Direccion General de Arquitectura y Vivienda, 2008. 

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade; traduc : Martins Fontes, 1997. 

MEIRELES, Mario M. História do Maranhão. FUNC.São Luis,1980.   

MELO, Magnólia Sousa Bandeira de. Índice toponímico do Centro Histórico de São Luís. São Luís: 

UFMA, 1992.  

RIO, João do. A Alma Encantadora das Ruas. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1995. 

ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade; traduc : Martins Fontes, 1998. 

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos; VOGEL, Arno. (coord). Quando a rua vira casa: a apropriação de 

espaços de uso coletivo em um centro de bairro. 2. ed. Rio de Janeiro: IBAM/FINEP, 1981. 

SANTOS, Milton. A Natureza do espaço: técnica e tempo – razão e emoção. São Paulo: Hucitec,1996. 
SOUZA, Paulo Melo. Rua Grande: Um Passeio no Tempo. : 

Pancrom, 1992. 

TUAN, YI-FU. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 

TUAN, YI-FU. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo/Rio 

de Janeiro: Difel, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



421 

 

TRABALHO POLICIAL E POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA: sob novos olhares no 

Maranhão 
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A polícia comunitária é uma nova filosofia, ou seja, uma nova visão, uma maneira diferente de pensar a ação 

policial, que vem sendo pensada desde a antiguidade, na China e no Japão, sendo seu modelo adotado pelos 

Estados Unidos, Europa e etc., e mais tarde na America Latina. Isso se deve ao fato de uma mudança de 

paradigmas da policia como instituição política. Na década de 50 a aproximação da policia com a 

comunidade deveria ser evitado, mas com a implantação estratégica da policia comunitária, esse tratamento 

foi diferenciado, a idéia é que juntas população e a policia, podem identificar, priorizar e solucionar 

problemas que afetam a comunidade.  Essa nova realidade da policia condiz com as necessidades da 

sociedade moderna. Sendo o seu correto funcionamento baseado em planejamento e organização de metas 
com o propósito de alcançar seus objetivos. Que consiste na sensibilização da sociedade em unir se a policia 

para concretizara ordem publica. O papel dos chefes policiais também mudar nessa nova abordagem, que 

passa de um definidor de missão, ditador de estratégia e táticas para um chefe mais flexível e preocupado em 

resolver os problemas que afetam a sociedade, como por exemplo, a prisão de traficantes, de forma mais 

eficiente, pois o que acontece hoje é que ao prendê-los em grande quantidade logo eles voltam às ruas. Isso 

acontece na maioria das grandes cidades, e o problema não se resolve, pois gastou seu tempo e a população 

continua insegura. Desenvolver um sistema de gerenciamento que incentive a participação, e a subjetividade 

dos policiais, onde a administração não seja tão rígida, e incentive estímulo, orientação e aconselhamento 

dentro da policia é o caminho que a polícia comunitária esta traçando, levando também em conta que cada 

caso exige uma ação e não uma ação para vários casos. A pesquisa que se segue tem como fundamento uma 

abordagem qualitativa, onde seu ambiente natural é sua principal fonte direta de dados e o pesquisador como 
seu principal instrumento, supondo um contato direto e prolongado do mesmo com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada, por meio de entrevista e coletas de dados. A professora orientadora e o diretor do 

curso auxiliaram o levantamento de informações, fornecendo licença para a participação de todos os oficiais. 

Dos oficiais procurados pela autora apenas um aluno do segundo respondeu ao questionário, do terceiro e do 

quarto ano todos os entrevistados responderam. Três oficiais do segundo ano foram procurados mais não se 

dispuseram a responder o roteiro. Um deles após receber o roteiro disse não dispor de tempo, e que a 

professora orientadora ainda não tinha sido professora da turma dele. Dois outros simplesmente não se 

prontificaram a responder. Assim a analise apresenta a seguir, é, portanto a reflexão da visão de apenas um 

grupo de oficiais que estão diretamente envolvidos em políticas de segurança pública, direitos humanos, 

envolvidos também no processo de formação do policiamento comunitário, e, portanto são conhecedores 

diretos dos limites e possibilidades do policiamento comunitário do maranhão. A questão que norteia 

segurança publica esta intrinsecamente relacionada com o Estado, pois o mesmo foi constituído para suprir as 
necessidades comuns da sociedade, na busca da paz e do bem comum. Com o decorrer do tempo o Estado 

passou por vários estágios do tribal até o atual, que tem como essência o monopólio de serviços importantes, 

tanto para a ordem interna como externa, pela concentração de poder e território e etc. Assim o Estado se 

transformou em um exercito de poder e mando governamental, onde os civis devem obediência, com os 

tributos de legitimidade e soberania, com isso é o poder publico beneficia a comunidade com prestação de 

serviços públicos, que quase sempre é de baixa qualidade Uma das soluções para a questão da segurança 

publica, foi à busca de medidas integradas, aperfeiçoada onde a efetividade ira criar condições para o 

desenvolvimento atuante e eficaz, com esse objetivo foi criado o Plano Nacional de Segurança Pública, a 

Secretaria Nacional de Segurança Publica, que integram o sistema de segurança publica brasileiro, que por 

meio de políticas sociais e ações comunitárias, objetivam a repressão e prevenção do crime, uma dessas 

medidas abordadas é a Policia Comunitária. Essas novas medidas são alicerçadas em princípios norteadores 
inovadores onde a interdisciplinaridade, legalidade, descentralização, respeito aos direitos humanos e etc. são 

exemplos deles. Mas na realidade esse sistema de segurança publica brasileiro, apresenta-se ineficaz, 

decadente e obsoleto. Por essa razão fez-se necessário realizar uma analise de tais políticas e também de 

cursos de qualificações profissionais dentro da policia, que estivesse dentro dos princípios da policia 

comunitária. Um dos desafios encontrados na pesquisa foi o papel do estado na vida do cidadão, as ações 

estatais, e sua participação na dinâmica que é a vida em sociedade. Principalmente no que diz respeito a 

inibição da violência e do crime, que constituem condutas humanas. Na visão dos oficiais, segurança pública 

na atualidade passa por dificuldades, como falta de investimento governamental, esta defasada, sua estrutura 

esta sucateada, alguns apontam como problemática os problemas de ordem econômicas e sociais, como a 
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pobreza, falta de educação entre outros, alguns se referem que um dos problemas mais graves no Estado é a 

falta de efetivo, o incentivo financeiro e que a segurança publica anda em passos lentos e dessa forma não 

consegue acompanhar o ritmo da criminalidade, um oficial respondeu que no Maranhão segurança publica 

não tem como ser praticada de forma atuante. Os oficias apontam como a causa desses problemas na 

segurança publica em primeiro lugar problemas econômicos, sociais e culturais, como educação, renda. Dois 
oficiais apontam a falta de estrutura, exemplo: falta de viatura, efetivo da policia e etc. Referente ao 

diferencial entre o trabalho policial tradicional e o humanístico, todos os oficias foram enfático, afirmando 

que o tradicional é truculento, mecânico, operacional, visa apenas as ocorrências de serviços, fazer 

patrulhamento sem se preocupar com a dignidade humana, é bem especifico, foge do contado com a 

sociedade, repressivo, traz heranças da Ditadura Militar no Brasil, e et. Já o trabalho policial humanístico, é 

preventivo, mais aproximação com a sociedade, é consciente, é feito a longo tempo, é mais abrangente e etc. 

Os princípios de cidadania e as praticas policiais na visão dos oficiais no Estado do Maranhão ainda não é 

possível, por conta da fragilidade de politicas publicas, a necessidade de mudanças na legislação e falta de 

integração das ações do governo, muitos apontam a questão de que a corporação é muito antiga e que é difícil 

adequa a teoria pratica, sendo que os próprios policias fogem da teoria.   A experiência dos oficiais em cursos 

de segurança publica e sua aplicabilidade nas praticas policiais, esta voltada aos cursos da SENASP, ao 

próprio curso CFO, CFS, participação de congressos, sendo que esses cursos orientam os policiais a agirem 
dentro da legalidade respeitando os direitos dos cidadãos, segundo a visão de um dos oficias que apontou que 

a partir desses cursos há um aumento da eficácia e da eficiência e da legitimidade da policia perante a 

sociedade. Para a justificação e utilização da politica do policiamento comunitário, sua justificação esta na 

obtenção do bem estar da sociedade, é necessário, um dos oficiais levantou que não basta apenas o policial 

estar preparado mais há a necessidade da sociedade também esta a par dos princípios, é função do estado 

proporcionar os meios dessa aproximação entre a sociedade e a policia outra justificativa é que através do 

policiamento comunitário o policial terá conhecimento real dos problemas que determinada comunidade 

enfrenta.  
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Ambientes que suportam a Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL) são tendências de 

ensino devido aos grandes avanços tecnológicos, como a Internet e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, as chamadas TICs. Além disso, esses ambientes são alternativas de acesso à educação, pois 

aproximam docentes e discentes, proporcionando melhorias na comunicação e dá acesso a recursos que 

auxiliam no acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (VICTORINO & 
HAGUENAUER, 2004 e LACHI, 2003). É importante, destacar que ambientes CSCL têm sido grandes 

auxiliadores na resolução de problemas de interação que acontecem em grupos de trabalho (DE BRITO & 

PEREIRA, 2004). Pois segundo, os mesmos autores, no trabalho colaborativo os discentes tem chances de 

produzir melhores resultados. Entretanto, um problema a considerar e a resolver, em ambientes de 

aprendizagem apoiados por computador, é como prover e alcançar o aprendizado de seus usuários de forma 

mais colaborativa (JONES & ISSROFF, 2005). Dillenbourg (1999) acrescenta que para haver maior 

interação e colaboração é necessário haja um cuidado na formação de grupos de modo que o caráter sócio-

afetivo dos alunos possa ser considerado nesse processo. Atualmente, existem muitas implementações que 

viabilizam a formação de grupos a fim de potencializar a colaboração em ambientes CSCL. Entretanto, há 

necessidade de se ter algoritmos para a formação de grupos mais adaptáveis, que possuam mecanismos de 

avaliação e aprimoramento de desempenho. Para Boff (2008), com as tecnologias de Inteligência Artificial 
(IA), tais como agentes inteligentes, tem-se a possibilidade de armazenar experiências passadas, aprender 

com elas, de se especializar, de se adaptar e assim poder aprimorar os resultados. Ainda para a autora, a IA 

tem grande aplicação para ambientes CSCL, pois proporcionam um ensino individualizado e adaptável. 

Tendo em vista o contexto apresentado, essa pesquisa desenvolveu a modelagem de um agente, que 

considera fatores sócio-afetivos, para o aprimoramento de grupos de trabalhos, gerados a partir do algoritmo 

baseado no teste de Caráter Roger Verdier, no auxílio do processo de ensino e aprendizagem em ambientes 

CSCL. Existem várias metodologias de modelagem de agentes. Entretanto, a escolhida foi a TROPOS, pois, 

conforme Silva (2008) e Cafarate (2008), ela provê um nível mais alto de modelagem, onde há uma melhor 

compreensão dos objetivos e do ambiente de uma organização, já que o modelo é visto em termos de atores, 

responsabilidades, objetivos, tarefas, e não orientado a implementação. TROPOS é composta por cinco fases, 

as quais são: Requisitos Iniciais, Requisitos Finais, Projeto Arquitetural, Projeto Detalhado e Implementação. 

Dessas cinco, apenas a que não foi desenvolvida foi etapa de Implementação, tendo em vista que o objetivo 
da pesquisa é apenas a modelagem do agente sócio-afetivo. Assim, na arquitetura proposta, o agente tem as 

seguintes propriedades: autonomia, habilidade social, aprendizagem e flexibilidade. Em relação a sua 

capacidade de resolver problemas, o agente é classificado como híbrido, pois têm características reativas e 

proativas. Os papéis do agente proposto são os seguintes: armazenar dados de caráter sócio-afetivos dos 

alunos, formar grupos sócio-afetivos a partir do algoritmo baseado no teste de Caráter Roger Verdier, 

arquitetado conforme Lopes et al. (2011), avaliar e aprimorar o desempenho desses clusters gerados. Na 

modelagem foram definidos os seguintes agentes: Agente, Interface, Aluno e Professor. Na Figura 1, tem-se 

o diagrama de sequência que é usado para representar a interação dos quatro atores definidos: Agente, 

Interface, Aluno e Professor. Este diagrama representa as mensagens trocadas entre os agentes para formação 

do plano global de melhoria da colaboração em ambiente CSCL. Basicamente, o ator interface intermedia as 

comunicações entre Agente, Aluno e Professor de forma que são emitidas mensagens para avisar sobre a 
conclusão das tarefas dos atores Aluno (Resultado do teste de Caráter Roger Verdier e Avaliação de 

membros de Grupo) e Professor (Avaliação de Grupos formados pelo Agente) ao ator Agente. Já na Figura 2, 

tem-se um diagrama de atividades, que representa as capacidades do agente. Nesse diagrama, a etapa de 

avaliação dos clusters gerados é iniciada com a análise das avaliações dos professores e de cada aluno, onde 

o fim dessa análise é determinado com um condicional que verifica se a nota média obtida das avaliações 

feitas por professor e alunos é menor que sete (nota < 7), ou maior ou igual a sete (nota >= 7). Se nota é 

maior ou igual a sete, então há o término do ciclo de vida do agente. Senão, então o agente acessa sua base de 

conhecimento a fim de redefinir os grupos formados, de forma a aprimorar a formação de clusters de alunos. 

Assim, ao final das avaliações, quando necessário, o agente adaptará e aperfeiçoará a geração de grupos de 



425 

 

forma a potencializar o processo de ensino e aprendizagem em ambientes CSCL para cada realidade de 

trabalho de grupo. De acordo com o Diagrama de planos do ator Agente (cf. Figura 3), verifica-se que 

basicamente para que o Agente sócio-afetivo proposto cumpra seu papel, o mesmo deve seguir as etapas 

seguintes: ―Obter Dados Sócio-afetivos da cada Aluno‖, ―Formar Grupos levando em consideração fatores 

sócio-afetivos‖, ―Obter Avaliação de cada Aluno sobre seus Grupos e Obter Avaliação do Professor sobre os 
resultados dos Grupos formados pelo Agente‖, ―Adaptar informações obtidas das avaliações para 

Reformulação dos Grupos até que haja um resultado satisfatório‖, isto é, a média das notas dadas por 

Professor e Alunos deve ser maior ou igual a sete. Portanto, essa pesquisa desenvolveu a modelagem, através 

da metodologia TROPOS, do agente sócio-afetivo para aprimorar a formação de grupos em ambientes de 

aprendizagem colaborativa suportada por computador. 

 

 

 

Figura 3 - Diagrama de interações entre os agentes. 

 

 

Figura 4 - Diagrama de Capacidades. 

 



426 

 

 

Figura 5 - Diagrama de Planos do ator Agente. 

 

Palavras Chave: IA, CSCL, Agente. 
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A ergonomia é definida por IIDA (1995) como sendo ―o estudo da adaptação do trabalho ao homem.‖. O 

trabalho tem uma acepção bastante ampla, abrangendo não apenas máquinas e equipamentos utilizados para 

transformar os materiais, mas também toda a situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e o seu 

trabalho. Isso envolve não somente o ambiente físico, mas também os aspectos organizacionais de como esse 

trabalho é programado e controlado para produzir os resultados desejados. Para MURREL (1965), a 

ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessário para os engenheiros 

conceberem ferramentas, máquinas e conjuntos de trabalho que possam ser utilizados com o máximo de 

conforto, segurança e eficiência. Será analisado, como posto de trabalho do motorista de ônibus urbano, o 
espaço onde se desenvolve uma atividade psicofisiológica, característica dos postos de condução em geral. O 

espaço reservado para os pés e a possibilidade de mudanças de postura durante o trabalho é um dos aspectos 

mais importantes do posto de trabalho do motorista de ônibus. A ergonomia apresenta um enfoque que tende 

a desenvolver postos de trabalho que reduzam as exigências biomecânicas, procurando colocar o operador 

em uma boa postura de trabalho, os instrumentos dentro do alcance dos movimentos corporais e oferecer 

facilidade na percepção de informações. A postura do trabalho do motorista de ônibus é sentada (Fig. 1), mas 

todo o corpo (cabeça, tronco, membros superiores e inferiores), é solicitado durante a execução do trabalho 

no posto. A coluna vertebral é particularmente testada, pois suporta freqüentes rotações da cabeça e do 

tronco. Apesar de a atividade ser executada sentada, também é exigido um acompanhamento visual. Isso 

significa que o tronco e a cabeça do motorista ficam inclinados para frente. O pescoço e as costas ficam 

submetidos a longas tensões, quando for necessário girar o corpo com o assento fixo.  As tarefas manuais são 
feitas com os braços suspensos, sem apoio, o que provoca dores nos ombros. O presente trabalho tem como 

objetivo tomar conhecimento das reais condições de trabalho ocupacional do motorista de transporte coletivo 

urbano e propor recomendações ergonômicas para melhorar o desempenho de suas atividades com maior 

conforto e segurança. O estudo foi realizado utilizando a metodologia da análise ergonômica do trabalho, que 

consiste basicamente na análise da tarefa e da atividade, que se baseiam no trabalho real e se apóia em 

observações sistemáticas das condições de execução das tarefas no posto de trabalho. Também, foi utilizado 

o estudo exploratório, onde os dados foram coletados por meio de entrevistas, utilizando como instrumento 

de pesquisa um questionário semi-estruturado. Os resultados destacados com as observações foram o número 

excessivo de movimentos repetidos dos membros superiores (braços) e inferiores (pernas) quanto à troca de 

marchas e também quanto ao elevado número de freadas. Outro elemento observado foi a falta de espaço no 

posto de trabalho e as exigências mentais ocasionando estresse e fadiga ao motorista.  Através do 

questionário foi constatado que 62% dos entrevistados sentiam cansaço ao final da jornada de trabalho, a 
maior queixa foi  relacionada ao desconforto ao final da jornada de trabalho foram: coluna, pernas e pescoço. 

Cabe salientar, que as dores na coluna foram atribuídas a um grupo de fatores, como as péssimas condições 

de pavimentação e a má postura do motorista. As dores nas pernas foram atribuídas a intensidade de 

solicitação dos membros inferiores, visto que  existe um  elevado números de freadas e mudanças de 

marchas. Conclui-se que os problemas decorrentes dos desconfortos dos motoristas estão associados a vários 

fatores, como por exemplo: estresse, fadiga, alta jornada de trabalho, poucas pausas entre as viagens, pouco 

espaço no posto de trabalho, grande solicitação dos membros inferiores e má postura. É por meio da 

caracterização das reais condições de trabalho dos motoristas que se podem propor soluções possíveis para o 

transporte público urbano. Programas educacionais e de conscientização que levem até esse profissional o 

ensino de técnicas de alongamento e auto-correção postural, por exemplo, podem tornar-se alternativas que 

possibilitem a redução de danos ao sistema músculo-esquelético, possibilitando ao motorista realizar essas 
técnicas durante sua jornada diária de trabalho. Devido às queixas de falta de espaço para as pernas, bancos 

com pouco grau de liberdade dificultando as alternâncias de postura na poltrona, os estudos ergonômicos 

resultam em concluir serem estes problemas de projeto e concepção ergonômica. Sabe-se que as devidas 

correções comprometem a quantidade de lugares nos carros e nas concepções de projeto dos veículos. O 

reestudo das concepções ergonômicas do posto de trabalho do motorista é uma necessidade permanente, uma 

vez que, além de dificultar o trabalho do motorista como um todo, ainda oferece pouco espaço para certos 

grupos de usuários, tais como pessoas obesas, mulheres grávidas e deficientes físicos. 
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Figura 1- Posto de trabalho do motorista de ônibus: A) e B) foco no assento do motorista de ônibus; C) 

painel do ônibus e D) motorista realizando movimento. 

Palavras-chave: Ergonomia, posto de trabalho, motorista 
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O asfalto é um dos mais antigos e versáteis materiais de construção utilizados pelo homem e o seu uso em 

pavimentação está entre os mais importantes e mais antigos também. A principal forma de revestimento de 

rodovias pavimentadas na maioria dos países do mundo é o asfáltico e no Brasil isso representa cerca de 

95%, além de grande parte das ruas (BERNUCCI et al., 2006). É grande o questionamento sobre a qualidade 

do asfalto utilizado nas obras de pavimentação no Estado do Maranhão. Aos sinais iniciais de patologias nas 
vias urbanas ou nas rodovias, é o primeiro material lembrado para ser o responsável pelas falhas precoces. O 

desempenho das misturas asfálticas aplicadas em pavimentação está diretamente ligado ao processo de 

dosagem das mesmas e, consequentemente, ao tipo e teor de ligante asfáltico utilizado. A dosagem de uma 

mistura asfáltica deverá considerar as seguintes propriedades desejáveis da mistura: estabilidade, 

flexibilidade, durabilidade, resistência à fadiga, resistência à derrapagem, impermeabilidade e 

trabalhabilidade (MANUAL DE ASFALTO, 1989). O teor de ligante escolhido deverá ser aquele que melhor 

satisfaça esses requisitos, esse teor é chamado de teor ótimo de ligante. O presente trabalho pretende de modo 

científico realizar ensaios de caracterização nos asfaltos recebidos em obras no Estado do Maranhão e avaliar 

os eventuais reflexos nas propriedades mecânicas das misturas asfálticas provenientes das características do 

respectivo asfalto utilizado. Os ensaios foram executados no Laboratório de Mecânica dos Solos e 

Pavimentação – LSP, do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT, da Universidade Estadual do Maranhão – 
UEMA. Foi realizada a caracterização dos agregados (figura 1A) e do ligante asfáltico utilizados em três 

diferentes obras de pavimentação no Estado. A primeira amostra de material (Obra A) foi trazida ao LSP por 

uma empresa interessada em serviços de laboratório, sendo que as demais foram coletadas nas obras de 

pavimentação da MA-106 no município de Alcântara (Obra B) e na Avenida de acesso ao Parque Vitória no 

município de Paço do Lumiar (Obra C). Na ocasião da coleta também foram visitados trechos onde houve 

aplicação das misturas asfálticas (figura 1B). Para os agregados, os ensaios envolveram a determinação das 

principais características levadas em consideração nos serviços de pavimentação. Tais características são: 

granulometria (DNER-ME 083-98), adesividade aos produtos asfálticos (DNER-ME 078/94) (figura 1C), 

densidade real do grão (DNER-ME 084/95), massa específica aparente (DNER-ME 081/98), absorção de 

água (DNER-ME 081/98), resistência ao choque e ao desgaste (DNER-ME 035/98), forma (ABNT NBR 

7809/2006) e impurezas (DNER-ME 054/97) (figura 1D). Para especificar o tipo de asfalto utilizado e avaliá-

lo como apropriado ou não para pavimentação realizaram-se medidas simples de características físicas do 
ligante: penetração (DNER-ME 003/99) (figura 1E), ponto de amolecimento (ABNT NBR 6560/2000) 

(figura 1F) e viscosidade (ABNT NBR-14576/2001). O processo escolhido para a dosagem e confecção das 

misturas asfálticas foi o método Marshall, o mais usado mundialmente e que faz uso da compactação por 

impacto através da prensa Marshall. Produziram-se CPs com vários teores de ligante. Para a escolha do teor 

ótimo de ligante foram feitas a caracterização volumétrica (DNER-ME 043/95) e o ensaio de Estabilidade e 

Fluência (DNER-ME 043/95). Realizada a dosagem, produziram-se novos corpos de prova com o teor ótimo 

e estes foram submetidos aos ensaios de caracterização volumétrica, Estabilidade e Fluência , Resistência à 

Tração por Compressão Diametral (DNER-ME 138/95) e Desgaste Cantabro (ABNT NBR 15140/2004). A 

mistura de agregados da obra A, composta de 60% de pó de pedra e 40% de areia, encaixou-se na faixa A de 

AAUQ da norma DNIT 032/2004-ES Na obra B, enquadrou-se na faixa A de CAUQ da norma DNIT 

031/2006-ES, com 62% de brita 1, 8% de brita 0 e 30% de areia. Já o enquadramento granulométrico dos 
agregados da obra C deu-se na faixa B de CAUQ da norma DNIT 031/2006-ES, sendo a mistura composta de 

26,5% de brita 1, 30% de brita 0, 31,2% de pó de pedra e 12,3% de areia. Os ensaios de caracterização dos 

agregados, cujos resultados são mostrados na tabela 1, mostraram-se satisfatórios às especificações das 

normas DNIT 031/2006-ES e DNIT 032/2004-ES e de Bernucci et al (2006). A densidade foi utilizada na 

determinação dos parâmetros volumétricos da mistura asfáltica. A absorção foi considerada normal visto que 

se obtiveram resultados abaixo de um limite de 2% (BERNUCCI et al., 2006, p.167); Os resultados de 

abrasão obtidos se enquadram perfeitamente à especificação para camadas de base e revestimento de 

pavimentos cujo o valor de desgaste Los Angeles aceitável está entre 40 e 55% (BERNUCCI et al., 2006, 

p.135). A norma DNIT 031/2006-ES especifica que o índice de forma dos agregados para concreto asfáltico 

não deve ser inferior a 0,5, portanto, a forma dos agregados utilizados é adequada e não ocasiona problemas 

ao pavimento. Os resultados de equivalente de areia obedecem à especificação para concreto asfáltico (DNIT 

031/2006 – ES) e para areia-asfalto (DNIT 032/2004 – ES), que estabelecem um equivalente de areia igual 
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ou superior a 55%. A adesividade dos produtos asfálticos aos agregados graúdos mostrou-se não satisfatória, 

podendo ser a causa de algumas patologias precoces como afundamentos por consolidação em trilha de roda 

(BERNUCCI et al., 2006, p.419); desgaste, desagregação, descolamento  e perda ou polimento de agregados 

(BERNUCCI et al., 2006, p.421). A penetração das três amostras de CAP recolhidos aproximou-se de 

50x0,1mm confirmando sua classificação 50-70, porém mais próximo do limite inferior, caracterizando um 
asfalto mais consistente, propício ao clima quente da região. O ponto de amolecimento foi de 51° C, 

aproximando-se da temperatura constante da especificação para o CAP 30-45, mais apropriado para os 

climas mais quentes. O ensaio de viscosidade também comprovou a proximidade destes CAP 50-70 dos 

parâmetros limitantes para o CAP 30-45 podendo-se inferir a boa qualidade do asfalto. Os ensaios mecânicos 

foram realizados para os corpos-de-prova com o teor ótimo de asfalto das obras B e C (tabela 2), 

apresentando estabilidade e desgaste satisfatórios, porém valores de RT inferiores aos esperados, o que pode 

estar relacionado à temperatura de rompimento. Os resultados da pesquisa mostraram-se satisfatórios à tese 

proposta no projeto de que o asfalto não é o principal responsável pelos defeitos que surgem nas obras de 

pavimentação do estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Etapas e ensaios do projeto: A) agregados coletados; B) aplicação da mistura asfáltica;           

C) ensaio de adesividade; D) ensaio de equivalente de areia; E) ensaio de penetração; F) determinação ponto 

de amolecimento. 

 

Tabela 1–Densidade, absorção, abrasão Los Angeles, índice de forma e equivalente de areia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA Agregado Densidade Absorção 

Abrasão 

Los 

Angeles 

Índice 

de 

Forma 

Equivalente 

de Areia 

A 
Pó de Pedra 2,710 _ _ _ _ 

Areia 2,630 _ _ _ 64,10% 

B 

Brita 1 2,756 0,65% 13,24% 2,5 _ 

Brita 0 2,728 1,20% 15,43% _ _ 

Areia 2,650 _ _ _ 65,25% 

C 

Brita 1 2,773 0,46% 14,38% 2,8 _ 

Brita 0 2,738 0,71% 16,25% _ _ 

Pó de Pedra 2,786 _ _ _ _ 

Areia 2,638 _ _ _ 63,05% 

D E F 

A B C 

D E F 
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           Tabela 2- Resultados dos ensaios de resistência à tração e estabilidade Marshall 
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OBRA 
Estabilidade 

(kgf) 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Desgaste 

Cantabro (%) 

B 766 0,065 8,4 

C 1102 0,119 5,7 
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ESTUDO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA 
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Em São Luís, capital do Maranhão, o processo de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é caracterizado 

pela coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos feitos por empresas terceirizadas, as quais utilizam 

caminhões compactadores realizando a coleta no ambiente urbano, caçambas para a coleta de entulhos e 

materiais provenientes dos serviços de varrição e limpeza de áreas públicas, pequenos caminhões para a 

limpeza nas feiras e mercados. Além da existência de containers, distribuídos em pontos estratégicos, para 

posterior recolhimento do lixo oriundo de locais mais afastados. A coleta, transporte e tratamento de parte 

dos resíduos hospitalares e infectantes são feitos por empresas particulares, as quais são especializadas e 

utilizam a incineração como forma de tratamento dos resíduos sólidos. Como exemplo destas empresas, tem-

se a SERQUIP – Tratamento de Resíduos MA LTDA. Na capital do Maranhão existe a Superintendência de 

Limpeza Pública - SULIP, responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de São Luís e pelo 

único aterro da cidade, o Aterro Municipal da Ribeira.Atualmente, duas empresas realizam a coleta de 
Resíduos Sólidos urbanos na capital do Maranhão: Limpel e Vital Engenharia. Durante a pesquisa, visitas 

foram feitas para que algumas informações referentes ao processo de coleta fossem obtidas. Antes disso, 

existia a Coliseu, que era uma empresa da prefeitura que fazia a coleta desses resíduos. Mas, depois de alguns 

anos, esse processo foi privatizado, atingindo a configuração atual já citada. Para o gerenciamento de 

resíduos na capital, foi feita uma divisão de áreas da cidade em 4: A,B,C e D. As áreas A e D são de 

responsabilidade da Vital Engenharia e, por conseguinte, B e C são da Limpel. Os resíduos são coletados e 

levados para o único aterro da cidade: Aterro da Ribeira. Esses fatores demonstram a inexistência de formas 

adequadas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos em São Luís e a completa ineficácia do método de 

disposição final. Estas condições levam à poluição do solo, das águas e afeta as famílias residentes nas 

proximidades do aterro, as quais sobrevivem da agricultura e da pesca. A Limpel, que conta com um número 

aproximado de 108 motoristas e 128 agentes de limpeza, utiliza caminhões de coleta, onde em geral, tem-se 
um motorista e três agentes de limpeza. As máquinas que os funcionários utilizam são: duas pás 

carregadeiras, 20 compactadores, 12 caçambas de 2 eixos e 10 de três eixos. Cada caminhão tem 

aproximadamente 8 toneladas, com capacidade de 15 metros cúbicos de lixo. A coleta de lixo dura 4 horas e, 

no turno da manhã, começa ás 7 horas com término 11 horas. Daí, os caminhões coletores direcionam-se ao 

Aterro da Ribeira. Lá chegando, o lixo é disposto em células (locais que subdividem o espaço do aterro). 

Então, esses resíduos são pressionados pelo trator de esteira e, ainda, são compactados e espalhados e, por 

fim, são cobertos por terra e assim sucessivamente. Tal coleta ocorre um dia sim, outro não.No que tange à 

associação com catadores de lixo, a Limpel não possui nenhum projeto. No entanto, a empresa tem alguns 

projetos sociais, faz palestras em algumas escolas e possui uma empresa de reciclagem de resíduos de 

contrução civil-URCD (Usina de Reciclagem de Construções e Demolições) Ilha Grande. A Vital 

Engenharia, segunda empresa contratada pela prefeitura para coleta e transportede resíduos, faz parte da 

diretoria do grupo Queiroz Galvão, o qual atua há 57 anos no mercado. Já a Vital está há 15 anos no mercado 
e atua em 7 estados. A Vital, à época da coleta de dados,operava em São Luís desde março de 2010 por meio 

de um contrato emergencial.A frota para coleta de resíduos da Vital é de aproximadamente 18 caminhões 

compactadores, 30 caçambas, 5 muques, dentre outros. Os caminhões são equipados com sistema GPS, isto 

é, há um monitoramento da empresa com relação à posição de cada veículo e, por extensão, pode-se verificar 

se há problema com algum deles a qualquer momento. Em cada caminhão coletor, o número de pessoas, em 

geral, é de 4 funcionários, sendo que 1 motorista e 3 agentes de limpeza. De acordo com informações obtidas 

junto á SEMOSP, o Aterro Municipal da Ribeira enfrenta problemas com algumas empresas e entidades 

devido à sua proximidade com áreas habitacionais. Atualmente a INFRAERO afirma que a localização do 

aterro pode gerar graves acidentes e, dessa forma, a prefeitura responde por processo em consequência dessa 

inadequação do aterro controlado. O ideal é que um aterro sanitário esteja distante de áreas habitadas entre 

outras de um raio de 20 km. De acordo com algumas pesquisas, a vida útil do aterro da Ribeira de 2011 em 
diante é estipulada por apenas mais dois anos. Dessa maneira, já está em curso uma solução, cuja ideia inicial 

é instalar um aterro no município de Rosário,para onde os resíduos da capital seriam depositados. A escolha 

pela cidade de Rosário se dá pela existência de área disponível, topografia (área isolada) e características do 

solo. A cidade de São Luís tem potencial para desenvolver atividades relacionadas à coleta seletiva e 

reciclagem, porém a reciclagem está em um nível baixo e a falta de incentivos é grande, talvez devido aos 

problemas já enfrentados atualmente. Existe a ASCAMAR- Associação de Catadores do Maranhão, porém, o 

número de catadores cadastrados é escasso e, dessa maneira, essa atividade fica comprometida. As atividades 

de coleta podem ser diárias ou alternadas, diurnas ou noturnas. O centro da cidade possui coleta diária e 

noturna. Os bairros com grande densidade populacional e comercial, como o Renascença, têm coleta noturna. 
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Qualquer alteração que a empresa de coleta e transporte deseje realizar em suas atividades devem antes ser 

encaminhadas por meio de ofício à SEMOSP e, mais necessariamente, ao setor da SULIP, que analisará a 

demanda e autorizará ou não a alteração.  Assim que os caminhões chegam ao aterro, eles são pesados 

contendo todos os resíduos coletados. Da mesma forma que, na saída, também são pesados. No local visitado 

há pouca área disponível para a disposição dos resíduos, ou ainda, já está sendo utilizada a última cota 
disponível para uso. Existem, além da área para disposição dos resíduos urbanos, pátios destinados às podas, 

podas trituradas, materiais provenientes da URCD para aterrar o lixo, um cemitério para animais, áreas de 

lavagem e manutenção emergencial de caminhões de coleta (dentre outros veículos) e, ainda, um pátio de 

compostagem financiado por um banco da capital assim como um local para materiais de construção 

contaminados. Porém, tal pátio de compostagem nunca foi utilizado e, além disso, os materiais que existiam 

para a continuidade do projeto foram saqueados. No aterro municipal da ribeira existem dois locais 

destinados para o tratamento do chorume, um complementar do outro. E, após tratamento e constante 

monitoramento, são dispostos em um córrego. O chorume passa por decantação e extravasor. Segundo um 

funcionário da Limpel, todo esse processo está sob controle e monitoramento. A seguir, encontram-se dados 

referentes à quantidade de resíduos coletada em 2010 pelas duas empresas: Vital  Engenharia e Limpel 

(Quadro 01). 

 
Quadro 01 - Quantidade de Resíduos anual coletados em 3 categorias (LIMPEL-2010) 

Mês 
Resíduo 

Domiciliar 

Remoção 

manual 

Remoção 

mecânica 

n°vg 

total 

Toneladas 

(total) 

JANEIRO 12.760,80 1.702,80 5.284,57 2.723           22.387,00  

FEVEREIRO 12.115,23  2.979,08 4.149,66 2.721           21.715,68  

MARÇO 18.915,28  2.867,76  16.318,43  4.957           40.916,91  

ABRIL 14.009,11  3.290,65  11.480,14  3.743           31.093,28  

MAIO 11.134,52  2.440,01  12.189,23  3.291           27.362,82  

JUNHO 11.056,01  2.127,88  12.702,47  3.303           27.387,91  

JULHO 14.831,92 2.764,01 17.477,56 4.269           37.671,25  

AGOSTO 13.997,59 2.408,84 16.729,26 4.166           35.468,53  

SETEMBRO 
          

11.485,70  

         

2.152,72  

            

9.795,68  
3.091           24.831,94  

OUTUBRO 
          

11.725,14  

         

2.676,74  

          

10.559,47  
3.205           26.525,10  

NOVEMBRO 
          

16.545,04  

         

2.024,12  

            

9.142,56  
3.492           30.184,18  

DEZEMBRO 
          

16.150,09  

            

748,30  

          

11.811,40  
3.471           31.168,94  

 TOTAL 
        

164.726,42  

       

28.182,90  

        

137.640,43  
29.173         244.003,37  

 

No Quadro anterior tem-se são dados os valores coletados em 2010 com relação aos resíduos domiciliares, de 

remoção mecânica e remoção manual. Porém, os números de viagens e total de coleta em cada mês 

englobam, além dos valores dessas três categorias, outros, como, poda triturada, hospitalares, praias, 

volumosos e etc. Dessa maneira, foram feitas 29.173 viagens pela empresa Limpel e arrecadadas 244.003,37 
toneladas em resíduos no ano passado. Já na Vital Engenharia, foram feitas 22.613 viagens pela empresa e 

arrecadadas 215.495,27 toneladas em resíduos no ano passado.Segundo dados obtidos na SEMOSP, 

dependendo do mês vigente, uma empresa chega a receber da prefeitura até 90 milhões de reais devido a 

todos os serviços de coleta feitos nas suas áreas de atuação. O estudo ora empreendido aponta fragilidades e 

necessidades urgentes de redesenho da situação em que os resíduos sólidos são gerenciados em São Luís. A 

começar por uma adequação de sua destinação final. Sabe-se que está em andamento o estudo para 

construção de um novo aterro sanitário que serviria, entre outras, à cidade de São Luís, o qual se localizaria 

no município de Rosário. É fato que a localização de São Luís em uma ilha, não ajuda muito no 

estabelecimento de um aterro sanitário em seus limites, uma vez que a mesma encontra-se densamente 

povoada em alguns trechos e conta com um aeroporto. Isto, por si só já coloca por terra qualquer tentativa 

nesse sentido, uma vez que em um raio de 20Km a partir do aeroporto localiza-se o maior conjunto 
habitacional do município, o distrito industrial, bairros menores, escolas, universidade, entre outros. O estudo 

apontou ainda para a existência de um elevado potencial para coleta seletiva de resíduos, praticamente 

inexplorado. Não existe ainda uma cultura voltada para a existência de catadores, como acontece em outras 

cidades brasileiras, como Brasília e São Paulo, por exemplo. Além disso, a própria população não tem o 

hábito de segregar materiais recicláveis em suas residências, locais de geração.À primeira vista, tem-se um 
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panorama nada animador, pois é urgente a necessidade de atenção especial à questão do gerenciamento dos 

resíduos sólidos em São Luís, partindo-se para um trabalho sério e comprometido do poder público 

municipal, do envolvimento da população, com o incentivo à criação de cooperativas de catadores.O modo 

como os resíduos são coletados, transportados e dispostos em São Luís, apesar de ainda apresentar muitas 

deficiências, não se diferencia muito do que ocorre no restante do país. Normalmente feito por empresas 
terceirizadas e pela própria prefeitura, controlados pelo governo municipal. Dessa maneira, os estudos 

realizados mostram que o gerenciamento dos resíduos sólidos bastante tem a desenvolver-se e, ainda, aponta 

para a necessidade de melhor aproveitar o ―lixo‖, isto é, empregando programas de reciclagem e 

compostagem, assim como de consciência socioambiental na população ludovicense como um todo. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos, gerenciamento, reciclagem 
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 Em 1912 o inglês Harry Brearly, estudava uma liga Fe-Cr (13%) e quando estava realizando observações 

metalográficas, verificou que a liga fabricada resistia à maior parte dos reagentes que utilizavam na época em 

metalografia. E foi Brearly que deu o nome a liga, chamando-a de ―Stainless steel‖ que traduzindo quer dizer 

―aço que não mancha‖. (Padilha & Guedes, 1994). Essa nova classe de materiais forneceu principalmente à 

indústria química e às aplicações em altas temperaturas a possibilidade de suas instalações ocorrerem em 
ambientes mais agressivos. Os aços inoxidáveis caracterizaram um grande avanço no que diz respeito à 

produção de materiais resistentes à corrosão e à oxidação (Alonso-Falleiros, 1998). Para aplicações 

industriais a altas temperaturas, os aços inoxidáveis austeníticos, tais como o AISI 304, são tradicionalmente 

utilizados. Entretanto, eles têm sido progressivamente substituídos pelos aços ferríticos de menor custo, 

devido à ausência do níquel (Sabioni, 2003). É conhecido que a pressão parcial de oxigênio da atmosfera 

pode afetar não só a cinética de oxidação, mas também as propriedades físicas e químicas dos filmes de 

óxidos formados sobre os aços (Saeki,, 1998). O comportamento de oxidação dos aços inoxidáveis AISI 304 

e AISI 439 foi estudado por Huntz et al (2007), a altas temperaturas, sob várias pressões e oxigênio, na 

presença ou não de vapor d‘água. Portanto, é muito importante conhecer o comportamento de oxidação dos 

aços inoxidáveis ferríticos a altas temperaturas e em diferentes pressões parciais de oxigênio. Neste trabalho, 

o comportamento de oxidação do aço Inoxidável ferrítico,  AISI 409, foi investigado em alta temperatura, ou 

seja, entre 850 ⁰C e 950⁰C em atmosfera de Argônio, através de caracterização química e microestrutural do 

filme de óxidos formados. As amostras do aço utilizadas neste trabalho, com dimensões (0,5 x 0,5 x 0,6) mm, 

cuja composição química é apresentada na tabela1, foram fornecidas pela ArcelorMittal Inox do Brasil. As 

amostras forma desbastadas com Lixas de carbeto de silício de granas 1000, 1200 e 2400. Posteriormente 

foram polidas, apresentando um acabamento especular, com pastas de diamante de granulometria 3 e 1 μm. 

Após polimento e limpeza com acetona em ultra-som, foi realizado tratamento de oxidação isotérmica em 

Termobalança, com sensibilidade de ± 1µm, com temperaturas variando de 850°C a 950°C, em atmosfera 

Argônio  por um tempo  de  50horas . A Caracterização microestrutural e química dos filmes foi realizada 

utilizando-se Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e 

Difração de Raio X (DRX) com ângulo de incidência rasante. Analisando as micrografias, observa-se que 

correu oxidação preferencial nos contornos de grão para a temperatura 850°C a 950⁰C. As análises de EDS, 
indicam a presença de Cr, Fe, Mn nos filmes de óxido formado sobre o aço AISI 409, Sendo o Cromo o 

principal componente metálico, seguido por manganês e ferro. Como pode ser constatado nas Fig. 1,2 e 3. A 

análise química, utilizando-se a técnica de DRX, mostrou espectros, nos quais, os filmes crescidos sobre o 

aço AISI 409 apresentou o Óxido de Cromo majoritariamente, seguido por espinélios manganês e ferro. Fig. 

4, a principal fase do filme de óxidocrescido, sobre o AISI 409 é composto Cr2O3.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 - Aço 409__50h_850⁰C  
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Fig. 2 - Aço 409__50h_950⁰C  

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 - Aço 409__50h_900⁰C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Espectros de Difração de raios X para o aço, AISI 409, oxidado em atmosfera de Argônio,  por 

50h. 
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Tabela 1 - Composição química do aço AISI 409.  

AISI %C %Mn %SI %Cr %P %S %Ti 

409 0,03 1,00 1,00 11,7 0,04 0,02 Ti=6x(C+N)Min 

or0,70 Mx 

 

Palavras Chave: Argônio, Oxidação em Altas Temperaturas, Aço Inoxidável Ferrítico 
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Há muito tempo atrás o museu era visto como um local onde eram depositados objetos antigos, com valor 

histórico e social, e eram usados em exposições. Porém, hoje, acredita-se que os museus são uma instituição 

produtora de documentos. O museu adquire uma função documental e é visto como um gênero textual. O 

museu passa a ser um instrumento de intervenção capaz de mobilizar vontades e esforços para a resolução de 

problemas comuns, no seio das comunidades humanas onde se encontra. Os espaços e as coleções passam a 
plano "secundário" e a "pessoa", singular e/ou coletiva, assume o papel primordial no processo museológico. 

Tudo funciona e se justifica num quadro de profundas relações e trocas sociais, em áreas tão aparentemente 

diversas, que vão da animação cultural ao desenvolvimento econômico, passando pelas funções tradicionais q

ue aos museus é suposto cometer. A função museológica é, fundamentalmente, um processo de comunicação 

que explica e orienta as atividades do museu. Nesse aspecto, a presente pesquisa aborda a documentação 

museológica como um conjunto de gêneros textuais utilizados em um quadro social instituicional. Entende-se 

por documentação museológica um sistema de gêneros textuais que o museólogo tende a produzir para 

realizar o seu trabalho. Esse sistema de gêneros compreende diversos conjuntos de gêneros dentre os quais: 

fichário topográfico (texto que localiza o objeto dentro do espaço museológico); fichário por categoria (texto 

que identifica qual a categoria a que o objeto pertence); fichário por coleção (texto que identifica o objeto por 

colecionador); contrato de comodato (texto pelo qual se realiza um acordo entre instituições); termos de 
responsabilidade para empréstimo de peças (texto que se constitui um documento em que se declara haver 

recebido um objeto museológico, e por meio do qual se assume o compromisso de zelar pela integridade 

física desse objeto); termo de devolução (texto pelo qual se devolve um objeto museológico à instituição de 

origem ou ao proprietário); ficha de doador (texto pelo qual alguém doa um objeto museológico), fichas de 

restauro, minutas de etiquetas, ofícios entre outros. Porém, aquele que é de maior importância para este 

projeto, é o fichário topográfico sobre o acervo de numismática, considerando que essa atividade de produção 

é capaz de capturar as sequências regulares com o que um gênero do sistema da documentação museológica 

segue outros gêneros dentro de um caminho comunicativo do agir profissional do técnico museólogo. A 

documentação museológica é considerada a base fundamental para as demais ações de um museu, a falta de 

um sistema documental eficaz nos pequenos Museus compromete o futuro deste tipo de instituição 

museológica. Desta forma, é da maior necessidade a criação de um sistema documental, pautado numa 

política de aquisição, que atenda as necessidades deste tipo de Museu e sua comunidade, capaz de subsidiar 
os processos de investigação e comunicação do museu. Esta pesquisa centra-se na área de investigação da 

Linguística, com enfoque na Linguística Textual. Pretende-se investigar o processo de significação e de 

comunicação construído nas fichas documentais sobre numismática do Museu Histórico e Artístico do 

Maranhão, a partir do estudo das relações de intertextualidade, cuja ênfase está na inter-relação entre a 

linguagem e a construção de mensagens. Pretende-se identificar e analisar as marcas da intertextualidade na 

documentação museológica sobre numismática no Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM), isto 

é, verificar como o discurso presente nas fichas topográficas sobre o acervo de numismática, reflete, dialoga 

com outros textos presentes no universo museológico. Em relação à metodologia, foi feita uma busca 

bibliográfica em materiais teóricos para o embasamento da pesquisa, assim como visitas periódicas ao 

MHAM para coleta das fichas por meio da fotografia, após ter referencial e as fichas coletadas, fez-se a 

análise das fichas sobre numismática. A base teórica tem um caráter inter e transdisciplinar, utilizando 
elementos da Linguística Textual (KOCH, 2006, 2008; FIORIN, 2008; BRAIT, 2006) e da abordagem 

retórica de análise de gênero (BAZERMAN, 2005). A intertextualidade pressupõe um universo cultural 

muito amplo e complexo, pois implica na identificação/reconhecimento de remissões a outros textos. Isso 

ocorre porque, na análise da documentação museológica sobre numismática, observou-se que os textos 

produzidos pelo museólogo e/ou técnico de atividades culturais se fazem dentro de uma rede de relações 

intertextuais. Barthes considera que, o intertextual é o que dá origem ao texto, não sendo um significado 

objetivo, interno, que possa ser explicado, mas a abertura para outros textos, outros códigos, outros símbolos. 

Da mesma forma Mainguenau (1976) afirma que o intertexto se constitui um dos componentes decisivos das 

condições de produção de um texto, ele ressalta que ―um discurso não vem ao mundo numa inocente 

solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual toma posição‖. (apud Koch, 2008, p. 14). 

Koch (2008) divide a intertextualidade em quatro tipos: a temática, a estilística, a explícita e a implícita. 

Primeiramente temos a intertextualdade que ocorre entre os textos da mesma área, a temática. Periodicamente 
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em matérias jornalísticas e da mídia em geral, apresentam uma relação entre um mesmo tema, apresentam a 

mesma notícia, porem com um discurso diferente. A intertextualidade estilística se faz presente, por exemplo, 

quando o produtor do texto, repete, imita, parodia certos estilos ou variedades linguísticas. No caso da 

intertextualidade explícita, no próprio texto é feita menção à fonte do intertexto, quando outro texto ou 

fragmento é citado e atribuído a um enunciador, ou seja, quando é reproduzido como tendo sido dito por 
outro ou por outros generalizados (―como diz o povo...‖). Entende-se por intertextualidade implícita o ato de 

introduzir no próprio texto, intertexto de outrem, sem mencionar a fonte da qual se fez o recorte, com o 

objetivo quer de seguir-lhe a orientação argumentativa, quer de contraditá-lo, colocá-lo em questão, de 

argumentar em sentido contrário. As fichas documentais do MHAM estão divididas por categorias, e cada 

uma dessas apresenta outra subdivisão. Por exemplo, a categoria Diplomática, iniciada pela numeração 10, 

enquadra em sua ramificação as categorias: 11 - Numismática, 12 - Sigilografia, 13 - Filatélica, 14 - Ex-libris 

e 15- Apólices. Essa classificação é baseada no acervo do MHAM. Essa divisão foi feita para que facilitasse 

a localização de todos os objetos no tombo museológico, o livro no qual estão presentes todas as informações 

acerca das fichas e dos objetos no qual elas correspondem. As fichas topográficas sobre numismática seguem 

um padrão em sua constituição. Primeiramente no topo vem uma numeração, essa que identifica o objeto no 

tombo museológico, livro no qual todas as informações sobre o objeto estão registradas, essas também estão 

presentes nas fichas, que são o registro daquela peça no museu.  Após a identificação, localiza-se que tipo de 
objeto aquela ficha faz referência, nesse caso, uma moeda de 1 cruzeiro, após vêm o tipo da moeda, no 

MHAM existe uma variedade de moedas, tanto nacionais como internacionais, dentre os tipos nacionais, 

existem o cruzeiro novo, cruzeiro, réis e internacionais Shilling (Inglaterra), Cents (Holanda), Centimos 

(Espanha), entre outras. Após o tipo, encontra-se a época na qual a moeda foi produzida, no caso da ficha 

ilustrada, Brasil República. Em algumas fichas também encontram as informações acerca da aparência da 

ficha, ou seja, a efígie, que varia de acordo com a época na qual a moeda foi utilizada, porém pôde-se 

perceber que em sua grande maioria, as moedas traziam a efígie de alguém influente, como Getúlio Vargas, 

José Bonifácio, Ruy Barbosa, Presidente Dutra. A ficha também trás o ano no qual a moeda esteve em 

circulação, o seu material, que varia de acordo com a época e o tipo da moeda. Outro fato presente nas fichas 

que se referem às moedas do Brasil República é a divisão destas em tipos, pelo fato de nesse período 

histórico brasileiro, as moedas mudarem suas efígies e valores monetários, por isso, aparece fichas de 1º tipo 
3º tipo e 5º tipo, não foram encontradas no MHAM fichas de moedas do 2º e 4º tipo. Algumas fichas 

apresentam abreviações nas informações do material das moedas, como por exemplo, Al (Alumínio), Cu 

(Cobre), Ni (Níquel), Br (Bronze), além destes, existem moedas de aço inoxidável. As fichas em sua maioria 

também informam a dimensão da moeda, que varia, mas a maioria tem 2,3 cm de diâmetro. São considerados 

uma intertextualidade implícita numeração e o estado de conservação das peças. A numeração, pelo fato de 

dialogar com o tombo museológico (livro onde todas as fichas são registradas), apenas com o número da 

ficha, a pessoa que teve um contato prévio com o sistema museal consegue identificar a categoria e o ano em 

que a peça, na qual a ficha se refere, chegou ao museu. Todas as fichas sobre a categoria numismática 

apresentam o número 11 no início da sua numeração, logo em seguida, o ano no qual ela chegou ao museu e 

por fim, a sua identificação no museu, por exemplo, a ficha que apresenta a numeração 11.90.4336, refere-se 

a categoria sobre numismática e chegou ao museu no ano de 1990 e a ficha com a numeração 11.73.0201, 

também faz parte da categoria sobre numismática, mas chegou ao museu no ano de 1973. Foram ditas 
anteriormente algumas características que estão presentes em todas as fichas topográficas, primeiramente a 

numeração, após a peça a qual a ficha faz referência e, em seguida, características que apenas se assemelham 

a fichas da mesma categoria, por exemplo, uma ficha topográfica sobre numismática, por mais que o fichário 

topográfico seja um item comum a todas as outras categorias, não apresenta um estilo de confecção igual a 

uma ficha sobre indumentária, esse padrão, esse estilo que as fichas seguem, é visto como uma 

intertextualidade estilística, pois utilizam uma mesma forma de escrita na sua confecção, obedecem a um 

padrão que deve ser respeitado e seguido coerentemente para que haja a organização no museu. A 

intertextualidade temática foi conceituada como aquela presente em textos de uma mesma área, que se 

assemelham pela forma como são escrito, porém, cada um apresenta um discurso diferente. Sendo assim, as 

fichas documentais podem ser consideradas, também, uma relação intertextual temática, pois todas 

apresentam um tema em comum - referem-se às moedas -, mas com características diversas: moedas 
internacionais, moedas nacionais, cruzeiro, réis, cruzeiro novo, etc. As fichas topográficas fazem parte de um 

complexo sistema de gêneros presente no museu, não são usadas apenas como uma ‗‘identidade‘‘ do objeto, 

seu valor vai além: há informações intrínsecas e extrínsecas a ela. Essas relações dialógicas são de grande 

importância para a realidade museológica, pois, por se referenciarem a um objeto que teve grande 

significância no passado, constituem-se também, em um documento importantíssimo para o estudo daquele 

objeto, uma vez que, nas fichas estão presentes todas as características e informações a cerca daquele. 

Conclui-se, portanto, que o gênero textual ficha topográfica tem uma função que vai além de descrever um 

objeto, percebeu-se que há a presença de um intertexto na sua constituição, um diálogo com outros 

documentos presentes no museu, essa manifestação aparece explícita ou implícitamente. 
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Figura 01: Ficha Topográfica sobre Numismática 

Fonte: Museu Histórico e Artístico do Maranhão 

 

Palavras-chave: Intertextualidade. Linguagem. Documentação Museológica. 
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O projeto desenvolvido com o título supracitado é uma reflexão acerca da produção literária de um ainda 

pouco conhecido e estudado poeta que vivera na virada do século XIX para o XX. A 25 de dezembro de 1879 

nascera José Augusto Américo Olímpio Cavalcante de Albuquerques Maranhão Sobrinho, filho da cidade de 

Barra do Corda, carrega no próprio nome uma das maiores tradições poéticas de nosso país. Maranhão 

Sobrinho (nome literário) tem seus primeiros escritos datados por volta dos 18 anos. Sua primeira obra fora 

publicada em 1908, Papéis Velhos Roídos pela traça do símbolo, ao todo seus livros editados e publicados 
foram três, o supracitado e mais, Estatuetas 1909 e Vitórias Régias em 1911. Esta pesquisa teve por objetivo 

enfocar aspectos inerentes à produção artística poética do mesmo, no seu primeiro livro publicado, Papéis 

Velhos. O trabalho desta pesquisa realizou-se por pesquisas bibliográficas que foram relativamente 

complicadas pela escassez de material que nos apoiasse sobre, entre outras coisas, do movimento simbolista e 

sobre a própria vida de Maranhão Sobrinho. Fez-se necessário levantamento de obras pertinentes, leituras e 

releituras de textos fundadores das teorias literárias, leitura exploratória, resumo e fichamento de dados, 

seleção de poemas, releitura reflexiva, e análises-reflexivas crítica com fundamentação teórica, partindo ppor 

fim ao processo redacional. Os textos que fundamentaram nossas reflexões partiram das leituras de textos 

teóricos do crítico alemão Theodor Adorno, em seus apontamentos e teorias que englobam principalmente os 

novos moldes da sociedade e da literatura pós Revoluções Industriais e conseqüente ascensão capitalista. 

Textos como A Indústria Cultural e principalmente a Teoria da Lírica e Sociedade contribuíram para 
entender como o pensamento dos intelectuais e artistas, estava nessa transição do chamado fin del sciècle 

onde a sociedade passava a ser regida em todos os seus âmbitos por um olhar mercantilista, onde o retorno 

financeiro era quem movia a produtividade. O trabalho consistiu em evidenciar traços da obra que trazem 

fatores extrínsecos, que refletem, ou que sugerem o contexto social, o coletivo, para o individual da produção 

poética. Destaca-se a vivência do poeta em um momento de crise de valores artísticos, onde o progresso do 

capitalismo avassalava os ideais de Arte, e novos conceitos se erguiam, onde a produção volumosa e em série 

e o bem estar materialista instaurava-se no espírito dos cidadãos surgindo assim novas percepções de mundo, 

aspectos esses também trabalhados pela Indústria Cultural do próprio Adorno. Destacamos ainda as 

influências presentes na poesia de Maranhão Sobrinho, apreciador da estética Simbolista e dos poetas 

malditos franceses, que foram os maiores expoentes desse movimento, tendo seu maior nome em Charles 

Baudelaire, além de abordar o circundo histórico no Brasil, o momento da Primeira República e da 

propaganda abolicionista que pairava sobre os principais nomes da intelectualidade literária no país, 
principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Fez-se necessário para tanto a leitura da obra: Literatura como 

missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República de Nicolau Sevcenko, assim como a leitura 

do crítico literário Massaud Moisés, que introduz conceitos primordiais do postulado principalmente 

hegeliano sobre a estética. O simbolismo como movimento estético, surgiu na França e vigorou nas duas 

últimas décadas do século XIX, na fase da bela época (belle epoqué), época boêmia da literatura, há de se 

evidenciar que a produção poética de Maranhão Sobrinho, embora construída longe do centro do movimento 

e alguns anos de atraso em relação aos franceses, também tomou a forma estética elaborada do outro lado do 

Atlântico. Os finais de século são sempre momentos marcantes, e nesse fim de século XIX e inicio de século 

XX surgia um novo pensamento, uma nova sociedade se impunha, e os poetas simbolistas começaram a 

questionar essa sociedade burguesa. O período corresponde à ascendência de correntes positivistas, 

naturalistas e materialistas e o poeta simbolista pretendia realizar algo impactante a esse pensamento. E 
através de uma linguagem nova, uma linguagem escrita não convencionalmente, não totalmente objetiva, mas 

sim sugestiva e revestidamente simbólica que se deu essa realização poética. Podemos considerar que as 

origens imediatas da estética simbolista se apresentaram por meio de Baudelaire, o qual segundo Tringali 

(1994) seria o fundador da doutrina simbolista/decadentista. Em sua obra As Flores do Mal (Les Fleurs Du 

Mal) (1857), na sua vicissitude literária ele influencia diretamente a estética decadentista/simbolista. A virada 

do século em que se situava o nosso poeta aqui em observação foi um período de grandes modificações para 

a sociedade em geral. Com os vários eventos que precederam a chegada ao fim do século a nossa população 

se via numa transição que impactaria grandes mudanças, inclusive, do pensar sobre arte. No final do século 

XIX o Brasil passava por um momento onde quatro foram os principais acontecimentos históricos, são eles: 

A propaganda abolicionista (1888); A propaganda e instauração do regime republicano (1889); o surto de 

industrialização; a imigração. As décadas situadas entre o fim do século XIX e inicio do século XX foram 

assinaladas por mudanças significativas na condução dos indivíduos inseridos numa nova sociedade que fora 
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abalada pela revolução-científico-tecnológica, que causou um novo momento inclusive nas Artes. O 

prenúncio dos rompimentos tradicionais se instaurava, a belle epoque no Brasil foi um período complicado 

onde a produção literária em sua maior parcela era feita no centro cultural do Rio de Janeiro. Nos dizeres de 

Sevcenko (1985) a cidade do Rio de Janeiro foi o palco principal de todo esse progresso radical de mudança, 

e reforça ainda que, a capital centralizou os principais acontecimentos desde a desestabilização do Império 
até a consolidação definitiva da ordem republicana. É importante que se entenda a condição de ―estar‖ do 

artista, em particular, Maranhão Sobrinho, circunscrito numa República que acabara de ser proclamada, em 

uma sociedade que os bens de consumo eram a nova busca de todos não havia tanto espaço para a 

profundidade nas relações humanas artísticas.  Adorno (2009) discorre que há uma racionalidade voltada à 

dominação, um caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena. A indústria cultural pode ser analisada por 

uma dupla perspectiva: uma voltada para as funções ideológicas, Adorno afirma que A Indústria Cultural 

impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente, 

e outra, em dimensão econômica, ou seja, onde há uma questão mercantil. A obra de arte passa a equivaler a 

uma mercadoria, o que, por exemplo, acontece com o cinema, esta a arte mais vulnerável aos moldes 

capitalistas. No âmbito do gênero poético, fixa-se caracterizado pela teoria em duas espécies: lírica, épica. No 

nosso estudo de pesquisa, a lírica, é a parte fundamental da nossa problemática. A composição do lirismo é 

essencialmente a preocupação com o eu. Diz-se que a composição lírica seja a busca íntima do sentimento do 
poeta. A maneira como a alma, com seus juízos subjetivos alegrias e admirações, dores e sensações toma 

consciência de si próprio no ângulo deste conteúdo, com efeito, o que interessa antes de tudo é a expressão da 

subjetividade como tal, do seu exato conteúdo, da alma e dos sentimentos e não a de um objeto exterior por 

muito próximo que seja (HEGEL apud MOISÉS, 1984). Em Notas de Literatura um dos capítulos mais 

questionados é exatamente o da Palestra sobre Lírica e Sociedade, onde Adorno intitula-se o responsável por 

falar desses conceitos, por ser ele, desprovido de qualquer tipo de musa. E mais ainda que a suspeita só pode 

ser feita se a composição lírica não for composta demasiadamente por teses sociológicas. A referência ao 

social não deve ser levado para fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela. É isso que se 

deve esperar, e até a mais simples reflexão caminha nesse sentido. Pois o teor [Gehault] de um poema não é a 

mera expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas quando, 

justamente em virtude da especificação que adquirem ao ganhar forma estética, conquistam sua participação 
no Universal (ADORNO, 2003). A universalidade do poema lírico não é uma ideia generalizada daquilo que 

todos vivenciam, ela não se encontra de tal modo que todos mostrem alguma ―identificação‖, a busca da 

extração lírica é uma busca dentro de si, de algo que não se manifesta tão explicitamente, é uma busca única 

pelo não captado, a expressão dessa composição lírica tem a esperança de extrair, da mais irrestrita 

individuação, o universal. (ADORNO, 2003). Adorno ainda evidencia que a abrangência universal desse teor 

lírico é de caráter social. Nas análises críticas sobre o livro Papéis Velhos buscamos a partir de todos esses 

apontamentos teóricos supramencionados evidenciar o propósito que Adorno expõe de que o conteúdo social 

da lírica se encontra justamente no ―não ser social‖, e que a  acentuação do individual  se dá em protesto 

contra a situação nova de repressão intelectual vivenciada pelo mundo contemporâneo. O nome da obra 

evidencia-nos alguns aspectos de valor estimado para refletir sobre a obra. Por que Papéis Velhos? Por que 

roídos pela traça do símbolo? Qual o valor de um papel velho? Será importante considerarmos algum valor 

apreciativo de uma obra artística assim denominada? E Roídos pela traça do símbolo? A poesia não é uma 
representação simbólica da realidade? Que realidade é essa? Qual a importância da representação simbólica 

para a poesia e para o poeta? D‘onofrio evidencia-nos sobre o símbolo (2004) de que em literatura, a poesia 

universal sempre foi essencialmente simbólica pelo uso de metáforas, imagens, analogias, que exprimem de 

modo figurativo idéias e sentimentos do poeta. O poema inicial do livro Papéis Velhos é um prenúncio do 

significado da obra, tanto para o autor, quanto para possíveis leitores e estudiosos. Logo na primeira estrofe 

ele apresenta: Velhos papéis...de versos.São pedaços/ Da minhalma,batidos pelo vento/ Como folhas do 

outomno... guardam traços/ de um tempo que passou sem pensamento . Maranhão Sobrinho utiliza um 

recurso lingüístico de inversão da seqüência do nome do livro, ao invés de utilizar Papéis Velhos (que é o 

título da obra), ele utiliza Velhos papéis, logo em seguida põe reticências que nos expõe uma idéia de fluidez 

do pensamento, de refletir sobre o que são esses velhos papéis ou esses Papéis Velhos. Posteriormente ele 

diz: de versos, retomando o fazer poético desses papéis. Na seqüência, o Poeta afirma que aqueles versos 
todos que compõem os poemas são pedaços da alma dele e ―guardam traços de um tempo que passou sem 

pensamento‖. A afirmação ao mesmo tempo individual deixa um espaço que não é somente ocupado pelo 

poeta, o tempo, não é só do artista, o tempo é da sociedade, a sociedade é um todo, é o universal. É então que 

ambos os textos que nos apóiam nesta pesquisa se realizam. Na crítica elaborada por Adorno na Indústria 

Cultural deixa bem claro o ―posicionamento‖ do artista diante de novos conceitos do fazer arte e a 

pertinência do que o circunda.  Aqui, Maranhão Sobrinho acusa uma angústia em meio a uma sociedade sem 

brio para a arte. O alcance buscado pelo poeta mesmo que não tão claramente se revela como um desabafo, 

não no caráter romântico, mas no aspecto ligado às superficialidades que o século XX acabou trazendo.  

Pertinente a todas essas situações de nova cultura econômica, de até a arte como um mero produto para ser 
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comercializado, dos rompimentos com os tradicionalismos artísticos, e da situação brasileira é que Andrade 

Muricy (1987) discorreu sobre o que de fato aconteceu com os poetas do movimento simbolista no Brasil de 

que aquele fervor político abolicionista e republicano ocorreu, sobretudo, na juventude. Realizados os ideais 

visados, a Abolição e a República, ficaram como que de mãos vazias. E no que concerne a República, 

desenganados. Provando mais uma vez que a inquietação era refletida tanto na vida quanto na arte desses 
poetas, em relevo, Maranhão Sobrinho, poeta em observação nesta pesquisa 
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O texto literário carrega consigo as idiossincrasias do escritor, revelando os aspectos históricos e 

socioculturais pertencentes à sua época (SARTRE, 1999). No entanto, não se restringe àquilo que é 

antropológico, pois é resultado do trabalho psíquico humano, este constituído por instâncias percebidas, 

somente, através de produtos secundários como a linguagem. A infinitude presente na obra literária – essa 

que nos assegura a riqueza da linguagem escrita quanto às cadeias de significação – não se perde mesmo que 

a obra pertença ou siga o padrão exposto por uma escola literária, pois os aspectos psíquicos universais ainda 

lhe continuam inerentes (BLANCHOT, 1987). Segundo a Psicanálise, tanto os chistes como os sonhos são 

resultados de descargas psíquicas que nos aparecem de forma velada, devido às censuras. Aquilo que 

entendemos como sonho, por exemplo, é só o conteúdo manifesto do mesmo. A censura feita ao inconsciente 
não permite que desfrutemos de suas verdades, amenizadas e convertidas em pré-consciente, por meio dos 

deslocamentos e condensações. As imagens que lembramos dos sonhos não são aquelas que o compuseram 

originalmente; os significantes são direcionados para outros, afim de reter uma informação ou mensagem 

(FREUD, 1905). A escrita passa por processo análogo, também advém da dispersão de energias. As 

produções psíquicas, no geral, resultam do embate entre duas forças intensas: o desejo e recalque (Marini, 

2006). Green (2002) denomina essa atividade do escritor como uma ligação de energias, melhor, a 

conciliação entre as verdades, que querem fluir, e as censuras internas, mantenedoras do incessante desejo 

por algo.  A crítica psicanalítica pode justamente desligar essas energias. Essa constatação coaduna com o 

entendimento da Psicanálise para com o texto literário, exposta por Samuel (2005): uma rede de 

significações, onde cada significante remete a um segundo e este a outro, sucessivamente. Assim a linguagem 

escrita é sempre simbólica, e o crítico, por meio das relações entre os princípios psicanalíticos - a pulsão, o 
complexo de Édipo e a elaboração onírica - e os significantes da obra encontra os vestígios do inconsciente 

no texto, o pré-consciente. Vários  métodos de análise psicanalítica surgiram a partir das orientações de 

Freud: a Psicocrítica e a Textanálise, a leitura estrutural, a Psicobiografia, e a Semanálise. Não obstante 

percorrerem caminhos divergentes, esses métodos apresentam os princípios freudianos como referência. O 

presente projeto não se ateve a um método psicanalítico em específico. Mantivemo-nos a par dos argumentos 

e postulados de cada qual, a fim de entender onde o texto literário se insere na Teoria Psicanalítica. Para 

tanto, foram estudados os textos freudianos que fazem menção ou utilizam a obra literária, sempre os 

correlacionando ao literário: ao conceito de Literatura, à criação literária e a Crítica Literária. Partimos dos 

princípios psicanalíticos para entender como estes são relacionados ao processo de escrita da obra literária. 

Consideramos, também, os textos que abordam os impasses da Crítica Psicanalítica, para nos despojarmos de 

qualquer postura dogmática.  Os teóricos que contemplam os elementos da narrativa também estão entre as 

leituras realizadas. A pesquisa foi de caráter bibliográfico, por isso estudamos ensaios de Sigmund Freud, 
lemos e discutimos os textos dos teóricos Roger Jérôme, André Green, Antônio Cândido, Maurice Blanchot, 

Theodor W. Adorno, que abordam ou a literatura ou a psicanálise; tudo isso em reuniões quinzenais ou por 

comunicação via e-mail; os textos foram resenhados também. A pesquisa mostrou que a escrita é resultado de 

descargas psíquicas que nos aparecem de forma velada devido às censuras (GREEN, 2002). A pulsão seria 

uma dessas descargas. De acordo com Freud (1915), esta é constituída pela pressão, força motora; finalidade, 

o prazer; objeto, meio pelo qual se atinge o prazer, por isso pode ter vários objetos; fonte, tanto orgânica 

como psíquica. Mas até que essa descarga torne-se manifesta, há um conflito entre as instâncias psíquicas que 

distorce os sentidos, e nos entremeios desse processo podem ser encontradas as mesmas técnicas da 

elaboração onírica e dos chistes. Em Os chistes e a sua relação com o inconsciente Freud (1905) comenta 

que o propósito dos chistes é ―a fruição de uma ideia‖, ou seja, satisfazer o desejo de dizer a verdade, 

constantemente censurada, de forma velada, por meio de um comentário cômico ou crítico. Para chegar à 
forma de conteúdo manifesto, a elaboração secundária realiza técnicas mascaradoras, como a condensação e 

o deslocamento. Proporciona outros significados aos significantes da linguagem, expressando palavras de 

duplo sentido ou simplesmente figuradas. A elaboração onírica utiliza as mesmas técnicas que as do chiste e, 

ao final, nos proporciona o conteúdo manifesto do sonho – aquelas cenas confusas que lembramos do sonho. 

A escrita também revela-se manifesta, pois é possuidora de sentidos que não estão nomeados no texto. O 

texto literário é senhor desse processo. Como já dito, as metáforas podem revelar além do que está registrado. 

É justamente dessa característica literária que a Psicanálise se utiliza para mostrar os resquícios do 

inconsciente. A obra literária apresenta lacunas possibilitadoras de leituras várias, e que a constitui como tal; 

expõe-se descomprometida com o objetivo primeiro de sua realização para configurar os interstícios da 
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linguagem. Ou melhor, se esquiva das nomenclaturas várias, tais como arte engajada, literatura 

contemporânea, autobiografia, para simplesmente revelar-se em si (BLANCHOT, 1987). O vazio da obra é 

entendido por Blanchot (1987) como a própria falta existente no espírito humano, conceito que coaduna com 

a teoria freudiana da pulsão, em que esta ―é uma força constante‖; encadeadora do incessante 

descontentamento do ser humano que sempre quer outra coisa, mostrando que a pulsão sempre se satisfaz 
parcialmente. Assim, é visível que a elaboração psíquica não se afasta da obra que constrói, e sim a subverte, 

proporcionando as lacunas, os espaços vazados. Sérgio da Fonseca Amaral (2009) fala sobre essa 

parcialidade presente na obra literária, no sentido de que algo universal estaria entrelaçado em sua tessitura. 

Dessa forma, percebemos que o texto literário permite a análise da Crítica Psicanalítica, pois ele resguarda 

vestígios do pré-consciente, assim como os outros produtos humanos analisados pela Psicanálise: os atos 

falhos, os chistes, os sintomas, os lapsos e os sonhos. Ademais, os conceitos da psicanálise não se restringem 

a temas-tópicos hipoteticamente entrelaçados na narrativa, pelo contrário, são conceitos bastante elaborados e 

singulares. Requerem atenção constante, principalmente do crítico, que não deve confundir a sua atividade 

com uma sessão psicanalítica. Seu intuito é mostrar os vestígios do inconsciente presentes no texto, de forma 

a modificar a obra literária, transformando-a ao mesmo tempo em objeto e sujeito da verdade: assim como 

pode ser mediadora dos princípios psicanalíticos pode também subvertê-los, mostrando outras formas, 

tornando acessível o que dantes era imperceptível (GREEN, 2002). 
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O projeto é um desdobramento da pesquisa ―Liberdade em tempo de ‗chumbo‘: representações poéticas do 

sentimento de liberdade em João do Vale e Pablo Neruda‖, que parte do estudo feito no mestrado ―João do 

Vale: poesia popular e identidade‖(UFPE-2002),  em que se estudou a poesia valeana como possibilidade de 

compreensão das manifestações dos saberes e fazeres que caracterizam alguns traços que compõem a 

possibilidade de uma identidade nordestina – ritmo, linguagem, crenças. O estudo do valor do sentimento de 

liberdade em composições poéticas do brasileiro João do Vale, no âmbito do período da Ditadura Militar 

brasileira, e nas poesias do escritor chileno Pablo Neruda, contidas na obra Canto Geral (1987), em meio à 

chamada ―ditadura de Pinochet‖, foi feito a partir da teoria da Literatura Comparada, conforme formulações 
de Carvalhal (1994), Nitrini (2000), Bittencourt (1996); dos estudos históricos de Galeano (1978), Chanu 

(1979), Cardoso e Falleto (1970); dos trabalhos que abordam os estudos literários de  Eagleton (2003),  

Samuel (1989); da teoria da poesia de Goldstein (2000), D‘Onofrio (1999, 2000), Bosi (2000), Paz (1982), 

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 para dizer, como denúncia, as estruturas sociais constituídas por violência e barbárie. 

Entretanto, neste projeto,  ampliou-se  essa pesquisa fazendo um estudo comparativo entre as ideias de 

liberdade do poeta brasileiro com as ideias libertárias contidas nas composições poéticas do escritor chileno 

Pablo Neruda. Pablo Neruda, ―o Poeta do Mundo‖, demonstra em sua poesia um amor incondicional pelo seu 
lugar de origem. João do Vale, ―o Poeta do Povo‖, tem a mesma conduta poética de Neruda. Ambos motivam 

o leitor a lutar, mesmo com palavras poéticas, pela permanência em sua terra natal. Neruda tem sua origem 

no lugarejo chamado Parral, a 340 quilômetros de Santiago, mas como a história informa, buscou outros 

refúgios para ―driblar‖ a sorte de viver em tempos difíceis para os homens que se aventurassem pela 

literatura. O compositor maranhense João do Vale e o escritor chileno Pablo Neruda são exemplos de dois 

artistas da palavra que conseguiram ressignificar, através das imagens que criam, o fazer poético. Os poetas 

têm estilo e temática que são marcas definidoras de uma linguagem que, popular ou mais elaborada, é 

referência para compreensão de uma época, ainda que em realidades históricas próprias. A focalização do 

sentido poético emanado pelo sentimento de liberdade existente na produção literária do compositor 

brasileiro João do Vale e do poeta chileno Pablo Neruda, proposta por este projeto, tem a sua inserção no 

campo dos estudos da Literatura Comparada, em que se abordam as relações convergentes, bem como as 

especificidades presentes nas obras poéticas dos aludidos autores, correlacionando-as com os períodos 
ditatoriais vivenciados pelos literatos em seus países correspondentes. Formulou-se, então, os seguintes 

objetivos para o desenvolvimento desse projeto: Analisar comparativamente as construções poéticas do 

sentimento de liberdade nas poesias do brasileiro João do Vale e na obra Canto Geral do poeta chileno Pablo 

Neruda; Caracterizar a produção de João do Vale e Pablo Neruda nos períodos ditatoriais nos seus países; 

Buscar nas obras dos autores pesquisados imagens que configurem, no discurso enunciativo, representações 

do sentimento de liberdade. Para melhor concretizar os objetivos anunciados, percorreu-se os seguintes 

passos metodológicos: Pesquisa bibliográfica: 1ª Etapa: de cunho teórico que implica a leitura e a discussão 

dos pressupostos teóricos da pesquisa a partir dos conceitos da Literatura Comparada, na perspectiva de 

Nitrini (2000), Bittencout (1996), bem como dos fundamentos sobre a América Latina de Galeano(2010), 

Josef (2005),  e a concepção de liberdade de Boff(2000). 2ª Etapa: Estudo e discussão sistemática dos 

poemas de João do Vale e Pablo Neruda. Pesquisa analítico-qualitativa – desenvolvida com base nos 
pressupostos teóricos privilegiados, a fim de analisar os dados coletados na pesquisa bibliográfica sobre os 

poetas  João do Vale e Pablo Neruda, enfocando nos seus poemas  o processo de construção do sentimento de 

liberdade nas elaborações poéticas dos autores em foco. Para representar o sentimento de liberdade 

vivenciado pelos autores em foco, citamos como exemplos, as poesias ―Sina de Caboclo‖ de João do Vale e 

―Amor América‖ de  Pablo Neruda, nas quais têm-se os seguintes resultados: Em meio às injustiças sociais, o 

escritor maranhense, revelou sua revolta através de músicas e poesias, ― Sina de Caboclo‖ é um dos melhores 

exemplos. João do Vale fez essa composição em 1965, um ano após o golpe militar. Na poesia é perceptível 

o sentimento de liberdade expressado pelo poeta, uma vez que o caboclo era obrigado a plantar e dividir com 

quem nada contribuía: [...] O que eu colho é dividido/ Com quem não plantou nada/ Se assim continuar/ Vou 
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deixar o meu sertão [...]. 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 ―Amor América‖ faz parte de uma de suas principais 

obras, o livro Canto Geral, no qual o poeta expressa toda sua revolta contra o governo chileno da época. 

―Amor América‖ é a poesia em que o escritor chileno, ao mesmo tempo em que exalta seu amor, demonstra 

também a liberdade do homem, que antes fora mais frágil com as opressões do governo. Estabelecendo uma 

relação entre as duas poesias, é possível notar que a liberdade se faz presente em ambas, o sentimento de 

liberdade do caboclo ao fazer seu trabalho na poesia valeana e a liberdade na vida do homem na poesia 

nerudiana. Os regimes ditatoriais vivenciados nos respectivos países (Brasil e Chile) pelos autores 

contribuíram para manifestar tal sentimento. Os poetas defendem em 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. As composições poéticas dos dois autores permitem olhares 

comprometidos sobre/com o mundo. Não se trata de olhares individuais, meramente contemplativos, mas 

interpretativos e coletivamente interventivos. 

 

Palavras-chave: Liberdade, poesia, Literatura Comparada. 
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Diversos estudos tem focado os gêneros textuais, ressaltando seu papel em uma determinada cultura, grupo 

social ou estabelecimento e seu caráter dialógico – já que todo texto complementa, contradiz ou é resposta a 

um primeiro – ideia reconhecida principalmente a partir dos estudos de Mikhail Bakhtin na década de 20. 

Podemos entender por gêneros textuais, baseando-nos em Marcuschi (2003), as realizações linguísticas 

definidas por um estilo, conteúdo e composição próprios e que cumprem determinadas funções em situações 

comunicativas específicas. Bazerman (2009) nos lembra que gêneros emergem nos processos sociais em que 

as pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem para coordenar atividades e compartilhar 

significados com vista a seus propósitos práticos. Todavia, como necessidades e atividades sócio-culturais 
modificam-se com o passar do tempo, variedade ilimitada, maleabilidade e dinamicidade também são 

características inerentes aos gêneros. Na pesquisa realizada, tivemos como contexto o museu, instituição 

histórica e social que tem como objeto de trabalho a cultura material de um povo, de modo que esta seja 

preservada, investigada e comunicada à sociedade. Sabendo que cada material é dotado de informações 

intrínsecas – obtidas da ―descrição e análise de suas propriedades físicas‖– e extrínsecas – ―de  natureza 

documental e contextual [...] obtidas de outras fontes que não o objeto [...]‖(MENSCH, 1987 apud FERREZ, 

1991, p. 2) –, para que essas informações venham a ser apresentadas faz-se necessário um estudo 

aprofundado do item museológico, principalmente dos dados que estão fora do mesmo, como sua 

procedência e momento histórico no qual passou a existir e ganhar sentido, os quais podem ser encontrados 

―por meio de fontes arquivísticas e bibliográficas‖ ou em outros documentos que regem a atividade 

museológica. Só então é que poderemos ter uma sistematização das informações do objeto-documento. Logo, 
vemos que o fazer do museólogo é permeado de manifestações textuais, as quais compõem o sistema de 

gêneros textuais museológicos, constituído dos seguintes conjuntos de gêneros: fichário por categoria, 

fichário por coleção, contrato de comodato, termos de responsabilidade para empréstimo de peças, termo de 

devolução, ficha de doador, fichas de restauro, minutas de etiqueta, ofícios e fichário topográfico, sendo este 

último o corpus deste trabalho, pois no mesmo encontram-se conteúdos referentes aos outros documentos da 

instituição – como a categoria a que o objeto pertence e seu estado de conservação – ratificando o dizer de 

Bazerman (2009, p.32) de que ―um sistema de gêneros captura as sequências regulares com que um gênero 

segue um outro gênero, dentro de um fluxo comunicativo típico de um grupo de pessoas‖. Isso tudo é que 

permite-nos perceber a remissão de um texto a outro texto dentro do espaço museológico, estabelecendo o 

que conhecemos por processo dialógico ou intertextualidade – objetivo do nosso projeto –, que de maneira 

mais específica consistiu em desenvolver um estudo das marcas da intertextualidade sobre pintura no Museu 

Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM), relacionando a quantidade das diferentes fichas de identificação 
museológica referente à tal categoria para uma posterior seleção onde se pode encontrar intertextualidade e, 

por fim, analisar as marcas da intertextualidade nestas fichas de documentação. Para tanto, foi imprescindível 

ter em mente o conceito de intertextualidade, termo que apareceu pela primeira vez na tradução de uma obra 

russa de Bakhtin pela crítica literária francesa Júlia Kristeva, nos anos 60. Nas palavras de Barros e Fiorin 

(1999, p.79), ―intertextualidade ou dialogismo é uma referência ou uma incorporação de um elemento 

discursivo a outro, podendo-se reconhecê-lo quando um autor constrói a sua obra com referências a textos, 

imagens ou a sons de outras obras e autores e até por si mesmo, como uma forma de reverência, de 

complemento e de elaboração do nexo e sentido deste texto/imagem‖. Logo, para o desenvolver da pesquisa 

foram utilizados livros e artigos científicos que abordavam documentação museológica, gêneros textuais, 

intertextualidade, texto e contexto – como estudos de Bakthin, Kristeva, Diana Barros, José Fiorin, Charles 

Bazerman, Ingedore Koch, Helena Dodd Ferrez, entre outros –, bem como uma câmera fotográfica digital 
para o registro das fichas topográficas sobre pintura no Museu. Nos três primeiros meses de pesquisa – que 

corresponderam a agosto, setembro e outubro – foi feito o levantamento bibliográfico dos assuntos 

supracitados. Com o encaminhamento de um ofício para o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, no mês 

de outubro passou-se a visitar o espaço, já coletando algumas amostras da documentação existente. Esse 

procedimento realizou-se até janeiro, concomitantemente com outras leituras acerca do tema, podendo-se 

assim já identificar as marcas de intertextualidade presentes nos quadros e nas fichas. Com as identificações, 

revisão de literatura e posteriores anotações feitas, começou-se em janeiro a redação do relatório parcial. 

Após a entrega do relatório, houve em março a apresentação do andamento da pesquisa no Pré-Semic e, em 

abril, a pesquisa foi mostrada à comunidade acadêmica no Encontro Regional dos Estudantes de Letras. Em 
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maio, novos levantamentos bibliográficos foram feitos e, em junho, outras visitas ao museu para registro e 

seleção de fichas para análise. Eis uma demonstração de análise das fichas topográficas:       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A intertextualidade inicia-se com a numeração do canto superior esquerdo da ficha, ―31.89.3757‖ e 

―31.89.3756‖ (Figura 1), ―31.89.3750‖ e ―31.89.3753‖ (Figura 2), onde no texto é feito referência a outro 

texto, sem que este seja mencionado, constituindo assim uma intertextualidade implícita. Ressaltamos que 

nesta ocorrência, caso o leitor não reconheça o intertexto, sua compreensão ficará comprometida. O número 

31 que vemos em todas as fichas significa que estas se referem à categoria pintura; o número 89, diz respeito 
ao ano de entrada de tais obras ao museu; já os quatro últimos numerais, correspondem aos seus números de 

registro, presentes no livro de registros da instituição. Igualmente, o estado de conservação mencionado tem 

como parâmetro regulamentos do museu, que designam critérios de avaliação: muito bom, bom, regular, 

precário e bastante precário. Outro exemplo de intertextualidade implícita está na composição material e 

construção técnica – ―óleo sem tela, com moldura e passe-partout‖ (Figura 1) – conhecimentos extrínsecos da 

pintura, que por meio de especialistas subsidiados por livros do espaço museológico, são organizados e 

comunicados à coletividade. Além disso, podemos observar na figura 2 que os dois quadros, de autores 

distintos, mostram-nos paisagens da ilha de São Luís. Conforme Koch (2007), quando textos – neste caso não 

verbal, pintura – ―pertencentes a uma mesma área do saber partilham temas‖, temos intertextualidade 

temática, também encontrada na figura 2, com pinturas alusivas ao Cristianismo. Portanto, pudemos ratificar 

que realmente ―qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é a absorção e transformação de 

um outro texto‖ (KRISTEVA, 1974, p.60) e que instituições histórico-sociais, como o museu, não fogem ao 
dito, já que em seu meio existe um sistema de gênero próprio, o qual chamamos de documentação 

museológica, composta de conjuntos de gêneros que se completam, dão origem a novos textos e servem de 

auxílio para que os objetos-documentos tornem-se inteligíveis aos profissionais do espaço, assim como aos 

visitantes. 

 

Palavras-chave: Intertextualidade. Documentação museológica. Linguística. 
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ANÁLISE POÉTICA  DAS OBRAS DE NAURO MACHADO EM UMA PERSPECTIVA 
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Nauro  Machado nasceu em São Luís no dia 02 de agosto de 1935. Suas poesias tem como objetivo  expor o 

homem na sua substância, o individuo em foque. O mesmo mostra o homem, no seu interior, retratando suas 

angustias e como este vive ao meio  de todas essas situações que o rodeiam.Vai  identificar  o ser como nunca 

dantes revelado, sondando através dos recônditos da alma humana, numa perspectiva psicológica e para isto 

utiliza-se da memória para compreender  o ser em questão, utilizando também o monólogo que é expresso 

através do seu discurso. Abordar-se-á também neste, a crítica fenomenológica, visto que esta é a que mais se 

adequa no escritor, pois traz consigo a busca pela existência do ser, como o autor se coloca na obra e quais 

são as inferências que fazemos do texto.Utilizando-se do escritor  Maurice Halbwachs que retrata  a 
memória; Terry Eagleton e Salvatore que tratam do fenômeno da fenomenologia.  Nos poemas de Machado 

observa-se que o mesmo opta pela vinculação entre a sua sensibilidade e a realidade histórico –social da sua 

época e do seu meio. Uma característica permanente em sua obra é a de revelar a verdade existencial do ser, 

utilizando para isto seus poemas que se movem em uma esfera de incertezas e angustias, revelando suas 

origens e voltando para si mesmo, sendo que poesia e mundo se envolvem revelando o homem através da 

palavra. Há uma permanência em sua temática pelo desespero, por saber as verdades do mundo, dos 

problemas filosóficos –existenciais da vida e da morte, da contestação das coisas, ou seja, do seu estado, 

manifestando sua angustia através  das suas indagações  que são vista em todo o seu discurso poético. 

Percebe-se  na obra de Nauro três temas mais importantes na sua composição : DEUS- A presença de Deus 

na poesia de Nauro Machado mostra a precisão essencial ao ser humano. É no sofrimento que o homem 

liga-se a Deus, percebendo-se que o homem é frágil e revelando sua transcendental destinação 
espiritual.Deus é a resposta para as necessidades, aspirações intimas do ser humano e quando este afasta-se 

perde  afinidade com Ele, viver sem Deus é viver em vão; MORTE-   A uma analise maior da obra deduz-se 

que é o tema central de suas obras,em Nauro a morte é um dos mais amplos sentidos da vida,marca da 

limitação da vida humana  sendo a morte o mais trágico capitulo da vida humana  E SEXO- Atormentado 

com os problemas da carne, faz oscilações entre o espírito e  a matéria, tornando seu texto sensorial. A 

maior preocupação do poeta foi nos instigar a pensar sobre nós mesmos, aquilo que convivemos com o nosso 

grupo social, põe em questão a valorização do ser. Pode ser colocado:O que seria poesia? A juventude em 

massa valoriza seus poetas? Dentro do nosso país, os nossos poetas são reconhecidos? Nauro Machado sem 

duvida é um grande poeta que desvenda o ser, quem realmente é este diante da sociedade, levando-nos  a 

refletir a própria existência do ser.Para a realização desta Pesquisa Cientifica, objeto de nosso projeto de 

pesquisa, foi feito um levantamento prévio da produção literária de Nauro Machado, para que se tenha um 

conhecimento de sua poesia, Pesquisas bibliográficas, leituras filosóficas, pesquisas na produção do autor e 
consultas a trabalhos que tragam a poética de Nauro como fonte de uma intertextualização; Nauro questiona à 

sua própria existência para tanto,fez- se necessário determinar suas idéias, compreensão da realidade, posição 

frente aos problemas sociais que remetem as inúmeras injustiças, tudo visto dentro de seu mundo existencial 

como degradação social, ou seja, aniquilamento humano. A poesia de Nauro Machado centralizada sobre este 

olhar fenomenológico-existencial, reflete este estado de tensão em que se encontra o homem na sua constante 

luta, para abstrair o sentido do mundo como a fenomenologia o pensa e a aquisição do sentido e da percepção 

(existencialismo)  como formas constituintes do mundo real.Observa-se em sua poesia, uma verdadeira 

crueza verbal, na constante busca da prática quotidiana de viver. Essa percepção justifica a visão 

fenomenológica- existencial dos versos, onde o poeta não se limita em evidenciar os problemas, mas em 

buscar e reincorporar os verdadeiros valores pertinentes ao homem.  Portanto, concluímos que toda sua obra 

é um longo poema, que busca indagar o destino do homem, através de uma visão apocalíptica pela palavra, 
uma crescente preocupação existencial fizeram com que seus poema desenvolvem- se através de símbolos 

que representam espírito e matéria, vida e morte num constante dualismo que descreve sua agonia da vida 

neste mundo que marcam  produção: a frustração e a revolta que parecem dominar a visão do poeta. 

Buscamos em nossa pesquisa subsídios teóricos que dêem sustentabilidade a distinção da obra de Nauro 

machado, poeta que,  segundo a crítica literária, pertence ao panteão da imortalidade universal, por apresentar 

uma obra que se impõe pelo reconhecimento, como necessária e indispensável a sobrevivência intelectual e 

cultural de um povo. Essa inquietação justifica-se pela falta de estudo que tragam elementos vivos a análise 

da obra de Nauro, e que possamos fugir do campo das especulações, fator muito preocupante, quando se trata 
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de análise da obra de grandes poetas que apresentam elementos filosóficos em suas obras como forma de 

extrair do leitor a capacidade de decifrar a carga semântica de suas entrelinhas.  

 

Palavras-chaves: discurso.poesia.homem. 
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A brucelose é uma doença infecciosa de evolução crônica, causada por bactérias do gênero Brucella 

acometendo mamíferos domésticos e silvestres, inclusive o homem, sendo de distribuição universal e 

considerada uma importante zoonose. Dentre as várias espécies conhecidas a Brucella abortus é a de maior 

interesse para os bovinos, ocasionando abortamento, esterilidade e, desta forma queda das produções de leite 

e carne, gerando grandes prejuízos à pecuária. Estudos sobre prevalência de brucelose bovina no município 

de Mirador ainda não haviam sido realizados, além do que os produtores são carentes de embasamento 
teórico em relação a fatores de risco e outras informações a respeito da doença animal e humana o que 

contribui de maneira significativa para a disseminação da brucelose nos rebanhos bovinos do município. 

Objetivou-se diagnosticar aglutininas anti-Brucella spp. em soro sanguíneo bovino e humano, oriundos do 

município de Mirador – MA. Para tanto conlheram-se amostras de soro sanguíneo de bovinos de 

propriedades rurais e abatedouro e trabalhadores de abatedouro. As amostras foram submetidas ao teste do 

Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), de acordo com Nicolette (1969) e ao teste confrimatório do 2–

Mercaptoetanol (2-ME), descrito por Nicoletti (1969) e Poester et al. (2004). Foram colhidas 148 amostras de 

soro sanguíneo de bovinos, (141 de propriedades rurais e sete do abatedouro público municipal). Nove 

amostras bovinas foram soro positivas, equivalendo a 6,08% do total, encontrando-se dentro dos valores 

médios nacionais e acima dos observados para o Nordeste. Das quatro amostras dos funcionários do 

abatedouro, não foi identificado reagente. O abate dos animais ainda é feito em condições precárias, expondo 
os trabalhadores ao risco, não só no que tange à brucelose, mas outras enfermidades infecciosas e, ainda, a 

acidentes de trabalho além do que a contaminação da carne por outras bactérias é um risco iminente como 

pode ser verificado nos registros fotográficos. Amostras oriundas de funcionários do matadouro de São Luís 

revelaram prevalências de 1,74% (MENDES, 1994), 2,17% (MARTINS et al., 1995) e 1,5% (CARDOSO, 

1999) e, no município de Imperatriz, Akashi (1998) encontrou 14,6% de positividade diferindo dos 

resultados obtidos no presente trabalho, onde da mesma forma que Moura (2008) no município de São 

Domingos do Maranhão e Cunha (2010) no município de Coroatá, não se encontrou nenhuma amostra 

positiva para humanos. Apesar da negatividade para amostras de humanos, como já ressaltado por Moura 

(2008) e Cunha (2010) é importante que se façam melhorias tanto na estrutura física do abatedouro quanto, 

principalmente, em relação ao uso de Equipamentos de proteção individual (EPI). Outro aspecto importante a 

ser considerado é a educação dos trabalhadores e da população quanto ao risco de contrair doenças seja pelo 

contato com material contaminado ou consumo de produtos de origem bovina. Da mesma forma que 
relataram Moura (2008) e Cunha (2010) a presença de indivíduos não relacionados ao serviço, também foi 

verificada no abatedouro de Mirador, (caninos, insetos e anfíbios, proprietários de animais, comerciantes e 

crianças) além de funcionários sem nenhum EPI, além disto, o transporte das carcaças não é feito em carro 

frigorífico, o que não condiz com as normas de industrialização e comercialização de carne bovina para o 

consumo humano se constituindo em fatores de risco e propagação de doenças. 
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A produção de pequenos ruminantes é, em todo mundo, uma atividade de grande importância sócio-

econômica e ambiental. No Brasil esta atividade concentra-se principalmente na região Nordeste que detém 

aproximadamente 90% do rebanho nacional. O Estado do Maranhão tem um território de aproximadamente 
332 mil Km² e está situado na área de transição entre as regiões Norte e Nordeste do país (IBGE, 2011). O 

rebanho de pequenos ruminantes do Estado está em pleno crescimento, aumentando 27,5% entre 2001 e 2006 

(19,1% do rebanho caprino e 45,6% do rebanho ovino) (IBGE, 2007). O Estado apresenta um maior rebanho 

de caprinos com aproximadamente 386 mil cabeças, sendo este localizado principalmente na região Leste do 

Estado. O rebanho ovino do Maranhão ainda é pequeno, mas apresenta um crescimento exponencial (45,6% 

entre 2001 a 2006), concentrando-se na região Sul e Tocantina do Estado. As unidades produtoras de 

caprinos e ovinos no Maranhão adotam basicamente uma criação de subsistência voltada para produção de 

carne e pele. Nestas unidades, o manejo sanitário é deficiente independente do sistema de criação 

(MARTINS-JUNIOR et al., 2007). As infecções causadas por helmintos gastrintestinais constituem-se numa 

das maiores perdas na produtividade na caprinovinocultura do Brasil e de outros países. Esta situação é 

agravada pela resistência parasitária por parte da maioria das espécies envolvidas (ECHEVARRIA et al., 
2002). Considerando-se que o parasitismo por nematóides gastrintestinais corresponde a mais de 80% das 

doenças que acometem os rebanhos de caprinos do estado do Maranhão e que os produtos químicos 

disponíveis no mercado utilizados para o controle destes parasitos apresentam custos elevados, agridem o 

ambiente, propiciam o surgimento de populações resistentes além de serem tóxicos para o hospedeiro 

vertebrado, a presente pesquisa objetiva indicar o anti-helmíntico mais eficaz para os caprinos das 

propriedades, aumentando a eficácia da vermifugação realizada e diminuindo o número de vermifugações. 

Os experimentos foram realizados em sete apriscos distribuídos nos municípios da Baixada Maranhense. As 

análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Microscopia do CCA/UEMA e no Laboratório de 

Parasitologia Animal do CCAA/UFMA Campus Chapadinha. O teste in vivo de sensibilidades dos 

nematóides gastrintestinais de caprinos aos anti helmínticos foi realizado de acordo COLES et al. (1992). Os 

rebanhos trabalhados possuíam uma quantidade mínima de 50 animais, entre machos e fêmeas, jovens e 

adultos e sem tratamento anti-helmíntico por pelo menos 90 dias. Para a inclusão dos animais no 
experimento, obedeceu-se ao critério de diagnóstico positivo para helmintos gastrintestinais, através da 

contagem do número de ovos por grama de fezes (OPG), onde selecionou-se aqueles animais com  OPG 

individual maior ou igual a 200 ovos por grama de fezes da superfamília Strongyloidea, formando-se 4 

grupos com números iguais de animais, que correspondiam, respectivamente aos grupos:  I – grupo Controle, 

o qual não recebeu tratamento convencional, II – Grupo Ivermectina, o qual foi tratado no dia zero com 

Ivermectina 0,08% (200µg/kg); III – Grupo Albendazol , o qual foi tratado no dia zero com Albendazol 10% 

(5mg/kg), e IV – Grupo Levamisol, o qual foi tratado no dia zero com Levamisol 5% (5mg/kg), todos por via 

oral. As coletas foram feitas no período pré-inclusão dos animais nos grupos ou dia zero do tratamento e 15 

dias pós-tratamento. Das amostras coletadas, retiraram-se dois gramas de fezes para análise quantitativa pela 

contagem de ovos por grama de fezes (OPG), segundo a técnica de GORDON & WHITLOCK (1939). Para 

recuperação de larvas infectantes, coproculturas foram realizadas em pool, misturando-se amostras fecais dos 
animais de cada grupo experimental, segundo a técnica de ROBERTS E O‘SULLIVAN (1950), sendo 

realizadas duas coproculturas para cada grupo, uma do dia zero e outra do dia 15 pós-tratamento. Um mínimo 

de 100 larvas de L3 foi identificado, de acordo com BOWMAN et al. (2003), nas culturas de cada grupo. Os 

dados obtidos foram analisados pelo programa RESO (1990) e os resultados encaminhados para os 

produtores com o percentual de eficiência dos produtos testados e com a indicação do produto mais eficiente. 

(Tabela 1). Amostras de fezes de rebanhos caprinos foram coletadas nos municípios de Arari, Pinheiro, São 

Bento, São João Batista, Turiaçu e Turilândia, na microrregião da Baixada Maranhense. Nos municípios de 

Arari e São João Batista, inclui-se mais um grupo, que correspondeu ao grupo V – Triclorfon. No Teste da 

Redução de Contagem de Parasitas ou Contagem de Ovos nas Fezes, obtido a partir de análises feitas pelo 
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programa RESO (1990), o percentual de redução da eliminação de ovos nas fezes para os anti-helmínticos à 

base de Ivermectina, Albendazol, Levamisol e Triclorfone foram, respectivamente, 81%, 71%, 75% e 97% 

para o município de Arari e 95%, 66%, 26% e 61% para o município de São João Batista. (Tabela 2). 

Resultados semelhantes foram obtidos por FALBO et al (2009), que trabalhando com 27 cordeiros em 

Guarapuava, PR, constataram eficácia de 97,9% no teste de redução de OPG utilizando o princípio ativo 
Triclorfon. Em relação ao município de Pinheiro, ao se comparar o desempenho dos medicamentos 

Albendazol, Ivermectina e Levamisol, os resultados obtidos revelaram que houve redução na contagem de 

ovos nas fezes (RCOF) após tratamento com todos os princípios. Entretanto, quando se considerou o limite 

inferior do intervalo de confiança a 95% , somente aqueles animais pertencentes ao grupo Albendazol 

apresentaram populações de helmintos sensíveis ao princípio utilizado (Tabela 2). Os resultados se 

assemelham aos obtidos por JABLONSKL et al (2009), os quais pesquisaram rebanhos caprinos na 

microrregião de Palmas (TO), encontraram eficácia de 96% em populações de helmintos tratadas com o 

princípio Albendazol. Na propriedade A do município de São Bento houve uma redução de contagem de 

ovos nas fezes de 85% para o princípio Levamisol, resultado este que caracteriza resistência dos nematódeos 

gastrintestinais frente ao princípio utilizado. Na propriedade B houve uma redução da nematodeose 

gastrintestinal nos animais do grupo Albendazol, entretanto não houve redução do parasitismo do grupo 

Ivermectina. Os grupos tratados caracterizaram resistência dos parasitas frente aos anti-helmínticos 
utilizados. (Tabela 2). Resultados semelhantes foram obtidos por VIEIRA & CALVACANTE (1999), que 

confirmaram a resistência aos Imidazóis em 20,6% e aos Benzimidazóis em 17,6 % do total de 34 rebanhos 

caprinos avaliados no estado do Ceará. No município de Turiaçu, comparando-se o desempenho dos 

medicamentos Albendazol, Ivermectina e Levamisol houve redução na contagem de ovos nas fezes de 82% e 

55%, respectivamente nos grupos Albendazol e Levamisol e observou-se  redução mínima de 2% no grupo 

Ivermectina. Entretanto, ao levar-se em consideração o limite inferior do intervalo de confiança a 95%, todas 

as populações de helmintos submetidas aos diferentes grupos, apresentaram resistência frente aos princípios 

utilizados. Resultados semelhantes foram obtidos por MATTOS et al (2004), que encontraram resistência a 

uma aplicação oral de ivermectina, na dose de 200 μg/kg, em caprinos naturalmente parasitados em duas 

propriedades rurais em Porto Alegre. No município de Turilândia, o rebanho caprino avaliado não apresentou 

diagnóstico positivo para nematodeose gastrintestinal, sendo feita apenas uma coleta, que correspondeu ao 
período pré-inclusão dos animais nos grupos ou dia 0. Na cultura de larvas, o gênero Haemonchus foi o mais 

frequente, sendo encontrado em todos os grupos tratados de todas as propriedades e, em menor frequência, os 

gêneros Oesophagostomum e Trichostrongylus, sendo encontrados nas culturas pré e pós-tratamento da 

propriedade situada no município de Pinheiro. Os resultados obtidos nesta pesquisa indicaram que a 

resistência anti-helmíntica está presente nos rebanhos caprinos dos municípios da Baixada Maranhense 

constituindo-se um grave problema para o controle da nematodeose gastrintestinal nesta espécie animal. Este 

fato sugere que alguns fatores indutores da resistência anti-helmíntica, tais como o uso indiscriminado de 

anti-helmínticos, a rápida alternância de produtos ou a utilização do mesmo princípio ativo durante um longo 

período de tempo ou até mesmo o uso de subdoses medicamentosas podem estar ocorrendo na região. O uso 

de um protocolo semelhante ao adotado no presente trabalho poderá ser útil no monitoramento contínuo da 

eficácia dos anti-helmínticos utilizados para caprinos e outras espécies de ruminantes. 

Tabela 1 - Padrões de sensibilidade, baixa sensibilidade e resistência das populações helmínticas a um 

produto. 

 
Eficiência (%) Limite inferior do IC 95% 

Sensível ≥ 95 ≥ 90 

Baixa resistência ≥ 95 ≤ 90 

Resistência < 95 < 90 

 

 

Tabela 2 - Percentual de redução da eliminação de ovos nas fezes de caprinos tratados com Ivermectina, 

Albendazol, Levamisol e Triclorfon na microrregião da baixada Maranhense. 

Municipios 

Anti-helmínticos 

Ivermectina Albendazol Levamisol Triclorfon 

*%RCOF **LIIC *%RCOF **LIIC *%RCOF **LIIC *%RCOF **LIIC 

Arari 81 0 71 8 75 0 97 75 

São João 

Batista 
95 78 66 0 26 0 61 - 50 
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Pinheiro 84 45 99 93 93 72 - - 

São BentoA - - - - 85 33 - - 

São Bento B 0 - 4494 74 -63 - - - - 

Turiaçu 2 -18 82 44 55 - 231 - - 

Turilândia - - - - - - - - 

*RCOF: Redução de Contagem de Ovos nas Fezes 

**LIIC: Limite Inferior do Intervalo de Confiança a 95% 

 

Palavras – chave: Caprino, anti-helmíntico, resistência. 
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As micorrizas arbusculares (MAs) são associações entre plantas e fungos do solo do filo Glomeromycota 

(SCHÜßLER et al., 2001). Estes fungos são de fundamental importância para 90% das espécies de plantas 

vasculares (SIQUEIRA, 1991), ou seja, colonizam as raízes de plantas de quase todos os gêneros das 

Gimnospermas e Angiospermas, além de alguns representantes das Briófitas e Pteridófitas (MOREIRA; 
SIQUEIRA, 2002). As espécies vegetais exibem diferentes graus de dependência micorrízica (SIQUEIRA 

;SAGIN-JÚNIOR, 2001). Algumas são altamente dependentes, de modo que o efeito benéfico do FMA é 

observado mesmo em níveis elevados de P no solo. A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais 

consumida no Brasil, sendo um componente básico de saladas preparadas nos domicílios domésticos 

(MORETTI; MATTOS, 2008). Originária do Mediterrâneo foi uma das primeiras hortaliças cultivadas pelo 

homem. Atualmente é explorada em todo território nacional, tanto em solo como em sistemas hidropônicos, 

sendo a principal cultura utilizada em hidropônia no país (SOARES, 2002).  O presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a eficiência simbiótica de quatro espécies de fungos micorrízicos arbusculares para a 

colonização e crescimento de alface (Lactuca sativa L). O solo utilizado no experimento foi coletado no 

Centro de Difusão Tecnológica (CDT), e analisado para fins de fertilidade do solo segundo a metodologia 

proposta pelo IAC (1997). Os Fungos Micorrízicos foram obtidos da Universidade Federal de lavras – 
UFLA, e foram aplicados cerca de 30 gramas de solo inoculo nos vasos contendo alface, com os seguintes 

tratamentos: T1- testemunha; T2 – solo com inoculo de 4 espécies de fungos ; T3 – solo com inoculo de 

Glomus clarum; T4 – solo com inoculo de Glomus etunicatum ;T5 – solo com inoculo de Acaulospora 

longula; T6 – solo com inoculo de Scutelospora heterogama. Após cerca de 80 dias do plantio os vegetais 

foram colhidos e determinados o peso fresco das raízes, peso fresco e seco da parte aérea e contagem dos 

esporos de cada vaso. Os resultados encontrados foram submetidos à análise de variância e ao teste Tukey. 

De acordo com os resultados o solo apresenta condições não apropriadas para o desenvolvimento da planta, o 

que tornou ainda mais propicio para implantação do experimento. O passo seguinte foi a implantação do 

experimento, semeando cinco sementes em cada vaso, onde após 30 dias foi feito desbaste restando uma 

única planta por vaso, logo após a colheita das plantas realizou-se a pesagem das partes aéreas e das raízes e 

a contagem do número de esporos no solo. De acordo com os dados (Tabela 1), observa-se que houve 

diferença significativa com relação ao número de esporos, onde o tratamento T6 (solo com inoculo de 
Scutelospora heterogama ) apresentou as maiores quantidades. No entanto percebe-se que não houve 

diferença significativa com relação aos dados do peso fresco e seco da parte aérea e peso fresco das raízes. 

 

Tabela 1: valor médio do peso fresco e peso seco da parte aérea, peso fresco das raízes (g) e número de 

esporos,  da Lactuca sativa L. (alface) sob cultivo com  inóculos de FMAs.    

TRATAMENTOS PESO FRESCO 

DA PARTE 

AEREA 

PESO SECO DA 

PARTE AEREA 

PESO FRESCO 

DAS RAÍZES 

Nº DE ESPOROS 

T1  20.20000 a                                        2.02000 a                           4.18000 a        2.80000   c                       

T2 31.36800 a                                                         3.61200 a                           5.69200 a                         41.00000 ab                        

T3 32.01200 a                                                        3.79400 a                           6.61400 a                         35.60000 abc                       

T4 30.07000 a                                                       3.45800 a                           7.34800 a                         33.60000 abc                       

T5 30.97200 a                                                       3.55000 a                           5.16600 a                         20.00000  bc                       
T6 17.87600 a                                                     1.72600 a                           3.77000 a                         56.40000 a                         

F   1.7925 ns           2.8971 *      2.8140 * 5.2632 ** 

CV%    38.88953             39.28767       33.69619   56.72220   

DMS    20.58382                                                        2.32390                              3.59669                        34.99276                        

Analise de variância – teste Tukey ao nível de significância 5% (F = Estatística do teste F; CV% =     

Coeficiente de variação em %; DMS  = Diferença mínima significativa)   *significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (.01 ≤ p < .05); ns não significativo (p ≥.05). Médias seguidas da mesma letra não diferem 
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entre-si. T1- testemunha; T2 – solo com inoculo de 4 espécies de fungos ; T3 – solo com inoculo de Glomus 

clarum; T4 – solo com inoculo de Glomus etunicatum ;T5 – solo com inoculo de Acaulospora longula; T6 – 

solo com inoculo de Scutelospora heterogama. 

 

A análise estatística demonstrou que não houve diferença significativa em relação ao peso fresco e seco da 
parte aérea e peso fresco das raízes nos tratamentos aplicados no experimento, ou seja, os fungos 

micorrizicos não apresentaram alteração na biossimetria das plantas. Contudo analisando os resultados 

analíticos, observa-se que o tratamento T3(solo com inoculo de Glomus clarum) proporcionou maior peso 

fresco e seco da parte aerea, já em relação ao numero de esporos o tratamento T6(solo com inoculo de 

Scutelospora heterogama)  foi o de maior destaque em quantidade de esporos. Conclui-se que os fungos 

micorrizicos corresponde a um bom manejo agroecológico, apesar das analises estatísticas não diferirem 

entre si. 

 

Palavras-Chaves: Fungos Micorrízicos, Sementes, Alface.  
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BANCO DE SEMENTES DE PLANTAS DANINHAS DA CULTURA DO ARROZ DE TERRAS 

ALTAS NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MARANHÃO  

 

Orientada: Elizabeth Araújo COSTA-Bolsista BIC/UEMA  

Acadêmica do Curso de Agronomia - CCA/UEMA 
 

Orientadora: Maria Rosangela Malheiros SILVA 
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Na cultura do arroz, assim como em outras, a produtividade e a qualidade dos grãos podem ser reduzidas por 

pragas, doenças e plantas daninhas. Sendo os prejuízos provocados por essas ervas decorrente principalmente 

da competição por água, luz e nutrientes do solo essenciais ao desenvolvimento, além das dificuldades e ou 

impedimentos à colheita (SILVA e DURIGAN, 2009). O banco de sementes de plantas daninhas é 

responsável pela manutenção dessas espécies em uma área, mesmo na ausência de produção de sementes por 

longo período (CARMOMA, 1992). Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo analisar aspectos 

qualitativos e quantitativos do banco de sementes de espécies espontâneas na cultura do arroz de terras altas 

no município de Alto Alegre do Pindaré - Maranhão. A pesquisa foi conduzida no município de Alto alegre 
do Pindaré em quatro áreas de produtores, pertencentes aos povoados Centro dos Bóias (área A1), 

Marmorana (área A2) e Arvoredo (áreas A3 e A4).  A área A1 caracteriza-se por ser plana, sendo o preparo do 

solo  realizado com uma gradagem e em seguida feita a semeadura do arroz. A área A2, também é plana, o 

preparo do solo ocorreu através do fogo e em seguida foi semeado arroz. As áreas A3 e A4 apresentam relevo 

com declividade e ambas foram preparadas no sistema de ―roça no toco‖ com aplicação de herbicidas para o 

controle do mato. Foram retiradas 40 amostras simples de solo por área em zigue zague, com um trado 

tubular de 5 cm de diâmetro, na camada de 0-10 cm da lavoura do arroz. As amostras foram homogeneizadas 

em baldes formando-se duas amostras compostas que foram acondicionadas em sacos plásticos identificados 

e levadas ao laboratório de Pós-Colheita da Universidade Estadual do Maranhão. Em seguida foram retiradas 

quatro subamostras de cada amostra composta, com peso igual a 1 kg cada, acondicionadas em oito bandejas 

etiquetadas e colocadas aleatoriamente em casa de vegetação sob sistema de regas diárias. A avaliação da 
emergência das plantas daninhas foi realizada a cada 15 dias após a implantação do experimento. As 

plântulas foram identificadas por família e espécie a cada contagem e arrancadas a fim de permitir novo fluxo 

de emergência. A estimativa de sementes viáveis foi realizada após o último fluxo (aos 90 dias), utilizada a 

fórmula adaptada de Monqueiro e Christoffoleti (2003). Também foram obtidos os parâmetros 

fitossociológicos (MUELLER – DOMBOIS e ELLENBERG, 1947).  Na tabela 1 apresenta-se o número de 

plantas daninhas emergidas na fase vegetativa e na reprodutiva da cultura do arroz de terras altas no 

município de Alto Alegre do Pindaré – MA. Foi registrado um total de 3919 indivíduos, sendo 2592 do grupo 

das Monocotiledoneas e 1327 das Dicotiledoneas, pertencentes a 16 famílias, 23 gêneros e 31 espécies. 

Portanto, verifica-se que os indivíduos dos grupos das monocotiledôneas foram predominantes(Tabela 1). As 

famílias Cyperaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, Poaceae e Rubiaceae foram comuns na fase vegetativa e 

na reprodutiva de todas as áreas, com destaque para a família Cyperaceae que apresentou o maior número de 

indivíduos e de espécies, 2347 e nove, respectivamente. A família Cyperaceae destaca-se como família de 
plantas daninhas, especialmente as espécies pertencentes aos gêneros Cyperus, Fimbristylis, Rhynchospora, 

entre outros. Preferem vegetar em locais úmidos, sombreados ou abertos e formam colônias de difícil 

controle que competem principalmente por espaço e nutrientes (MOREIRA e BRAGANÇA, 2010). Na tabela 

2, observa-se que as espécies de maior influência no banco de sementes da cultura do arroz, segundo o índice 

de valor de importância (IVI), na fase vegetativa e na reprodutiva foram Fimbristylis miliaceae, Cyperus iria, 

Ludwigia leptocarpa, Cyperus esculentus, Lindernia crustacea e Cyperus sp (Figura 1). A Figura 2 mostra 

que a área com maior número de sementes não dormentes.ha-1 na fase vegetativa da cultura do arroz foi A3 e 

na fase reprodutiva a área A1. Observou-se que houve redução no banco de sementes das áreas A2 e A4 isso 

pode ter ocorrido devido as coletas terem sido realizadas antes que ocorressem as chuvas de sementes. Para 

Monquero e Christoffoleti (2005), os principais meios de enriquecimento do banco de sementes são produção 

de novas sementes e dispersão de sementes por maquinários, animais, vento, água e o homem; e o seu 
decréscimo varia em função da espécie, dormência, condições ambientais, presença de microrganismos e 

predadores, sendo a germinação das sementes a principal forma de decréscimo. Acrescentam ainda que 

normalmente, o tamanho do banco de sementes das plantas daninhas é, comparativamente, maior em áreas 

agrícolas do que em áreas não agrícolas de baixo distúrbio ambiental; essa tendência é devido à estratégia 

dessas plantas de produzir grandes quantidades de sementes em ambientes que apresentem um alto distúrbio.  
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Tabela 1 – Famílias e espécies com respectivos números de indivíduos de plantas daninhas do banco de 

sementes do município de Alto Alegre do Pindaré na fase vegetativa e na reprodutiva da cultura do arroz 

(mar. a nov. /2011). 

Famílias/Espécies 

Áreas 

A1 A2 A3 A4 

FV
1
 FR

2
 FV

1
 FR

2
 FV

1
 FR

2
 FV

1
 FR

2
 

ALISMATACEAE         

Não identificada 14 - - - - - - - 

AMARANTHACEAE         
Alternanthera tenella Colla 1 31 - - - - - - 

COMMELINACEAE         

Commelina benghalensis L. - - - 1 - - - - 

Murdannia nudiflora (L.) Brenan - - 1 - 17 - - - 

CYPERACEAE         

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. 1 - - - 1 - - - 

Cyperus esculentus L. - - 25 2 479 - - - 

Cyperus iria L. 132 - 271 65 - - - - 

Cyperus sesquiflorus (Torrey) Mattf. & 

Kuk 
- - - - - - 17 - 

Cyperus sp       115 80 

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 11 - 148 34 172 - - - 
Fimbristylis miliaceae (L.) Vahl. 252 367 - - 135 - - - 

Kyllinga odorata Vahl - - - - - - 3 - 

Scirpus sp - - - - 2 - 5 - 

EUPHORBIACEAE         

Chamaesyce hirta (L.) Milisp. - - - - 3 - 3 - 

LYTHARACEAE         

Rotala sp - - 109 6 - - - - 

MALVACEAE         

Corchorus hirtus L. 2 - - - - - - - 

MOLLUGINACEAE      - - - 

Mollugo verticillata L 1 - - - - - - 2 
NYCTAGINACEAE         

Não identificada - - - - 163 - - - 

ONAGRACEAE         

Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara - - - 6 - - - - 

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara - - - 63 22 - 81 25 

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven 29 56 118 6 - - - - 

PHYLLANTHACEAE         

Phyllanthus niruri L. - - 2 1 2 - 5 3 

PLANTAGINACEAE         

Lindernia crustacea (L.) F. Muell 11 59 31 3 167 - 202 26 

POACEAE         

Digitaria spp. 38 126 - - - - - - 
Eleusine indica (L.) Gaertn - - - 1 - - - - 

Eragrostis spp 3 - 6 - 21 - 81 19 

Panicum trichoides Sw 1 - - - - - - - 

PORTULACACEAE         

Talinum triangulare (Jacq.) Willd. - - - - 2 - 2 1 

RUBIACEAE         

Hediotys conymbosa L. 3 - 4 1 9 - 14  

Spermacoce latifolia Aubl. - - 1 - - - - - 

SOLANACEAE         

Physalis angulata L. - - 2 - - - - 1 

TOTAL 499 639 718 183 1195 0 528 127 
1 FV- Fase Vegetativa.  2 FR- Fase Reprodutiva. 
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Tabela 2 – Parâmetros fitossociológicos das principais plantas daninhas nas amostras de solo no município 

de Alto Alegre do Pindaré, na fase vegetativa e reprodutiva da cultura do arroz (mar. a nov./ 2011). 

 

 

Área A1 

Fase Vegetativa Fase Reprodutiva 

Espécies DR FR IVI Espécies DR FR IVI 

Fimbristylis 

miliaceae 
50,50 14,04 64,54 

Fimbristylis 

miliaceae 
57,43 29,63 87,06 

Cyperus iria 26,45 14,04 40,49 Digitaria spp 19,72 22,22 41,94 

Digitaria spp 7,82 14,04 21,85 Lindernia crustacea 9,23 18,52 27,75 

Área A2 

Cyperus iria 59,96 23,08 83,03 Cyperus iria 45,45 33,33 78,79 

Ludwigia 
leptocarpa 

26,11 23,08 49,18 Ludwigia leptocarpa 44,06 22,22 66,28 

Rotala sp 24,12 23,08 47,19 
Fimbristylis 

dichotoma 
23,78 22,22 46,00 

Área A3 

Cyperus esculentus 40,08 10,67 50,75 

Não avaliada 

Fimbristylis 

miliaceae 
14,39 10,67 25,06 

Lindernia crustacea 13,97 10,67 24,64 

Nyctaginaceae – 

não identificada 
13,64 10,67 24,31 

Área A4 

Lindernia crustacea 38,26 13,79 52,1 Cyperus sp 50,96 26,67 77,62 

Cyperus sp 21,78 13,79 35,6 Lindernia crustacea 16,56 16,67 33,23 

Eragrostis spp 15,34 13,79 29,1 Ludwigia leptocarpa  15,92 16,67 32,59 

Ludwigia 

leptocarpa 
15,34 12,07 27,4 Eragrostis spp 12,10 16,67 28,77 
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Figura 2 – Número de sementes não dormentes.ha-1 em quatro áreas do município de Alto Alegre do Pindaré 

na fase vegetativa e na reprodutiva da cultura do arroz - MA/2011. 

 
Palavras-chave: Oryza sativa, plantas daninhas e flora emergente. 
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A enfermagem é responsável por uma pluralidade de necessidades em saúde que englobam uso de recursos 

que demandem intervenções tecnológicas de alta complexidade e especificidade no processo do cuidar; ações 

que levem em conta a integralidade do individuo considerando o estilo de vida, família, ambiente; ao 
empoderamento de conhecimentos para controle e minimização da infecção hospitalar. Partindo desse 

pressuposto, há uma preocupação com a inobservância dos princípios básicos de controle da infecção 

nosocomial que aliada ao desenvolvimento de tecnologias invasivas pode representar em maiores riscos a 

saúde humana. No ambiente hospitalar, o controle de pragas e a preocupação com as doenças veiculadas por 

elas constituem um grave problema de saúde publica no país, visto que existem ainda poucos estudos que 

demonstram o potencial veiculativo de artrópodes em hospitais. O processo de urbanização demonstrou, 

segundo o Ministério da Saúde, que 75% da população brasileira vivem em áreas urbanas, a ocupação 

desordenada aliada a falta de políticas ambientais propiciam condições precárias e a proliferação de insetos 

em hospitais (OLIVEIRA, 2005). À medida que a urbanização se intensifica os problemas associados a sua 

expansão que incluem o fluxo exagerado de pessoas, o aumento da poluição do ar e a redução do controle 

sanitário acarretam em fatores agravantes, como o aumento de doenças transmitidas por artrópodes. Estes 
animais podem funcionar como veículo mecânico carreando microrganismos patogênicos e promovendo a 

contaminação de ambientes (TANAKA, 2006). Artrópodes dotados de grande mobilidade chegando a 

percorrer 3 centímetros por segundo e adaptando-se facilmente a determinadas condições climáticas, as 

formigas, possuem migração baseada em variações de temperatura local, preferem instalações  em ambientes 

úmidos e quentes, próximos de alimentos, lixeiras, caixas de medicamentos especialmente os adocicados, 

além de que um grande número de transeuntes podem trazer ninhos em roupas ou objetos. Assim circulam 

por vários setores dos hospitais ou residências, disseminando agentes patogênicos nos vários ambientes 

(PEREIRA, 2008). A presença de bactérias resistentes a antimicrobianos e carreadas por formigas isoladas 

em hospitais foi investigada em Campos dos Goytacazes, RJ. Três instituições de saúde foram visitadas nos 

períodos de 2001 a 2002 e amostras foram coletadas em áreas de cuidados médicos considerados críticas 

baseando-se em critérios de maior risco para a aquisição de infecções por pacientes hospitalizados. Quatro 

espécies de formigas foram identificadas, Tapinoma melanocephalum (63,1%), Paratrechina longicornis 
(21,1%), Monomorium pharaonis (10,5%) e Solenopsis saevissima (5,3%) como carreadoras de 21 espécies 

de bactérias (MOREIRA, 2005).Em uma pesquisa realizada por Lise et al (2006) 85,7% das formigas 

coletadas apresentaram bactérias. As principais foram: Acinetobacter sp (5%), Acinetobacter haemolyticus 

(10%), Oerskovia sp (5%), Corynebacterium sp (10%), Corynebacterium diphtheriae (5%), 

Corynebacterium jeikeium (5%), Enterococcus spp (10%), Listeria monocytogenes (5%), Neisseria sp (5%), 

Planococcus sp (5%), Pseudomonas luteola (10%), Sphingobacterium sp (5%), Sphingomonas paucimobilis 

(10%), Staphylococcus sp (10%), Staphylococcus intermedius (5%), Staphylococcus saprophyticus (5%), 

Stenotrophomonas maltophilia (15%), Streptococcus agalactiae (5%) and Streptococcus bovis (5%).Nesse 

panorama, essa pesquisa teve por objetivo avaliar o perfil bacteriano veiculado por formigas do Hospital 

Geral Gentil Filho da cidade de Caxias-MA, ao identificar as bactérias patogênicas veiculadas por formigas e 

evidenciar as principais espécies de formigas encontradas em ambiente nosocomial.Durante o período 
compreendido entre novembro de 2010 a outubro de 2011,foi realizada a coleta de 185 amostras de formigas, 

sendo sua identificação realizada pela Dra Ana Yoshi Harada,no Museu Paraense Emílio Goeldi.As bactérias 

encontradas foram semeada em três meios: Ágar EMB(Eosina Azul de Metileno),Ágar Sangue e Ágar 

Nutriente, a escolha partiu da necessidade de conhecer as bactérias mais encontradas em ambiente 

nosocomial público de Caxias e relatadas em estudos comprobatórios da presença de insetos como potenciais 

carreadores de microrganismo patogênicos (SANTOS, 2009); (RODOVALHO, 2007). Assim, a utilização do 

meio Agar nutriente teve por finalidade observar o crescimento geral de bactérias, o Agar Sangue oferece 

ótimas condições de crescimento a maioria dos microrganismos. A conservação dos eritrócitos íntegros 

favorece a formação de halos de hemólise nítidos, úteis para a diferenciação de Streptococcus spp e  
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Staphylococcus spp (ANVISA,) e o Agar EMB, destinado ao crescimento de Enterobactérias.Foram 

coletadas 185 formigas, utilizando swabs estéreis umedecidos com solução de soro fisiológico, cada formiga 

era colocada em caldo BHI (Meio de Infusão Cérebro e Coração) usado para crescimento de estreptococos, 

pneumococos, meningococos, enterobactérias, não fermentadores, leveduras e fungos (ANVISA) e 

posteriormente incubadas em estufas com de 35ºC a 38ºC durante 24 h. Após o  desenvolvimento bacteriano 
nos tubos de ensaio contendo caldo BHI observou-se a coloração bastante turva do meio, indicativo de  

crescimento bacteriano. Ulteriormente, o semeio nas placas de Petri contendo os seguintes meios de 

crescimento: EMB, Agar Sangue e Agar Nutriente foi realizado com o auxilio de uma alça de platina, 

coletando amostras dos tubos de ensaio e semeando nas placas, estas depois dos procedimentos são colocadas 

em estufa em temperatura  36º a 39º por 24h.O crescimento nas placas de Petri é indicativo de colônias 

bacterianas que em cada meio se desenvolvem com sucesso, entretanto a análise e identificação das colônias 

puras encontradas, principalmente as existentes no meio EMB foi garantida pela utilização do Rugai, meio de 

cultura diferencial utilizado para o isolamento e identificação de enterobactérias oxidase negativas, 

principalmente as de importância clinica e epidemiológica em ambiente nosocomial. No que se refere às 

bactérias que cresceram em Agar sangue foram identificadas através das provas de catalase e coagulase.A 

identificação específica foi realizada de acordo com as características morfotinturiais reveladas no esfregaço 

bacteriano. Dessa forma, foi adotada a coloração de Gram, para se traçar o perfil bacteriano analisado como 
Gram positivo ou Gram negativo e provas bioquímicas (catalase e coagulase) utilizadas no Agar Sangue. 

Colônias sugestivas de serem Staphylococus aureus foram colocadas em tubos de ensaio contendo BHI a 

35°/37°C por 24h, após esse tempo adicionou-se 5 gotas de peróxido de hidrogênio(H2O2) nos tubos com 

crescimento bacteriano, posteriormente a adição de H2O2 ,verifica-se há presença de borbulhamento 

indicando o teste positivo, caso contrário o teste negativo. Na prova de coagulase 700ul da suspensão 

bacteriana foi colocado em um tubo de ensaio estéril e a foi adicionado 300ul de plasma de coelho diluído, 

assim a leitura da prova é feita em intervalos de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24h caso haja a formação de 

coagulos nos tubos com suspensão bacteriana o teste é indicativo de positividade. Um total de 185 amostras 

de formigas apresentou crescimento satisfatório quando colocados no caldo BHI para crescimento bacteriano 

e posteriormente semeadas em Ágar EMB, Ágar sangue e Ágar nutriente, corroborando o quanto esses 

artrópodes podem funcionar como veiculo mecânico para a infecção hospitalar. No Hospital Geral Gentil 
Filho os locais de coleta foram divididos em enfermarias, UTI(Unidade de Terapia Intensiva) e cozinha, 

destacando-se segundo o número de transeuntes que poderiam trazer as formigas para o ambiente hospitalar; 

importância relatada ao agravamento de vários casos de infecção, como também a presença de formigas em 

alguns leitos e condições higiênico-sanitárias adequadas, respectivamente. Dentre os ambientes selecionados 

foram encontradas na cozinha Streptococcus spp, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus,Proteus mirabilis,Serratia Marcescens; nas enfermarias Alcaligenes 

ssp,Enterobacter aerogenes,Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Stenophomonas maltophilia;na UTI 

Staphylococcus aureus e ssp,Streptococcus ssp,Providencia ou Morganella ssp,Enterobacter 

cloacae,Alcaligenes ssp, Escherichia coli. Nas análises da coloração de Gram, quanto as características 

morfotinturiais foram achados Cocos e bacilos Gram negativos, cocos gram positivo, principalmente 

streptococcus e streptobacilus.Vale ressaltar a prevalência de bactérias Gram negativas nos achados, fator 

agravante devido essas bactérias serem as maiores causadoras de infecções hospitalares evidenciando o risco 
a saúde pública. A identificação das espécies de formigas revelou a prevalência de Monomorium pharaonis, 

seguida da Tapinoma melanocephalum,Paratrechina longicornis,Camponotus ssp e Solenopsis saevissima. 

Diante dos fatos apresentados, pode-se confirmar que as formigas são carreadoras de bactérias patogênicas, 

principalmente as de importância clínica e epidemiológica responsáveis por infecções hospitalares, 

evidenciando a relevância do problema na área da saúde pública. No cenário das práticas de saúde o 

conhecimento sobre a espécie, assim como biologia, medidas de controle e hábitos das formigas é 

fundamental para que se possam tomar medidas efetivas no controle de surtos de infecções hospitalares 

veiculadas por esses artrópodes, entretanto fazem-se necessários estudos que avaliem o potencial patogênico 

através dos testes de susceptibilidade, como também correlacionar indicadores de infecções hospitalares nos 

locais de coleta com as bactérias encontradas. 

 
Palavras-chave: bactéria, formiga,infecção hospitalar 
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As plantas nativas constituem um importante patrimônio cultural e econômico para as populações locais. O 

melhor conhecimento dessas plantas, sobretudo pelos jovens, cria um elo entre as gerações, valorizando-se 

assim as raízes culturais e assegurando a continuidade do saber local. A etnobotânica utiliza e valoriza o 

conhecimento tradicional dos povos e sobre vários enfoques possibilitando entender sua cultura bem como a 

utilização prática das plantas. O trabalho realizado teve como objetivo levantar por meio do conhecimento 
tradicional, a identificação da propriedade, solicitação de crédito para a produção agrícola, identificação do 

núcleo familiar, escolaridade, mão de obra utilizada pelos os pequenos produtores de Carolina, 

potencialidades da região, problemas e limitações para o trabalho agrícola, sazonalidade da produção agrícola 

e extrativista, listagem das espécies botânicas citadas pelos os associados e se existe atividades agrícolas ou 

não agrícolas exercidas pelas famílias dos associados da AAPPC (Associação Agroextrativista de Pequenos 

Produtores de Carolina em Carolina-Ma). A área em estudo abrange a cidade de Carolina e assentamentos 

como: Canto da Lagoa, Campo Grande, São Bento, Nossa Senhora da Vitória, Bom Jardim, Solta e Santa 

Maria dos Ferreiras. Após tabulações dos dados foi comprovado que o grupo familiar dos associados 

entrevistados (18) é composto por 71 pessoas. Os entrevistados citaram 59 espécies no qual fazem o uso, 

pertencentes a 33 famílias botânicas diferentes. A Fabaceae é a família representada por mais espécies 

(onze), Anacardiaceae (quatro) e em seguida Bignoniaceae e Combretacea (três, ambas). O maior número de 
espécies nativas citadas foi para o uso de construções de casas, cercas, para a alimentação da fauna e humana 

e outras espécies informadas pelos associados é para o uso medicinal, sendo que o maior número de espécies 

medicinais foi indicado para enfermidades associadas ao aparelho respiratório, como a tosse, gripe e 

resfriado, e ao sistema digestivo como a dor de estômago e diarréias, enquanto para construção de casas e 

cercas as espécies citadas foram: Cega machado (Physocalymma scaberrimum), Candeia (Plathymenia 

reticulata Benth) e Sucupira (Bowdichea Major, Martius) utilizada não só como antiflamatório como 

também na construção de portas e sendo uma madeira muito boa para construir canoas. A coleta de 

informações foi realizada junto a Associação Agroextrativista de Pequenos Produtores de Carolina - AAPPC 

em Carolina - MA, região de Instalação do Programa de Revegetação da Área de Preservação Permanente do 

Futuro Reservatório da UHE Estreito, localiza-se no médio rio Tocantins entre os estados do Maranhão e 

Tocantins, na transição dos Biomas Cerrados e Amazônia. O método de pesquisa empregado foi à aplicação 

de questionários semi-estruturados disponível no Anexo 1 (ROCHA, 1998). Para a escolha dos colaboradores 
da pesquisa, foram utilizados como critério, os associados da AAPPC, composta por vinte e sete associados 

(Figura 1). 
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Figura 2. Aplicação de questionário semi-estruturado no assentamento Canto da Lagoa, Carolina - MA. 

Fonte: Pesquisa de campo (2011). 

 

As informações sobre as plantas nativas não é apenas sobre fins medicinais, mas também como madeira de 

alto valor comercial, madeira de baixo valor comercial, madeira para construção rural, madeira para lenha, 

frutos e de uso artesanal que foram citadas pelos os entrevistados e constam de nome comum, nome 

científico, família botânica, indicação, partes utilizadas e modo de preparo. Junto a AAPPC foram 

entrevistadas as representações previamente selecionadas junto à comunidade e por seus saberes adquiridos 

sobre as espécies nativas da região. Contudo, as entrevistas geralmente transcorreram de forma a deixar o 

entrevistado confortável, o que permitia que se coletassem relatos e opiniões pessoais do morador. O total de 
entrevistados foi de 18 associados. A AAPPC (Associação Agroextrativistas de Pequenos Produtores de 

Carolina) é composta por 27 associados, sendo possível à aplicação dos questionários com 18 famílias, sendo 

que entre os associados foram registrados a existência de três casais, representando 67 % dos associados.  

Portanto, entre os entrevistados foi constatado que o núcleo familiar dos associados da AAPPC é composto 

por 71 pessoas. No grupo familiar possui diversas profissões, mas o que ainda obteve o maior resultado é a 

do agricultor com 38 % (27 pessoas) do total, seguido de estudantes com 23 % (16 pessoas) e foi 

comprovado que atualmente os estudantes e os jovens não estão exercendo atividades agrícolas e sim se 

preparando para o futuro, saindo de onde residem à procura de uma vida mais confortável e algumas pessoas 

do grupo familiar possuem profissões agrícolas e não agrícolas totalizando 12 % (10 pessoas) para o 

complemento do grupo familiar (Figura 8). Os associados da AAPPC na sua maioria exercem outras 

atividades e tem a atividade agrícola como atividade complementar para sua alimentação e venda do 

excedente no município. 
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Figura 1. Distribuição da população amostrada (71 pessoas) por faixa etária: idosos (a partir de 60 anos), 

adultos (maiores de 18 anos), jovens (entre 12 e 18 anos) e crianças (menores de 12 anos), Carolina - MA. 

Fonte: Pesquisa de campo (2011). 
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O carneiro hidráulico ou aríete hidráulico é uma máquina simples que possui características geratriz e 

operatriz (MacIntyre, 1980). A fonte de energia é a altura de queda d‘água que, em geral, é produzida 

artificialmente por meio de pequena barragem. O bombeamento de água utilizando carneiro hidráulico é 

amplamente empregado em muitas propriedades, principalmente onde a energia elétrica é escassa ou 

inexistente. Apresenta as vantagens de não necessitar de fonte externa de energia, manutenção barata e 

simples e não exigir mão-de-obra qualificada. O carneiro hidráulico apresenta algumas limitações em relação 

a sua eficiência, pois a mesma é determinada pelas condições locais, além disso, o golpe de aríete produz 
ruído, há necessidade de queda d‘água e utilização de água limpa, além de recalcar somente uma pequena 

fração da vazão disponível na alimentação. (Abate & Botrel, 2002; Carvalho, 1998). Atualmente no mundo 

globalizado, há escassez de energia e de água de boa qualidade. Fato que acarreta aumento dos custos da 

produção agrícola, devido ao aumento dos valores quer de energia quer de insumos. Considerando que qualquer 

empreendimento somente será economicamente viável se seus benefícios econômicos forem maiores do que os 

custos têm-se que melhorar a eficiência de uso da água na irrigação. O Projeto objetivou através da utilização 

do carneiro hidráulico, encontrar uma maneira alternativa de captação de água no meio rural, dando ênfase ao 

atendimento das necessidades hídricas de pequenos produtores rurais sem a utilização de energias não 

renováveis (energia elétrica e combustíveis fósseis), principalmente onde há escassez ou até mesmo 

inexistência de energia elétrica. Além disso, este trabalho pretende atingir também, os seguintes objetivos 

específicos: Construir e instalar e calibrar um carneiro hidráulico de baixo custo, utilizando-se garrafa pet e 
Calibrar o equipamento e realizar testes de desempenho em duas propriedades agrícolas que servirão de 

unidades demonstrativas. Para construção dos equipamentos proposto neste estudo, além da garrafa pet, 

foram utilizados tubos e conexões hidráulicas de baixo custo, conforme apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Materiais hidráulicos utilizados na construção do carneiro hidráulico de baixo custo. 

MATERIAL QUANTID. 

Garrafa Pet (Tam. variados) -------- 

Bucha de redução (1‖x ¾‖; 2‖x ¾‖ ) 01 

Tê em PVC branco c/ rosca  (¾‖ ; 1‖; 1‖) 01 

Bucha de redução em PVC branco c/ rosca (¾‖x½‖)  02 

Adaptador preto para mangueira 01 

Niple em PVC branco 01 

Válvula retenção vertical  01 

Niple Galvanizado 01 

Tê Galvanizado 01 

Válvula horizontal de poço 01 

Parafusos, Porcas e arruelas Variada 

Mola do acionador para Válvula de descarga 01 

 

 O estudo foi realizado em duas propriedades no município de São Francisco do Brejão, localizado no 

sudoeste do Estado do Maranhão, próximo a cidade de Imperatriz-MA, entre as coordenadas geográficas 

05°06‘44‖ de latitude sul e 47°25‘00‖ de longitude oeste e altitude de 260 m acima do nível do mar. A 

capitação da água em ambas as propriedades foi feita através de duas pequenas barragens (uma em cada 

modulo rural). Esta capitação nas duas propriedades deverá atender a demanda hídrica dos respectivos locais, 

desde o consumo de água nas residências até a utilização em granjas de avicultura, suinocultura e hortas. A 

avaliação hidráulica dos equipamentos será realizada por meio de leitura direta de vazão e vida útil. Depois 

de instalado e calibrado o carneiro hidráulico em cada propriedade, serão realizadas medições de vazão 

utilizando-se o método direto, que consiste em captar o volume de água recalcada em um recipiente, de 
volume conhecido, em função do tempo medido utilizando-se um cronômetro digital. Uma modificação 

importante implementada no carneiro construído para a primeira propriedade foi feita baseada na 
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recomendação sugerida por CARARO et al. (2007) que provou em seu trabalho que a utilização de garrafas 

PET‘s de refrigerante de  cola com capacidade de 0,6 L são mais eficientes no bombeamento de água 

aumentando a vazão recalcada. O equipamento foi então instalado na primeira propriedade rural, com base 

no seguinte cenário hidráulico: Carga hidráulica disponível 1,05 e 1,35 m; Comprimento da tubulação de 

alimentação = 18 m; Altura de recalque = 6 m e Comprimento da tubulação de recalque = 100 m. Os 
resultados gerais para a primeira propriedade são apresentados no quadro 2.  

 

Quadro 2. Resultados das medições de vazão para propriedade 1. 

Recipiente 

Utilizado 

Carga 

Hidráulica (m) 

Distância de 

Recalque (m) 

Altura Manométrica 

Total (m) 

Vazão               

(l.dia
-1

) 

2 L 1,05 100,0 8,0 3328,0 

1 L 1,05 100,0 8,0 4179,0 

600 ml 1,05 100,0 8,0 4611,0 

500 ml 1,35 100,0 8,0 4617,0 

250 ml 1,35 100,0 8,0 3594,0 

600 ml 1,35 100,0 8,0 4676,0 

 

No desenvolvimento do projeto na segunda propriedade, o equipamento foi instalado no campo, necessitando 

da construção de uma barragem para elevar o nível de água em um córrego existente. O tubo de alimentação 

do carneiro hidráulico (Lq) foi constituído por duas varas de cano de PVC de 50 mm de diâmetro e 6 metros 

de comprimento cada totalizando uma distância de 12 metros até o início do recalque. O equipamento foi 

então instalado na segunda propriedade rural, com base no seguinte cenário hidráulico: Altura de Instalação = 

2,00 m; (carga hidráulica = 0,55 m + queda 1,45 m); Comprimento da tubulação de alimentação = 12m; 

Altura de recalque = 4,41 e 6,41 m e Comprimento da tubulação de recalque = 27 m. As medições realizadas 

no campo mostraram uma vazão média recalcada(q) de 4.285 L.dia-1, considerando uma  altura de recalque 

(H) igual a 4,41 metros, uma queda disponível de 1,45 m com uma carga hidráulica de 55 cm, equivalente à 
altura da lâmina de água na barragem construída, ou seja, a altura de instalação (h) foi de 2,00m. Visando 

entender a relação altura de queda e altura de recalque, realizou-se um outro teste considerando uma altura de 

recalque de 6,41m onde as medições de vazão média recalcada apresentou um vazão de 2.594 L.dia-1.  

 

Quadro 3. Resultados das medições de vazão para propriedade 2. 

Recipiente 

utilizado 

Altura de 

Instalação (m) 

Distância de 

Recalque (m) 

Altura Manométrica 

Total (m) 

Vazão               

(L.dia
-1

) 

2 L 2,00 27,0 4,41 4.285,07 

2 L 2,00 27,0 6,41 2.594,00 

 

As Figuras 1(a) e 1(b) mostram o equipamento instalado na 1ª e 2ª propriedade rural respectivamente. 

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              (1a)                                                                    (2b) 

 

Figura 1. Instalação do carneiro hidráulico de baixo custo. Fonte: Trabalho de campo 
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Com base na analise dos resultados obtidos foi possível estabelecer as seguintes conclusões: A garrafa de 600 

mL contribuiu para aumentar a vazão recalcada considerando o mesmo cenário hidráulico; O equipamento se 

bem instalado e manejado corretamente, constitui uma boa alternativa para o bombeamento de água no meio 

rural; custo do equipamento representou, em média, apenas 10% do custo de um carneiro hidráulico 

convencional. 

 

Palavras-chave: Bombeamento, sustentabilidade, aríete. 
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Tumores de mama ocorrem em todas as fêmeas de mamíferos (SCHNEIDER, 1969). As neoplasias mamárias 

são afecções quase que exclusiva de fêmeas, acometendo raramente os machos (BURINI, 2002). Nas cadelas 

é complicado definir valores de prevalência e incidência de tumor de mama pela escassez de dados relativos 

à raça e idade, especialmente aqui no Brasil (BURINI et al., 2002, HATAKA et al., 2004). A frequência das 

neoplasias das cadelas que ocorrem naturalmente é influenciada pelo tempo médio de vida sendo, portanto, 

mais frequentes em animais mais velhos. Os tumores mamários espontâneos das cadelas apresentam várias 

características epidemiológicas, clínicas e biológicas semelhantes aos da mulher e por isso vêm sendo 

utilizados como modelos para o conhecimento dos vários aspectos da carcinogênese nessas duas espécies 
(SCHNEIDER et al., 1969; CASSALI, 2000; BURINI, 2002). Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal nº 04/2011 CCE-UEMA, campus de São Luis, e teve também a 

obtenção do consentimento livre e esclarecido dos proprietários ou responsáveis pelos animais. Os critérios 

de inclusão foram: cadelas, sem predileção por raça e idade com tumor de mama, independente de 

localização da cadeia mamária, sem história pregressa de cirurgia de mama. Os animais faziam parte do 

contingente atendido no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da UEMA. 

Após exame clínico do animal e registro dos dados, foi realizado o exame citológico e triagem das amostras. 

Coleta do material e exame citológico: Foi realizado após a antissepsia do local, utilizando-se agulhas 

hipodérmicas descartáveis 13 x 4,5 mm (insulina) para punção de nódulos mamários menores que 1,0 cm e 

30 x 7 e 30 x 8 para nódulos cujo diâmetro ultrapassasse 1,0 cm; seringas hipodérmicas descartáveis de 1º ml 

e citoaspirador de Valeri para acoplamento das seringas. As lâminas obtidas do material citoaspirado foram 
fixadas em solução de triarilmetano a 0,1% e coradas com soluções de xantenos a 0,1% e tiazinhas, também a 

0,1%, utilizando-se o quite do Panótico Rápido do Laboratório Laborclin. Posteriormente, foram analisadas 

ao microscópio de luz (ZEISS – Modelo Axiostar Plus) nas objetivas de: 10x para verificação do controle de 

qualidade da amostra; 20x para a avaliação da expressão morfológica das células; e por fim 40x para 

conclusão do diagnóstico, levando em consideração às características de malignidade, segundo McKEE 

(1997) & MAYER (2003). Posteriormente esse diagnósticos foram confirmados pelo exame histopatológico. 

Procedimento cirúrgico. Os animais om diagnóstico de câncer de mama foram submetidos a mastectomia 

parciais. As peças cirúrgicas foram encaminhadas ao Laboratório de Anatomopatologia do Curso de 

Medicina Veterinária da UEMA para análise histopatológica.  Para o Exame Histopatológico foram extraídos 

fragmentode cada tumor foi fixado. A seguir procederam-se os corte histológicos e os cortes foram 

submetidos ao método de coloração rotineiro de HE. A leitura do material foi realizada em microscópio de 

luz  seguido de critérios de classificação adotados pela Organização Mundial de Saúde (HAMPE & 
MISDORPE, 1971). Ao longo da fase de estudo, 13 animais foram incluídos nas análises por apresentarem 

todos os pré-requisitos para composição da amostra sendo eleuma ficha de identificação do animal; amostras 

citológicas, histopatológicas histopatológicas de cada animal. A idade variou de 7 a 14 anos. A distribuição 

anatômica do tumor na cadeia mamaria foi a localização abdominal __ (%) foi o local de maior incidência, 

seguida de torácica __ (%); e iguinal __ (%). No exame citológico observou-se alta celularidade, o que 

permitiu identificar a expressão morfológica das células e selecionar as neoplasias. Posteriormente, os 

diagnósticos foram confirmados pelo exame e histopatológico. A investigação das neoplasias mamárias em 

cadela é de extrema importância na medicina veterinária, não só devido à elevada incidência desses tumores, 

mas devido às semelhanças entre a etiologia e o comportamento biológico dessa enfermidade com o tumor de 

mama na mulher (SCHNEIDER et al., 1969; CASSALI, 2000; HATAKA, 2004). A utilização de duas 

técnicas diagnósticas, exame citológico e o exame histopatológico nesse trabalho, selecionaram os tumores 
de mama e evidenciou a expressão morfológica dos critérios celulares de malignidade. Esses resultados estão 

de acordo com os encontrados por Hampe & Misdorpe (1971). Em vista disso, informações importantes ao 

clínico ou cirurgião possibilitam esses profissionais adotarem uma melhor estratégia terapêutica para cada 

caso. Como se tratava de tumor de mama a excisão cirúrgica foi a conduta escolhida o que permitiu a coleta 

de tecido para a observação e determinação das características histopatológicas. Com relação à raça não se 

pode considerar predisposição racial em virtude do baixo número de amostras analisadas. Esta observação 

está de acordo com outros autores que atualmente vêm aceitando a ideia de que a predisposição de raças 

portadoras de câncer de mama relaciona-se mais àquelas populares em determinada região do que a uma 

possível predisposição racial (CASSALI, 2000; BURINI, 2002, HATAKA, 2004). Alguns autores citam a 
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ocorrência mais frequente em animais de grande porte mas tal correlação não foi percebida neste estudo. No 

que diz respeito à idade de maior incidência em que a cadela poderá desenvolver tumor maligno de mama, os 

autores especializados no assunto são unânimes em considerar que animais com idade a partir de sete anos 

são os mais susceptíveis (BURINI, 2002, HATAKA, 2004). A faixa etária dos animais utilizados nesta 

pesquisa variou de 7 a 14 anos, estando de acordo com os resultados encontrados por estes autores. 
Atualmente, no que diz respeito à distribuição anatônima das neoplasias mamárias na cadela os 

pesquisadores têm demonstrado grande interesse, indicam que a maior ocorrência desses cânceres está 

localizada nas mamas abdominais inguinais, sem, contudo, explicarem a tal predileção (BURINI, 2002; 

HATAKA, 2004). Diante do exposto conclui-se que as técnicas cito e histopatológicas são de extrema valia 

na determinação de um diagnóstico de tumor de mama auxiliando o clínico em sua postura frente à 

necessidade de um procedimento cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palavras – chave: tumor de mama, imunoistoquímica, oncoproteína, C-erbB-2, prognóstico, câncer. 
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Figura 1: Exame citopatológico apresentando características de malignidade. Em A, células epiteliais com 

cromatina grosseira, nucléolo evidente, anisocitose, anisocariose. Em B, brotamento nuclear. Em C, esquema 

de uma célula mesenquimal. Em  D,  vacúolos nucleares. Em E, padrão papilar. Em F, imagem da célula 

mesenquimal. 
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Os ectoparasitos são transmissores de várias doenças, tais como a babesiose e erliquiose canina, tanto nos 

animais domésticos como no homem e causadores de problemas de pele como sarnas, escabioses nos 

caninos. Os parasitos de animais de companhia, além de serem de interesse médico veterinário pela ação 

espoliadora e transmissão de agentes patogênicos, possuem grande importância na saúde pública (REY, 

2001). No Brasil diversas publicações têm tratado da distribuição e freqüência de ectoparasitos em cães tanto 
da área urbana quanto rural (MUNDIM et al. , 2008). Em relação a espécies de ectoparasitos comumente 

encontrados, Rodrigues et al. (2001), em Juiz de Fora, observaram em cães de rua a presença de carrapatos 

(Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma cajennense e Amblyomma aureolatum), e Torres et al., (2004) 

encontraram pulgas (Ctenocephalides canis) e piolhos (Heterodoxus spiniger). Estas espécies tem sido 

frequentemente relatadas em diferentes estudos, bem como seu potencial na transmissão de patógenos 

(ACHA; SZYFRES, 1986; REY, 2001). Rodrigues et al. (2008) citaram  também cães capturados e mantido 

em centros de zoonoses, estes parasitos Rhipicephalus sanguineus, Ctenocephalides canis, Heterodoxus 

spiniger.No Brasil, os cães são altamente acometidos por diferentes agentes etiológicos como os pertencentes 

ao gênero Babesia, Ehrlichia, Anaplasma e Hepatozoon, que são parasitos intracelulares de eritrócitos e 

leucócitos e estão presentes no sangue circulante dos animais (MUNDIM et al., 2008). Geralmente, são 

transmitidos biologicamente por carrapatos ixodídeos (O´DWYER et al., 2001).A Ehrlichia canis e Ehrlichia 
platys são transmitidas por Rhipicephalus sanguineus. (BIRCHARD; SHERDING, 1998). De evolução 

freqüentemente letal para os cães, a erliquiose se apresenta nas formas cutânea, septicêmica e nervosa 

(BEER, 1999). Outro parasito frequentemente encontrado em cães e que podem provocar a morte são as 

espécies de Babesias sendo encontrado por Ungar de Sá et al. (2007) na região metropolitana de Salvador. O 

presente trabalho teve como objetivo o levantamento da fauna ectoparasitológica e hemoparasitológica de 

cães capturados pelo centro de controle de zoonoses (CCZ) em Imperatriz-MA e determinação da prevalência 

de animais parasitados. A pesquisa foi realizada em cães mantidos no Centro de Controle de Zoonoses da 

cidade de Imperatriz-MA (CCZI) que está localizado no Conjunto Vitória durante o período de dezembro de 

2010 a Agosto de 2011. O CCZI captura em média 200 animais por mês, sendo estes adquiridos de diferentes 

bairros da cidade. Os animais são mantidos no centro por aproximadamente uma semana. Após este período 

os animais que não forem adotados ou procurados por seus respectivos donos forma submetidos a eutanásia. 

Foram coletadas amostras mensais de ectoparasitos e de sangue referente a 10% da população canina. A 
coleta de ectoparasitas foi realizada através de palpação manual e/ou com auxilio de pentes finos e pinças. Os 

parasitos foram mantidos em frascos individualizados e conservados em álcool 70%. As amostras de sangue 

periférico foram coletadas da ponta da orelha para realização de esfregaços sanguíneos e as laminas foram 

fixadas em metanol. O material coletado foi processado no laboratório de Biologia – da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) – Centro de Estudos Superiores de Imperatriz (CESI), onde as amostras 

coletadas foram analisadas com o auxilio de um microscópio estereoscópio em aumento de 25x e 50x, 

(WILD M-5) e microscópio binocular Zeiss. Os esfregaços sanguíneos realizados foram corados com 

Giemsa. Para os ácaros foi adotado o procedimento de clarificação segundo Flechtman, (1977) e 

identificados utilizando literaturas pertinentes. Foram calculadas as Prevalências, abundância média, 

intensidade média parasitária (Margolis et al., 1982). Foi realizado teste do Qui-quadrado (X2) para 

percentuais de parasitismo entre machos e fêmeas. Foram avaliados 157 caninos no Centro de Controle de 
Zoonoses, durante o estudo foram identificadas as espécies de Rhipicephalus sanguineus, Heterodoxus 

spiniger e Ctenocephalides canis entre os hemoparasitos encontramos Babesia sp e Erlichia canis. Durante o 

período estudado foram encontrados parasitos em 57,9% dos cães analisados onde, 52,4% estavam 

parasitados por ectoparasito e em relação à intensidade média parasitaria, podemos observar um total de 3,47 

e a abundância média encontramos um valor de 0,12. A prevalência dos hemoparasitos foi de 35,5% com 

uma abundancia média de 0,1. Dentre as espécies de ectoparasitos identificadas, Rhipicephalus sanguineus, 

foi encontrado parasitando 48,4% dos animais avaliados. Resultados semelhantes foram s encontrados por 

Ribeiro et al. (1997), em pesquisa feita em cães de rua da cidade de Porto Alegre – RS, onde observaram 

52,44% dos cães sendo parasitado por R. sanguineus. Em relação à espécie de Heterodoxus spiniger foi 
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constada 3,1% e Ctenocephalides canis 5% dos animais avaliados, valores maiores se comparados aos 

encontrados por Torres et al. (2004), que detectaram a presença de H. spiniger em 2,46% dos animais 

parasitados e C. canis uma prevalência em apenas 1,85%. Como também nas amostras de González et al., 

(2004) que verificaram valores superiores (15,7%) para C. canis. As espécies de hemoparasitos encontradas 

foram Babesia sp onde 21,65% dos cães eram positivos. Estes resultados encontrados foram superiores aos 
encontrados por Miranda et al. (2008) e Coelho et al. (2008) onde obtiveram valores inferiores a 2,72%. 

Enquanto Ungar de Sá et al. (2007) com a mesma técnica de esfregaço sanguíneo, corados pelo Giemsa 

identificaram Babesia spp em 33,95% dos cães examinados na área urbana. O percentual encontrado de 

Erlichia canis foi de 10,19%, um pouco semelhantes aos encontrados por Ueno et al., (2009) que ao 

trabalharem com 70 cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual Paulista, na cidade de 

Botucatu, durante 2001 e 2002, encontrando um percentual de 7,1 %. Mundim et al., (2008) encontraram 

valor semelhante ao presente estudo. Podemos concluir que durante este o desenvolvimento desde trabalho 

foram identificadas apenas três espécies de ectoparasitos, apesar destes animais não serem domiciliados, 

apresentando na maioria dos casos um estado físico geral muito comprometido, sendo constatada uma baixa 

intensidade parasitaria em relação aos ectoparasitos. Foi verificada também uma baixa abundância média em 

relação aos hemoparasitismo. Foi possível observar que não houve diferença significativa no parasitismo 

entre machos e fêmeas e entre os animais parasitados e não parasitados (positivos e negativos). 

 

Palavras-Chave: Rhipicephalus sanguineus, Ctenocephalides canis, Babesia sp, Erlichia canis. 
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A couve, Brassica oleracea, destaca-se entre as plantas hortícolas como um dos alimentos importantes na 

nutrição humana, sendo rica principalmente em cálcio, ferro, vitamina A, niacina e ácido ascórbico. Tendo 

sua origem na região mediterrânea e atualmente têm ampla distribuição nos cinco continentes (TAGLIARI, 

2007). Dentre os fatores que podem comprometer a produção encontram-se as inúmeras pragas que incidem 
sobre as crucíferas, entre elas a Spodoptera frugiperda, uma espécie polífaga que ataca diversas culturas 

economicamente importantes em vários países, sendo conhecida na fase larval como lagarta do cartucho e é a 

principal praga da cultura do milho no Brasil (PRAÇA et. al. 2006). Os prejuízos causados pela S. frugiperda 

começam quando as lagartas passam a alimentar-se dos tecidos verdes, geralmente começando pelas áreas 

mais suculentas, deixando apenas a epiderme membranosa, provocando o sintoma conhecido como "folhas 

raspadas". À medida que as lagartas crescem, começam a fazer orifícios nas folhas, podendo causar severos 

danos às plantas de milho (Cruz et. al., 1995), semelhante a sintomas na couve resultando na destruição da 

folha comprometendo toda a comercialização (GALLO et. al., 2002). O controle mais utilizado e difundido 

desse lepidóptero tem sido o uso de inseticidas, entretanto, torna-se necessário a utilização de métodos 

alternativos de controle dessa praga, dentre os quais se inclui o uso de plantas inseticidas, que podem reduzir 

o custo de produção da lavoura, os riscos ambientais e a dependência dos inseticidas sintéticos. Produtos 
naturais, como o nim, pode ser uma alternativa ao manejo de pragas (SCHMUTTERER, 1990; SIMMONDS, 

2000). Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito inseticida do extrato aquoso de nim 

quanto à duração e mortalidade das fases larval e pupal de S. frugiperda mantidas com couve em laboratório, 

nas condições de temperatura ambiente. Os experimentos foram realizados no laboratório de Agronomia do 

Centro de Estudos Superiores de Imperatriz/CESI da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA  

utilizando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco tratamentos e 30 repetições, 

totalizando 150 larvas. Os tratamentos utilizados foram concentrações de nim a 0,05; 0,10; 0,15, 0,20% e a 

parcela testemunha sendo pulverizada com água. Para o preparo dos extratos utilizou-se folhas de nim que 

após a coleta, foram colocadas em estufa à temperatura de 35 a 38°C por um período de 4 dias, em seguida 

moídas com o auxilio de moinho de facas, sendo o pó peneirado em peneira de 0,08 mm. Foram preparadas 

suspensões contendo 5, 10, 15 e 20 g de nim para 100 ml de água destilada, permanecendo em repouso por 

12 horas a fim de extrair os compostos hidrossolúveis. Decorrido esse tempo, foram coados em um tecido 
tipo ―voil‖, obtendo extratos nas concentrações de 0,05; 0,01; 0,15 e 0,20 % (Fig. 1A). Obtiveram-se os 

insetos por meio de coletas de ovos (Fig. 1B) em plantios de couve B. oleracea nas pequenas hortas do 

Centro de Difusão de Tecnologia (CDT) e após a eclosão, as larvas foram alimentadas com folhas de couve 

adquiridas em hortas, sendo cortadas em discos de 8 cm de diâmetro imersos em cada extrato e a testemunha 

em água destilada por um período de 30 segundos. Decorrido esse tempo, os discos foram colocados sobre 

papel toalha e deixados ao ar livre para secagem por cerca de 2 horas, sendo em seguida transferido para 

placas de Petri com diâmetro de 9 cm, forradas com papel filtro nas mesmas dimensões. As larvas recém-

eclodidas (<12 h) foram individualizadas nas placas de Petri, sendo ofertados os discos de couve previamente 

tratados (Fig. 1C). As avaliações foram realizadas a cada dois dias e os discos substituídos por outros 

submetidos aos mesmos tratamentos e procedimentos descritos anteriormente e os resultados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05), utilizando-se o 
programa SANEST (Versão 3.0). Na análise dos dados de duração, verifica-se que o período larval foi 

reduzido quando os insetos foram submetidos aos tratamentos de concentrações de nim a 0,10%, 0,15% e 

0,20%, o que diferiu significativamente da testemunha, onde as variações quanto aos dias foi de 2,40 a 3,43 

na concentrações utilizadas e de 7,73 dias na testemunha. O tratamento de concentração 0,05% não diferiu 

significativamente da testemunha, ao qual a variação foi de 7,80 a 7,73 dias, respectivamente (Tab. 1). 

Quanto ao período pupal, o tratamento contendo extrato de nim a 0,05% não diferiu significativamente da 

testemunha, variando de 7,13 a 9,00 dias (Tab.1). Para os tratamentos de 0,10%, 0,15% e 0,20% de nim, o 

desenvolvimento larval não foi concluído devido a alta mortalidade ocasionadas pelo efeito deletério das 

concentrações de nim nos insetos (Tab. 1). A análise dos dados de mortalidade das fases larval e pupal, 



483 

 

verifica-se a diferença significativa de todos os tratamentos em relação a testemunha (Tab. 2). No tratamento 

de 0,05% as larvas apresentaram mortalidade de 73,33%, diferindo significativamente das demais 

concentrações e da testemunha, onde a mortalidade evidenciada nas concentrações de 0,10%, 0,15% e 0,20% 

foi de 100% e na testemunha foi de 43,33% (Tab. 2). Quanto à mortalidade no período pupal, verifica-se que 

as lagartas alimentadas com folhas tratadas com nim na concentração 0,05% ocasionaram mortalidade de 
50% diferindo significativamente da testemunha que não recebeu extrato de nim como tratamento (Tab. 2), 

assim confirmando a eficiência do extrato de nim nas concentrações 0,10%, 0,15% e 0,20% para o controle 

da S. frugiperda em couve (B. oleracea var. acephala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6 - Passos do experimento: A) Extratos; B) Ovos de Spodoptera frugiperda; C) Placas de petri com 

larvas individualizadas. 

 

Tabela 1. Duração média (±DP) das fases larval e pupal de Spodoptera frugiperda alimentada com folhas de 

couve tratadas com diferentes concentrações de extrato de Nim. 

 
Duração (dias)1 

Testemunha 0,05% 0,1% 0,15% 0,2% 

Larva 7,73±4,83 a 7,80±6,02 a 3,43±5,02 b 2,87±4,60 b 2,40±3,81 b 

Pupa 9,00±1,12 a 7,13±4,12 a - - - 

1Médias seguidas pela mesma letra, nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

Tabela 2. Mortalidade média (±DP) das fases larval e pupal de Spodoptera frugiperda alimentada com folhas 

de couve tratadas com diferentes concentrações de extrato de Nim. 

 
Mortalidade (%)1 

Testemunha 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 

Larva 43,33±50,40 c 73,33±44,98 b 100,00±0,00 a 100,00±0,00 a 100,00±0,00 a 

Pupa 0,00±0,00 b 50,00±53,45 a - - - 

1Médias seguidas pela mesma letra, nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

Palavras-chave: Azadiractina, Controle alternativo, Lagarta-do-cartucho. 
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DIVERSIDADE DE CIGARRINHAS-DAS-PASTAGENS (HEMIPTERA: CERCOPIDAE) NOS 

MUNICÍPIOS DE RIBAMAR FIQUENE-MA E JOÃO LISBOA-MA 

 

Orientada: Maria de Jesus Lourença da SILVA – bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CESI/UEMA 

 

Orientadora: Mauricélia Ferreira ALMEIDA 

Profa. Departamento de Química e Biologia – CESI/UEMA 

 

Colaboradores: Ruimila de Sousa VIANA; Joacir MORAIS; Jurcirlei de Sousa CHAVES;  

Alunos de Graduação do Curso de Agronomia – CESI/UEMA 

 

As cigarrinhas-das-pastagens constituem as principais pragas de gramíneas forrageiras em toda a América 

Tropical, representada por diferentes gêneros e espécies, são insetos que causam os maiores prejuízos as 

pastagens introduzidas no Brasil (Valério & Oliveira, 2005). O ciclo de vida das cigarrinhas inclui as fases de 

ovo, ninfa e adultos. A eclosão das ninfas, provenientes de ovos em diapausa, ocorre no início da estação 

chuvosa. As ninfas, após a eclosão, se alojam nas bases das touceiras, onde permanecem envoltas por uma 
massa de espuma que elas mesmas produzem, até completarem o período ninfal, originando os adultos. Estes 

se acasalam, ocorre a oviposição, dando origem a uma nova geração. O ciclo ovo a adulto varia com as 

diferentes espécies, podendo ocorrer várias gerações no período de infestação (VALÉRIO, 1995). Portanto, 

este trabalho teve como objetivo estudar a diversidade de cigarrinhas-das-pastagens, nos municípios de João 

Lisboa-MA e Ribamar Fiquene-MA, através da identificação das espécies ocorrentes e estudo da ocorrência 

sazonal e flutuação populacional das espécies.  O levantamento das espécies de cigarrinha-das-pastagens foi 

realizado em pastagem de capim Brachiaria no período de Novembro de 2010 a Outubro de 2011, em duas 

propriedades no município Ribamar Fiquene e João Lisboa-MA. A avaliação do nível de infestação de 

cigarrinhas-das-pastagens foi determinado por meio de contagem de ninfas e adultos, através de coletas 

realizadas mensalmente. Os adultos foram capturados com o auxilio de uma rede entomológica de varredura 

com 10 batidas na vegetação em varias direções e a amostragem de ninfas efetuou-se no interior de um 
quadrado de vergalhão de ferro com 0,25cm arremessado ao acaso em 10 pontos por piquete. A Tabela 1 

representa a análise faunística das espécies de cigarrinhas-das-pastagens coletadas no município de Ribamar 

Fiquene-MA, no período de novembro/2010 a outubro/2011. Verifica-se que foram coletados um total de 171 

indivíduos pertencentes a sete espécies: Mahanarva posticata, Deois flavopicta, Deois incompleta, 

Mahanarva fimbriolata, Deois schach, Philaenus spumarius e Ribautiana tenerrima. Das espécies coletadas, 

aquelas que tiveram maior representatividade foram Mahanarva posticata (67,83%) e Deois flavopicta 

(19,88%). No município de João Lisboa foram identificadas oito espécies Mahanarva posticata, Deois 

flavopicta, Deois incompleta, Mahanarva fimbriolata, Deois schach, Philaenus spumarius, Oncometopia 

facialis, Ribautiana tenerrima. As espécies mais frequentes neste município foram Mahanarva posticata e 

Mahanarva fimbriolata (Tabela 2). Quanto a flutuação populacional, verifica-se que nos municípios de 

Ribamar Fiquene-MA e João Lisboa-MA, o surgimento  das  ninfas  e adultos esteve  diretamente ligado  à  

ocorrência  das  primeiras  chuvas  em novembro e dezembro, após um período de estiagem,  no  qual  a  
população persistiu na forma de ovo em diapausa em virtude das condições meteorológicas desfavoráveis 

(Figura 1 e 2). Verifica-se que o maior  desenvolvimento das gerações de cigarrinhas-das-pastagens no 

município de Ribamar Fiquene ocorreu durante o período de maior precipitação pluviométrica, com 

temperaturas  médias de 27°C, no período de janeiro a março de 2011. Apartir  do mês de abril a quantidade 

de inseto foi reduzido em decorrência da diminuição da pluviosidade na região; e nos meses de julho a 

outubro não foi coletado nenhuma cigarrinha devido ao período de estiagem, e, mesmo com um precipitação 

de 26,7mm no mês  de outubro, não foi constatada a presença de cigarrinhas-das-pastagens na região, como 

mostra o Figura 1. No municício de JoãoLisboa coletou-se um menor número de ninfas e uma maior 

quantidade de indivíduos adultos em relação ao município de Ribamar Fiquene, observou-se que o maior 

desenvolvimento das gerações de cigarrinhas ocorreu no período de oscilações pluviométrica, ocorrida nos 

meses de dezembro a abril, como mostra a Figura 2, a partir do mês de maio foi diminuindo a quantidade de 
insetos capturados, em decorrência da diminuição da pluviosidade naquela localidade, sendo que nos meses 

de agosto a outubro não foi coletado nenhuma cigarrinha devido ao período de estiagem, e apesar de ter 

chovido no mês de outubro, não constatou a presença de cigarrinhas-das-pastagens naquela região. Portanto, 

pode-se concluir que das espécies coletadas em Ribamar Fiquene aquelas de maior representatividade foram 

Mahanarva posticata e Deois flavopicta;No município de João Lisboa foram identificadas oito espécies 

Mahanarva posticata, Deois flavopicta, Deois incompleta, Mahanarva fimbriolata, Deois schach, Philaenus 

spumarius, Oncometopia facialis, Ribautiana tenerrima;As espécies mais frequentes no município de João 

Lisboa foram Mahanarva posticata e Mahanarva fimbriolata; A ocorrência de cigarrinhas-das-pastagens está  
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diretamente  relacionada  com as condições  climáticas em ambos municípios; A espécie mais abundante nas 

duas localidades foi a Mahanarva posticata. 

 

Tabela 1 . Análise faunística das espécies coletadas no período novembro/2010 a outubro/2011 em Ribamar 

Fiquene-MA. 

Espécies Nº Indivíduos N.Coletas 
Domin. * 

Abund .  Freq. Const. 
(1)               (2) 

Mahanarva 

posticata 
116 55 SD SD sa SF W 

Deois flavopicta 34 23 D D ma MF W 

Deois incompleta 12 10 D D ma F W 

Mahanarva 
fimbriolata 

1 
 
1 

ND ND ma F Z 

Deois schach 4 4 ND ND ma F Y 

Philaenus 
spumarius 

2 
 
1 

ND ND ma F Z 

Ribautiana 

tenerrima 
1 

 

1 
ND ND ma F Z 

Numero total  de  indivíduos => 171             Número de espécies => 7             Número total de coletas => 12 

*Dominância: (1) Metodo de Laroca e Mielke   (2) Metodo de Sakagami e Larroca 

SD = superdominate; D = dominte; ND = não dominante; sa = superabundante; ma = muito abundante; SF = 

superfrequente; MF = muito freqüente;  F = freqüente; W = constante (> 50%); Z = acidental (<25%); Y = 

acessória (25 a 50%) . 

 

Tabela 2 . Análise faunística das espécies coletadas no período novembro/2010 a outubro/2011 em João 
Lisboa-MA. 

 

Espécies 

 

N.Indivíduos 

 

N.Coletas 

Domin.*  

Abund. 

 

Freq. 

 

Const. (1)               (2) 

Mahanarva 

posticata 193 73 SD        SD sa SF W 

Deois flavopicta 6 

 

4 D        D c F Y 

Deois incompleta 2 2 ND   ND d PF Z 

Mahanarva 

fimbriolata  13 

 

12 D        D ma MF W 

Deois schach 1 1 ND ND r PF Z 

Philaenus spumarius   6 

 

5 D D c F Y 

Oncometopia 

facialis   5 

 

4 ND ND c F  Y 

Ribautiana 

tenerrima 5 

 

4 ND ND c F Y 

Numero total  de  indivíduos => 231             Número de espécies => 8             Número total de coletas => 12 

*Dominância: (1) Metodo de Laroca e Mielke   (2) Metodo de Sakagami e Larroca 

SD = superdominate; D = dominte; ND = não dominante; sa = superabundante; ma = muito abundante; c= 
constante; d=dispersa; rara= SF = superfrequente; MF = muito freqüente;  F = freqüente; W = constate (> 

50%); Z = acidental (<25%); Y = acessória (25 a 50%) . 
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Figura 1. Flutuação populacional de ninfas e adultos de cigarrinhas-das-pastagens no município de  

Ribamar Fiquene-MA, durante o período de novembro/2010 a outubro/2011. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Flutuação populacional de ninfas e adultos de cigarrinhas-das-pastagens no município de João 

Lisboa-MA, durante o período de novembro/2010 a outubro/2011. 

 

Palavras-chave: Pragas, diversidade, flutuação populacional.  
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BIOECOLOGIA DA MOSCA NEGRA DOS CITROS, Aleurocanthus woglumi Ashby (HEMIPTERA: 

ALEYRODIDAE), EM DIFERENTES HOSPEDEIROS NATURAIS 

 

Orientada: Alirya Magda Santos do VALE – bolsista BIC/UEMA  

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.  

 

O Brasil vem aumentando sua participação no mercado internacional, inclusive com as exportações de soja, 

café, laranja, açúcar e álcool. A produção nacional de laranja atingiu valores de 18.684.985 toneladas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003), sendo o estado de São Paulo 

responsável por 79,7% na produção da fruta, seguido pelos estados da Bahia e Sergipe. A mosca negra dos 

citros, Aleurocanthus woglumi Ashby, é uma praga originária da Ásia, mas está distribuída amplamente em 

grande parte do mundo, sendo considerada praga de importância agrícola em vários países devido ao prejuízo 
econômico que ocasiona (BATISTA et al., 2002). Atualmente, no Brasil, é considerada uma praga 

quarentenária A2, sendo que há registro da sua ocorrência em onze estados brasileiros. São relatadas cerca de 

300 plantas hospedeiras deste inseto, sendo citros o hospedeiro preferido para o desenvolvimento da 

população (NGUYEN; HAMON, 1993) que, em grandes infestações, podem causar deterioração rápida de 

plantas e diminuição da safra. A queda de produção de uma planta severamente infestada pode ser de até 

80% (PENA e SILVA, 2006). Ao alimentar-se, danifica as folhas novas em crescimento e, sobre o exsudado 

expelido por esse inseto, se desenvolve o fungo da fumagina (FUNDECITRUS, 2010). O estudo da biologia 

de insetos é grande importância, principalmente em espécies recém-introduzidas em uma região, por oferecer 

conhecimentos básicos ao estabelecimento de medidas adequadas de controle (VILLAS BÔAS, 2002). Dessa 

forma, este trabalho objetivou verificar a duração das fases de desenvolvimento e a descrição de aspectos 

morfológicos de A. woglumi, tanto em hospedeiros preferenciais Laranja Pêra (Citrus sinensis L) e Limão 
Tahiti (Citrus latifolia Tanaka), quanto em hospedeiros secundários cajueiro (Anacardium occidentale L), 

mangueira (Mangifera indica L), Goiaba (Psidium guajava L) e Abacate (Persea americana Mill) para as 

condições do Estado do Maranhão. A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação durante o período de 

novembro de 2010 a novembro de 2011, foram avaliados hospedeiros das seguintes variedades enxertadas: 

Laranja Pêra, Limão Tahiti, Caju- Anão, Manga Rosa, Goiaba e Abacate. Estas mudas foram previamente 

lavadas com detergente neutro diluído em água (70%) e cobertas com tecido voil, preso por ligas elásticas na 

base da planta. Para infestação das plantas hospedeiras foram capturados 200 insetos adultos em pomar 

comercial de Limão Tahiti (C. latifolia) localizado no município de São José de Ribamar-MA, utilizando-se 

tubos de sucção. Após a captura foram liberados 20 adultos em cada planta, que permaneceram por 72 horas 

para oviposição. Em seguida, procedeu-se à marcação e contagem do número de posturas e número de 

ovos/postura colocados nas folhas das variedades em estudo. As avaliações foram realizadas diariamente, 

observando-se as seguintes características: período de incubação dos ovos (dias), duração dos instares (dias), 
longevidade de adultos (dias), ciclo total (ovo a adulto) e viabilidade (%) de todas essas fases. O 

desenvolvimento do ciclo de A. woglumi foi avaliado em mudas de laranjeira, limoeiro e goiabeira, uma vez 

que não houve oviposição nas plantas de cajueiro, mangueira e abacateiro no período de 72 horas (Tabela 1). 

Foram mantidos 46 ovos em laranjeira e 26 ovos em limoeiro para obtenção dos dados biológicos. De acordo 

com os resultados obtidos, observou-se que não houve diferença estatística no período de incubação dos ovos 

para os dois hospedeiros, que permaneceram com valores muito próximos (Tabela 2). Na fase de ninfa de 1º 

e 2º instar houve diferença significativa entre os hospedeiros testados, sendo a duração de 9,67 ± 0,26 dias 

para o 1º instar em laranjeira e 7,14 ± 1,05 dias para o 1º instar em limoeiro (Tabela 2). Não apresentaram 

significância em comparação aos dois hospedeiros utilizados, o período correspondente ao 3º instar (Tabela 

2). Com relação às ninfas de 4º instar, houve diferença significativa entre os hospedeiros sendo a duração de 

8,42 ± 0,82 dias para laranjeira e 15,57 ± 1,97 dias em limoeiro. A fase correspondente ao 4º instar, também 
definida como pupário, apresentou a maior duração de dias conforme resultados também de Boscán (2001). 

A longevidade dos adultos não apresentou diferença estatística entre os hospedeiros ocorrendo praticamente à 

mesma duração tanto nas mudas de laranjeira quanto nas mudas de limoeiro. A duração do ciclo biológico de 

A. woglumi na laranjeira foi em média de 57,93 ± 0,07 e no limoeiro 58.62 ± 0,09 de dias. Com relação ao 

hospedeiro goiaba, a biologia da A. woglumi foi verificada em uma única folha e dessa forma os dados 

obtidos não poderam ser comparados aos demais hospedeiros. Além da duração de cada fase do ciclo, 

avaliou-se a viabilidade em cada estádio de desenvolvimento da praga nos hospedeiros laranjeira, limoeiro e 

goiabeira, ambos permitiram ao aleirodídeo completar seu ciclo de vida (Tabela 3). No que se referem aos 

aspectos morfológicos da mosca negra dos citros, os ovos foram depositados na face inferior das folhas, em 
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formato de espiral. As ninfas de 1º instar possuíam pernas hialinas e movimentavam-se nos primeiros dias 

desordenadamente. As ninfas de 2º e 3º instar são ovaladas com presença de cerdas no dorso e apesar da 

existência de pesquisas que apontam para a perda de mobilidade por tornarem-se ápodas, realizam pequenos 

movimentos circulatórios e de levantamento das extremidades posteriores, logo após a mudança de instar, 

entretanto tais movimentos cessam mediante a mudança de coloração branco-hialina para cinza-preto (Figura 
1). A ninfa de 4º instar ou ―pupário‖ é muito ovalada de corpo negro brilhante, com cerdas maiores e 

definidas. Logo, no início deste instar já se pode definir o sexo do inseto devido às dimensões superiores da 

fêmea e formato bem mais ovóide. Os pupários apresentam espessa camada de cera pulverulenta quando 

próximos a emergência dos adultos. Em todas as quatro fases de ninfas foi observado um estado de 

intumescência quando estavam próximas à ecdise. Os adultos após a emergência foram recobertos com 

substância pulverulenta e bem ativa, andando por entre as ninfas; a cabeça, tórax e abdome alaranjados, com 

manchas cinza-escuras na cabeça e tórax. E as asas têm aspectos negro-azuladas brilhantes, com olhos 

vermelho-alaranjados; antenas e pernas amarelo-pálido (Figura 2). Os hospedeiros laranjeira (C. sinensis) e 

limoeiro (C. latifolia) foram favoráveis ao desenvolvimento de A. woglumi. 

 

Tabela 1. Número médio de posturas/planta, número de ovos/planta de A.. woglumi em cajueiro-anão (CCP-

076), mangueira (Rosa) e laranjeira (Pêra), limoeiro (Tahiti), goiabeira, e abacateiro no período de 72 horas. 
São Luís (MA), 2011. 

 

Tabela 2. Tempo médio ± erro padrão de duração (em dias) de cada fase de vida da mosca negra (A.. 

woglumi) nos hospedeiros laranjeira (C. sinesis) e limoeiro (C. latifolia). São Luís-MA, 2011. 
 

 

Fase de 

desenvolvimento 

Duração (dias) 

Laranjeira Limoeiro 

Ovo 13,81 ± 0,61 a 12,87 ± 2,06 a 

Ninfa 1 9,67 ± 0,26 a 7,14 ± 1,05 b 

Ninfa 2 12.67 ± 0,64 a 9.33 ± 0,06 b 

Ninfa 3 11,36 ± 0,75 a 10,80 ± 1,20 a 

Ninfa 4 8,42 ± 0,82 b 15,57 ± 1,97 a 

Adulto 2,00 ± 0,00 a 2.90 ± 0,10 a 

Ciclo total  57,93 ± 0,07b 58.62 ± 0,09 a 

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem significativamente entre si pelo teste T. O nível de 

significância adotado para todos os testes foi de 5%. 

 

Tabela 3. Viabilidade média (%) das diferentes fases de desenvolvimento de A. woglumi mantidas em 

limoeiro (C. latifolia), laranjeira (C.  sinensis) e goiabeira (P.  guajava ) em casa de vegetação. São Luís 

(MA), 2011. 

 

Viabilidade (%) 

Hospedeiro Ovo Ninfa 1 Ninfa 2 

 
Ninfa 3 

 
Ninfa 4 

 
Adultos 

 

Laranjeira 92,00 89,13 86,96 

 

76,09 

 

69,56 60,87 

Limoeiro 68,59 

 

96,15 92,31 88,46 84,61 76,92 

Nº Vasos Hospedeiro Nº postura/planta Nº ovos/planta 

01 Caju-anão 0,00 0,00 

01 Mangueira 0,00 0,00 

01 Laranjeira 3,00 20,00 

01 Limoeiro 2,00 20,00 

01 Abacateiro 0,00 0,00 

01 Goiabeira 7,00 60,00 
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Goiabeira 11,67 85,70 85,71 71,40 71,43 57,14 

 

Palavras chaves: Citrus latifolia; Psidium guajava; Biologia.  

 

 
Figura 1: Ciclo de vida de A. woglumi (Ovo - ninfa 2º): A (postura alaranjada); B (ninfas de 1 º instar); C 

(ninfa de 2 º instar). 

 

 
Figura 2: Ciclo de vida de A. woglumi  (ninfas de 3º instar - adulto): A (ninfas de 3 º instar); B (ninfa de 4º 

instar – pupário); C (fêmea). 
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CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS NATIVOS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS, MARANHÃO 
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As características da suinocultura de São Luís, MA, são desconhecidas. Objetiva-se com esse trabalho 

identificar o manejo adotado, a tecnologia utilizada e o perfil dos produtores de suínos. Foi aplicado um 

questionário a 40 suinocultores no município sobre o sistema de criação adotado, tipos de manejos 

(reprodutivo, alimentar, sanitário), instalações e equipamentos utilizados, outras atividades zootécnicas 

desenvolvidas na propriedade e a situação socioeconômica dos produtores. As criações de suínos em São 

Luís estão localizadas tanto na área urbana como na rural. Verificou-se que das 40 propriedades pesquisadas 

15% são localizadas na área urbana, 7,4% periurbana e 77,5% rural. Quanto à posse das propriedades 

estudadas, 57,5% dos terrenos são do próprio criador, enquanto 42,5% possuem outra forma de posse, como 
arrendamento ou são posseiros. A fonte de renda dos produtores de São Luís provém de outra forma de 

trabalho para 17,5% dos criadores de suínos, 30% da produção animal, 40% da produção agrícola e 12,5% 

retiram de outras fontes, como aposentadoria e pensão. A importância econômica da criação de suínos para 

os produtores verificada nesse estudo situa-se como única para apenas 7,3% dos produtores, como fonte 

primária para 17,5%, como secundária para 57,5% dos criadores e como terciária para 17,5% dos produtores 

de suínos. Silva, Lobato & Gomes (2008) também encontraram no município de Alagoinha, PB, a 

suinocultura colocada em terceiro plano pelos criadores. Das propriedades pesquisadas, 60% utilizam mão-

de-obra familiar, enquanto 37,5% empregam outras formas de trabalhadores, isto é, contratados e/ou 

permanentes, e 2,5% possuem as duas formas de mão-de-obra. Quanto à idade dos trabalhadores envolvidos 

nessa atividade, 0,9% tem menos que 12 anos, 7,3% têm entre 13 e 18 anos e 91,8% desses empregados têm 

mais de 19 anos. Quanto ao sexo, 27,3% são do sexo feminino, enquanto a maioria, 72,7%, é do sexo 
masculino. Dentre os criadores de suínos, 70% possuem assistência técnica, sendo 65% por Médicos 

Veterinários, 2,5% Engenheiros Agrônomos e 2,5% Zootecnistas, enquanto 30% dessas propriedades não 

possuíam nenhum tipo de assistência profissional, o que demonstra que a falta de informação profissional 

dificulta a melhoria do manejo em criações suinícolas. Todas as criações pesquisadas são de ciclo completo, 

onde se trabalha todas as etapas de produção, desde a cobertura da matriz até o animal terminado para abate. 

Quanto ao confinamento, 95% criam seus animais em instalações, sendo mais organizadas ou rústicas, e 

apenas 5% em confinamento misto, isto é, soltos com instalações, onde os produtores costumam manter os 

animais livres durante o dia e presos a noite para que eles possam se exercitar em área livre, diminuindo 

assim o estresse e controle de ração, reduzindo, consequentemente seus custos de produção (Figuras 1 e 2). 

Os animais utilizados nessas criações 37,5% dos produtores criam animais mestiços, 35% criam suínos com 

característica raciais de Landrace, 37,5% com de Duroc, 35% de Large-White, 2,5% de Piau, 12,5% não 

sabiam definir os caracteres raciais dos seus animais. Quanto ao tempo exercido na atividade como criador, 
5% exercem a atividade a menos de um ano, 27,5% entre um e cinco anos, 47,5% entre seis e nove anos e 

20% a mais de dez anos. Observou-se que a quantidade de animais criados nas propriedades pesquisadas 

varia muito, mesmo a maioria sendo de pequenos produtores. A maioria dos produtores cria até 50 animais, 

incluindo matrizes, reprodutores e leitões em todas as fases. Os que criam mais de 50 animais são poucos, 

pois esses possuem uma melhor situação financeira e melhores instalações, além de um maior mercado 

consumidor para escoamento de sua produção. A comercialização dos animais é realizado através da venda 

de animais em peso vivo e abatido, sendo que 35% dos criadores vendem leitões desmamados com 10 kg, 

40% leitões desmamados com até 60 kg, 65% comercializam suínos terminados com mais de 60 kg, 7,5% 

animais de descarte, 40% animais abatidos, 12,5% machos reprodutores, 12,5% vendem matrizes. Todas as 

criações visitadas possuem instalações, simples ou com divisões específicas por fase. As instalações são 

construídas de alvenaria, piso de cimento e cobertas de telha de amianto. Nas propriedades entrevistadas 
57,5% dos criadores informaram possuir máquinas, enquanto 42,5% não têm nenhum tipo de máquina ou 

equipamentos. Silva Filha (2006) afirma em seu trabalho que a baixa tecnologia utilizada pelos pequenos 

criadores nordestinos está associada ao limitado capital dos criadores. Quanto ao alimento dos animais, em 

97,5% das suinoculturas, o alimento provém de fora da propriedade enquanto apenas 40% dessas produzem 

seu próprio alimento. Sendo que 52,5% fornecem ração, 67,5% algum tipo de concentrado vegetal, 22,5% 

resíduos da alimentação humana e 42,5% oferece outros tipos de alimentos, como verduras, frutas, carnes 

cozidas. A água fornecida a esses animais em 40% das propriedades vem da rede de água, 57,5% provém de 

poços artesianos e 2,5% de açudes. Das criações pesquisadas, 82,5% utilizam a monta controlada, 12,5% 

fazem a monta a campo, onde macho e fêmea não ficam separados e 12,5% utilizam inseminação artificial. 
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Figura 1 Suínos criados à solta e 

confinados, característica de sistemas 

mistos. 

Figura 2 Suínos criados em instalações, 

características de sistema intensivo. 

Sendo que 20% dos criadores usam apenas uma época do ano para o cruzamento e 80% possuem ciclo 

contínuo, onde o intervalo entre partos é o mínimo possível. Podemos analisar que a maioria das criações faz 

a primeira cruza das fêmeas com sete meses de idade e do macho com seis meses de idade. Amaral et al. 

(2006) indica que se realize a cobrição das leitoas no terceiro ou no quarto cio, com idade mínima de sete 

meses e 135 a 140 kg de peso. Dentre os principais motivos os que mais se destacam são a idade e a baixa 
produção; os outros motivos são necessidade financeira, temperamento difícil por parte do animal e falta de 

habilidade materna. Na maioria das criações a quantidade de animais por parto é de 12 leitões, estando de 

acordo com o valor mínimo aceitável indicado pela Embrapa (2003), que afirma que o valor mínimo 

admissível para uma criação é de mais de 10 leitões por parto. Apenas 50% das propriedades pesquisadas 

souberam quantos partos suas matrizes têm por ano, sendo 2,5% um único parto por ano e, em 35% dois anos 

e em 12,5% em torno de dois e meio por ano, ou seja, a matriz tem dois partos por ano e vira o ano já prenhe. 

Nessas propriedades a taxa de natimortos é de zero em 32,5%, um natimorto em 40% das propriedades, dois 

em 10%, mais de dois animais nascidos mortos em 10% e 7,5% dessas propriedades não sabem quantos 

leitões nascem mortos. Quanto ao desmame, em 5% das propriedades os animais são desmamados com 

menos de 30 dias, em 70% entre 31 e 60 dias, em 10% 61 e 90 dias, em 5% são desmamados entre 91 e 120 

dias, com a média de pesos de 8 kg, 9,1 kg, 8 kg e 8 kg respectivamente. Em 10% das propriedades não há 

informações sobre esses dados. Observamos que a maioria das propriedades realiza os manejos necessários 
aos leitões. O manejo sanitário é feito em 55% das propriedades e obedecem a um calendário, em 40% o 

manejo é eventual e em 5% não há nenhum tipo de manejo sanitário. Mesmo sendo visível a situação 

precária do manejo sanitário, 62,5% dos criadores, afirmaram não ter tido nenhum tipo de problema sanitário 

nos últimos anos, e apenas 37,5% dos proprietários disseram ter tido algum. O tratamento de efluentes só é 

realizado em apenas 35% dessas propriedades e 65% não realizam nenhum tipo de tratamento dos dejetos, 

sendo que 37,5% depositam esses resíduos diretamente no solo, 25% utilizam na fertilização e 37,5% outro 

destino a esses efluentes.  Perdomo, Lima & Nones (2001) afirmam que o maior problema para a adequação 

das propriedades quanto ao destino adequado dos dejetos é que estes requerem investimentos significativos, 

normalmente acima da capacidade de pagamento do produtor. Além da criação de suínos, os produtores 

analisados também praticam a agricultura e criam outros animais para complementar a renda da família, já 

que a produção de suínos não é a única fonte de financeira para o produtor. Quanto à agricultura, 77,5% 
cultivam algum tipo de cultura, apenas 22,5% não cultiva. Dentre os que cultivam, 32,5% plantam milho, 

22,5% feijão, 60,0% macaxeira, 15% árvores frutíferas, 20% algum tipo de hortaliça e 25% outros tipos de 

cultivos. Os alimentos provenientes da agricultura em 67,5% dos criadores são destinados para o consumo 

próprio, 67,5% para o consumo animal e para 57,5% para o comércio, auxiliando, assim, na renda do 

produtor. A suinocultura do município de São Luís, MA, é caracterizada como uma criação familiar, onde o 

núcleo de trabalho é a família. O criador não tem a criação como única fonte de renda e desenvolve outras 

atividades como a agricultura e a criação de outros animais. 
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Bursites são definidas como inflamações de bolsas serosas (latin bursa=bolsa) (Langenegger et al., 1975), 

que podem variar de inflamação suave à septicemia. É no exame post-mortem, realizado nos frigoríficos por 

inspetores do Serviço de Inspeção Federal, Estadual e Municipal, que as bursites podem ser diagnosticadas 
mediante exames macroscópicos (Almeida et al., 2000). . O diagnóstico da brucelose é baseado em métodos 

laboratoriais diretos e indiretos. O diagnóstico direto compreende o isolamento e identificação do agente, a 

reação em cadeia da polimerase e as técnicas de imunohistoquímica. O isolamento bacteriano é um método 

de alta especificidade, porém é um processo demorado e necessita de laboratórios especializados (Poester et 

al., 2005). A reação em cadeia de polimerase (PCR) é usada na detecção e identificação direta do 

microrganismo e analisando o tempo e a sensibilidade para isolamento, a técnica é bastante sensível e 

específica, pois detecta em secreções, tecidos e restos placentários um segmento de DNA característico da 

bactéria (Baily et al., 1992). O presente trabalho visa avaliar a presença da Brucella, nas bursites cervicais de 

bovinos abatidos em matadouros frigoríficos no Município de São Luís, Maranhão, através do isolamento 

bacteriano e reação de cadeia em polimerase.    O presente estudo foi realizado em abatedouros de bovinos, 

sob Inspeção Municipal, em São Luís, Maranhão. O período de observação e coleta foi de aproximadamente 
12 meses. Foram coletadas amostras de bovinos que apresentaram bursite cervical post-mortem e, ao final foi 

estimada a freqüência do bioagente Brucella sp. utilizando estatística descritiva simples.Realizou-se, na sala 

de abate dos matadouros, a coleta de sangue total de animais que apresentaram bursite cervical na inspeção 

post-mortem. Esta coleta foi efetuada através de agulhas e tubos de ensaio estéreis contendo EDTA (ácido 

etilenodiamino tetra-acético) retirando uma alíquota de 5ml de sangue presente nos grandes vasos, mediante 

a flexão dos membros anteriores.  As amostras de sangue total foram armazenadas em caixa isotérmica, sob 

resfriamento e, encaminhadas ao laboratório de patologia molecular do Curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Também foram coletados fragmentos das bolsas mucosas e 

linfonodos, armazenados em sacos plásticos e mantidos em caixa isotérmica sob resfriamento, até o adequado 

congelamento na UEMA em freezer a -20ºC, para posterior isolamento bacteriano em laboratório nível 3 de 

biossegurança na Universidade Federal de Minas Gerais. Foram coletadas 60 amostras de sangue total de 

bovinos diagnosticados no exame post-mortem com bursite cervical. Estas foram submetidas a PCR 
convencional, não sendo verificada a amplificação de produto de DNA, compatível com Brucella. Tal fato 

justifica-se devido à bacteremia da Brucella ser de curto período, visto que dentro do organismo são 

fagocitadas pelos macrófagos, no interior dos quais sobrevivem sendo transportadas para tecidos linfóides em 

todo o corpo do animal (Correa & Correa, 2001). Com base na sorologia, das 60 amostras analisadas, 39 

foram sororreagentes para Brucella, sendo assim destinada ao isolamento bacteriano. Destas 39 amostras de 

linfonodo e bolsa cervical submetidas ao isolamento bacteriano no laboratório nível 3 de biossegurança da 

UFMG, 27 (69,23%) apresentaram unidades formadoras de colônias característica de Brucella sp., ou seja, 

colônias arredondadas, convexas, translúcidas, não-hemolíticas e de coloração esbranquiçada, conforme 

figura 1. De acordo com Alton et al., (1988) não há redução no número de B. abortus viáveis em amostras 

infectadas, sendo estas conservadas por até dezoito meses congeladas a -20ºC, no entanto Waltman (2000) 

afirma que o congelamento pode constituir em uma situação adversa, estressando as bactérias e 
consequentemente reduzindo a sua viabilidade, fato este que explica o porque de apenas 27 (45,0%) amostras 

terem apresentado unidades formadora de colônias. Este resultado é semelhante ao encontrado por 

Langenegger et al. (1975), estudando 17 amostras de bovinos provenientes de abatedouros 10 (58,82%) 

amostras apresentaram unidades formadoras de colônias características para Brucella sp. . Freitas e Oliveira 

(2005) obtiveram um maior número de amostras confirmadas no isolamento, sendo 45/52 (86,53%). 

Entretanto, Angreves (2008), das 70 amostras de bovinos com bursite cervical analisadas, em apenas 3 

(4,28%) observou-se unidades formadoras de colônias. Posteriormente ao isolamento as amostras foram 

submetidas a PCR genérica, utilizando os iniciadores B4 e B5 (Baily et al., 1992). Nesta PCR, todas as 

amostras (27) apresentaram um amplificado de 223pb, condizentes com o gênero Brucella sp. (Figura 2). 
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Figura 1. A. Material utilizado para isolamento bacteriano; B. Placa de Petri apresentando colônias 

bacterianas arredondadas, convexas, translúcidas, não-hemolíticas e de coloração esbranquiçada, 

características de Brucella sp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. PCR convencional, com iniciadores específicos para o gênero Brucella. Líneas 01, 02, 03 e 04 com 

amplificação de um produto de 223pb, referente ao gene analisado. Kb – marcador de peso molecular 

(10.000pb); CP – controle positivo; CN – controle negativo. 

 

As amostras na qual foi confirmado o gênero Brucella, foram submetidas ao PCR multiplex AMOS – 

ENHANCED (Bricker e Hailling, 1994, 1995), objetivando verificar quais espécies desta bactéria estão 

presentes nas amostras analisadas, sendo constatado em 27 (100%) dessas amostras amplificado referente à 

espécie de Brucella abortus. Contudo, esses amplificados tiveram padrões diferenciados, visto que em 

algumas amostras foram identificadas duas bandas de 498 e 178pb (líneas 02 e 03 – Figura 3), enquanto em 

outras somente uma de 178pb (línea 01 – Figura 3). Fato este, ocorreu em virtude dos diferentes tipos de 
biovares de B. abortus, sendo observado pela rotina laboratorial e de acordo com os tipos de iniciadores da 

reação, que a amplificação de duas bandas corresponde aos biovares 1, 2 e 4, e uma banda aos biovares 3, 5, 

6 e 9 de B. abortus. Angreves (2008) analisando 70 amostras bovinas com bursite cervical detectou DNA de 

Brucella abortus em 54 amostras (77,14%). De acordo com Baily et al. (1992) mesmo que a bactéria esteja 

inviável a PCR é capaz de identificar o segmento de DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. PCR multiplex, AMOS-ENHANCED. Seis amostras de referência do gênero Brucella foram 

utilizadas como controle positivo:  Ba, B. abortus 544 (498pb e 178pb); Bm, B. melitensis 16M (731pb e 

178pb); Bo, B. ovis reo 198 (976pb, 364pb e 178pb); Bs, B. suis (285pb e 178pb); RB, amostra vacinal RB51 
(498pb, 364pb e 178pb)  e  B19, amostra vacinal B19 (498pb). Líneas 01, 02 e 03 correspondem as amostras 

analisadas; 01 – B. abortus biovares 3, 5, 6 e 9; 02 e 03 – B. abortus biovares 1, 2 e 4  ; Kb – marcador de 

peso molecular (10.000pb); CP – controle positivo; CN – controle negativo. 

 

Palavras cheve: Brucella sp.,bursite, microbiológica, molecular 
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Os suínos surgiram a mais de 40 milhões de anos e são animais monogástricos e pertencentes à família 

Suidae. O porco doméstico (Sus domesticus) evoluiu a partir do javali selvagem, embora haja controvérsia 

quanto à espécie exata (SARCINELLI et al., 2007). Os primeiros suínos chegados ao Brasil vieram com 

Martim Afonso de Souza em 1532, estabelecendo-se em São Vicente, no litoral paulista. Pertenciam às raças 

da Península Ibérica existentes em Portugal. Muitos escaparam pelas matas, formando grupos independentes 
(CAVALCANTI, 1985). As raças suínas brasileiras foram formadas a partir de animais descendentes 

daqueles introduzidos no Brasil durante o período colonial, no século XVI. Tais animais eram usados por 

pequenos proprietários, e destacavam-se por suas características como: rusticidade, adaptabilidade para 

condições pobres de administração e alimentação, além de grande resistência a doenças (FERREIRA & 

LIMA, 2001; MARIANTE et al., 2003). A constituição genética dos rebanhos suínos encontrados nos 

criatórios locais era, há algumas décadas, originada de raças nativas. Nos últimos anos, a utilização de 

reprodutores de linhagens ―melhoradas‖, principalmente derivadas das raças Landrace, Large White, Duroc e 

Hampshire promoveu uma acentuada miscigenação. Hoje, a suinocultura associada à pequena produção é 

amparada, em sua grande maioria, em animais mestiços em graus variados, com rusticidade própria de 

sistemas de produção pouco tecnificados e com suas particularidades regionais, pouco estudadas (SILVA 

FILHA, 2008). A caracterização morfológica tem grande importância dentro dos programas de conservação 
de recursos genéticos animais, pois possibilita diferenciar os grupos genéticos dentro das espécies, baseando-

se nas variáveis quantitativas e qualitativas. Possivelmente, esta segunda categoria tem sido sempre mais 

utilizada pela facilidade de observações, estabelecendo-se, assim, diferença de classificação dos grupos 

genéticos através dessas variáveis (SILVA FILHA, 2006). É necessário analisar os aspectos morfológicos 

(quantitativos e qualitativos), produtivos funcionais, reprodutivos e de comportamento, além dos aspectos 

genéticos para se obter uma caracterização racial completa, conforme Barba (2005). A suinocultura de 

subsistência tem interferência direta na vida da população que a produz e automaticamente se beneficia dela. 

Quando se trata desta atividade, já não se torna tão fácil uma análise mais profunda, pela falta de dados e 

informações, especialmente em função da alta expressividade da produção industrial brasileira encobrindo a 

importância da suinocultura de subsistência. Mais da metade da população nordestina depende diretamente 

do meio rural, o qual apresenta particularidades interessantes a serem estudadas (SILVA FILHA, 2006). O 

presente trabalho teve como objetivo caracterizar a morfologia e o exterior dos suínos do município de São 
Luís-MA. O estudo foi desenvolvido através de visitas aos criadores, onde foram coletadas informações 

relacionadas às variáveis biométricas, aos índices zoométricos e às características de exterior, através da 

aplicação do Formulário e mensuração de medidas com auxílio de um hipômetro sendo que as informações 

encontradas foram utilizadas para a avaliação racial dos suínos. Para seleção dos animais mensurados neste 

estudo, foram definidos alguns critérios como: (1) idade, preferencialmente acima dos seis meses; (2) não 

podem ser filhos da mesma mãe; (3) de pelagem com predominância no município. Para a caracterização 

biométrica foram mensuradas 20 variáveis (em cm): comprimento da cabeça (COC), largura da cabeça 

(LAC), distância inter-orbital (DO), comprimento do focinho (COF), largura do focinho (LAF), comprimento 

da orelha (COO), largura da orelha (LAO), comprimento do pescoço (CP), comprimento da garupa (COG), 

largura da garupa (LAG), comprimento do pernil (COP), alturas: perna (AP), dorso (AD), cernelha (AC), 

garupa (AG) e inserção de cauda (AIC), perímetros: torácico (PT), abdominal (PA) e canela (PC), e 
comprimento do corpo (CC), utilizando-se para tais mensurações uma fita métrica e um hipômetro. O peso 

foi estimado mediante as medidas biométricas (transformadas em metros) PT e CC, conforme Correa (2005), 

utilizando-se a seguinte equação: Peso = [(PT x PT) x CC] x 69,3. Para a avaliação racial e funcional dos 

animais estudados, utilizou-se cinco índices zoométricos conforme Cabello (2004) - Índice Cefálico (ICE): 

Quociente entre a LAC e a COC multiplicada por 100; Índice Pélvico (IPE): Expresso como o cociente entre 

a LAG e a COG multiplicada por 100; Índice de Carga da Canela (ICC): Expresso como quociente entre o 

PC e o peso estimado. Para a caracterização do exterior dos animais foram avaliadas oito variáveis: tipo de 

orelha, perfil cefálico, pelagem, mucosas, pernas e pés, número de tetas, cerdas e sexo. As análises 

estatísticas foram de natureza descritiva através das médias entre as variáveis. Foram avaliados 55 animais, 
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sendo que deste total, 15 eram machos e 40 fêmeas. Os suínos estudados em São Luís-MA apresentaram 

características morfológicas e exteriores com ligeira semelhança às raças estrangeiras Landrace, Large White 

(Figura 1). Acredita-se que pela influência genética das linhagens criadas nos sistemas de produção de suínos 

de alta tecnologia e exigência do mercado consumidor na ilha. Os índices zoométricos dos animais estudados 

foram inferiores às raças nativas de outros países em função da ausência de técnicas de melhoramento 
genético além do manejo nutricional e condições ambientais inadequados (Tabela 1). Há necessidade de uma 

intervenção técnica sobre estes aspectos para que futuramente possamos caracteriza-los como um grupo 

produtivo e tecnicamente econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Suíno com características morfológicas de 

raças estrangeiras 

 

 

Tabela 1. Peso(kg) e Índices zoométricos (%) dos suínos em diferentes países. 

Local PESO ICE IPE ICC 

São Luís 112,72 44,68 103,53 16,17 

Paraíba 81,22 37,38 127,79 13,91 

Argentina 75,37 30,1 79,6 22,1 

Equador                 

(La Maná) 

59,50 51,15 79,69 28,65 

Equador 

(Valencia) 

58,21 45,89 76,67 27,58 

 
Palavras-chave: características, exterior, raças, suínos   
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O coração age como um sincício funcional, já que este é capaz de gerar seus próprios estímulos elétricos, 

com uma freqüência e ritmo determinados segundo a espécie, raça, sexo, idade e condição física. Essa 

autonomia elétrica cardíaca depende da forma exclusiva das fibras miocárdicas específicas e do sistema de 

condução para se espalhar por todo o coração (DESMARÁS e MUCHA, 2003). Quando são colocados 

eletrodos na pele em lados opostos do coração, os potenciais elétricos gerados por essas correntes podem ser 
então registrados (GUYTON, 1992); a esse registro do potencial elétrico médio gerado no músculo cardíaco, 

transcrito em voltagem e tempo durante o ciclo cardíaco, denomina-se de eletrocardiografia - ECG 

(GOODWIN, 2002; GABAY, 2003). O eletrocardiograma (ECG) constitui um método pouco oneroso, não-

invasivo e prático (FERNANDES et al., 2004), sendo considerado um meio diagnóstico de avaliação clínica 

do paciente com doença cardíaca. Os valores de referência utilizados pela maioria dos clínicos são obtidos de 

cães de diferentes raças o que na prática pode levar o clínico a interpretar erroneamente o traçado devido a 

várias características que podem alterar a conformação dos parâmetros eletrocardiográficos. Logo, este 

trabalho teve como objetivos verificar a influencia da conformação corporal no ECG e determinar o perfil 

eletrocardiográfico computadorizado de diferentes raças de cães de pequeno porte.  Foram avaliados 60 cães 

clinicamente saudáveis provenientes de Clínicas Veterinárias de São Luís e também da rotina do Hospital 

Veterinário da Universidade Estadual do Maranhão. Os animais foram divididos quanto à raça, sendo 17- 
Poodle, 9 - Shitzu, 12 - Yorkshire, 6 - Maltês e 16 – Sem raça definida (SRD),  de ambos os sexos e faixa 

etária diferentes, porém com idade máxima de 8 anos, avaliado pela condição dentária quando o proprietário 

não exibia o pedigree do animal. Todos os animais foram examinados e em seguida realizada a mensuração 

das medidas corpóreas: peso (kg), comprimento focinho - cauda (CFC), circunferência torácica (CT) e 

profundidade torácica (PT) por meio de fita métrica, e logo após realizado o exame eletrocardiográfico 

computadorizado. Os animais foram posicionados em decúbito lateral direito de acordo com a padronização 

estabelecida por WOLF et al. (2000) e então registradas 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. A leitura foi realizada 

conforme descrição de WOLF et al. (2000) e avaliadas as amplitudes das ondas Q (QmV), P (PmV), R 

(RmV), T (TmV), S (SmV) e do segmento ST (STmV); durações da onda P (Ps), do complexo QRS (QRSs), 

dos intervalos PR (PRs) e QT (QTs) e os valores de eixo (EIXOº) nas derivações I, II, III, aVR, aVL e aVF. 

Os dados foram submetidos à estatística descritiva para obtenção de médias, desvios e erros padrões, 
coeficiente de variação, para cada raça, também foram submetidos à análise de variância. Como resultados 

obtidos nós temos, 56% apresentaram onda Q, 75% onda S, 55% onda T positiva e 45% onda T negativa. Os 

animais não diferiram quanto a PR, ST, QT, EIXOº, Q e S porém apresentaram P(s), P(mV) e QRS distintos. 

Na análise hierárquica de agrupamento dois grupos dinstintos, o primeiro formado por cães SRD e o segundo 

pelas demais raças, essa tendência foi confirmada pelas análises dos componentes principais. Concluiu-se 

que os animais embora de raças diferentes não apresentaram diferenças significativas em relação aos valores 

eletrocardiográficos comparando-se com a conformação corporal. 

 

Palavras chave: Eletrocardiograma, Cão, Conformação corporal 
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O leite de búfala é um alimento muito importante, principalmente nos países onde as deficiências alimentares 

são maiores. O leite de búfalas é considerado um alimento de elevado teor de nutrientes, sendo uma fonte de 

proteínas de alto valor biológico, ou seja, que possuem aminoácidos essenciais em proporções adequadas 

para utilização pelo organismo (HUHN ET al.,1991 apud FARIA,2006;KRAUSE,1998). O leite de búfalas 

apresenta características peculiares que permitem sua fácil identificação sob o ponto de vista físico-químico e 

organoléptico. Tem sabor ligeiramente adocicado, e mais branco que o leite bovino, devido a ausência quase 

total de caroteno em sua gordura. Quando comparado com o leite de vaca, apresenta diferenças na 

composição, devida a presença de maior porcentagem de constituintes, principalmente, gordura e proteína, os 

quais são responsáveis pela características físicas (estrutura, cor, sabor) do leite e dos seus derivados (BRITO 
& DIAS, 1998). As micelas de caseína do leite de búfalas são maiores do que as encontradas no leite de vaca 

fazendo com que a coalhada elaborada com leite de búfalas retenha menos água do que a do leite de vacas, 

durante a ação do coalho. A concentração total de colesterol de leite de búfala é menor do que a encontrada 

no leite de vaca (275 mg versus 330 mg por 100 g de gordura), e é 1,5 a 1,9 vezes mais calórico do que o 

leite de vacas. Em relação ao teor de minerais, ele é mais rico em Ca (1,99 g por kg versus 1,17 g por kg ) e 

Mg (0,18g por kg versus 0,11 g por kg) do que o leite de vacas, porém é mais pobre em Na, K, e Cl. 

Adicionalmente a relação Ca/P é 1,71, enquanto que no leite de vacas é de 1,31. Na análise de aminoácidos, o 

leite de búfalas apresenta 25,5% de aminoácidos essenciais a mais do que o leite de vaca (Verruma e 

Salgado, 1994). Físico-quimicamente, a composição do leite de búfalas apresenta características próprias, que 

variam conforme o período da lactação, a raça e a alimentação entre outros fatores. Mas de forma geral, 

apresenta densidade entre 1,025 a 1,047g/ml; pH entre 6,041e 6,047; acidez entre 14 a 20°D (que se deve ao 
elevado teor de proteínas, em especial caseína); crioscópia entre -0,531 e -0,548°C, sólidos totais em torno de 

15,64 – 17,95 % , gordura variando entre 5,4 e 8%, proteína entre 3,6e 5,26%, minerais entre 0,79 e 0,83 % 

(sendo até 25% de cálcio), segundo Furtado (1980) e Cunha Neto (2003). O presente trabalho teve como 

objetivo determinar o perfil físico-químico e a composição centesimal do leite bubalino produzido na baixada 

maranhense e averiguar a influência das diferentes estações do ano sobre os parâmetros determinados. Foram 

adquiridas 24 amostras de leite bubalino fluido em 06 diferentes propriedades produtoras da região da 

Baixada Maranhense, sendo que foram coletadas 04 amostras em cada propriedade, duas no período chuvoso 

e duas no período seco. Cada amostra foi composta de aproximadamente 1L de leite bubalino acondicionada 

em frascos estéreis e transportadas em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável até o Laboratório de 

Físico-Química de Alimentos da Universidade Estadual do Maranhão onde foram realizadas as análises de 

composição centesimal e físico-químicas do produto, conforme a metodologia descrita na Instrução 

Normativa n°68, 12/12/2006 (BRASIL 2006) e por Silva et al.(1997). Para estabelecer a composição 
centesimal foram realizadas as análises de umidade, gordura, proteína, carboidratos e resíduo mineral fixo. 

Nas avaliações de aspecto físico-químico foram pesquisados: sólidos totais e sólidos não gordurosos, 

densidade a 15°C, ponto de congelamento, acidez titulável. As análises de gordura foram feitas adicionando-

se a um butirômetro, 11ml da amostra homogeneizada, 10 ml de ácido sulfúrico e 1ml de ácido isoamílico, o 

butirômetro foi cuidadosamente agitado, promovendo a mistura dos líquidos e colocado na centrifuga durante 

5 minutos em 1000 a 1200 rpm, a leitura foi realizada diretamente no butiômetro. Para determinação das 

proteínas foi empregado o método semi micro-Kjeldahl, sendo realizada as etapas de Digestão, onde foram 

pesadas 5g da amostra e transferidas para o tubo kjeldahl, e adicionado 2,5g de mistura catalítica e 10 ml de 

ácido sulfúrico p.a.. foi aquecida em bloco digestor onde a temperatura foi elevada gradativamente  até 

atingir 400°C quando o liquido tornou-se  límpido e transparente, de tonalidade azul-esverdeada, foi retirado 

do aquecimento onde após esfriar foi adicionado 10ml de água. Na etapa de Destilação foi acoplado ao 
destilador um erlenmeyer contendo 20ml de ácido bórico  a 4% com 4 ou 5 gotas de solução indicador misto 

e adaptando o tubo kjeldahl ao destilador e adicionando hidróxido de sódio  a 50% até que a mesma  se 

tornou negra, foi coletado 100 ml do destilado. A Titulação foi feita com ácido clorídrico 0,1N até o ponto de 

viragem do indicador. Para as análises de resíduo mineral fixo-cinzas foram pesada 5g da amostra 

diretamente no cadinho, previamente tarado, após a pesagem a amostra foi evaporada na estufa e carbonizada 

em bico de Bunsen, foi colocada em forno mufla no máximo a 550°C por duas horas, até obter cinzas 

totalmente brancas, e foi novamente pesado e calculado a porcentagem. Para a análise da densidade foram 

adicionadas cerca de 500ml de leite em uma proveta e com a utilização do termolactodensímetro foi feita a 

leitura , o resultado da densidade aproximada e temperatura foram aplicados em uma tabela de correção da 
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leitura a 15°C. O ponto de congelamento foi determinado com a utilização do crioscopio eletrônico calibrado 

com a solução padrão, pipetando-se 2,5 ml da amostra de leite, sendo a leitura direta no equipamento em 

graus Hortvet (°H), sendo este transformado em graus Celsius. Para análise de acidez titulável foram 

adicionadas a um béquer 10ml da amostra, e adicionou-se 4 a 5 gotas de solução de fenolftaleína a 1% , e em 

seguida titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1N até o aparecimento de coloração rósea persistente 
por aproximadamente 30 segundos. Para determinação de estrato seco total foi utilizado o disco de 

Ackermann, onde foram alinhadas as graduações dos círculos internos e médio, correspondentes a densidade 

corrigida e a porcentagem de gordura, respectivamente. A posição da seta indicará no circulo externo à 

porcentagem de extrato seco total. A porcentagem de extrato seco desengordurado foi obtida subtraindo da 

porcentagem de extrato seco total a porcentagem de gordura da amostra. Com os resultados obtidos durante a 

estação chuvosa foi feita uma avaliação da qualidade do leite de búfalas, tendo como base a resolução 24 de 

01/08/1994 do Estado de São Paulo. De acordo com a resolução a densidade a 15ºC deve estar entre 1,028 e 

1,034 g/L, sendo assim apenas as amostras 05 e 06 da primeira coleta e as amostras 01, 05 e 06 da segunda 

coleta estão no padrão. A acidez titulável deverá ter  resultados entre 14 e 23 ºD sendo que as amostras 

superiores a 23 e inferiores a 14 são consideradas impróprias para o consumo; somente as amostras 03, 04 e 

05 da primeira coleta e as amostras 03 e 04 da segunda coleta estão adequadas para o consumo. Com relação 

ao ponto de congelamento somente as amostras 03, 04 e 05 da segunda coleta estão de acordo com os 
padrões estabelecidos pela legislação que é entre –0,520 e -0,570 ºC. Nas análises de estrato seco 

desengordurado todas as amostras se mostraram dentro do padrão estabelecido que seja de 8,57%. Quanto ao 

teor de gordura todas as amostras se mostraram de acordo com a legislação, que estabelece mínima de 4,5%.  

 

Tabela 1- Valores referentes as Análises Físico-Químicas (1º coleta período chuvoso). 

 

Amostras Densidade 

(g/L) 

Acidez T 

(°D) 

Ponto de 

congelamento(°C) 

EST*(%) ESD*(%) 

01 1,0345  23,67  - 0,429  17,03  10,23  

02 1.0354  24,30  - 0,428  17,50  10,50  

03 1,0362  18,00  - 0,482  18,08  10,76  

04 1,0360  19,57  - 0,515  18,13  10,73  

05 1,0330  15,03  -0,496  17,50  10,00  

06 1,0340  11,70  -0,502  17,75  10,25  

média 1,0348  18,711  - 0,403  17,665  10,411  

*Estrato seco total; ** Estrato seco desengordurado  

 

Tabela 2- Valores referentes a Composição Centesimal (1º coleta período chuvoso).  

amostras Umidade (%) Gordura (%) Resíduo mineral-fixo 

(%) 

01 82,97 6,8 0,73 

02 82,5 7,0 0,84 

03 81,94 8,3 0,86 

04 81,87 8,3 0,70 

05 82,50 8,5 0,53 

06 82,25 8,5 0,83 

Média  82,338 7,9 0,74 

 
Tabela 3- Valores referentes as Análises Físico-Químicas (2º coleta período chuvoso). 

Amostras  Densidade 

(g/L) 

Acidez T 

(°D) 

Ponto de 

congelamento(°C) 

EST*(%) ESD*(%) 

01 1,0335  23,76  - 0,493  16,90  10,00  

02 1.0353  23,49  - 0,494  17,59  10,49  

03 1,038  15,48  - 0,530  18,15  11,15  

04 1,0375  14,76  - 0,529  18,67  11,17  

05 1,032  12,51  -0,544  16,77  9,67  

06 1,0323  12,42  -0,516  16,60  9,70  

média 1,0347  17,07  -0,517  17,44  10,36  

*Estrato seco total; ** Estrato seco desengordurado  
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Tabela 4- Valores referentes a Composição centesimal (2º coleta período chuvoso). 

amostras Umidade (%) Gordura (%) 

01 83,10  7,0  

02 82,41  6,9  

03 81,85  7,2  

04 81,33  7,3  

05 83,23  7,1  

06 83,40  6,9  

Média  82,55  7,06  

 

Palavras-chave: leite de búfalas, análise físico-química, baixada maranhense. 
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A presente pesquisa foi realizada na cidade de Porto Franco no Estado do Maranhão, com o objetivo de 

difundir a biotecnologia de transferência de embriões, contribuindo para ampliar a produção leiteira da região 

maranhense do Vale do Tocantins, no município em questão. As doadoras estiveram compreendidas entre 

uma faixa etária de dezoito meses e cinco anos, foram selecionadas a partir de avaliações completas quanto 

ao seu estado sanitário, desenvolvimento corporal, estado reprodutivo adequado, produção leiteira etc. Da 

mesma forma as receptoras selecionadas tiveram seu estado sanitário e reprodutivo avaliados. No total foram 

efetuadas 25 colheitas e utilizadas 121 vacas receptoras. Foram colhidos 150 embriões sendo 80,6% destes 

transplantados e o restante foram rejeitados, por apresentarem baixa qualidade. Colheram-se em média 7,0 
embriões por doadora sendo 6,0 transplantados, proporcionando 3,8 animais prenhes por colheita. Referente 

ao tamanho do corpo lúteo (CL) palpado nas vacas receptoras, os dados demonstraram que os corpos lúteos 

de médio e maior tamanho tiveram significativa influência sobre a taxa de prenhez. Os embriões que 

obtiveram classificação em ótimos e bons, que foram posteriormente inovulados, influíram 

significativamente sobre o percentual de prenhez, e o total geral da taxa de gestação foi de 47,0%. Em face 

das prementes demandas da produção de proteína animal, pesquisadores buscam o aprimoramento e a 

exploração de animais dotados de elevada capacidade genética no ganho de peso e na produção de leite. Na 

produção pecuária atual apenas aqueles criadores que tiverem critérios em relação à qualidade genética e a 

utilização da moderna biotecnologia poderão estar no mercado de reprodutores e matrizes, posto que este seja 

cada vez mais competitivo e exigente (FERRAZ & ELER, 2001). A superovulação, a sincronização, a 

transferência de embriões, a sexagem de embriões, a colheita de ovócitos de animais vivos (ovium pick-up), 
a fertilização in vitro (FIV) e a produção de embriões em laboratório (IVP) estabeleceram-se como 

alternativas biotecnológicas em que, os gametas femininos passaram a contribuir fortemente como agentes 

genéticos qualificadores dos rebanhos favorecendo intensa disseminação de material genético feminino, 

diminuindo-se razoavelmente as limitações de sua utilização (LAND & HILL, 1975). O uso de biotécnicas 

intensificadoras das taxas reprodutivas tem como principal consequência, devido ao uso de menor número de 

pais para a formação das próximas gerações, uma significativa mudança nas frequências gênicas das 

populações (PENNA et al.,1999). Se essas técnicas se utilizarem material genético de alta e comprovada 

qualidade, um expressivo aumento no ganho genético será obtido. Mas isso tem seus custos e riscos. O 

experimento teve como principal objetivo difundir a biotecnologia de transferência de embriões para ampliar 

a produção leiteira da região maranhense do Vale do Tocantins, no município de Porto Franco-Ma. Foram 

utilizadas 5 doadoras, de diferentes raças, em propriedades de pequenos e médios produtores no município de 

Porto Franco, Maranhão. As superovulações e posteriores colheitas de embriões foram realizadas a cada 
sessenta dias numa mesma fêmea. As vacas doadoras e receptoras, sempre respeitando a relação de uma 

doadora para seis receptoras, forma selecionadas a partir de avaliações completas em relação ao seu estado 

sanitário gerais, desenvolvimento corporal, estado reprodutivo adequado, produção leiteira (doadoras) etc. 

Após a seleção e controle do ciclo estral as superovulações, iniciadas entre o 7º-8º dia do ciclo (contado o 

estro como o dia 0), foram realizadas utilizando-se 1.050 UI de hormônio folículo estimulante (FSH) para 

cada vaca, subdividindo-se esta dose para 5 (cinco) dias seguidos, sendo 300 UI no 1º e 2º dia e 150 UI no 3º, 

4º e 5º dias, via intramuscular fracionada em duas doses diárias a cada 12 horas. Para a sincronização do 

estro, das doadoras e receptoras, utilizou-se 500 µg de cloprostenol (IM). Nas receptoras, o cloprostenol foi 

administrado 24 horas antes que nas doadoras. Os embriões foram coletados através do método não cirúrgico 

utilizando-se 1000 ml de Phosphat Buffer Solution (PBS). Após a lavagem uterina, o animal recebia uma 

dose de 500 µg de cloprostenol (IM). A seguir o lavado foi examinado para a procura e avaliação das 
estruturas embrionárias. Os embriões foram avaliados quanto à qualidade e classificados como G1 = ótimo; 

G2 = bom; G3 = regular e G4 = ruim. As inovulações dos zigotos obedeceram à metodologia não cirúrgica, 

pela via vaginal. Sessenta dias após a inovulação dos embriões, os animais receptores estiveram submetidos 

ao diagnóstico de gestação por palpação retal e por imagens ultra sonográficas. Os resultados podem ser 

observados nas Tab. 1 e 2. Dos 150 embriões colhidos, 80,6% foram implantados, sendo os demais 

rejeitados, em função de terem demonstrado baixa qualidade na avaliação. Devido ao número satisfatório de 

receptoras disponíveis para cada doadora superovulada, puderam-se implantar 6,0 embriões por colheita. Foi 

obtida de maneira geral uma média de (7,0 ± 4,5) embriões por superovulação. Considerou-se bom o número 

de embriões implantados (6,0 ± 4,9) por colheita, devido à qualidade dos embriões e à disponibilidade de 
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receptoras. Ocorreu satisfatória taxa de prenhez/colheita no presente trabalho 3,8. Foi observado que a idade 

das doadoras influi na resposta superovulatória, pois novilhas e vacas de primeira lactação tiveram menor 

número de ovócitos e embriões coletados que as vacas mais velhas, de quinta ou sexta lactação. Tem sido 

possível observar significativa influência do tamanho do corpo lúteo (CL) das receptoras sobre a taxa de 

prenhez. Isto é, quanto maior o CL palpado mais elevado o índice de gestação. Com referência ao lado 
ovariano da ovulação nas receptoras, nossos achados (36,0 e 64,0%, respectivamente para os lados esquerdo 

e direito). Levando-se em conta os dados conseguidos poder-se-ia afirmar que existem diferenças não só 

entre raças e rebanhos como também entre indivíduos que compõem o mesmo rebanho, podendo-se aí inter-

relacionar-se diversos outros fatores importantes, como manejo, alimentação, sanidade, amamentação, 

qualidade e quantidade dos hormônios e outros. Os dados de taxa de prenhez disponíveis na literatura têm 

demonstrado considerável diversidade de resultados dentro do processo de transferência de embrião nos 

bovinos. No presente trabalho, a inovulação foi feita pelo método não cirúrgico e em condições práticas de 

fazenda, atingindo 47,0% de prenhez, achados esses inferiores aos de JANOWITZ (1995); PITURRU (1994); 

DINIZ (1995); JACOMINI (1995) e levemente superior aos obtidos por OLIVEIRA et al. (1994) no Brasil e 

CALLESEN et al.(1995). 

 

Tabela 1: Dados do número de colheitas, número de embriões colhidos, implantados, colhidos e implantados 
por colheita e número de receptoras prenhes por colheita em bovinos na Região do Vale do Tocantins, 

munícipio de Porto Franco-Ma, submetidos à superovulação com FSH, entre 2010 e 2011. 

Total de 

colheitas 

Total de 

embriões 

Embriões/colheita 

Total inovulados 

Embriões 

implantados 

Animais 

prenhes/colheita 

Taxa de 

gestação 

25 150 7,0 ± 4,5 6,0 ± 4,9 80,6% 3,8 47,0% 

 

 

Tabela 2: Dados da transferência não cirúrgica de embriões a campo em bovinos na Região do Vale do 

Tocantins, munícipio de Porto Franco-Ma, submetidos à superovulação com FSH, entre 2010 e 2011. 

Tamanho do CL palpado nas 

receptoras 

Lado ovariano onde foi palpado o 

CL nas receptoras 

Grau de qualidade dos 

embriões na colheita 

CL1=19,2 

CL2=51,6 

CL3=29,1 

E=36,0 

D=54,0 

G1=55,4 

G2=34,3 

                   G3=9,9 

                   G4=0,3 

 

 

Nas condições em que foram efetuadas as transferências dos embriões, pode-se concluir que: A quantidade e 

a qualidade de embriões colhidos por animal doador foi boa, equivalendo-se às médias obtidas por outros 
pesquisadores; O tamanho do CL palpado no ovário das vacas receptoras teve significativa influência sobre a 

prenhez, sinalizando que os corpos lúteos de maior tamanho são os mais desejáveis para se obterem melhores 

taxas de prenhez nas receptoras; Há maior percentual de ovulação no ovário correspondente ao lado direito 

dos bovinos; Embora sem significância estatística, a incidência de estro nas vacas receptoras deve situar-se 

no mesmo dia ou um dia após o cio das doadoras; Quanto melhor o grau de qualidade dos embriões 

transplantados, mais elevado é o índice de prenhez; A taxa geral de prenhez sinaliza que a biotécnica da 

transferência de embriões poderá ser amplamente adotada nessas regiões consideradas e que o índice de 

prenhez poderá ser aumentado, à medida que melhores normas de manejo, alimentação e sanidade forem 

sistematicamente adotadas. 

 

Palavras-chave: Superovulação, Sincronização, Vacas leiteiras. 
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O tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill) tem a sua origem na zona andina da América do Sul e pertence à 

família das Solanáceas. É amplamente difundido em nosso país, e apresenta grande importância comercial, 

tanto para o consumo in natura quanto para industrialização (FILGUEIRA, 2000; ALVARENGA, 2004). O 

fruto fresco apresenta baixo poder calórico, baixo teor de matéria seca, e é muito rico em cálcio e vitamina C 

(ALVARENGA, 2004). Em 2010, o Brasil produziu 3,7 milhões de toneladas de tomate em 60.890 hectares 

de área plantada. Dentre os estados do Nordeste o Maranhão ocupa a 6º posição na produção de tomate com 
5.672 em uma área de 257 hectares (IBGE, 2011). A cultura do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill) é 

afetada por diversas doenças de importância econômica dentre elas destaca-se a murcha de fusário causada 

por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Snyder & Hansen. Ocorrendo em todos os estados brasileiros a 

Fusariose, causa redução da colheita devido à morte prematura das plantas ou destruição de todas elas 

(JULIATTI, 2001). O agente causal desta doença pode sobreviver no solo por longos períodos de tempo, 

sendo o controle químico e o cultural muito difíceis, o que pode limitar o plantio de tomate em determinadas 

áreas (JONES, 1991; LOPES et al., 2003).  A ausência de especificidade e os riscos para a saúde humana e 

para o ambiente apresentados pelos defensivos agrícolas sintéticos acentuam a necessidade de ferramentas 

como o controle biológico na otimização dos sistemas de agricultura sustentável. Bactérias do gênero 

Bacillus possuem grande potencial para serem usadas como agentes de controle biológico, pois mantêm sua 

viabilidade quando estocadas por longos períodos (PETRAS; CASIDA, 1985). Diante do exposto, a 
utilização de microorganismos em sistemas agroecológicos tem sido cada vez mais empregados no controle 

biológico de doenças de plantas e com a crescente preocupação da sociedade com o uso excessivo de 

agrotóxicos, contaminação da cadeia alimentar e a pouca eficiência do controle químico para a fusariose do 

tomateiro. Objetivou-se neste trabalho, avaliar o antagonismo e qualidade dos metabólitos produzidos pelas 

diferentes espécies de Bacillus no controle micelial e seu efeito in vivo em mudas de tomateiro contra F. 

oxysporum f. sp. lycopersici. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia da 

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, São Luís, MA. Os isolados de Bacillus spp.e F. oxysporum f. 

sp. lycopersici foram obtidos da Micoteca do Laboratório de Fitopatologia da UEMA. são eles: B12 (Bacillus 

sp.), B41 (Bacillus cereus), B22‘ (Bacillus pentothenticus), B45 (Bacillus cereus), B47 (Bacillus cereus), 

B25 (Bacillus pumilus), B35 (Bacillus pumilus), B40 (Bacillus sp.), B16 (Bacillus macerans), B22  (Bacillus 

polymyxa) e Fol – MA (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici). Para o estudo do efeito antagonista de 

Bacillus spp.  x F. oxysporum f. sp. lycopersici, foi utilizado o experimento in vitro do Método do Círculo. 
Inicialmente, os isolados de Bacillus spp. e o isolado de  F. oxysporum f. sp. lycopersici foram cultivados em 

meio de cultura BDA ( Batata-Dextrose-Ágar) por 24 – 48 horas e 7 (sete) dias, respectivamente,  em seguida 

transferiu-se assepticamente para placas de Petri com 9cm de diâmetro contendo meio de cultura BDA, um 

disco de 6,0 mm de diâmetro do fitopatógeno, colocando-os no centro da placa e nesta mesma placa através 

de uma alça de platina inoculou-se a bactéria nos bordos do meio de cultura formando um círculo com 

diâmetro menor que a placa, aproximadamente 5 cm. Para o tratamento controle ou testemunha constou-se do 

fitopatógeno cultivado em meio BDA (MARIANO, 1993). A avaliação foi efetuada durante dez dias, pela 

inibição do crescimento micelial, para isso foram efetuadas medições do diâmetro das colônias, em dois 

sentidos diametralmente opostos, O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 

11 tratamentos e cinco repetições. A percentagem de inibição do crescimento micelial foi calculada pela 

fórmula de (P.I.C) (MENTEN et al., 1976). No método para detecção dos produtos metabólitos secretados 
pelos Bacillus spp. foram acondicionadas porções de 200 ml de BD (Batata-Dextrose) em frascos de 

Erlenmeyer, e nestes transferidos discos de meio BDA contendo a bactéria (Bacillus spp.), com sete dias de 

idade. Os frascos permaneceram durante 15 dias, sem agitação, a uma temperatura de 26 ± 0,5 ºC, na 

presença de luz. Após esse período, foram adicionadas 3 g de Ágar em cada frasco, e estes autoclavados por 

20 minutos a 120º C, e o caldo agarizado foi vertido em placas de Petri, de 9 cm de diâmetro. No centro das 

placas foram colocados discos de cultura do patógeno e estas mantidas por 14 dias a uma temperatura de 26 ± 

0,5ºC, na presença de luz, em câmara de germinação tipo BOD. A avaliação do potencial de antagonismo foi 

realizada ao décimo dia medindo-se em dois sentidos diametralmente opostos definindo-se uma média para 

cada colônia. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, sendo que cada isolado 
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de Bacillus avaliado individualmente, e com seis repetições. De acordo com os resultados no experimento 

baseado no método do círculo através do antagonismo de dez isolados de Bacillus spp. a F. oxysporum f. sp. 

lycopersici, aos 10 dias observou-se que todos os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha ( 

Tabela 2). Destaque especial aos isolados B12 (Bacillus sp.), B41 (Bacillus. cereus), B22‘ (Bacillus 

pentothenticus), B45 (Bacillus cereus), B47 (Bacillus cereus) e B25 (Bacillus pumilus) que apresentaram as 
menores médias de diâmetro da colônia. Nascimento (2009) no ensaio com dezoito isolados de Bacillus spp., 

no controle do crescimento micelial de Pyricularia grisea, observou que quinze promoveram maior inibição 

do crescimento micelial aos quatorze dias após o tratamento com destaque para os isolados B41 (B. cereus), 

B33 (B. polymyxa), BSB1 (B. lentus), B6 ( Bacillus sp.), B31 (B. pumilus). Para o estudo da inibição do 

crescimento micelial de F. oxysporum f. sp. lycopersici pelos antibióticos secretados em caldo agarizado 

autoclavado pelos dez isolados de Bacillus spp., cinco diferiram estatisticamente da testemunha são eles: B35 

(B.pumilus) ,B47(Bacillus cereus), B22‘ (B. pentothenticus), B12 ( Bacillus sp.) e B41 (B. cereus) sendo os 

dois últimos tratamentos que apresentaram os melhores resultados de diâmetros de colônia do fitopatógeno. 

com 2,89  e 3,81 cm , respectivamente (Tabela 3).  Os isolados B12 e B41 mostraram que seus produtos 

antibióticos foram capazes de inibir 67,88% e 57, 66%, respectivamente o crescimento micelial de F. 

oxysporum f. sp. lycopersici, esses resultados indicam que os antibióticos presentes no caldo agarizado 

autoclavado são termoestáveis, ou seja, resistem as altas temperaturas sem perder as características 
antifúngicas. Resultados semelhantes obtiveram Santos er al. (1998), testando B. subtilis contra Puccinia 

psidii, onde verificaram inibição de germinação de uredioníosporos, tanto em caldo natural como 

autoclavado, considerando a termoestabilidade dos metabólitos produzidos por B. subtilis, independente da 

presença de células vivas. 

Em outro trabalho realizado por Rollemberg (2008) em ensaios para detecção de compostos antifúngicos 

estracelulares termoestáveis verificou-se que houve a produção de um composto com essas características 

contra Colletotrichum gloesporioides, C. acutatum e Glomerella cingulata. 

 

Tabela 2. Avaliação da inibição do crescimento micelial de Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi pelo 

método do círculo por isolados de Bacillus spp.  São Luís, 2011. 

Tratamento Diâmetro da colônia (cm) % da inibição 

B45 4,49 cd 42,43 

B35 6,90 b 11,53 

B40 6,70 b 14,10 

B41 4,14 cd 46,92 

B47 4,57 cd 41,41 

B16 6,60 b 15,38 

B22 6,41 b 17,82 

B22’ 4,41 cd 43,46 

B12 3,94 d 49,48 
B25 4,79 c 38,58 

Testemunha 7,80 a - 

*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% 

(p 0,5) de significância. CV(%) = 6,64. T= testemunha; B45, B41, B47= B. cereus; B35, B25= B. pumilus; 
B16= B. macerans; B22= B. polymyxa; B22‘= B. pentothenticus; B12= Bacillus spp.; B40= Bacillus sp. 

 

Tabela 3. Médias da inibição do crescimento micelial de Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi submetidos à 

produtos metabólitos de diferentes isolados de Bacillus spp.  São Luís, 2011. 

Tratamento Diâmetro da Colônia (cm) PIC (%) 

B35 7.51 bc 16.55 

B16 8.66 a 3,77 

B22 8.91 a 1,00 
B45 8.91 a 1,00 

B40 8.66 a 3,77 

B25 8.20 ab 8,88 

B47 6.73 cd 25,22 

B22‘ 6.15 d 31,66 

B41 3.81 e 57,66 

B12 2.89 e 67,88 

Testemunha 9.00 a 0 
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*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% 

(p 0,5) de significância. CV(%) = 6,91. T= testemunha; B45, B41, B47= B. cereus; B35, B25= B. pumilus; 

B16= B. macerans; B22= B. polymyxa; B22‘= B. pentothenticus; B12= Bacillus spp.; B40= Bacillus sp. 

 

Palavras-chave: Bacillus spp., fusariose, biocontrole 
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A caprino-ovinocultura é uma atividade econômica explorada em todos os continentes. No Brasil, o rebanho 

de caprinos e ovinos representa 2,1% e 1,7% do efetivo mundial, respectivamente. Os maiores plantéis 
nacionais estão nas Regiões Sul e Nordeste, que, juntas, possuem 91,7% (54% dos ovinos e 93,7% dos 

caprinos) do rebanho nacional (NOGUEIRA-FILHO E ALVES, 2002). Os distúrbios reprodutivos, como 

abortamento, natimortalidade e defeitos congênitos são bem descritos nas espécies domésticas. Entretanto, 

em caprinos e ovinos a etiologia ainda não é totalmente esclarecida, sabendo-se da participação de vários 

fatores: genéticos, agentes tóxicos, nutricionais, infecciosos (BRENNER et al., 2004). Os principais vírus 

responsáveis por abortamento e alterações congênitas em ruminantes são os arbovírus (arthropod-borne 

vírus) como a Língua Azul (LA), que embora, não classificado no gênero Arbovirus, neste texto será 

genericamente denominado Arbovírus (TSUBOI et al., 1997). A Língua Azul é uma doença de notificação 

obrigatória presente na Lista A do Escritório Internacional de Epizootias da Organização Mundial de Saúde 

Animal (OIE), sendo que, uma vez introduzida em um país, a possibilidade de sua erradicação é pequena e 

sua ocorrência pode trazer conseqüências sócio-econômicas graves, de importância sobre o comércio 
internacional de animais e de seus produtos, tais como embrião e sêmen. A alta freqüência de anticorpos 

obtida nos estudos sorológicos e poucos relatos de casos clínicos da doença no campo indicam que a infecção 

pela LA espalha-se pelos rebanhos do país de forma silenciosa. Condições de temperatura e umidade em todo 

o Brasil favorecem a multiplicação e manutenção dos vetores, facilitando a endemicidade da doença 

(LOBATO, 1999). Considerando a importância dos Arbovírus (LA) como causadores de abortamento, 

natimortalidade e defeitos congênitos, a existência do principal vetor para transmissão dos Arbovírus e de 

condições climáticas favoráveis à sua multiplicação em todo território nacional, é de suma importância a 

investigação desses vírus nos rebanhos no Estado do Maranhão. Este trabalho objetivou identificar o vírus de 

Língua Azul e o envolvimento de Arbovírus em abortamentos e alterações congênitas que ocorrem em 

criações de caprinos e ovinos na Microrregião de Imperatriz - MA. Foram visitadas propriedades localizadas 

nos municípios de Davinópolis, Imperatriz, João Lisboa, São Francisco do Brejão e Governador Edson 

Lobão, onde foram aplicados questionários epidemiológicos, abordando sintomas observados em ovinos, 
caprinos e bovinos. As principais manifestações clínicas observadas em ovinos nas 20 propriedades visitadas 

na Microrregião de Imperatriz – MA, demonstrado no Gráfico 1,  foram,  língua edemaciada para fora da 

boca com 5% dos relatos, língua, lábios ou focinhos vermelhos ou cianóticos  com 10%, odor na cavidade 

oral com 20% , edema de face e vesículas na cavidade oral ambos com 25% dos relatos, perda de peso com 

30%, alopecia com 35%, nascimento de cordeiros fracos ou com anomalias com 65%, e o maior número de 

relatos ficaram com os abortos representando 75% dos relatos, corrimento nasal com aparecimento de crostas 

com 80%  e inflamação nos cascos e manqueira com 85% dos relatos. Não foram relatados durante a visita às 

propriedades sintomatologia de febre nos animais. 
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Gráfico 1-Principais manifestações clínicas observadas em ovinos na Microrregião de Imperatriz – MA, 

2011. 

 

As principais manifestações clínicas observadas em caprinos das 6 propriedades visitadas foram: feridas nos 

tetos (17% ), aborto e inflamação nos cascos (33%),  perda de peso e nascimento de cabritos fracos ou com 

anomalias (67%). Não foi relatado ocorrência de  febre, queda na produção de leite ou hiperemia nas 
mucosas conjuntiva e nasal.  As principais manifestações clínicas relatadas em bovinos das 13 propriedades 

visitadas foram: halitose (8%), secreção nasal ( 23%), queda na produção de leite (31%), aborto (38%), 

lesões ulcerativas na língua, lábios, palato ou gengiva e perda de peso (46%), feridas nos tetos(54%),  

inflamação de cascos e manqueira(62%) e nascimento de bezerros fracos ou com anomalias (77%). Durante a 

visita  foi realizada uma observação direta para descrever as características das propriedades, como 

observado na Tabela 1. Um dos principais fatores de riscos observado foi a existência de áreas alagadiças em 

70% das propriedades estudadas, o que propicia ao desenvolvimento de insetos vetores da língua azul. De 

acordo com Gibbs & Greinner,1988 os culicoides, alimentam-se preferencialmente de bovinos, e estes 

apresentam uma prolongada viremia constituindo um dos grandes fatores de riscos, pois os bovinos podem 

atuar como reservatórios mesmo durante o período menos quente e quando há um número menor de vetores. 

A criação consorciada de diferentes espécies de ruminantes, como observado nas propriedades visitadas 

podem colaborar para a disseminação do vírus. 
 

Tabela 1. Características observadas nas propriedades visitadas na Microrregião de Imperatriz – MA, 

2011umo 

 

Foi coletado amostras de um feto caprino de quatro meses de gestação e um feto ovino de três meses de 

gestação. Fragmentos de pulmão, cérebro, rim, linfonodos e fígado foram fixados em formol a 10%. Após a 

fixação os tecidos foram  processados e incluídos em parafina. Cortes de 5 µm foram corados em 

 PRESENTE AUSENTE TOTAL 

Presença de áreas alagadas 

com muita matéria 

orgânica 

14 06 20 

Presença de áreas com 

florestas ou mata nativa 

09 11 20 

Presença de bovinos na 
propriedade ou em 

propriedades vizinhas 

17 03 20 
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Hematoxilina e Eosina. As principais lesões observadas  no feto ovino foram: congestão em todos os órgãos, 

infiltrados mononucleares no pulmão e degeneração hidrópica nos túbulos renais proximais. No feto caprino 

foi observado apenas congestão. As lesões descritas são compatíveis com as causadas pelo vírus da língua 

azul em fetos ovinos.   
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Figura 1. Pulmão do feto ovino onde é 

observado um quadro de congestão e 

infiltrado mononuclear (seta)  Coloração 

HE. 

 

Figura 2. Rim do feto ovino onde é 

observado um quadro de congestão 

degeneração de túbulos proximais (seta)– 

Coloração HE. 
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A palmeira babaçu (Attalea speciosa Mart. ex. Spreng) exerce um papel chave do ponto de vista social, 

econômico e ambiental na chamada ‗Zona dos Cocais‘. Somente no estado do Maranhão, o babaçu ocupa 

uma área de 10-15 milhões de hectares. Esta palmeira marca a paisagem na zona de transição entre as 

florestas úmidas da bacia Amazônica, o cerrado e as terras semi-áridas do Nordeste brasileiro, tanto nos 

poucos remanescentes florestais de vegetação primária, como na paisagem agrícola da região, em áreas de 

agricultura itinerante, nas pastagens extensas e na vegetação secundária que se desenvolve nas áreas de 
pousio após o abandono do uso agrícola ou pastoril (Muniz, 2004). O babaçu começou a ser estudado nos 

anos 80 e 90 com publicações na área sócio-economica, principalmente com ANDERSON (1983), 

ANDERSON et al. (1991) e ALMEIDA et al. (2001). No entanto, pouco se sabe sobre a densidade ideal 

desta palmeira, nem sobre as interações entre ela e a física, química e biologia do solo á sua volta. O 

nitrogênio é o nutriente mais limitante neste agroecossistema, devido às perdas pesadas por volatilização 

gasosa durante as queimadas (Hölscher et al., 1997), e à denitrificação e à lixiviação de NO3
-  no auge da 

época chuvosa com excesso de precipitação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a força 

competitiva do babaçu e seus papeis na dinâmica, absorção e redistribuição do nitrogênio em vegetação 

secundária de pousio (capoeira), através de um experimento de marcação com 15N, O nitrogênio foi aplicado 

como marcador dentro de 8 micro-parcelas  circulares 1m2 (raio de 0,56 cm) de tamanho (Boddey et al., 

1995) nas capoeiras baixas localizadas na comunidade do Mato Grosso e 5 parcelas de 2m2 (raio de  80cm) 
nas capoeiras altas localizadas na fazenda escola da Universidade Estadual do Maranhão (Reserva Maria 

Mochel) onde estão distribuídas sistematicamente dentro de áreas e abrangendo locais dominadas pelo 

babaçu (Fig. 1A). O marcador 15N foi aplicado em dose de 1g N m-2 (equivalente a 10 kg N ha-1) em forma 

de (15NH4)2SO4 com 10 % de excesso de 15N (Fig. 1B), a aplicação foi efetuada no inicio da época chuvosa e 

distribuído uniformemente dentro de cada círculo (Fig. 1C), Após o período chuvoso foram efetuadas 

amostragens vegetais em diferentes compartimentos das capoeiras (vegetação arbórea e lianífera, herbáceas e 

capim, enfoque especial no grupo funcional chave das leguminosas além do babaçu) Os levantamentos da 

biomassa aérea foram efetuados utilizando equações alométricas para árvores de capoeira (NELSON et al., 

1999), cipós (GEHRING et al., 2004) e da palmeira babaçu (GEHRING et al., 2011) . Foram feitas 

amostragens dentro das microparcelas e fora com distância de 1 e 25 metros do local de aplicação(Fig. 1D), 

as amostragens abrangeram folhas  completamente expandidas, mas não senescentes (Fig. 1E) , madeira e 

raízes nas profundidades 0-10 e 10-20 classificando-as por natureza (babaçu e não babaçu) e por diâmetro, 
são consideradas: raízes finas < 2mm, raízes médias entre 2 e 8 mm e raízes grossas > 8mm (Fig. 1E). As 

amostras vegetais foram lavadas, secas em estufa de circulação de ar forçada (60ºC), moídas e encaminhadas 

para a Embrapa-Agrobiologia/RJ para determinação do sinal 15N. Outra pesquisa que mereceu destaque é 

sobre o impacto do babaçu no solo e vice-versa foi investigado em 24 quadrantes distribuídos de maneira 

geossistemática nas 4 parcelas de estudo da Ilha de São Luis, com 6 repetições por área. A biomassa aérea foi 

estimada por uma combinação de métodos alométricos para árvores, cipós e a palmeira babaçu nos 

quadrantes de 3 x 3 metros de tamanho, e a quantificação destrutiva dos componentes menores  (vegetação 

pequena e serrapilheira) e amostragens de solo em 3 sub-quadrantes de 1 x 1m em cada quadrante (Fig 2). A 

porcentagem de babaçu na vegetação aérea como um todo variou entre <1% e >80%, com um mediano de 

33% e uma média de 42%. 
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Figura 2. Observa-se na figura 2A, 2B, 2C e 2D a densidade, massa da serrapilheira, a relação babaçu x 
árvores e Concentração de P na serrapilheira em função da biomassa relativa do babaçu, respectivamente. 

 

A biomassa de babaçu relacionou de forma negativa com a biomassa da vegetação arbórea (r2 = 0,20; 

p<0,05), pela exclusão mútua destes dois principais componentes da vegetação secundária e/ou por 

interações competitivas. A porcentagem de babaçu na vegetação aérea relacionou (i) de forma positiva com a 

quantidade de serrapilheira (r2 = 0,17; p<0,05), (ii) de forma positiva com a concentração de P na 

serrapilheira (r2 = 0,15; p=0,06). Também houve relação negativa com a densidade na camada 0-5cm do solo 

(r
2
 = 0,18; p<0,05). Parte das relações acima listadas aponta a um possível papel até agora desconhecido da 

palmeira babaçu na acumulação ou seqüestro de matéria orgânica e carbono nas camadas superficiais do solo.  



517 

 

Palavras-chave: Babaçu, Nitrogênio, Agroecossistema. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, A.W.B.; SHIRAISHI, J.; MESQUITA, B.A.; ABREU ARAÚJO, H.F.; MARTINS, C.C.; DA 
SILVA, M.H.P. 2001. Economia do babaçu – Levantamento preliminar de dados. MIQCB, São Luis, 

MA. 

ANDERSON, A.B. 1983. The biology of Orbignya martiana (Palmae), a tropical dry forest dominant in 

Brazil. Tese de doutorado, Universidade da Florida, Gainesville, FL. 

ANDERSON, A.B.; MAY, P.H.; BALICK, M.J. 1991. The subsidy from nature – Palm forests, 

peasantry, and development on an Amazon frontier. Columbia Univ. Press, NY. 

BODDEY, R.M. et al. Biological nitrogen fixation associated with sugarcane and rice: contributions and 

prospects for improvement. Plant and Soil, v.174, p.195-209, 1995 

GEHRING, C.; PARK, S. J.; DENICH, M. 2004. Liana allometric biomass equations for Amazonian primary 

and secondary forest. Forest Ecology and Management v.195, p.69-83. 

GEHRING, C.; ZELARAYÁN, M, L, C.; ALMEIDA, R, B. MORAES, F, H De. Allometry of the babassu 

palm (Attalea speciosa C.Martius) in a slash-and-burn agroecosystem of the south-eastern periphery of 
Amazonia. Acta Amazônica, 2011. 

HÖLSCHER, D.; MOELLER, R.F.; DENICH, M.; FÖLSTER, H. 1997. Nutrient input-output budget of 

shifting agriculture in eastern Amazonia. Nutrient Cycling in Agroecosystems 47: 49-57. 

MUNIZ, F.H. 2004. A vegetação da região de transição entre a Amazônia e o nordeste diversidade e 

estrutura. p. 53-69 Em: Agroambientes de transição avaliados numa perspectiva da agricultura 

familiar. DE MOURA, E.G. (ED.) Programa de Pós–Graduação em Agroecologia da Universidade Estadual 

do Maranhão, São Luís, MA. 

NELSON, B.W.; MESQUITA, R.; PERREIRA, J.L.G.; de SOUZA, S.G.A.; BATISTA, G.T.; COUTO, L.B. 

1999. Allometric regressions for improved estimate of secondary forest biomass in the central Amazon. 

Forest Ecology and Management v.117, p.149-167. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



518 

 

PREVALÊNCIA DA TUBERCULOSE BOVINA E LEVANTAMENTO SOROLÓGICO DA 

BRUCELOSE NO MUNÍCIPIO DE IMPERATRIZ 

 

Orientada: Emannuela Wendy Coelho MATOS – Bolsista BIC/UEMA  

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CESI/UEMA  
 

Orientador: Manoel de Oliveira DANTAS   

Prof. Dr. CESI-UEMA 

 

Colaboradores: Leidianny OLIVEIRA; Erisvaldo COSTA; Cairo Venicius BANDEIRA;- Alunos de 

Graduação do Curso de Medicina Veterinária – CESI/UEMA  

 

A brucelose, causada por Brucella abortus, e a tuberculose, causada por Mycobacterium bovis, estão 

disseminadas por todo o território nacional, porém a sua prevalência e distribuição regional não estão bem 

caracterizadas. Sabe-se que a brucelose atinge tanto o gado de corte quanto o gado de leite, enquanto que a 

tuberculose é um problema mais sério para os produtores de leite. A transmissão da brucelose entre rebanhos 

deve-se à aquisição de animais infectados, proximidade a rebanhos infectados, que compartilham pastagem e 
água, e animais que se alimentam de outros em decomposição. Dentro do rebanho, a transmissão da 

enfermidade é influenciada pelo nível de vacinação, tamanho do rebanho, condições de instalações, uso de 

piquete-maternidade e densidade populacional (Crawford etal. 1990). A tuberculose é disseminada entre os 

bovinos principalmente por via oral e respiratória. A transmissão para o homem ocorre pela ingestão de leite 

e derivados contaminados, via cutânea e por via respiratória. A ocorrência no rebanho depende do tipo de 

exploração e sistema de manejo. Nos bovinos a tuberculose caracteriza-se pelo desenvolvimento progressivo 

de lesões granulomatosas, que podem se localizar em qualquer órgão, causando redução do tempo de vida 

produtiva, rejeição parcial ou total de carcaças, crescimento mais lento ou mesmo perda de peso e diminuição 

na produção de leite. A Tuberculose e Brucelose Bovina, além da importância em saúde pública, interferem 

na capacidade plena de produção causando reduções de até 25% na produtividade animal (COSTA, 2001; 

Riet-Correa & Garcia, 2001). Considerando que a sanidade dos rebanhos é fator fundamental para a 
produtividade, o controle e a erradicação da tuberculose e da brucelose bovina constituem aspectos 

importantes pelo impacto que podem ter na produtividade dos rebanhos. Segundo Riccetti et al. (1989), no 

caso de doenças crônicas, como tuberculose e brucelose, a descoberta das fontes de infecção e, 

conseqüentemente, dos rebanhos doentes resulta numa operação dispendiosa e difícil. O presente trabalho de 

campo visa avaliar e alertar as autoridades e a população sobre a situação do município, em relação a essas 

doenças e, destacar a importância no controle das mesmas. Uma das principais atividades econômicas de 

Imperatriz e a Pecuária. É utilizado o regime de criação pelo uso extensivo de pastagens, com baixa 

produtividade, seguindo os moldes tradicionais. Os principais problemas do rebanho estão associados à baixa 

nutrição, conforto, sanidade e melhoramento genético. De acordo com o programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), estas doenças estão disseminadas por todo o país, porém 

sua prevalência e distribuição regional estão bem caracterizadas. O último diagnóstico de brucelose em nível 

nacional, realizado em 1975, estimou a porcentagem de animais soropositivos em 4% na Região Sul, 7,5% na 
Região Sudeste, 6,8% na Região Nordeste e 4,1% na Região Norte. O projeto foi implantado devido a 

necessidade da Universidade Estadual do Maranhão campus Imperatriz, estruturar seu laboratório de 

diagnostico desta Zoonose, evitando assim que todas as sorologias para brucelose tenham que ser enviadas a 

capital São Luis, ampliando seu tempo de diagnostico e dificultando as ações de maior e melhor política para 

a região Tocantina. No início do segundo semestre de 2010 foi tomado conhecimento da possível existência 

de brucelose nos rebanhos bovino de algumas propriedades rurais localizada no município de Imperatriz. 

Soube-se, também, que o leite proveniente desses rebanhos vinha sendo fornecido tanto direto como 

indiretamente, para a população de Imperatriz e cidades próprias, assim como vendido a usinas de 

industrialização de leite Em função desta suspeita foi proposto um levantamento sorológico do gado para 

imunodiagnóstico de brucelose feito pelo método do Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) 

como teste de rotina e Tuberculose, realizado pelo teste Cervical Simples (TCS). Estes testes foram 
escolhidos dada as suas características de praticidade em campo. Foi colhido sangue de todos os animais com 

mais de um ano de vida das propriedades visitadas, e o soro sanguíneo foi submetido ao teste do AAT 

(Antígeno Acidificado Tamponado), para a identificação dos animais positivos ou não para Brucelose. 

Realizado o teste de triagem com o antígeno Acidificado Tamponado (AAT). É uma prova qualitativa pois 

não indica o título de anticorpos do soro testado, nas provas clássicas de aglutinação, reagem  tanto a 

presença ou a ausência de IgG1. Foi necessária a coleta de cinco a dez ml de sangue da veia jugular (o 

pescoço), de cada animal do rebanho, colocado em um vidro limpo e esterilizado identificando com o numero 

de cada animal. Ainda no laboratório da Universidade Estadual do Maranhão utilizou-se o (antígeno róseo), 

no qual é efetuado uma reação com 0,03 ml de antígeno e 0,03 ml de soro) que homogeneizado e após 
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Figura 1 – Coleta de sangue veia jugular, Antígeno Acidificado Tamponado, Placa para fixação do 

antígeno 

 

 
Figura 2 – Tricotomia, Medição Inicial e Medição Final 

 

 
Figura 3 – Aplicação da tuberculina aviaria e bovina 

 

determinado tempo desta reação se observará reação positiva haverá soro-aglutinação. Para o exame de 

Tuberculose utilizamos a maneira recomendada pelo Ministério da Agricultura que é o TCS (Teste Cervical 

Simples) é a prova de rotina em gado de leite, devido a sua boa sensibilidade, com aplicação da tuberculina 

bovina e aviária. No local da inoculação, foram feitos a tricotomia (raspagem) utilizando uma lâmina de 

barbear simples , seguido da medição inicial do local com a ajuda de um cutímetro com molas (próprio para 
uso veterinário). Feita a medicação inicial, foi utilizado seringas multidoses automáticas próprias para 

tuberculinização de 0,1 ml com agulhas próprias. A inoculação é feita no terço médio da tabua do pescoço, 

introduzindo via intra-dermica 0,1 ml de PPD aviário e na região da espinha da escapula também, via ultra-

dermica 0,1 de PPD bovino. Após 72 horas retornamos a propriedade onde foram feitas a leitura final. A 

interpretação foi feita seguindo padrão estipulados pelo Ministério da Agricultura. 
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Tabela 1 – Demonstrativo dos valores médios das medições inicial e final dos bovinos inoculados com a 

tuberculina bovina e aviária. 

 

 
 

Grafico 1  – Resultados dos bovinos após sorologia para Brucelose Bovina no Município de                     

Imperatriz-MA. 

 

Palavras-chave:  zoonose, brucelose, tuberculose, sanidade animal  
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O uso de produtos químicos no combate de ectoparasitas vem se avolumando no Brasil, sendo o país um dos 

líderes no ranking de manuseio de agrotóxicos. Essa prática é em grande demanda feita pela a sua eficácia, 

entretanto, a dependência da mesma traz consigo vários impactos ambientais e uma necessidade de maior 

concentração de carrapaticidas, para o prélio dos ectoparasitas das mais variadas espécies animais, sendo os 
carrapatos um dos responsáveis por estes danos. Todavia, devido ao uso indiscriminado e inadequado de 

determinados produtos, pesquisas recentes evidenciam sinais graves de obstinação dos carrapatos à ação 

carrapaticida das drogas, comprometendo deste modo a eficácia de controle (PEREIRA, 2006; SILVA et al., 

2007). A resistência aos carrapaticidas comerciais surgiu como um problema em vários países, especialmente 

com relação aos carrapatos Boophilus microplus (Canestrini, 1887), Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 

1806), Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) e Anocentor nitens (Neumann, 1897) (SILVA et al., 2005). 

Devido à provável resistência adquirida pelos carrapatos nos tratamentos convencionais, se tornam 

necessários a adoção de novos métodos alternativos para evitar a infestação de determinadas populações de 

artrópodes. O presente trabalho tem como objetivo utilizar uma alternativa biologicamente correta, 

viabilizando um novo método ao controle de carrapatos, em especial, de equinos, de bovinos e de caninos, 

usando para isto extrato liquênico. O liquen é uma associação entre fungos e um simbionte fotossintético. Até 
1981, os liquens eram considerados como formando um grupo taxonômico Lichenes, dentro do Reino Fungi. 

A partir de então, o Código Internacional de Nomenclatura Botânica (CINB), seguindo a prática já corrente 

entre os especialistas em liquens, aboliu Lichenes, como grupo taxonômico, que passou a ser encarado como 

um grupo biológico, com características fisiológicas e ecológicas próprias (MARCELLI, 1997). A avaliação 

da atividade carrapaticida destes extratos liquênicos, nos artrópodes de equinos, bovinos e caninos, pode ser 

uma alternativa valiosa, empregando os líquens da região Sudoeste do Cerrado Maranhense. O região do 

município de São João do Paraíso, estado do Maranhão, foi o local escolhido para a coleta, devido a esta 

localidade ser uma das grandes áreas de mata, sem impactos significantes de influência, nem atividade 

antrópica como demonstra a FIG..1, isso porque a sensibilidade do material aos gases como a queimas de 

carvão e dióxido de enxofre, pois pelo aspecto os liquens são considerados um bioindicador de poluição. O 

liquen tipo folhoso ou foliáceo foi o mais coletado, pelo fato de serem encontrados em maior concentração 

neste local, os mesmos crescem em média de 0,5 a 20 mm por ano e época de seca essa taxa se torna quase 
nula. Depois foram transportados ao Laboratório de Biologia, LABIO do CESI/UEMA. Foi realizado o 

processo de tratamento que inclui a retirada de interferentes presentes a partir da limpeza, para a produção do 

extrato. Os liquens foram pesados em Balança Analítica do LABIO do CESI/UEMA e em seguida foram 

macerados com álcool etílico, para fabricação do extrato, sendo uma com liquens macerado e outra em pó, 

obtendo-se assim, dois formatos de liquens, um em pó e o outro triturado. Em seguida, foram armazenados e 

cobertos em papel alumínio para evitar a interferência da luz. Foi realizada também, a extração dos princípios 

ativos dos liquens coletados, através de reagentes orgânicos, para utilização nos artrópodes. A avaliação in 

vitro foi realizada de acordo com Santos et al. (2003), através dos organismos artrópodes conferidos e 

desempenhados nos ensaios de biocontrole de Teleóginas. As fêmeas de Rhipicephalus sanguineus foram 

coletadas de cães, as fêmeas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus ingurgitadas de bovinos tanto leiteiros 

como de corte e as fêmeas do Anocentor sp. de equinos no Centro Municipal de Controle de Zoonoses como 
mostra a FIG. 2. Todos os espécimes foram levados ao Laboratório de Biologia do Centro de Estudos 

Superiores de Imperatriz, na Universidade Estadual do Maranhão, onde foram lavadas em água destilada e 

realizada a secagem em papel toalha, depois colocadas em placa de Petri de forma homogênea identificadas 

com o peso, a espécie, o tipo de grupo (GC ou GE) e a data, pesadas e mantidas em temperatura ambiente por 

24 horas (SOARES et al., 2001). Após esse período, as fêmeas foram selecionadas, sendo feita a eliminação 

das mortas ou as que tenham qualquer detrimento físico. As selecionadas foram pesadas em balança analítica 

do LABIO do CESI/UEMA, arranjadas em grupos de dez teleóginas homogêneas ingurgitadas por placa de 

cada espécie e um grupo controle também por espécies. No primeiro teste, as teleóginas do grupo controle 

(GC1) de Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) microplus e Anocentor sp. foram submetidas 
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a banhos de imersão em 20 ml de álcool e cronometrado no tempo de dez minutos. As espécies do grupo 

experimental (GE1) foram imersas em 20 ml de solução de extrato liquênicos (preparados com álcool) e 

cronometrado no mesmo período de tempo. Posteriormente, foram retiradas em tamis, secas em papel toalha 

e depositadas em placa de Petri com a devida identificação, mantidas em estufa a 27º C de temperatura e 

umidade do ar acima de 75%, para eclosão dos ovos. Logo depois, como se havia previsto, foi realizado o 
segundo teste. A espécie do equino, Anocentor sp. foi coletado no Centro Municipal de Controle de Zoonoses 

(CMCZ) e transportadas ao LABIO do CESI/UEMA, onde foi realizado o processo de tratamento. As 

Teleóginas do grupo controle (GC2) foram imersas em 20 ml de álcool e cronometrado no tempo de 20 

minutos, a espécie do grupo experimental (GE2) foi imerso em 20 ml de solução de extrato (preparado com 

álcool) e cronometrado no mesmo período de tempo. Em seguida, foram retiradas em tamis, secas em papel 

toalha e depositadas em placa de Petri com a identificação, mantidas em estufa com as condições ideias de 

temperatura e umidade. A espécie do bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus, foi coletada no parque de 

exposições do município de Imperatriz – MA, e levadas ao LABIO do CESI/UEMA, onde foram tratadas. 

Como sugerido, foram realizados dois tipos de testes, sendo designados dois tipos de grupos, o primeiro 

TESTE 1 e o segundo TESTE 2. No grupo TESTE 1, o grupo controle (GC2) foi submetido à aplicação 

dorsal de 0,005 microlitros de cetona, e o grupo experimental (GE2) 0,005 microlitros de extrato (preparado 

com cetona), também dorsal. Em seguida foram condicionadas em estufa com os índices de temperatura e 
umidade. No grupo TESTE 2, o grupo controle (GC2) foi submetido à imersão de 20 ml de cetona e 

cronometrado no tempo de 10 minutos, o grupo experimental (GE2) foi imerso em 20 ml na solução do 

extrato (5 ml de extrato e 15 ml de cetona) e cronometrado no mesmo período de tempo. Após, foram 

retiradas em tamis, secas em papel toalha e postas em placa de Petri, com a identificação e mantidas em 

estufa. Como último teste, foram coletadas as espécies de bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus e 

equino Anocentor sp. em fazendas que ficam nas proximidades do município de Imperatriz – MA, e 

transportadas ao LABIO do CESI/UEMA, onde se realizou o tratamento das mesmas. As teleóginas do grupo 

controle (GC3) de Rhipicephalus (Boophilus) sanguineus, e Anocentor sp. foram imersas em 20 ml de álcool 

e cronometrado no tempo de 10 minutos e a espécies do grupo experimental (GE3) em 20 ml (5 ml de extrato 

e 15 ml de álcool) de solução de extrato liquênicos (Preparado com cetona) e cronometrado no mesmo 

período de tempo. Em seguida, foram retiradas em tamis, secas em papel toalha e depositadas em placa de 
Petri, com a identificação. Os liquens coletados foram classificados como Parmotrema sp., de acordo com o 

Doutor Marcelo Marcelli da Universidade de São Paulo, no 5º Encontro do Grupo Brasileiro de 

Liquenólogos em Recife-PE em Novembro de 2010. No primeiro teste, após observação dos ovos foi notado 

que a espécie Riphicephalus sanguineus obteve cerca de 85% de eclosão dos ovos viáveis no grupo GC1, 

65% no GE1. A espécie Anocentor sp. houve 90% de eclosão dos ovos viáveis no grupo GC1, e 90% no grupo 

GE1. Na espécie Riphicephalus (Boophilus) microplus não houve eclosão dos ovos do grupo GE1, no grupo 

GC1 não houve oviposição. Relação do Índice de Eficiência Reprodutiva (IER) entre os Riphicephalus 

(Boophilus) microplus, Riphicephalus sanguineus e Anocentor sp. com os valores 0, 88% e 41% para Grupo 

Controle (GC1). Relação entre Riphicephalus (Boophilus) microplus, Riphicephalus sanguineus e Anocentor 

sp. com os valores 91%, 68% e 61% para Grupo Experimental (GE1). Índice de Eficácia do Produto (IEP): 

Os Riphicephalus (Boophilus) microplus por não terem produzido ovos no GC1, não e possível calcular o 

IEP. Relação entre Riphicephalus sanguineus e Anocentor sp. com os valores 76% e 48%. Sendo assim, o 
Índice de Eficácia do Produto (IEP) é melhor para os Caninos, conforme a FIG. 3. No segundo teste, após a 

observação dos ovos da espécie Anocentor sp. foi notado que o GC2 obteve cerca de 90% de eclosão dos 

ovos viáveis, e 90% no GE2. O Índice de Eficiência Reprodutiva (IER) foi de 85% no GC2 e 61% no Grupo 

Experimental (GE2). Índice de Eficácia do Produto (IEP), 85% no GC2 e 28% no GE2. O teste não apresentou 

o resultado desejado. A espécie Riphicephalus (Boophilus) microplus no TESTE 1 houve eclosão do grupo 

controle (GC2), porem não apresentou oviposição dos ovos. No grupo experimental (GE2) as teleóginas 

secaram. No TESTE 2, em ambos os grupos, experimental (GE2) e controle (GC2), as teleóginas secaram, não 

ocorrendo oviposição dos ovos. No último teste, os ovos foram examinados como férteis e inférteis, levando-

se em consideração as formas ponderadas apresentada em lupa. Observada a postura das teleóginas em cada 

placa, em seguida os ovos foram transferidos para tubos de ensaio devidamente fechados com algodão, 

pesados e identificados. Estes mesmos tubos foram levados para uma estufa nas condições de temperatura e 
umidade, até a possível eclosão das larvas. De acordo com os testes realizados, foi possível observar que os 

extratos liquênicos pesquisados tiveram uma maior eficácia quando aplicados sem estar dissolvidos em 

solvente. 
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Figura 1 – Região do Cerrado Maranhense em São João do Paraíso e coleta dos 

liquens, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Carrapatos coletados no Parque de exposições e Centro Municipal de 

Controle de Zoonoses do Município de Imperatriz, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Teleóginas realizando a ovipostura e eclosão dos ovos na estufa do 

LABIO do CESI/UEMA, 2011 

 

Palavras chave: Cerrado Maranhense, Extratos Liquênicos, Eficácia. 
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O transtorno bipolar é caracterizado por oscilações importantes do humor entre os pólos da euforia e 

depressão (SANCHES; JORGE, 2010). Essas oscilações afetam também os familiares, alterando a vida 

destes e podendo levá-los a desenvolver atitudes hostis. O cuidado à pessoa com transtorno mental envolve 

riscos de várias dimensões, inclusive de exaustão do cuidador (ROSA et al 2003) . Desta forma é necessário 

o desenvolvimento de ações que visem o apoio e orientação a essas famílias. O presente trabalho teve como 
objetivo geral compreender o convívio de familiares de pessoas com transtorno bipolar. Os objetivos 

específicos foram adotar medidas adequadas de enfermagem na melhoria do relacionamento familiar; 

orientar com ações de enfermagem, visando alcançar um nível maior de compreensão dos sintomas e do 

comportamento do paciente e aplicar técnicas de enfermagem visando melhorar o relacionamento familiar, 

através da inserção destes no convívio das atividades físicas, econômicas e sociais. Trata-se de um estudo 

qualitativo, descritivo fenomenológico desenvolvido no município de Caxias (MA). Os sujeitos da 

investigação constituíram-se de 15 familiares de pessoas diagnosticadas com este transtorno bipolar e que 

fazem atendimento no CAPS III em Caxias-MA. Foi usada uma entrevista semi-estruturada, gravada e 

transcrita na íntegra. Inicialmente realizaram-se visitas domiciliares as famílias para a coleta de informações, 

posteriormente foi realizada reuniões com esses familiares, onde foram feitas exposições orais sobre o 

transtorno bipolar, rodas de conversa e dinâmicas. Da análise dos dados coletados, emergiram quatro 
unidades de significação, sendo que a primeira aborda que a convivência da família com o portador de 

transtorno bipolar gera sobrecarga sobre a família. Mediante as situações vivenciadas e o significado 

atribuído a essas experiências, pode-se perceber que a família possui dificuldade no que se refere a 

convivência com a pessoa com transtorno bipolar. E esta convivência marcada por instabilidades no humor e 

presença de crises, acaba por gerar sobrecargas, tornando o cotidiano desta família ainda mais difícil e 

exaustivo. A dificuldade de relacionamento pode ocorrer pelo fato de o familiar cuidador muitas vezes ficar 

sobrecarregado, devido às mudanças em suas rotinas, com possíveis desequilíbrios financeiros e desgastes 

físicos e emocionais, além da falta de orientação e apoio (SPADINI; SOUZA, 2006). A segunda unidade de 

significação aborda que os familiares têm pouco conhecimento sobre a patologia do seu familiar. Estes 

familiares manifestaram a necessidade de receber mais informações sobre a patologia e seus sintomas, sobre 

o tratamento medicamentoso e plano de intervenções desenvolvido para o seu familiar. Aponta-se a 

necessidade que as famílias têm de receber orientações, contar com um suporte social organizado e preparado 
para atender as suas demandas, e apoio para que consigam articular recurso interno para o enfrentamento das 

situações de comportamento inadequado apresentado por seu familiar. (BORBA; SCHWARTZ; 

KANTORSKI, 2008).A terceira unidade explicita que os familiares em muitas situações não sabem como 

lidar com seu familiar doente, sobretudo diante das crises. Considerando as experiências vividas por estes 

familiares, percebe-se que os familiares sentem-se muitas vezes perdidos, não sabendo como agir e nem se 

relacionar com aquele que é acometido com transtorno bipolar, fato que se agrava principalmente nas crises. 

A convivência com o sofrimento psíquico é percebida pela família como difícil, pois muitas vezes não sabe 

como agir frente aos comportamentos adotados pelo familiar com transtorno mental. (MONTEIRO; 

BARROSO, 2000). Por fim, a quarta unidade de significação aponta que as ações implementadas para 

melhorar a assistência refletem positivamente tanto para a família quanto para aquele que é acometido com 

transtorno bipolar. Neste contexto, pode-se perceber que estas famílias ao participarem das atividades 
realizadas sentem-se mais motivadas, apoiadas e dispostas a participar do tratamento do familiar, pois 

recebem orientações, podem expressar seus sentimentos e experiências vivenciadas e participam de grupo de 

famílias que compartilham o mesmo problema. É importante acompanhar essas famílias nos serviços de 

saúde mental, bem como, prestar esclarecimentos sobre o comportamento, a sintomatologia e o tratamento, 

sobre o uso das medicações e os efeitos colaterais dos mesmos, realizar visitas domiciliares para conhecer a 

realidade da família e fazer com que esta não se sinta sozinha. (BORBA; SCHWARTZ; KANTORSKI, 

2008). Assim, esse estudo buscou compreender o convívio de familiares de pessoas com transtorno bipolar, 

visando a partir das reflexões alcançadas, contribuir para uma assistência conforme as necessidades desta 

clientela que convive com a pessoa com transtorno bipolar. Os relatos dos sujeitos desse estudo revelaram 
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que as famílias tendem a expressar a influência da presença do transtorno bipolar sobre as relações familiares 

e como este transtorno acaba gerando sentimentos como medo, preocupação e ansiedade aos familiares, que 

muitas vezes sentem-se perdidos diante da instabilidade e imprevisibilidade do comportamento daquele que é 

acometido com transtorno bipolar. 
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ÁCAROS ASSOCIADOS ÀS PLANTAS HELICÔNIA (HELICONIA SPP.), BASTÃO DO 

IMPERADOR (ETLINGERA SPP), E SORVETE (ZINGIBER SPECTABILE GRIFF.) 

CULTIVADAS EM DIFERENTES QUINTAIS 
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A floricultura tem-se destacado como atividade agrícola rentável em todo o território nacional, incluindo a 

Região Nordeste. O Estado do Maranhão apresenta condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento 

da floricultura em boa parte de seu território, possibilitando o cultivo de uma grande variedade de espécies. 

As helicônias de forma geral vêm apresentando crescente comercialização no mercado internacional, devido 

à exuberância de suas cores e formas (CASTRO, 1995). O sorvete, sorvetão ou gengibre ornamental é uma 

planta ainda pouco difundida, mas é bem vistosa e possui grande perspectiva de produção, quer como flor de 

corte ou como flor para jardins. O bastão do imperador também é uma planta ornamental ainda pouco 

difundida no mercado de flores, mas possui também grandes perspectivas de aplicação, tanto como flor de 

corte, como em composição paisagística de jardins e bosques (LAMAS, 2002). Dentre as pragas que ocorrem 
infestando flores e plantas ornamentais destacam-se os ácaros, tripes, moscas brancas e pulgões. Os danos 

provocados por essas pragas comprometem principalmente a qualidade e comercialização do produto final. 

Objetivou-se trabalhar com espécies tropicais que são exóticas pela sua forma, cores e durabilidade e já 

exploradas comercialmente em nossa região. A pesquisa foi realizada em áreas de produção comercial 

de flores ornamentais em comunidades da Grande São Luís (MA), no Laboratório de Entomologia 

/CCA /UEMA. As coletas das amostras foram realizadas mensalmente no período de novembro de 2010 a 

outubro de 2011 em três quintais produtores de plantas ornamentais. Em cada amostragem coletou-se por 

planta folhas aparentemente danificadas, provenientes de infestações naturais nessas áreas de produção, 

duas na borda da cultura e duas na parte interior central de cada canteiro de produção. A quantidade 

de material recolhido foi em função do stand de plantas de cada quintal. Cada amostra foi 

acondicionada individualmente em sacos plásticos devidamente identificados e conduzidas ao 
Laboratório de Entomologia para proceder-se a triagem. A extração dos ácaros das folhas coletadas foi 

realizada através do método de lavagem, de acordo com Zacarias et al. (2004), devido favorecer uma melhor 

preservação e menos fuga dos ácaros que estiverem nesse material vegetal, evitando-se perda de espécimes. 

O processo de lavagem consta do uso de gotas de detergente neutro, água corrente, uma peneira 

granulométrica de 325 mesh (para retenção dos ácaros), frascos plásticos de 30 mL para acondicionamento 

dos ácaros, conservados em álcool a 70%, e glicerina. Posteriormente fez-se limpeza, extração e montagem 

em lâminas de microscopia, com meio de Hoyer (Flechtmann, 1975). As lâminas devidamente identificadas 

foram acondicionadas em bandejas e levadas para a estufa de cultura, a 45° C, durante duas semanas, 

aproximadamente, para impedir a reabsorção de água pelo Hoyer. No processo de identificação utilizou-se 

microscópio estereoscópico com contraste de fase, chaves dicotômicas e trabalhos de revisão como Lofego 

(2004). Os dados foram registrados em planilhas e submetidos à análise faunística para obtenção dos 

parâmetros de abundância, constância, freqüência e dominância. O programa utilizado foi ANAFAU, de 
acordo com Moraes et al., 2003. Os índices de pluviosidade foram obtidos junto ao Núcleo Geo Ambiental da 

Universidade Estadual do Maranhão. No total foram registrados 719 ácaros. A quantidade de indivíduos 

encontrados nas plantas de helicônia, bastão do imperador e sorvete foi maior no quintail 1 (Gilson), quintal 

2 (Ana) e quintal 3 (Maria) respectivamente, como pode-se perceber na figura 1. Os indivíduos encontrados 

distribuem-se em 11 famílias dentre as quais a maioria são compostas por ácaros fitófagos e predadores e 2 

subordens, Acaridida e Oribatida (figura 2). Dentre os ácaros essencialmente importantes, fitófagos e 

predadores, o maior número de indivíduos coletados pertence às famílias fitófagas Tetranychidae 

eTenuipalpidae e e a predadora Phytoseiidae na heliconia (Figura 2). Sabe- se que o organismo dos ácaros 

são frágeis e são facilmente levados pelas gotas de chuva, no entanto a flutuação de espécimes coletados 

variou com a precipitação de forma atípica. Os meses de outubro e julho obtiveram as menores quantidades 

de ácaros coletados e possuem baixos valores de precipitação (Figura 3). 
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Figura 1. Distribuição de ácaros presentes nas plantas ornamentais helicônia, bastão do imperador e sorvete 

presentes em três quintais diferentes (Gilson, Ana e Maria). 

 

Figura 2. Famílias e subordens encontradas nas plantas de helicônia, bastão do imperador e sorvete nos 

quintais 1, 2 e 3 (Gilson, Ana e Maria). 

 
Figura 3. Flutuação da população de ácaros em heliconia (Heliconia bihai), bastão do imperador (Etlingera 
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spp.) e sorvete (Zingiber spectabile Griff) cultivado em quintais na Grande São Luís – MA, 2010/2011. 

Tabela. 1 Análise faunística de ácaros na planta ornamental Helicônia bihai cultivada nos quintai 1, 2 e 3 2 

(Gilson, Ana e Maria). 

 

Famí Nº indiv Nº colet. Domin* Abund Freq Const 

G A M G A M G A M G A M G A M G A M 

1 2 8 43 1 5 7 N D SD c a sa F MF SF W W W 

2 135 4 3 8 1 1 SD ND ND sa c c SF F F Z Z Z 

3 6 8 4 2 5 3 ND D ND c a c F MF F W W Y 

4 20 2 13 7 2 3 D ND D ma r ma MF PF MF W Z Y 

5 29 5 1 6  1 D ND ND ma c c MF F F Z Z Z 

6 1  3 1  2 ND  ND c  c F  F Z  Z 

7 3  2 1  2 ND  ND c  c F  F Z  Z 

8 3   2   ND   c   F   Z   

9 1   1   ND   c   F      

1-Acaridae, 2- Tenuipalpidae, 3- Tarsoneimidae, 4- Phytoseiidae, 5- Tetranychidae, 6- Tydeidae, 7- Cryptognathidae, 8- 
Cunaxidae, 9- Cheyletidae. 
Dominância: SD – superdominante, D – dominante, ND - não dominante. 
Abundância: ma - muito abundante, a – abundante, c - comum, d – disperso. r-raro 
Freqüência: PF - pouco freqüente, MF – muito freqüente, F – freqüente. 
Constância: W – constante, Y – acessória, Z – acidental 

 
Tabela 2. Análise faunística de ácaros na planta ornamental Bastão do imperador cultivada nos quintai 1, 2 e 

3 2 (Gilson, Ana e Maria). 

Famí Nº indiv Nº colet. Domin* Abund Freq. Const 

 

 G A M G A M G A M G A M G A M G A M 

1 1 8 4 1 3 1 ND D D d ma c PF F F Z Y Z 

2 5 3 7 4 1 4 ND ND D ma ma ma MF F MF Y Z Y 

3 2 4 1 1 4 1 ND ND ND c ma c F F F Z Y Z 

4 14 26 1 6 1 1 SD D D sa ma c SF MF F W Z Z 

5 1 1  1 1  ND ND  d ma  PF F  Z Z  

6 6 1  1 1  D ND  ma ma  MF F  Z Z  

7 1   1   ND   d   PF   Z   

8 2   1   ND   c   F   Z   

1-Acaridae, 2- Tenuipalpidae, 3- Tarsoneimidae, 4- Phytoseiidae, 5- Tetranychidae, 6- Tydeidae, 7- 

Cryptognathidae, 8- Cunaxidae,. 
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Dominância: SD – superdominante, D – dominante, ND - não dominante. 

Abundância: ma - muito abundante, a – abundante, c - comum, d – disperso. r-raro 

Freqüência: PF - pouco freqüente, MF – muito freqüente, F – freqüente. 

Constância: W – constante, Y – acessória, Z – acidental 

 
Tabela 3. Análise faunística de ácaros na planta ornamental Sorvete cultivada nos quintai 1, 2 e 3 2 (Gilson, 

Ana e Maria). 

 

Famí Nº indiv Nº colet. Domin* Abund Freq. Const 

 

 G A M G A M G A M G A M G A M G A M 

1 3 1 3 3 1 2 ND ND ND c c c F F F Y Z Z 

2 11 4 1 5 2 1 D D ND ma c c MF F F W Z Z 

3 2 5 11 2 1 5 ND D D c c ma F F MF Z Z W 

4 2  5 2  3 ND  D c  c F  F Z  Y 

5   2   2   ND   c      Z 

6   1   1   ND   c      Z 

1-Acaridae, 2- Tenuipalpidae, 3- Tarsoneimidae, 4- Phytoseiidae, 5- Tetranychidae, 6- Tydeidae,  
Dominância: SD – superdominante, D – dominante, ND - não dominante. 
Abundância: ma - muito abundante, a – abundante, c - comum, d – disperso. r-raro 
Freqüência: PF - pouco freqüente, MF – muito freqüente, F – freqüente. 

Constância: W – constante, Y – acessória, Z – acidental 

 

A análise faunística demonstra que no cultivo de helicônia os ácaros fitófagos destacaram-se principalmente 

no quintal1. No quintal 2 a quantidade de ácaros predadores sobressaiu-se ( Tabela1). No cultivo de bastão os 
ácaros predadores (Phytoseiidae) apresentaram maior número de espécies principalmente nos quintais 1 (14) 

e 2 (26) (Tabela 2 ). No cultivo de sorvete a quantidade de indivíduos coletados foi menor em comparação 

com os demais cultivos, sendo que no quintal 1 ocorreu um maior números de ácaros pertencentes à família 

Tenuipalpidae, enquanto no quintal 3 observou-se a maior ocorrência de ácaros da família Tarsoneimidae que 

são fitófagos.   
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PROJETO DE CONTROLADOR POR AVANÇO E ATRASO DE FASE DE POSIÇÃO DE 

AZIMUTE DE UMA ANTENA 
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 O sistema de controle de posição em azimute converte um comando de posição de entrada em uma resposta 

de posição de saída. Este sistema de controle pode ser utilizado para posicionar uma antena rádio telescópico, 

sendo passível de mudanças para melhoria do seu desempenho. Este projeto ocorre no nível qualitativo, cujo 

foco é apresentar um sentimento intuitivo da evolução dos controladores em relação às especificações de 

desempenho no domínio do tempo (método Root Locus).  Deve-se enfatizar que a planta utilizada no estudo 

de caso deste projeto de pesquisa encontra-se [Control Systems Engineering, NISE]. Neste resumo, mostram-

se o desempenho da resposta transitória, estabilidade e o erro em regime estacionário, utilizando ajuste do 

ganho, K, e controlador por avanço e atraso de fase via lugar geométrico das raízes.  A Figura 1 apresenta os 
componentes do sistema. 

 

POTENCIÔMETRO
AMPLIFICADOR 

DE SINAL E 
POTÊNCIA

MOTOR, CARGA, 
EIXOS

POTENCIÔMETRO

CONTROLADOR PLANTA / PROCESSO
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Figura 1 – Elementos do sistema de controle de malha fechada de azimute de uma antena. 

 

O princípio de funcionamento ocorre da seguinte maneira: (1) o comando de entrada é um deslocamento 

angular, (2) o potenciômetro converte o deslocamento angular em uma tensão, (3) os amplificadores de sinal 

e de potência aumentam a diferença entre as tensões de entrada e de saída. Este sinal de atuação amplificado 

aciona a planta, (4) o sistema opera no sentido de conduzir o erro a zero. Isto é, a entrada angular e a saída 

angular se igualam, erro nulo. E implicando no giro do motor nulo. (5) O deslocamento angular de saída é 

convertido numa tensão pelo potenciômetro no caminho de realimentação. O motor somente é acionado 

quando a saída e entrada angular forem diferentes. Quanto maior a diferença entre a entrada angular e saída 

angular, maior será a tensão de alimentação do motor e maior será o seu giro. O objetivo geral é projetar um 

controlador por avanço e atraso de fase (PID) a ser inserido no canal direto, para atender as especificações de 

resposta transiente, estabilidade relativa e minimizar o erro estacionário. Para alcançar a proposta do projeto, 
utilizam-se as seguintes estratégias: (1) o lugar geométrico das raízes (Root Locus) que permite localizar no 

plano s as raízes da equação característica de sistema de malha fechada em função da variação de um 

parâmetro (o ganho K do controlador); (2) Melhorar a resposta transiente e erro de regime estacionário por 

meio de uma compensação em cascata; (3) Projetar controlador PID, de modo que as especificações de 

desempenho sejam atendidas. Utilizou-se a técnica clássica (análise no domínio da frequência) que converte 

a equação diferencial do sistema em uma função de transferência, que culminou no modelo matemático que 

relaciona algebricamente uma saída angular com uma entrada angular.  Em seguida, realizou-se uma redução 

de subsistemas múltiplos com um objetivo de obter uma função de transferência equivalente. De posse da 

função de transferência de malha fechada, determinou-se a faixa em que a margem de ganho, K, torna o 

sistema estável. Posteriormente, determinou-se o erro em regime estacionário em termos de K, para entradas 

em degrau e rampa.  Esbouçou-se o lugar geométrico das raízes, de modo, que pode-se perceber o caminho 
percorrido pelos pólos de malha fechada na medida que K fosse alterado. Cada ponto do Root Locus satisfaz 

a condição de ângulo. Obteve-se uma resposta transitória com um simples ajuste de ganho K. Quanto a 

estabilidade, o critério de Routh permitiu determinar a quantidade de pólos em cada região do plano s sem 

fornecer as suas coordenadas. Deste modo, não ocorrerão mudanças de sinal na primeira coluna da sua tabela 

se 0 < K< 2623. Ou seja, nesta faixa é garantida a estabilidade da antena. Quanto a erros, no regime 
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estacionário constata-se que o projeto de sistema de controle de azimute de uma antena impõem trade-off 

entre a resposta transiente desejada (posição angular desejada), o erro relacionado ao regime estacionário e 

aos requisitos para que o sistema seja estável. Com o intuito de satisfazer as especificações de desempenho, 

de modo, a  melhorar o desempenho da resposta transiente, inseriu-se um compensador (Gc) por atraso e 

avanço de fase no percurso direto. A ferramenta computacional utilizada no processo de análise, projeto e 
controle foi o MATLAB (MATrix LABoratory)  2010.  A Figura 2 mostra o diagrama de blocos que 

representa todo o esquema físico com uma função de transferência que representa a dinâmica de todo o 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Representação do diagrama de blocos em malha fechada de azimute. 

 

Observa-se no canal direto um compensador em cascata com a planta do sistema, para permitir que o 

comportamento do sistema opere dentro das condições aceitáveis estabelecida pelo projetista. A Tabela 1 

exibe as especificações de desempenho: 

 

ESPECIFICAÇÕES REFERÊNCIAS 

Tipo de entrada Degrau unitário 

Overshoot (%SP) = 25% 

Fração de amortecimento ( )  0.406 

Tempo de assentamento (Ts) < 2s, com um critério de 2% 

Erro em regime estacionário (e(∞)) Nulo 

Constante de velocidade (Kv) = 20  

 

Tabela 1 - Especificações de desempenho. 

Objetiva-se projetar um controlador que atenda as especificações de resposta transiente e erro em regime 

permanente. O overshoot de 25% corresponde a uma fração de amortecimento 0.404. Uma reta radial é 

desenhada a partir da origem com uma inclinação de 113 graus. O cruzamento desta com o Root Locus 

determinam os pólos complexos conjugados de malha fechada de segunda ordem dominantes do sistema, -

0.833  j1.888,  o ganho, K=64.21, e o Ts= 4s com e(∞)=0 . A resposta ao degrau do sistema de controle de 

antena com simples ajuste de ganho apresentou um decaimento exponencial amortecido, não satisfazendo a 

especificação de resposta transiente (Ts=2s). No projeto da resposta transiente utilizando o compensador por 

avanço de fase (PD), as especificações de desempenho são mantidas (%SP =25% e o Ts =2s, sendo Kv = 20, 

e(∞)=0). Esse tipo de compensador é utilizado para atender as especificações de resposta transiente. Para 

isso, teve-se de determinar a configuração do compensador com um pólo, um zero e um ganho, de tal forma 

que o Root Locus passa-se pelo ponto de pólo dominante S = -2 ± 4.56*i, ponto este que permite que as 

especificações sejam atendidas.  Com esse tipo de compensador foi determinado um zero em -2, pólo em -

4.63 e um K=388.69. Com essa configuração foi obtido um TS= 2s, e(∞)=0 e KV= 6.5, satisfazendo a 

especificação de Ts,  e(∞), mas não a constante de velocidade. No projeto utilizando o compensador por 
atraso de fase (PI), as especificações lançadas pelo projetista são mantidas. Esse tipo de compensador é 

utilizado para atender as especificações de erro em regime permanente. Para isso, foi projetado um 

controlador que permita que o Root Locus passa-se pelo ponto de pólo dominante S = -0.824 ± 1.83*i. Foi 

determinado um zero em -0.031, um pólo em -0.01 e um K= 6.63. Com essa configuração foi obtido um T-

s=4.854s, e(∞)=0 e um Kv=7.38. Nota-se que somente a especificação de erro em regime permanente foi 

satisfeita, atendendo o propósito desse tipo de controlador. No projeto utilizando o compensador por avanço 

e atraso de fase (PID), objetiva-se atender a todas as especificações de desempenho. Para isso teve-se de 

determinar uma configuração que permitia que o Root Locus passa-se pelo ponto de pólo dominante 

complexo conjugado S = -1.99 ± 4.51*i. Para isso, combina-se a configuração do compensador PI com a do 

compensador PD, preservando a configuração dos pólos e zeros obtidos anteriormente. A única variável a ser 

descoberta é o ganho (K), que vai permitir que a lugar geométrico das raízes passe pelo pólo dominante. 

Nesse caso, o K=382.1. Dessa forma, a configuração do PID apresenta-se com dois pólos em -2 e -0.031, 
dois zeros em -0.01 e -4.63 e K=382.1.  O desempenho obtido foi %SP=25% com um Ts=1.69s , Kv= 19.85 e 

+
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um erro nulo.  Dessa forma, nota-se que tanto as especificações de resposta transiente quanto de erro em 

regime permanente foram alcançadas somente pelo compensador por avanço e atraso de fase. 

 

Palavras-chave: Modelagem no domínio do tempo e da frequência, Estabilidade, Lugar geométrico das 

raízes e compensador. 
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Os manguezais são característicos de regiões tropicais e subtropicais que estão sob forte influência dos 

regimes de marés. Apresentam grande importância para os ambientes, pois são zonas tranqüilas de fundo 

raso, de alta produtividade, que são cenários preferidos para a gestão sustentável de uma ampla 

biodiversidade, que permite o desenvolvimento e a proteção de uma grande variedade de espécimes 

(MARQUÉZ & MARQUÉZ, 2002). São grandes berçários naturais para uma grande diversidade de 

organismos. Os manguezais geralmente estão associados a zonas estuarinas, sendo utilizados para cultivo de 

organismos marinhos, turismos, função portuária, pesquisas científicas, dentre outros. Devido a esse grande 

número de atividades desenvolvidas, os danos causados são quase inevitáveis (JESUS et al, 2009). O 
sedimento dos manguezais possui uma influência significativa para a abundância e estabelecimento de 

diversas espécies (CARDOSO, 2006). Quanto à dinâmica dos bentos, estes podem ser encontrados ou 

caracterizados por estarem constantemente emerso na região de manguezal entre as zonas externa (próxima 

ao igarapé), zona interna distante 25 m do igarapé e zona de transição distante 50 m do igarapé 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 2005). Dentre os organismos encontrados no manguezal estão os moluscos. Estes 

animais possuem grande importância ecológica e econômica no Brasil, em especial nas regiões norte e 

nordeste. Devido à importância desse grupo, necessita-se de estudos mais aprofundados. O levantamento das 

espécies de moluscos de uma determinada área é de extrema importância, pois reflete o interesse em diversos 

aspectos, principalmente sócio-ambientais (OLIVEIRA & ALMEIDA 2000). A análise da fauna bentônica, 

além de fornecer informações ecológicas sobre uma área, reflete também toda uma situação ambiental pré-

existente, condicionante da composição faunística observada (CONVÊNIO FUNCAP/CNPq/PRONEX, 
2007). Em vista disso, o presente estudo teve como objetivo identificar a composição da comunidade 

malacologica em diferentes manguezais do entorno do Porto do Itaqui e da ilha dos Caranguejos, Maranhão e 

avaliar os padrões de variação espaço-temporal das comunidades bentônicas. Quanto às campanhas, foram 

realizadas 6 coletas entre Abril de 2010 a Setembro de 2011 nas regiões de entorno do Porto do Itaquí, no 

Igarapé Buenos Aires (2°35‘57,7‘‘S; 44°21‘09,4‘‘O) e na Ilha dos Caranguejos, no Igarapé Tronco 

(2°49‘56,24‘‘S; 44°29‘41,92‘‘O). Para a análise quantitativa da Epifauna na zona de manguezal, em cada 

área de coleta, foi montado um corredor, paralelo à linha d‘água, na área com vegetação. Foram contados em 

campo todos os moluscos encontrados sob o sedimento e na vegetação de mangue. A análise quantitativa da 

Epifauna foi feita de forma aleatória por uma pessoa através de esforço amostral de 30 minutos em cada 

ponto do transecto, abrangendo a área de suas sub-amostras, perfazendo 10 m de largura em cada ponto na 

área de manguezal, totalizando 1 hora e 30 minutos em todo o transecto. Para análise qualitativa, um 

espécime de cada espécie foi coletado, acondicionadas em recipientes plásticos, fixados em solução de 
formalina a 4% e devidamente etiquetados, e depois identificados com o auxílio de material bibliográfico a 

exemplo de RIOS, 1994. Para a coleta da endofauna foi utilizada a mesma metodologia do transeto.  Em cada 

ponto foram coletadas 3 subamostras de sedimento com distância de 5 m. Para obtenção da malacofauna 

utilizamos um coletor confeccionado com tubo PVC, com 1 metro de comprimento, 10 centímetros de 

diâmetro e bordas inferiores serrilhadas, a altura de corte do sedimento foi de 20 cm. As amostras 

biosendimentológicas foram acondicionadas em sacos plásticos em campo, e em laboratório as amostras 

foram acondicionados em potes, fixadas em solução de formalina a 4% e devidamente etiquetadas. Todas as 

amostras de sedimento foram triadas inicialmente por meio de peneiramento em malha de 0,5 mm, 1,0 mm e 

2,0 mm de abertura. O material retido foi conservado em álcool etílico 70%. Em seguida, foi feita uma 

triagem mais refinada sob uma lupa, e posteriormente foram identificados, com a ajuda de especialistas. Após 

a identificação, os indivíduos foram depositados na coleção de referência no Laboratório de Pesca, 
Biodiversidade e Dinâmica Populacional de Peixes da UEMA. Foi feita ainda a análise do sedimento e da 

água das áreas analisadas. O número de representantes da Epifauna observados em campo totalizaram 4.121 

indivíduos para as duas áreas de coleta durante as 6 coletas realizadas. Os indivíduos observados são todos 

pertencentes às famílias Littorinidae, Ellobidae, Thaididae, Lucinidae e Vitrinellidae. Foram identificadas 15 

espécies sendo Mellampus coffeus, Littorina angulifera, Thais hamastoma, Thais trinitatenses e Lucina 

pectinata. Não foi possível identificar a espécie da família Vitrinellidae. A área em estudo (Porto do Itaquí) 

aparece com 735 espécimes e a área controle (Ilha dos Caranguejos) com 3.386 indivíduos. Com relação aos 

representantes da endofauna, o numero de indivíduos coletados e identificados totaliza 69 espécimes, sendo 

18 exemplares coletados na área em estudo (Porto do Itaquí) e 51 exemplares coletados na área controle (Ilha 
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dos Caranguejos). As espécies registradas para a área do Porto do Itaqui foram: Assiminea succinea (Pfeiffer, 

1840), Benthonella tenela (Jeffreys, 1883), Macoma cf. constricta (Bruguière, 1792), Mellampus coffea 

(Linnaeus, 1758), Ellobium pellucens (Menke, 1830), Littoraria angulifera (Lamarck, 1822), Lucina 

pectinata (Gmelin, 1791), Lucina pacifica (Olsson, 1964), Sayella crosseana (Dall, 1885) e Odostomia sp 

(Fleming, 1813). Para a área do igarapé Tronco houve o registro das espécies Agoronia testacea (Lamarck, 
1811), Littoraria angulifera (Lamarck, 1822), Natica marochiensis  (Gmelin, 1791), Sayella crosseana (Dall, 

1885), Littoraria flava (King & Broderip, 1832) Laevicardium laevigatum (Linnaeus, 1758), Transenella 

cubaniana (Orbigny, 1842), Nassarius sp (Duméril, 1806) e Olivela watermani (Olsson, 1956). Foram 

comuns nas duas áreas Littoraria angulifera (Lamarck, 1822) e  Mellampus coffea (Linnaeus, 1758). 

Observando a distribuição dos moluscos na área de mangue do Igarapé Buenos Aires, percebe-se a 

predominância do gênero Mellampus nas zonas 2 e 3. A espécie B. tenella, Macoma cf. constricta, 

Odostomia sp, Lucina pectinata e Littoraria angulifera foram observadas  apenas na zona 2. Lucina pacifica 

obteve registro na zona 2 e Assiminea succinea obteve registro na zona 1 apenas, Ellobium pellucens foi 

registrado na zona 2 (Fig. 01a). Para o Igarapé Tronco, registrou-se várias famílias. A espécie Agoronia 

testacea foi encontrada na Zona 2, Olivella watermani foi encontrada na Zona 2 e Zona 3. Natica 

marochiensis e Littoraria angulifera foi encontrada  na Zona 1, o gênero Mellampus foi encontrado em todos 

os andares do ambiente. A espécie Sayella crosseana foi observada na Zona 1. Laevicardium laevigatum foi 
encontrada na Zona 3 e Zona 2. Littoraria flava, Ellobium pellucens e Nassarius sp foram encontradas na 

Zona 2 do manguezal. A espécie Transenella cubaniana foi registrada na Zona 3 (Fig. 01b). Foi analisada a 

composição granulométrica do sedimento do manguezal retirado durante a 4ª coleta apenas. O igarapé 

Buenos Aires e Tronco apresentaram uma composição granulométrica no sedimento bastante variável. Silte e 

Argila foram os tipos de sedimento encontrados. Foram encontradas outras variáveis no sedimento como 

composição de areia fina, condutividade e H2O na pasta de saturação (Tab. 01). Os resultados dos parâmetros 

abióticos da água de cada margem dos respectivos igarapés variaram bastante uma vez que estas variações 

indicam peculiaridades de cada local. Os resultados indicam as características que podem estar influenciando 

positivo ou negativamente na biota de cada local. Os valores para salinidade variaram bastante apresentando 

uma média de 32,00. A variação de temperaturas foi bastante reduzida apresentando uma média de 30°C. Os 

gastrópodes prosobrânquios, como a espécie A. succinea encontrada no igarapé Buenos Aires não possuem 
afinidade por qualquer espécie de planta aquática em particular e já os pulmonados a exemplo da espécie M. 

coffeus encontrada nas áreas em estudo, de um modo geral, são encontrados principalmente sobre as plantas 

emersas flutuantes (epifauna). Possuindo assim, um hábito arborícola (LACOURSIERE et al, 1975). Estes 

resultados corroboram com os nossos resultados, visto que a espécie do gênero Mellampus apresentava-se 

associados aos pneumatóforos do mangue. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Frequência absoluta das espécies encontradas no manguezal do igarape Buenos Aires (a) e 

Igarape Tronco (b). 

 

Tabela 01 - Composição granulométrica do sedimento dos manguezais da Baía de São Marcos – Ma. 

 

Componentes Igarapé Buenos Aires Igarapé Tronco 

Areia fina (%) 2 6 

Silte (%) 48 76 

Argila (%) 50 18 

Condutividade (mmhos/cm) 7,07 5,34 

H2O na pasta de saturação (%) 68,4 56,8 

 

a b 
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Palavras chave: Bentos, Ilha dos Caranguejos, Malacofauna. 
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Plantas ornamentais são aquelas que se destacam pelo florescimento, pelo contorno ou pelo colorido das 

folhas e pela forma e aspecto geral da planta. Estas plantas preenchem os espaços livres, podendo adaptar-se 

a recipientes de enfeite e estabelecendo, no mundo moderno, o mínimo contato possível do homem com a 

natureza (LORENZI & SOUZA, 2001). Das plantas mais utilizadas na ornamentação, destacam-se as 

diversas espécies de pteridófitas, popularmente conhecidas como ―samambaias e avencas‖ (SILVA et al., 

1981). Estes vegetais constituem um grupo taxonômico relativamente importante, estimando-se o total de 

9.000 espécies no mundo, sendo que 3.250 destas têm ocorrência nas Américas. Estima-se que, 30% destas 

espécies estão presentes no Brasil. Estes vegetais possuem uma enorme diversidade de habitats (WINDISCH, 
1990), distribuídas no planeta em todos os tipos vegetacionais e em altitudes que oscilam entre 0 m e 5.000 m 

(CRUZ & SÀNCHEZ – GONZÁLEZ, 2007). Para o estado do Maranhão, são quase inexistentes trabalhos 

sobre as pteridófitas, tendo-se conhecimento apenas de pesquisa realizada por Andrade-Lima (1969) para 

Amazônica e Extra-Amazônica, onde listou quatro espécies para o Maranhão. Destacam-se também Bastos & 

Cutrim (1999) que listou 11 espécies para Reserva Ecológica do Sacavém em São Luis/MA. A maior parte 

dos trabalhos realizados no Brasil com plantas ornamentais, não fazem referências ao grupo das pteridófitas 

ou, se o fazem, tal menção carece de informações, taxonômicas principalmente, mais detalhadas sobre o 

grupo e sobre as espécies de uma forma geral, muitas vezes se restringindo apenas aos nomes populares e 

formas de cultivo (MACEDO & NONATO, 2009).  O presente trabalho teve como objetivo realizar 

levantamento das espécies de Pteridófitas usadas como ornamentais no município de Caxias/Maranhão. A 

pesquisa foi baseada em coletas do material pteridofítico, visitando locais que trabalham com a venda de 
plantas vivas destinadas à ornamentação, residências, praças, avenidas, clubes, hospitais e outros. O material 

botânico foi coletado e herborizado segundo Windisch (1992), para identificação foram utilizadas literaturas 

especializadas, seguida por análise de especialista. A classificação adotada foi segundo Smith et al (2006). E 

os espécimes encontram-se depositados no herbário PROF. ALUISIO BITTENCOURT da Universidade 

Estadual do Maranhão (CESC\UEMA). De forma geral, no decorrer do desenvolvimento do projeto, 

máquinas fotográficas foram utilizadas em todo momento, no sentido de auxiliar em uma melhor 

aproximação na identificação dos exemplares. Assim, as fotografias foram úteis na organização e 

identificação dos espécimes. Porque através delas dão para observar estruturas externas e ainda mais ela viva 

em seu ambiente de cultivo e podendo facilitar a identificação (FIGURA 1). Foram registradas 09 famílias de 

pteridófitas, 20 espécies, distribuídas em 12 gêneros distintos, que são utilizados como ornamental (FIGURA 

2). Listam algumas espécies: Adiantum deflectens Mart., Pteris multifida Poir., Nephrolepis cf. rivularis 

(Vahl) Mett ex Krug, Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. Pode-se afirmar que este estudo destaca entre 
outras peculiaridades, a necessidade da utilização da flora nativa na ornamentação, em especial as 

pteridófitas. Embora a principal importância econômica das pteridófitas esteja no uso ornamental de muitas 

espécies, seja como plantas vivas, seja desidratadas (Barros et al. 2002),  o município de Caxias encontra – se 

uma grande demanda de Pteridófitas vivas em residências, clubes, hospitais etc. que são utilizadas como 

ornamentais. Nas residências encontram-se em especial nos jardins cultivadas em vasos, nos clubes e 

hospitais encontram-se nas áreas mais pavimentadas para propor ponto de vista paisagístico do ambiente. Nas 

áreas de vendas de plantas ornamentais encontram mudas de variadas espécies de Pteridófitas e em 

floricultura os ramos eretos auxiliam na beleza dos arranjos florais.  O presente trabalho muito contribui para 

o conhecimento e valorização da biodiversidade da flora podendo contribuir para a conservação. As famílias 

com maior riqueza específica foram Lomariopsidaceae (06), Pteridaceae (04) Quanto a localidade, observou-

se que houve um maior predomínio de plantas ornamentais em residências comparadas com clubes, hospitais, 
praças e demais locais. É citada como ocorrência nova para o estado do Maranhão Pteris propinqua J. 

Agardh e Pteris multifida Poir. Quanto à analise dos dados de coleta procurou-se correlacionar ocorrência 

com faixas ornamentais. Mediante a isto, o grande número de exemplares existente nas localidades coletadas, 

as diferenças observadas estão relacionadas com outros fatores, incluindo os adubos e recipientes (Vasos) 

cultivadas, a densidade da luz no local e a variação genética (mutantes) ocasionadas pelo grande número de 

espécies cultivadas juntas. 
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   Figura 1 Fluxograma de obtenção do biodiesel 
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O biodiesel enquanto éster de matérias graxas renováveis tem a sua qualidade monitorada por parâmetros 

definidos pela Agência Nacional de Petróleo Gás natural e Biocombustíveis (ANP) na Portaria 42/ANP-2008 

que envolve principalmente os índices de acidez, ácidos graxos livres, umidade, densidade, refração, 

saponificação, peróxido, iodo e viscosidade. Biodieseis de diferentes oleaginosas apresentam composições 

distintas quanto aos seus ésteres graxos e às suas proporções relativas. A diversidade da composição de 

biodieseis mistos, resultantes do armazenamento conjunto nos reservatórios das distribuidoras de 

combustível provoca variação da qualidade do combustível final. Diversas pesquisas, publicações e patentes 

têm sido criadas com o intuito de estudar a estabilidade oxidativa do biodiesel, como (ASBAHR et al, 2006) 
que criou um processo para aumentar a estabilidade à oxidação do biodiesel pela adição de um antioxidante 

primário. Algumas propriedades químicas e físicas dos biodieseis podem ser afetadas pela oxidação durante 

armazenamento. Uma das desvantagens do biodiesel em relação ao combustível derivado do petróleo é por 

ser mais propenso a oxidação podendo causar acidez no combustível e formar gomas insolúveis e sedimentos 

FERRARI et al.,2005. Nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo avaliar as flutuações em relação 

a parâmetros oxidativos de misturas binárias (1:1) de biodiesel de soja e babaçu quando submetidos a 

armazenamento. Para esse fim, inicialmente foram sintetizados individualmente os biodieseis de soja e 

babaçu via transesterificação alcalina onde o sistema foi montado em capela devido à alta toxidade do 

metanol ficando em agitação em um erlenmeyer sobre placa aquecedora com agitador magnético por 30 

minutos em aquecimento de acordo com adaptação à metodologia de Silva (2010) conforme o fluxograma na 

Figura 1. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os biodieseis individuais e o biodiesel misto de soja e babaçu foram armazenados em frascos escuros de 500 

mL hermeticamente fechados e mantidos em local seco, ao abrigo da luz em intervalos de 45 dias quando 

foram efetuadas as determinações dos parâmetros físico-químicos para o acompanhamento da autoxidação da 

mistura. 
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Os dados das características físico-químicas dos biodieseis de soja e babaçu, conforme as normas da AOCS 

estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela1. Parâmetros físico-químicos dos biodieseis de soja e babaçu – normas AOCS e limites ANP   

Índices (Unidades) 
Biodiesel 

Soja 

Literatura 

CANDEIA 2008* 

SILVA 2011 ** 

Biodiesel 

Babaçu 

Literatura 

DANTAS 2010* 

SILVA 2011 ** 

ANP 

Acidez (mg OH/g) 
0, 28 

± 0, 01 
0, 28** 

0, 45 

± 0, 15 
0, 30 ** 0, 5 

Ác. Graxos (mg KOH/g) 
0, 58 

± 0, 01 
0, 69* 

0, 58 

± 0, 05 
0, 60 ** - 

Umidade (%) 
0, 034 

± 0, 006 
0, 04** 

0, 032 

± 0, 013 
0, 02 ** 0, 05 

Densidade (g/cm³) 
0, 879 

± 0, 002 
0, 878** 

0, 866 

± 0, 002 
0, 875** 

0, 850 - 

0, 900 

Refração (-) 
1, 4531 

± 0, 0003 
- 

1, 4319 

± 0, 0005 
- - 

Saponificação (mg OH/g) 
172, 51 
± 0, 27 

206, 5** 
253, 64 
± 0, 17 

233* - 

Iodo (g I2/100g) 
111, 62 

± 0, 07 
114* 

37, 86 

± 0, 18 
11, 83** Anotar 

Peróxido (meqg/Kg) 
1, 96 

± 0, 01 
- 

1, 22 

± 0, 09 
- - 

Viscosidade (mm
2
/s) 

5, 35 

± 0, 12 
5, 75* 

3, 42 

± 0, 10 
3, 07 ** 3-6 

Os biodieseis de soja e babaçu apresentaram valores próximos ao da literatura e dentro dos limites 

estabelecidos pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

 O biodiesel de soja apresentou maior valor quanto ao índice de refração, iodo e peróxido devido o grande 

teor de percentual de ácidos graxos insaturados. Já o biodiesel de babaçu apresentou maior índice de acidez, 

no entanto dentro dos limites da ANP, além de maior índice de saponificação e menor viscosidade por 

apresentar um maior percentual de ácidos graxos de menor cadeia molar. 

Em seguida foram feitas as caracterizações para as suas misturas binárias (1:1) recém preparadas e 
comparadas com as médias dos valores encontrados para as amostras de biodiesel de soja e babaçu 

armazenados separadamente, ambos com mesmo tempo de armazenamento como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da mistura 1:1 dos biodieseis de soja e babaçu recém-preparados  

Índices (Unidades) Valores Esperados Mistura 0 dias 

Acidez (mg OH/g) 0, 37 0, 36 ± 0, 13 

Ác. Graxos (mg KOH/g) 0, 58 0, 57 ± 0, 01 

Umidade (%) 0, 033 0, 039 ± 0, 032 

Densidade (g/cm³) 0, 872 0, 873 ± 0, 001 

Refração (–) 1, 4425 1, 4417 ± 0, 002 

Saponificação (mg OH/g) 213, 01 214, 34 ± 0, 13 

Iodo (g I2/100g) 74, 74 74, 46 ± 0, 19 

Peróxido (meqg/Kg) 1, 57 1, 56 ± 0, 08 

Viscosidade (mm
2
/s) 4, 38 4, 80 ± 0, 03 

A mistura de biodiesel de soja e babaçu (1:1) recém - preparada apresentou valores próximos aos esperados 

pelas médias dos índices individuais de cada biodiesel. Com a mistura a adição de ácidos graxos saturados do 
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biodiesel de babaçu diminuiu o índice de ácidos graxos livres, refração, iodo e peróxido do biodiesel de soja 

melhorando assim sua estabilidade oxidativa. Assim como a adição de ácidos graxos de maior cadeia 

carbônica diminuiu o índice de saponificação do biodiesel de babaçu. 

O processo de autoxidação foi acompanhado em intervalos de 45 dias por meio da variação dos valores dos 

parâmetros apresentados pela mistura no tempo zero representados na Tabela 3. 

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos da mistura de biodiesel 1:1 com intervalos de 45 dias 

Índices (Unidades) Mistura 45 dias Mistura 90 dias Mistura 135 dias 

Acidez (mg OH/g) 0, 37 ± 0, 01 0, 46 ± 0, 17 0, 58 ± 0, 03 

Ác. Graxos (mg KOH/g) 0, 58 ± 0, 04 0, 59 ± 0, 01 0, 63 ± 0, 11 

Umidade (%) 0, 042 ± 0, 005 0, 055 ± 0, 012 0, 062 ± 0, 001 

Densidade (g/cm³) 0, 873 ± 0, 001 0, 874 ± 0, 001 0, 880 ± 0, 009 

Refração (-) 1, 4415 ± 0, 0005 1, 4404 ± 0, 0005 1, 4400 ± 0, 0022 

Saponificação (mg OH/g) 215, 03 ± 0, 06 215, 54 ± 0, 03 216, 01 ± 0, 07 

Iodo (g I2/100g) 73, 38 ± 0, 13 73, 19 ± 0, 25 70, 03 ± 0, 01 

Peróxido (meqg/Kg) 1, 59 ± 0, 19 1, 65 ± 1, 12 1, 92 ± 0, 04 

Viscosidade (mm
2
/s) 4, 93 ± 0, 09 5, 02 ± 0, 11 5, 58 ± 0, 07 

 
As análises foram repetidas após 45, 90 e 135 dias onde durante esse tempo de armazenamento houve um 

aumento de umidade e conseqüentemente de ácidos graxos livres. Durante o armazenamento o biodiesel está 

sofrendo auto-oxidação, onde ocorre a quebra das duplas ligações ocasionando uma redução no índice de 

iodo e refração e um aumento na densidade, devido à diminuição das instaurações. Além de um aumento no 

índice de peróxido e viscosidade devido aumento da cadeia carbônica. 

Então durante o monitoramento do grau de oxidação da mistura ocorreram variações coerentes com o 

processo de auto-oxidação como diminuição do índice de iodo, refração e aumento de índice de peróxido e 

viscosidade. 

Além das análises físico-químicas foram feitos ensaios preliminares para analisar a mistura dos biodieseis 

através da cromatografia em camada delgada onde o fator de retenção obtido foi de 0,8.  

 

Palavras-chave: misturas de biodiesel, armazenamento, autoxidação  
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O pinhão manso pertencente à família das euforbiáceas, não é uma espécie nativa do Brasil, mas adaptou-se 

em boa parte do clima de algumas regiões. A semente de pinhão manso contém um óleo de excelente 

qualidade, que contem características que se assemelham ao diesel do petróleo, portanto pode ser explorado e 

melhorado para uso como biocombustível. O presente trabalho trata do uso dessas sementes, para obtenção 

de óleo, por meio da prensagem e posterior produção de biodiesel. O biodiesel é constituído de uma mistura 

de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtido da reação de transesterificação de óleos de origem 

vegetal ou animal com um álcool de cadeia curta, metanol ou etanol, na presença de um catalisador, 
geralmente NaOH ou KOH. 

 

Figura 1: Reação de transesterificação onde, R, R‘ e R‘‘ representam radicais orgânicos. 

 O óleo de pinhão manso pode ser obtido da semente por diferentes processos de extração, dentre eles a 

prensagem hidráulica a frio, tal qual o projeto propõe. 

 

   Figura 2: Prensa pistão cilindro com acionamento hidráulico 

O óleo de pinhão manso apresenta alta viscosidade, por isso, antes de ser submetido à etapa de 

transesterificação é necessário que o óleo seja degomado. O processo de degomagem consiste na remoção 

dos fosfatídeos de óleo bruto por meio da hidratação, obtendo-se uma diminuição da densidade. Este 

processo pode ser realizado em meio aquoso e ácido. A degomagem aquosa consiste na adição de 3% de 

água em relação a massa do óleo bruto a uma temperatura de 68 ºC, já a degomagem ácida ocorre a partir da 

adição de 0,4% de ácido fosfórico em relação a massa do óleo bruto a temperatura de 61ºC, ambas sob 

aquecimento e agitação constante. O trabalho realizado utilizou no processo da degomagem do óleo de 

pinhão tanto a água quanto o meio ácido.  A amostra de pinhão manso, após estes dois processos de 
degomagem foram analisadas por neutralização a 18% em relação a sua massa com solução de NaOH 0,1N, 

seguida do processo de transesterificação. O biodiesel obtido a partir do óleo degomado com água e com 

ácido foi analisado para comparar a eficiência dos dois processos. As análises realizadas para esta avaliação 

comparativa foram: índice de refração, índice de acidez, saponificação, índice de iodo, índice de peróxido, 

densidade e umidade. Os resultados estão apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1: Caracterizações físico-químicas do óleo de pinhão manso 

ÍNDICES ÓLEO BRUTO ÓLEO DEGOMADO 

COM ÁGUA 

ÓLEO DEGOMADO 

COM ÁCIDO 

AGL  98,73  0, 005    96,14  0, 158    103,3  0,081 

Refração 1, 463  0, 452    1,467  0, 000   1,467 0,020 

Acidez  21,85  0, 789    19,86  1,212   25,08  0,739 

Saponificação    213,5  1, 131    145,9  1, 136   204,6  4,497 

Iodo  59,59  2, 135    64,92  5, 171          ------- 

Peróxido 1, 542  0, 459   2, 580  0, 308    1,178  1,137 

Densidade 0, 910  0, 002    0,842  0,000    0,835  0,006 

Umidade 0, 084  0, 072   0, 307  0,040    0,363  0,033 

 
Dos resultados obtidos observou-se que purificação aquosa foi satisfatória, pois apresentou redução nos 

índices quando comparado ao óleo bruto, exceto para os índices de iodo e peróxido que aumentaram 

provavelmente em virtude da absorção de luz e umidade. Já o óleo degomado via ácida apresentou elevados 

valores para seus índices, exceto para o índice de peróxido que obteve valor inferior ao óleo degomado via 

aquosa. Este valor alto para o índice de peróxido referente ao óleo degomado com água indica que este foi 

submetido à elevada temperatura durante a etapa de purificação, 68ºC em relação à 61ºC, no qual o óleo 

degomado com ácido fosfórico foi submetido.  O óleo degomado com ácido fosfórico apresentou tonalidade 

escura quando comparado ao degomado com água, no qual possuiu o aspecto mais límpido. A diferença na 

tonalidade pode está relacionada à presença de contaminantes em maior teor no óleo degomado via ácida. 

Todos os valores obtidos encontram-se próximos aos citados na literatura, conforme pode ser observado na 

Tabela 2 e na Tabela 3. 

 
Tabela 2: Análises físico-químicas do biodiesel a partir do óleo degomado com água 

ÍNDICES ÓLEO DEGOMADO 

COM ÁGUA 

LITERATURA LIMITE ANP 

Acidez 8, 508  0, 152 0, 027  0, 001 0,80 

AGL       30, 822  2,23 ------- ------- 

Refração 1, 379  0, 003 ------- ------- 

 

Tabela 3: Análises físico-químicas do biodiesel a partir do óleo degomado com ácido 

ÍNDICES ÓLEO DEGOMADO 

COM ÁCIDO 

LITERATURA LIMITE ANP 

Acidez  11, 635  0, 981    0, 029  0, 016              0,80 

AGL  37, 347  2, 236 ------- ------- 

Refração    1, 404  0, 001 ------- ------- 

 

Os biodieseis de pinhão manso preparados pela rota etílica não apresentaram índices de acidez compatíveis 

com a Resolução no. 42 da Agência Nacional de Petróleo, biocombustível e gás natural (ANP), e nem 
próximos dos existentes na literatura. Isto pode ser atribuído ao valor elevado de acidez, que pode catalisar 

reações intermoleculares dos triacilglicerídeos afetando a estabilidade térmica do combustível na câmara de 

combustão [SILVA]. Todas as análises foram baseadas nas normas da Association of Official Analytical 

Chemists- official Methods of Analysis.(AOCS).  
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Conforme Montanari (2001) o valor intrínseco de uma planta esta no seu efeito terapêutico. Elas possuem 

substâncias que são um ponto de partida para a síntese de produtos químicos e farmacêuticos, sendo 

responsáveis pelo efeito terapêutico; essas substâncias são chamadas de principio ativo. Com o passar do 

tempo a utilização das plantas medicinais tornou-se uma ótima estratégia alternativa na procura de novos 

agentes terapêuticos entre os fatores que afetam esse índice podemos citar: a crença popular, a precariedade 
no acesso aos medicamentos e a evolução dos estudos científicos responsáveis pela comprovação da eficácia 

das mesmas. De acordo com a organização mundial de saúde – OMS, 85% da população mundial, faz uso 

das plantas medicinais no tratamento dos agravos da saúde.  Tendo em vista esse numero elevado, o estudo e 

aperfeiçoamento dessas espécies são de vital importância. Os óleos essenciais constituem os elementos 

voláteis contidos em muitos órgãos vegetais, e, estão relacionados com diversas funções necessárias à 

sobrevivência vegetal, exercendo papel fundamental na defesa contra microrganismos (Siqui et al., 2000). A 

composição de um óleo essencial é determinada pela espécie vegetal que a produz e pela parte do vegetal que 

se encontra. Podendo variar também segundo o estagio de desenvolvimento da espécie e a concentração de 

cada um dos constituintes do óleo essencial do vegetal (MARCHIORI, 2004). A qualidade dos óleos 

essenciais é uma freqüente preocupação por parte dos pesquisadores devidos, entre outras coisas à 

variabilidade da sua composição química. A adulteração ou falsificação destes óleos é uma grande 
problemática, uma vez que dependendo do tipo de adulteração esta pode acarretar conseqüências negativas a 

saúde do usuário. Esta adulteração se faz por mistura do óleo adição de substâncias sintéticas dissolvidas 

num veículo inerte (SIMÕES e SPITZER, 1999). A pesquisa tem por objetivos realizar o estudo de controle 

de qualidade dos óleos essências das seguintes plantas selecionadas (Figura 1): Capim-santo (Cymbopongo 

citratus); Pata de Vaca (Bauhinia forficata); Quebra-pedra (Phyllanthus niruri); Hortelã; Alho (Allium 

sativum L.); Babosa (Aloe vera [L.] Burm.f.). Uma vez que estimasse que aproximadamente 80% dos óleos 

essências disponíveis no mercado encontram-se adulterados. As amostras das plantas em análises foram 

coletadas em um jardim residencial situado na Cidade de Imperatriz-MA, exemplares de capim santo, Quebra 

pedra e da babosa no período de meio-dia e da Hortelã, Pata de vaca e Alho pela manhã, no mês de janeiro do 

corrente ano.Todas as amostras foram coletadas de acordo com a metodologia de Jorge (2009) que descreve a 

coleta deve ser feita preferencialmente pela manhã (após secar o orvalho) em dias secos e ensolarados, 

posteriormente realizou-se a identificação e o prepara das exsicatas. Para preparo da exsicata, as amostras 
coletadas foram tratadas, secas (Figura 2 A) e prensadas individualmente e acondicionadas em folhas de 

jornal. Em seguida, as exsicatas (Figura 2 B) foram enviadas para o laboratório da Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA/CESI, onde se efetuou a caracterização botânica da espécie com base nas características 

físicas do material coletado. Após a secagem as folhas das amostras foram trituradas em liquidificador. Em 

seguida se realizou no Laboratório da Universidade Estadual do Maranhão a pesagem do material, em uma 

balança analítica, obtendo-se 300g de cada uma das plantas trituradas. A extração do óleo essencial das 

folhas das espécies selecionadas realizou-se pelo processo de hidrodestilação em sistema de Clevenger 

(Figura 3). A amostra foi colocada em um balão volumétrico com 2000 mL de água destilada. Após 2 horas e 

meia de destilação, o óleo junto com a água, foi arrastado e recolhido em um tubo de ensaio onde foi 

adicionado sufato de sódio anidro (Na2SO4) para separação do hidrolato. Após o processo de extração dos 

óleos essenciais percebeu-se que de três plantas não foi possível extrair óleo. Posteriormente, foi determinada 
a massa do óleo, a fim de obter o rendimento extrativo. Para o cálculo da densidade, utilizou-se um balão 

picnômetro de 1,0 mL previamente tarado e aferido, onde foi adicionada a amostra do óleo da planta. No 

cálculo do rendimento foi utilizada a relação massa /massa pela medida da densidade, observando o volume 

obtido no próprio sistema extrator, onde o volume obtido do óleo foi de 2,0 mL. Para a determinação da 

solubilidade em etanol a 70% manteve-se constante o volume do óleo e adicionaram-se, proporcionalmente 

volumes crescentes da mistura alcoólica até sua completa solubilização. Na caracterização da aparência e da 

cor foi utilizada a técnica visual, onde se analisou sua aparência ou limpidez, sua cor e comparou-se com as 

cores  descritas na literatura. A Tabela 1 mostra as características físicas dos óleos essenciais extraídos das 

folhas das plantas em estudo. Observa-se que todos os óleos extraídos apresentaram densidades baixas em 
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relação à densidade da água (densidade da água é expressa em 0,9832³g/cm³, de acordo com o Sistema 

Internacional), o que faz com que o processo de extração pelo sistema Clevenger seja recomendado 

(SIMÕES et al., 2004). Observou-se que grande parte do óleo essencial é extraída no início da destilação, 

mantendo os níveis de rendimento satisfatório na primeira hora de extração, diminuindo-se 

consideravelmente até a última fração (2 horas de hidrodestilação). Em relação ao índice de refração o que 
pode ser percebido é que ele indica quanto que o feixe de luz, ao passar pelo óleo essencial, é refratado em 

relação ao seu percurso original no vácuo. Esta propriedade é extremamente conhecida pela população 

indígena, que a corrige no ato de pescar em águas translucidas, mirando o alvo a ser atingido pela flecha. Os 

produtos sintéticos ou adulterados possuem índices de refração distintos; assim, este parâmetro também pode 

ser utilizado para confirmar a pureza de um óleo essencial. Todavia segundo (MARINI et al, 2005), esses 

valores podem sofrer variações atribuídas à diferença de época de colheita, tipo de solo, clima da região, 

tempo de secagem e umidade relativa do ar, no dia da colheita. Considerando os resultados obtidos com 

bases nas condições experimentais pode-se concluir que: Ocorreram diferenças entre os valores dos 

parâmetros físico-químicos encontrados e os das referências, o que pode ser decorrente das condições de 

plantio, irrigação, latitude, longitude, altitude, outros. O que reforça a importância em estudos de verificação 

da influência de fatores diversos, como o quimiotipo da planta e fatores externos, como técnica de extração, 

horário de coleta e estações do ano, na composição dos óleos essenciais. Portanto percebeu-se a existência de 
uma necessidade de identificação das características físicas de qualquer óleo essencial, antes de sua 

utilização, visto que fatores externos podem influenciar em sua formação, e consequentemente nas suas 

características e propriedades farmacológicas. 

 

 

 

 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Plantas utilizadas na pesquisa  
Fonte: Próprio autor, 2011. 
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Tabela 1 – Características físicas dos óleos essenciais extraídos de 6 plantas medicinais da cidade de 

Imperatriz- MA  (2011). 

Óleos 

essenciais  

Rendimento  Densidade  Solubilidade 

em etanol a 

70%  

Índice de 

refração  

Cor  Aparência  

Capim-santo  1%  0,762  2:1  1,4978  Verde  Límpido  

Alho  ≈1%  1,039  3:1  1,54856  Amarelo  Viscoso  

Hortelã  ≈1%  0,852  2:1  1,46245  Verde 

escuro  

Viscoso  

Quebra-pedra  − − − − − − 

Pata de vaca  − − − − − − 

Babosa  − − − − − − 

≈ Aproximadamente                                                                 Fonte: Próprio autor, 2011. 

− Não foi possível extrair óleo essencial 

Palavras-chave: Óleos essenciais, Extração, Caracterização. 

Figura 3 – Sistema de Clevenger 

Fonte: Próprio autor, 2011. 

Figura 2 – (A) Secagem (B) Prepara das 

Exsicatas Fonte: Próprio autor, 2011. 

B A 
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A preocupação com o meio ambiente suscita no mundo uma nova concepção na utilização de energia. 

Percebendo que as fontes energéticas como o petróleo, carvão, gás natural, entre outros, estão se esgotando, 

países como a Espanha, Alemanha, Portugal, França, EUA, e outros, viram na energia solar uma grande fonte 

de energia limpa, renovável, praticamente inesgotável e com grande eficiência. Podemos utilizar a energia 

solar para gerar energia térmica e elétrica. No presente trabalho, será mostrado a utilização da energia solar 

para a geração de energia térmica com um tipo de coletor solar chamado Coletor Concentrador Solar 

Cilíndrico - Parabólico ou PTC (Parabolic Trough Collector). Tal coletor tem como finalidade concentrar a 

radiação solar incidente na sua superfície de concentração em um tubo absorvedor, onde este tubo tem no seu 
interior um fluido que aquece e a partir deste aquecimento podemos fazer varias aplicações. A grande questão 

neste coletor, é o material utilizado no tubo, pois, queremos ter um máximo de concentração solar (com 

perdas praticamente insignificantes) e alta temperatura (podendo chegar a 400 °C ). Porém, para se ter tal 

eficiência teremos que utilizar um material adequado, onde não haja evaporação do fluido (que no nosso caso 

será a água, por ser de fácil acesso) e que tenha viabilidade econômica. Selecionamos três materiais 

principalmente pela sua condutibilidade, resistividade térmica e ductibilidade. São eles: o cobre, o alumínio e 

o bronze. Antes de comentar sobre o PTC, falaremos de um dos parâmetros mais importantes que 

influenciam na eficiência do PTC: a radiação solar. A radiação solar é o fluxo de energia recebido do Sol em 

forma de ondas eletromagnéticas. Ela pode ser classificada em três tipos: radiação solar direta, radiação solar 

difusa e radiação solar global. A primeira radiação, denomina-se assim por não sofrer alterações quando 

atravessa a atmosfera. Já a radiação difusa é a radiação que sofre espalhamento devido aos elementos que 
compõe a atmosfera (moléculas de ar, aerossóis, poeira, etc). E a radiação global é a soma das componentes 

direta e difusa. Tais radiações são medidas por meio de instrumentos solarimétricos, onde, para cada tipo de 

radiação tem-se um instrumento associado. Para medir a radiação direta, utiliza-se o pireliômetro que tem 

como característica principal seguir o movimento aparente do Sol, pois, a frente de recepção do mesmo é 

normal aos raios solares. O piranômetro mede tanto a radiação global como a radiação difusa, sendo que para 

esta, o instrumento deve ser protegido da luz solar direta por um pequeno disco ou cinta que mantém uma 

sombra sobre o sensor. Conhecidos os instrumentos para medir a radiação solar, vamos definir os dois tipos 

de coletores solares existentes: o coletor solar plano e o coletor concentrador. O primeiro,é utilizado para o 

aproveitamento direto da energia solar sem o mecanismo de concentração. Sua forma é, na maioria dos casos, 

retangular, sendo que um dos lados do retângulo deve necessariamente estar orientado na direção Leste-

oeste.(Adir,1985). Esse tipo de coletor pode ser utilizado de forma fixa ou móvel. A primeira opção requer 

algumas observações: a utilização de um coletor solar plano fixo depende da latitude do local, o que pode ser 
de 10° para o Norte e 10° para o Sul. Porém, se a latitude for acima de 30° , tal coletor não é eficiente. Então, 

utiliza-se um coletor móvel, que acompanha as mudanças de posição do sol coincidindo com as estações do 

ano. Os elementos de um coletor solar plano são:placa metálica absorvedora, tubos(serpentina), aletas, 

cobertura de vidro, caixa e isolamento térmico. (Santos, 2008).O coletor solar concentrador utiliza sistemas 

ópticos refletores (espelhos) e em alguns casos muito particulares, os refratores (lentes de Fresnel e lentes de 

liquido)-para aumentar a intensidade da radiação solar na qual se dirige para uma superfície receptora que a 

absorve.(Díez,****). Temos vários tipos de concentradores, porém vamos destacar o PTC que é o 

concentrador que utilizaremos no presente trabalho. O PTC é o modelo mais usado e o tubo receptor se 

encontra ao longo de todas as posições focais. A temperatura no mesmo pode chegar a 400 °C e, como já 

vimos, e um ótimo concentrador pois funciona a uma média temperatura, o que implica baixo custo. Tal 

concentrador é composto por refletor cilíndrico parabólico:é um espelho curvado, que tem como objetivo 
direcionar a radiação direta incidente em sua superfície para um tubo absorvedor, cuja a posição esta no foco; 

tubo absorvedor: é um dos elementos fundamentais do coletor, pois, o rendimento global do mesmo depende, 

em grande parte, dele. No seu interior, coloca-se um fluido de trabalho que varia quanto ao seu 

tipo,dependendo da temperatura que se deseja alcançar; sistema de seguimento do Sol: um coletor solar 

cilíndrico parabólico, como já sabemos, aproveita somente a radiação direta do Sol, o que requer do coletor 

uma certa mobilidade para acompanhar o movimento do mesmo. Esta mobilidade no coletor nada mais é que 

um sistema de seguimento onde há um dispositivo que gira os refletores cilíndricos parabólicos do coletor ao 

redor de um eixo. A rotação do coletor requer um mecanismo de acionamento que, segundo Perez (2005), 

pode ser elétrico ou hidráulico, isso permitirá que o coletor se mova de acordo com a posição do Sol. 
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Conhecendo as partes que compõe o PTC, precisa-se fazer um dimensionamento teórico da concentração do 

mesmo. Essa concentração é dada pela razão entre a área da superfície de concentração pela área da 

superfície absorvedora. Segundo Kalogirou,a concentração de um PTC varia de 10 a 85, o que pode chegar a 

uma temperatura de 60°C a 400°C .Partindo desses dados, Lopes e Soares (2011), elaborou uma equação 

para a temperatura esperada em um PTC: T= 4,533C+14,666,onde C é a concentração do coletor e o 
segundo termo é dado pela interpolação dos valores da concentração e temperatura. O presente trabalho foi 

realizado em várias etapas, tendo como a primeira, um minucioso levantamento bibliográfico das literaturas 

nacionais e internacionais: artigos, revistas, livros e periódicos do assunto em estudo. Na segunda etapa 

demos início à familiarização dos instrumentos para medir a radiação direta e a temperatura local. Tais 

instrumentos foram: um medidor de energia solar modelo MES – 100 e um termômetro digital K/J – 4 Canais 

Modelo TH – 096. Após a familiarização dos instrumentos, demos início a terceira etapa que constituiu em 

um levantamento da radiação solar direta assim como a temperatura máxima de São Luís num período de seis 

meses. A quarta etapa deste trabalho, foi o dimensionamento utilizando o programa Maple 13,com as 

seguintes medidas: foco (f): 10 cm;abertura (w): 80 cm;diâmetro do absorvedor (d): 1 cm;comprimento do 

PTC (L): 100 cm;área da abertura do PTC (Aw): 8000 cm2;área do absorvedor (Ad): 314,16 cm2;taxa de 

concentração do PTC ( C ) : 25,46. Partindo dessas, escrevemos uma equação utilizada para obter a 

temperatura esperada em função da concentração. Substituindo valores, a temperatura esperada para o PTC 
foi de 130,1 °C. O nosso coletor ainda está em fase de montagem. O dimensionamento teórico do mesmo é 

para que, depois de montado, obtenhamos a temperatura no absorvedor aproximada da temperatura acima. A 

eficiência dos materiais aplicados no mesmo, dependerá da temperatura que cada um deles conseguir 

alcançar. Por meio deste trabalho,foram submetidos três resumos para eventos nacionais e internacionais: 

Potencial energético solar da ilha de Upaon – Acu no Maranhão/ X CIBEM – Congresso Iberoamericano de 

Engenharia Mecânica, Porto, Portugal; Eficiência de um coletor solar cilíndrico – parabólico para diferentes 

materiais do absorvedor/ II Semana de Física da UEMA; Potencial energético solar do município de São 

Luís do Maranhão/ XXIX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste – Mossoró. Ainda não temos por 

concluído todo o trabalho, porém podemos afirmar partindo dos resultados que: a temperatura esperada esta 

dentro da variação estimada por Kalogirou (2009), que e de 60 °C a 400 °C; ainda que não tenhamos 

construído o PTC, pois o mesmo será dimensionado experimentalmente e construído no Laboratório de 
Física da Universidade Estadual do Maranhão, podemos concluir que o cobre é o material que possui maior 

eficiência devido a sua condutibilidade, ductibilidade e resistividade térmica; percebemos a relevância deste 

projeto ao serem aceitos trabalhos para eventos científicos de nível nacional e internacional, onde divulgamos 

nossa região a qual possui um grande potencial energético solar. Logo, vê-se a necessidade de um maior 

aproveitamento da energia solar no Maranhão. 

 

Figura 1: Pireliômetro utilizado para medir a radiação direta em São Luís. 
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Figura 2: Gráfico da média da radiação solar direta em São Luís no dia 09 de outubro de 2010. 

 

Palavras-chave: Eficiência, PTC, energia solar 
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Os efeitos nocivos a curto, médio e a longo prazo causados por combustíveis fósseis ao meio ambiente e ao 

homem, motivam a humanidade  a explorar e a desenvolver, cada vez mais, fontes de energia renovável. 

Resíduos domésticos e agroindustriais estão sendo utilizados como matérias-primas para a produção de 

bicombustível de primeira geração como biodiesel e o etanol. Biodiesel é um combustível obtido a partir de 

óleos vegetais ou gordura animal, os quais são submetidos a uma reação química, na presença de um 

catalisado e um álcool. Entretanto a literatura é bastante restrita a respeito das misturas de biodiesel, 

apresentando poucos trabalhos publicados sobre esse assunto. Outros estudos com misturas de biodiesel 

mostram que a temperatura de cristalização de ésteres metílicos diminuiu com o grau de insaturação das 

cadeias graxas presentes e que a viscosidade em temperatura acima de 30°C segue a ordem: linolenato, 
linoleato, estereato e oleato, todos apresentando comportamento reológico newtoniano. Lima durante seus 

estudos verificou que a produção de biodiesel, usando o óleo de babaçu extraído das amêndoas, por ter uma 

composição predominante de triacilglicerídeos de ácidos láuricos, possui excelentes qualidades para a 

transesterificação devido à sua cadeia curta que interage mais efetivamente com o agente transesterificante, 

obtendo-se um biodiesel com excelentes características físico-químicas. Enquanto que Paulo Christoff 

verificou que ao usar o óleo de fritura na produção de biodiesel veio a caracterizar assim a dispensa do 

processo de extração do óleo, além de ajudar o meio ambiente, pois este óleo acaba sendo jogado sem 

nenhum tratamento em rios, lagos, mares, causando danos para todos. A mistura pode reduzir a elevada 

concentração de componentes que em excesso podem se tornar indesejáveis quanto aos aspectos 

fluidodinâmicos e/ou oxidativo. O objetivo deste trabalho foi analisar as características físico-químicas 

seguindo as normas da Association of Official Analytical Chemists (AOCS), primeiramente dos óleos de 
fritura e babaçu, onde a partir dos quais foram sintetizados os seus respectivos biodieseis via 

transesterificação alcalina; esses em seguida foram purificados e analisados. As caracterizações foram 

através de análises físico-químicas de índice de acidez  ((AOCS Cd 5-40), umidade  ((AOCS Ca 2c-25), índice 

de saponificação  ((AOCS Cd 3c-1), densidade, índice de refração (AOCS Cc 7-25) e índice de ácidos graxos  

((AOCS Cd 3d-63). O óleo refinado após o seu uso em frituras pode apresentar características físico-

químicas e organolépticas diferentes do óleo inicial, em função disso o óleo de fritura necessitou de uma 

purificação onde foram pegos 100 mL de óleo de fritura lavando com água destilada algumas vezes e uma 

única vez com a solução de NaOH 0,1N, em seguida foi retirada a umidade e analisado, como pode ser 

observado na TABELA 1. A caracterização do óleo de babaçu mostrou que ele estava dentro dos limites 

para uma produção de um biodiesel adequado como mostra a TABELA 2, mesmo com seu índice de 

saponificação um pouco acima do limite. A mistura dos biodieseis foi feita usando uma proporção de 1:1, 

100mL de biodiesel de babaçu e 100mL biodiesel de óleo de fritura purificado medidos numa proveta de 
50mL, sendo o valor comparado com a média dos valores encontrados para os biodieseis de óleo de fritura 

purificado e babaçu. 
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Castro encontrou para o óleo de babaçu índices de acidez com valores 0,002. No entanto o óleo de babaçu 

encontra-se dentro dos parâmetros de qualidade com as normas AOCS, adequados para produção de 

biodiesel sem tratamento prévio; e de acordo com a ANVISA que estabelece um valor máximo de índice de 

acidez de 4,0 mg de KOH/g de óleo refinado.Os biodieseis de óleo de fritura purificado (soja) e babaçu foram 

obtidos pela reação de transesterificação alcalina em rota metílica, usando como catalisador o hidróxido de 

potássio na proporção de 1% a massa do óleo dissolvido em metanol. Os resultados encontram-se na 

TABELA 3. O índice de saponificação do óleo de babaçu foi de 298,27 mg KOH/g maior que o  encontrado 
na literatura de 233 mg KOH/g, já o biodiesel de óleo de fritura purificado obteve 232,56 mg KOH/g; esta 

diferença pode ser explicada pelo fato do óleo de babaçu ser composto por ácidos graxos de menor massa 

molecular média. Já o índice de acidez, apenas o biodiesel de babaçu encontra-se dentro dos limites 

estabelecidos pela ANP, enquanto o biodiesel de óleo de fritura purificado encontra-se fora deste limite, 

podendo ser explicado devido o processo de lavagem ter restado algum resíduo de ácido clorídrico usado na 

neutralização do catalisador e remoção de impurezas. A mistura de biodiesel de óleo de fritura purificado e 

babaçu (1:1) recém – preparadas, como mostra a TABELA 4, apresentou acidez de 0,421 mg KOH/g, bem 

abaixo do valor esperado pela média do índice de acidez do biodiesel de óleo de fritura purificado e babaçu 

que era 0,78 mg KOH/g. Então fica evidenciado que a mistura de biodieseis, por apresentar matéria primas 

diferentes,  como é o caso dos ácidos linoléico (óleo de soja) e láurico (óleo de babaçu) trás como 

consequência variações na composição química do produto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1. Parâmetros Físico-Químicas do Óleo de Fritura (soja) 

 

  

*Valores de Referência: The United States Pharmacopeia - USP 27; RDC Nº482, de 23/09/1999, da 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA.  

  Óleo de fritura 

(soja)  

Óleo de fritura 

(soja) purificado 
Valores da 

literatura 

Índice de 

Refração 
-  1,4687 ± 0,0005  1, 4688 ± 0,002 1,465 - 1,475*  

Umidade %  0,38 ± 0,11  0,46 ± 0,006 - 
Índice de 

Saponificação 
mg 

KOH/g 

239,76 ± 28,51 236,96 ± 5,21 180 - 200*  

Densidade g/cm³ 0,915 ± 0,000  0,917 ± 0,000 0,916 - 0,922*  

Índice de Acidez mg 
KOH/g  

1,12 ± 0, 018  0,85 ± 0,005 1,8 - 1,7*  

Índice de Ácidos 

Graxos 
%  3,13 ± 0,4  1,71 ± 1,61 -  

Unidade Índices 

TABELA 2. Parâmetros Físico-Químicas do Óleo de Babaçu 

Índices Unidade Óleo de Babaçu Limites da ANVISA 

Índice de Refração - 1,45 ± 0,0003 1,448 - 1,451 

Umidade % 0,28 ± 0,02 - 

Densidade g/cm³ 0,91 ± 0,004 0,903 - 0,924 

Índice de Saponificação mg KOH/g 268,45 ± 9,30 247 - 255 

Índice de Acidez mg KOH/g 0,0383 ± 0,15 -  

Índice Ácidos Graxos % 0,146 ± 0,44 - 
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Palavras - chaves: Biodiesel, Mistura, Caracterização. 
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TABELA 3. Parâmetros Físico-Químicas dos Biodieseis de Babaçu e Óleo de Fritura Purificado (soja) 

 

   Biodiesel de 

Babaçu 

Biodiesel de 

Óleo de fritura 

(soja) 

Limites da 

ANP 

Índice de Refração -  1,432 ± 0, 0003 1, 451 ± 0, 001 - 

Umidade %  0,15 ± 0, 116 1, 85 ± 0,14 0,05 

Índice de 

Saponificação 

mg 

KOH/g 
   

Densidade g/cm³ 0, 87 ± 0,002 0,86 ± 0, 000 0,850 - 0,900 

Índice de Acidez mg 

KOH/g  

0,63 ± 0,107 0,93 ± 0, 433 0,8 

Índice de Ácidos 

Graxos 

    

Índices Unidade 

298,27 ± 20,6 232,56 ± 14,2 - 

% 1,27 ± 0,59 0,84 ± 0,4 - 

 

    

Índice de Refração - 1,443 ± 0,0007 1,441 

Umidade % 0,093 ± 0,0371 1,00 

Índice de Saponificação mg KOH/g 254,00 ± 0,4 265,41 

Densidade g/cm³ 0,8744 ± 0,000 0,8650 

Índice de Acidez mg KOH/g 0,421 ± 0,2 0,78 

Índice de Ácidos Graxos % 0,867 ± 0,413 1,055 

Unidade Índices Resultado Estimado Mistura  

TABELA 4. Parâmetros Físico-Químicos da Mistura dos Biodieseis de Óleo de Fritura Purificado e 

Babaçu  
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O Cádmio, o Cobre, o Crômio e o Chumbo são tóxicos às plantas, aos animais e ao homem. Esses elementos 

estão presentes em fertilizantes fosfatados, a aplicação excessiva dos mesmos pode contribuir para o acúmulo 

desses metais no solo que por sua vez são absorvido pelas plantas comprometendo a cadeia alimentar. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a fitodisponibilidade dos metais potencialmente tóxicos na cultura de 

alface (Lactuca sativa L.) cultivada em planossolo de textura média com aplicação de fertilizantes fosfatados 

comercializados na cidade de Imperatriz/MA em condições de casa de vegetação. Para análise do teor total 

de Cd, Cu, Cr e Pb em três fertilizantes fosfatados comercializados na cidade de Imperatriz - MA foram 

utilizados quatro métodos: EMBRAPA, 1999, EDTA( LANTAMANN e MEURER, 1982), Método Mehlich 

I (EMBRAPA, 1999) e Método USEPA 3050B da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (Usepa, 1998a). 

Para determinar Cd, Cu, Cr e Pb no solo utilizou-se o método proposto pela USEPA (1986). A recomendação 

de adubação foi feita de acordo com as necessidades da cultura e os valores recomendados de adubação 

mineral foram convertidos para adubação comercial. A quantificação dos teores dos metais foi feita em 

espectrômetro de absorção atômica com chama (FAAS) VARIAN-modelo espectra AA-240. No 

delineamento experimental utilizou-se vasos de 6 dm3 de substrato para o cultivo dessa hortícula. As 
recomendações de adubação foram feitas de acordo com as necessidades da cultura. Dos quatro métodos de 

extração utilizados o mais recomendado a ser aplicado neste estudo de teor de Cu para o fertilizante A é o 

USEPA 3050B, se considerar a concentração obtida na extração, entretanto na avaliação dos fertilizantes B e 

C considera o método EMBRAPA. O método que extraiu  Pb com maior eficiência foi o EMBRAPA (1999). 

Para o Cd nos fertilizantes A, B, C o USEPA. Na extração de crômio o método que extraiu com maior 

eficiência foi o método USEPA por apresentar maior uniformidade nas repetições analíticas e 

conseqüentemente um menor desvio padrão (0,02) (fert. B e C). Os metais potencialmente tóxicos (Cu, Cd, 

Pb e Cr) contidos em formulações dos fertilizantes pesquisados neste estudo, solubilizaram -se 

diferentemente nos extratores USEPA, MEHLICH, EMBRAPA e EDTA. A tabela 1 apresentam os teores do 

valor médio (mg kg 
-1 

) obtidos em cada repetição analítica em  três fosfatos obtidos na cidade de Imperatriz - 

MA  pelos métodos USEPA 3050B, EMBRAPA, MEHLICH e EDTA. Seguido da aplicação do teste Tukey 

ao nível de significância de 0,05. Para efeito de análise estatística, utilizou-se um delineamento inteiramente 
casualisado com três repetições analíticas. Os resultados foram tratados estatisticamente mediante a Análise 

de variância (ANOVA) e aplicado o teste de Tukey entre as médias, por meio do programa estatístico 

Assistat versão 7.6 beta (2011). A diferença mínima significativa entre os métodos, pelo teste de Tukey 

variou de 0, 31129, no fertilizante A para o Cádmio, a 60, 91016 no fertilizante D para o Crômio sendo que 

na tabela 2 as médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. A análise estatística 

dos resultados revela que ocorreu diferença significativa no nível 0,05 (Tukey) entre as médias dos 

respectivos métodos analisados. Os valores encontrados para os fertilizantes fosfatados encontraram-se na 

faixa típica de concentração determinada por Amaral Sobrinho et al (2006). De acordo com a tabela 2 pode-

se observar que o solo tem características de acidez fraca com pH em água de 5,94 notando–se assim um leve 

aumento na concentração de alumínio que está no nível de nocividade para hortaliças (0,3 mmolc dm-1) de 

acordo com Almeida et al (1988). Após a correção do solo observou-se um leve aumento do pH com exceção 
do tratamento 5 ( fertilizante C), no qual houve uma diminuição do pH. No estudo do teor de cálcio + 

magnésio (46 mmol dm-3) antes do plantio é considerado baixo, pois está abaixo 60,1-100 mmol dm-3 de 

acordo Almeida et al (1988), sendo portanto que houve a diminuição dos mesmos, principalmente na 

concentração de Cálcio que variou de 33 mmol dm-3 antes do plantio para um intervalo de 9 à 13 mmol dm-3 

depois do plantio, devido as necessidades da planta. O carbono orgânico pode ser considerado alto, pois 

apresenta nível superior a 2%. O fósforo é considerado médio, pois varia entre 11 e 30 mg kg-1. (Almeida et 

al, 1988). Os teores dos metais encontrados no solo antes do plantio estão dentro dos valores orientadores 

para solo e água subterrânea de acordo com a CETESB (Cd< 0,5 mg kg
-1

; Pb:17 mg kg
-1

 ; Cu: 35 mg kg
-1

; Cr  

40 mg kg-1). Com exceção do Cádmio que esteve acima dos valores de referência de qualidade do solo. Os 
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Cádmio Crômio Chumbo

1   21,46667 a    1,06667 ab         3,83333  b                       

2  15,66667  b 2,23333 a       17,66667 a                        

3         8,16667   c       0,93333 ab         3,93333  b                       

4   10,50000  bc    0,23333  b         4,10000  b                       

DMS 5,69562 1,30333 2,91825

1   9,40000 a   69,43333  b         8,00000 a                        

2 7,66667  b 58,13334  b       17,26667 a                        

3   5,13333   c  42,86666  b         2,13333 a                        

4  7,23333  b  205,03330 a         1,86667 a                        

DMS 1,14003 60,91016 16,66020

1  3,40000 a    22,06667  b                             2,90000  b                       

2     1,66667   c     35,66667  b                          24,33333 a                        

3  2,86667  b    10,03333  b                             6,90000  b                       

4  3,00000  b 143,23330 a                          6,13333  b                       

DMS   0.36209 52,75122 6,180405,11230

Fertilizante C

                         15,26667  b                       

                         40,20000 a                        

                         19,40000  b                       

                         15,80000  b                       

                       18,80000  b                       

                         37,93333 a                        

                         12,10000   c                      

                         13,50000   c                      

2,64896

Fertilizante B

                        12,93333  b                       

                         18,10000  b                       

10,57404

Fertilizante A

                         46,30000 a                        

                         10,00000  b                       

Cobre

resultados indicam que a capacidade de complexação aumenta com o aumento da concentração matéria 

orgânica no solo. O efeito da concentração total de eletrólitos pode influenciar a atividade dos metais tóxicos 

na solução do solo, pois contribuem para a lixiviação destes metais pesados pela competição entre os cátions 

pelos sítios de adsorção. O solo analisado apresentou uma CTC que variou de 3,28 antes do plantio e de 2,4 à 

3,68 depois do plantio, o que indica alta percentagem de areias, o que pode torná-lo mais suscetível às perdas 
por lixiviação nos solos de baixa CTC. De acordo com a tabela 3 observa-se que as concentrações dos metais 

potencialmente tóxicos analisados estiveram abaixo do limite de toxidade, sendo que a mobilidade desses 

metais foi baixa, principalmente do Cobre, tanto na folha e talo. E as concentrações dos metais analisados 

foram maiores na raiz em todos os metais. De acordo com VENEZUELA (2001) concentração máxima diária 

de chumbo admitida para crianças de 0 a 5 anos é de 10 μg kg-1 de peso corpóreo. A ação de doses fracas (de 

acordo com o limite de ingestão diário: crianças 9 a 278 μg Pb/dia, adultos 20 a 282 μg Pb/dia) (OMS, 1998), 

ingeridas regularmente durante um certo tempo, e totalmente absorvidas, constitui o principal perigo do 

chumbo. E no presente trabalho as concentrações de chumbo variaram de 0,01 à 1,32 mg kg -1 não 

representando risco de contaminação. Na determinação do Cádmio as concentrações estiveram abaixo de 

0,02 mg kg -1 não indicando risco à saúde humana. A ANVISA recomenda ingestão diária de 35 mg por dia, 
e no caso deste estudo as concentrações de Crômio podem ser consideradas baixas, pois variaram de 0,007 a 

0,6  mg Kg 
-1

 de massa fresca de alface. As análises de Cobre estiveram abaixo dos valores encontrados por 

Pedrozo e Lima (2001) para alface (0,2 - 1,4 mg kg -1 de peso úmido), indicando que não há risco de 

toxidade, sendo que de acordo a ANVISA a ingestão diária recomendada para adultos é de 900 mg por dia. 

As espécies metálicas determinadas no solo apresentaram teores dentro dos valores orientadores para solo e 

água subterrânea de acordo com a CETESB, com exceção do Cádmio que esteve acima dos valores de 

referência de qualidade do solo. Para a amostra em branco (Tabela 3) indicam a disponibilização das espécies 

metálicas investigadas, mostrando que a adsorção de Pb2+, Cd2+, Cr3+ e Cu2+ pela alface se deve também à 

presença desses metais no solo, não apenas dos fertilizantes. Os teores encontrados na alface estiveram 

abaixo dos limites diários de ingestão, a fitodisponibilidade dos metais foi concentrado nas raízes e em menor 
concentração nas partes aéreas da planta, e os valores encontrados o que não representam riscos de toxidade 

com referente ao uso de fertilizantes fosfatados. Essas baixas concentrações podem estar relacionadas á 

complexação dos metais no solo, pois de acordo com as tabelas os metais foram concentrados no solo com o 

decorrer do plantio, ou até mesmo a lixiviação destes.  

 

Tabela 1. Concentração média (mg kg -1 ) de Cu, Cd, Cr e Pb extraída em três fertilizantes fosfatados 

comercializados na cidade de Imperatriz-MA pelos métodos USEPA, EMBRAPA, MEHLICH e EDTA. Foi 

aplicado o Teste de Tukey ao nível de significância de 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: USEPA,;2: EMBRAPA;3: MEHLICH; 4: EDTA. DSM: diferença mínima significativa 
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  pH   pH  ∆pH* M.O**   CTC  Al
3+ 

     Ca
2+

Mg
2+

   P
*** Cd Pb Cr(III) Cu

(H2O) (KCl) (%)
Cmol dm

-3    mmolc 

dm
-3

1 5,94 5 -0,94 2,9 3,28 3 33 13 11,69 1,30 0,27 ±  0,06 0,57 ± 0,06 13,03 ± 14,36

2 6,16 5,17 -0,99 2,18 3,68 2 10 13 6,66 15,70 ± 3,82 116,15 ± 9,40 63,80 ± 5,09 2,10 ± 0,40

3 5,99 6,00 -0,01 2,22 2,4 2 9 13 7,83 7,45 ± 6,01 119,45 ± 4,31 43,80 ± 5,80 1,05 ± 0,64

4 6,00 5,02 -0,98 2,53 2,72 3 10 13 12,18 17,15 ± 2,51 117,35 ± 12,80 53,85 ± 15,34 1,55 ± 0,07

5 5,22 4,97 -0,25 2,33 3,2 3 13 10 12,24 18,35 ± 2,33 107,40 ± 0,42 54,55 ± 20,01 4,05 ± 0,78

mg dm
-3

Pb Cd Cr Cu

BLK F 0,34556 0,01575 0,18995 nd

B1 F 0,21389 0,00094 0,00924 0,00002

B2 F 0,03299 0,00257 0,01460 0,00054

C F 0,01991 0,00139 0,00761 0,00100

B1 T 0,10876 0,00682 0,05971 0,00196

B2 T 0,10030 0,00551 0,03973 0,00063

C T 0,03189 0,00243 0,01488 0,00009

BLK R 1,32106 0,05644 0,60457 0,03731

B1 R 1,18357 0,07359 0,48745 0,02944

B2 R 1,00139 0,07778 0,53861 0,01944

C R 0,56605 0,02005 0,22097 nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Antes do plantio; 2- branco; 3 trat. C; 4- trat. B1; 5 trat. B2; ; * Diferença entre pH em KCl e pH em água 

;**M.O: Matéria Orgânica; *** Fósforo extraido pelo método Mehlich 1. 

 

Tabela 2- Resultados de análise de solo (camada de 0 a 20 cm) para avaliação da fertilidade. 

 

Tabela 3- Concentração (mg Kg -1) de Cádmio Cobre Crômio e Chumbo em alface (Lactuca sativa L.) 
cultivada a partir de três fertilizantes fosfatados comercializados na cidade de Imperatriz - MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BLK: branco; F: folha; T: talo; R:raiz 

 

Palavras - chave: fertilizante, FAAS, metais. 
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PRAGAS EM GRÃOS ARMAZENADOS 

 

Orientanda: Eliene Sousa LOPES – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Licenciatura – Habilitação em Química - CESI-UEMA  
 

Orientador: José Fábio França ORLANDA 

Prof. DSc. Depto. de Ciências - CESI/UEMA - Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) 

 

Os danos sofridos pelos grãos armazenados são definitivos e irrecuperáveis, isto porque, o processo de 

alimentação das pragas de grãos armazenados causa uma considerável perda de peso, redução de nutrientes e 

do poder germinativo em sementes (ARAUJO et al., 2001). Este problema é mais importante para os 

agricultores de subsistência, para os quais os grãos armazenados fazem parte da alimentação básica  

(SILVA-AGUAYO et al., 2004) e as condições de armazenamento são precárias. A proteção dos produtos 

agrícolas é essencial em muitos países detentores de uma estocagem inadequada e/ou condições climáticas 

que favoreçam o desenvolvimento das pragas (AL-JABR, 2004). Porém, o uso de inseticidas sintéticos causa 

desequilíbrios nas culturas e demais populações vegetais e animais presentes no ecossistema onde o 
inseticida foi aplicado, podendo, ainda, poluir os recursos hídricos, desencadear o desenvolvimento de 

insetos resistentes e deixar resíduos tóxicos para o ser humano. Além disso, pode, com certa freqüência, em 

áreas rurais distantes, implicar em risco elevado devido ao desconhecimento sobre o uso adequado 

(IANNACONE et al., 2005). A crescente pressão sobre as indústrias de grãos para reduzirem sua 

dependência ao uso de inseticidas químicos sintéticos, tem levado à adoção do manejo integrado de pragas 

(SILVA et al., 2006), no qual, a utilização de extratos vegetais atua fortemente, pois, devido às características 

de produtos naturais, de baixas toxicidade e persistência, fazem com que os extratos vegetais sejam 

associados a um menor impacto ambiental. Os extratos vegetais são de fácil utilização e obtenção, de baixo 

custo, e minimizam os problemas apresentados pelos produtos químicos, constituindo-se em um importante 

método de controle a ser adotado, principalmente pelos pequenos agricultores, por apresentaram menor 

probabilidade de desenvolvimento de resistência nos insetos, não deixarem resíduos tóxicos e serem 
compatíveis com outros métodos de controle (PORCA et al., 2003), embora produtos naturais  não possam 

ser automaticamente assumidos como sem risco. No caso dos produtos armazenados, a importância dos 

inseticidas naturais é ainda maior, visto que os resíduos químicos dos inseticidas sintéticos permanecem 

acumulados por mais tempo, pelo fato de praticamente não haver atividade metabólica no vegetal e, em 

particular, pela não ocorrência da ação de fatores climáticos, como chuva, sol, vento e outros, o que poderia 

reduzir mais rapidamente o nível de resíduos nas sementes e grãos tratados (ALMEIDA et al., 2005).  

Novas substâncias são necessárias para o efetivo controle de pragas em grãos armazenados, oferecendo maior 

segurança, seletividade, biodegradabilidade, viabilidade econômica, aplicabilidade em programas integrado 

de controle de insetos e baixo impacto ambiental. O presente trabalho teve como objetivo avaliar atividade 

inseticida do óleo essencial de arruda sobre Acanthoscelides obtectus em grãos armazenados.  

O óleo essencial foi extraído de 30 gramas de mistura de folhas, flores e escapos da espécie  

Ruta graveolens L. com 300 mL de água destilada, por hidrodestilação em um sistema de Clevenger, 
mantendo-se a temperatura de 100 °C. Em seguida, o óleo essencial foi analisado em um cromatógrafo 

gasoso acoplado a um espectrômetro de massas (Modelo HP 5890). A identificação dos constituintes 

químicos foram utilizadas duas bibliotecas do equipamento e índice de retenção que foram comparados com 

dados da literatura. A atividade inseticida do óleo essencial de arruda foi verificada empregando diferentes 

concentrações em 20 gramas de feijão à temperatura de 24,8 ± 0,8 ºC, umidade relativa de 79,2 ± 4,4% e 

fotofase de 12 horas. Após cinco dias do confinamento, efetuou-se a contagem dos insetos vivos e mortos.  

Os adultos emergidos foram quantificados e descartados em avaliações diárias, a partir do 35º dia do 

confinamento até o término da emergência (cinco dias consecutivos sem emergência). A determinação do 

óleo essencial de Ruta graveolens L. foi realizado pelo processo de hidrodestilação por arraste de vapor 

d‘água (aparelho de Clevenger modificado), fundamentado na tensão de vapor mais elevada do óleo em 

relação à água. O rendimento do óleo extraído foi calculado para a relação massa do óleo, medida por sua 
densidade a partir do volume de óleo obtido no sistema de extração, dividido pela massa fresca da amostra. 

Neste estudo pode-se observar que o rendimento máximo do óleo extraído foi verificado no tempo de 

extração de 4,0 horas, obtendo-se um volume de óleo essencial igual a 0,44 mL para uma massa fixada em 30 

g para 300 mL de água destilada a temperatura de 100 °C. O rendimento obtido foi de 1,291% ± 0,02 

(CV=13,90%; n = 10). Dessa forma, propõe-se que o tempo ideal seja de 4,0 horas, que corresponde a um 

rendimento de 100% de óleo essencial. Os bioensaios realizados demonstraram que o óleo essencial de 

arruda acima da dose de 25 µL/20g de feijão apresentou maior toxicidade aguda, causando 100% de 

mortalidade em adultos Acanthoscelides obtectus em grãos de feijão. Na concentração de 0,5 µL/20g de 

feijão não apresentou mortalidade dos insetos em estudo, permitindo porcentagem de emergência de 75,64%. 
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A toxicidade observada neste trabalho, para o óleo essencial de arruda pode está relacionada com a presença 

de 2-nonanona e 2-undecanona (metil-cetonas), principais componentes majoritários de reconhecida eficácia 

como bactericida. Com base nos resultados obtidos, existe a possibilidade do uso do óleo essencial de arruda 

para o controle de insetos em grãos armazenados. Mas, requer maiores investigações à cerca do 

custo/benefício desta prática e novos estudos são necessários antes de seu uso sistemático. 

 

Palavras-chaves: Óleo essencial, Ruta graveolens L., atividade inseticida. 
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Os corantes têxteis, principalmente os azocorantes, representam um problema ambiental emergente. Uma 

grande quantidade de resíduos de corantes é descartada nos efluentes durante o processo de tingimento na 

indústria têxtil. O problema surge não só devido à cor no efluente, como também devido aos resíduos que 

podem passar a prejudicar potencialmente a jusante de um rio ou manancial. Os problemas ambientais têm se 

tornado cada vez mais críticos e freqüentes, principalmente devido ao desmedido crescimento populacional e 

ao aumento da atividade industrial. Os problemas devido à ação antrôpica têm atingido dimensões 

catastróficas, podendo ser observados através de alterações na qualidade do solo, ar e água  

(KUNZ et al., 2002). Os efluentes têxteis são considerados de alto poder tóxico para a biota aquática, além de 
causarem eutrofização das águas, alterações na demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e no oxigênio 

dissolvido, redução da fotossíntese, devido à diminuição de entrada de luz na água, diferentes graus de 

toxicidade, mutagênese e carcinogênese. Quando esses efluentes sofrem reações químicas com outros 

compostos no meio, seja por carvão ativado, ou por tratamentos químicos, ocorre à formação de aminas 

aromáticas, as quais podem ser mais tóxicas do que o próprio corante inicial, contido no efluente 

(RODRIGUES, 2003). Em recentes revisões sobre tecnologias emergentes para o tratamento de resíduos 

industriais, encontra-se descrita a grande parte das tecnologias avançadas para tratamento de efluentes 

têxteis. Alguns processos, como o de ozonização, apresentam custo muito elevado. Outros processos, como a 

eletrólise, permitem uma eficiência maior que os sistemas convencionais, com um baixo custo operacional. 

As técnicas de tratamento fundamentadas em processos de coagulação, seguidos de separação por flotação ou 

sedimentação, apresentam uma elevada eficiência na remoção de material particulado. No entanto, a remoção 
de cor e compostos orgânicos dissolvidos mostra–se deficientes. Os processos de adsorção em carvão ativado 

apresentam uma eficiência significativamente maior, contudo em função da superfície química do carvão ser 

positiva, a adsorção de corantes de caráter catiônico é uma limitação bastante importante. Outras reações 

como hidrólise, fotólise, ionização, vaporização e adsorção físico-química, podem ocorrer no meio ambiente, 

levando à degradação de compostos. Para o tratamento de efluentes têxteis, a combinação de métodos 

mostra-se mais adequada, devido à presença de corantes que normalmente são resistentes à degradação nos 

sistemas convencionais de tratamento. Em geral tem sido dada uma maior ênfase aos métodos que combinam 

os processos biológicos com alternativas físicas ou físico-químicas, tais como floculação, adsorção ou 

oxidação química (KUNZ et al., 2002). Dentre os processos que são eficientes para descoloração de águas da 

indústria têxtil incluem ultrafiltração, adsorção em carvão ativado, ou precipitação com cal. Os processos de 

lodo ativado ou lagoas aeradas são ineficientes para a descoloração, embora eles consigam a redução da 

demanda química de oxigênio. Essa ineficiência para descoloração é provavelmente devido ao baixo 
conteúdo de nutrientes (nitrogênio e fósforo) nestas águas, e à toxicidade causada pela presença de 

compostos fenólicos (RODRIGUES, 2003). O acentuado desenvolvimento da biotecnologia tem propiciado 

muitas alternativas que viabilizam o tratamento biológico de efluentes industriais. Trabalhos recentes 

destacam que diferentes efluentes são tratados por esses processos. Vários são os processos biológicos que 

vem sendo estudados para o tratamento dos resíduos da indústria têxtil visando à descoloração destes.  

Ao longo dos anos inúmeras culturas microbianas têm sido testadas e muitas vêm sendo aplicadas na 

descoloração de corantes têxteis (BANAT et al., 1996). 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 e ESPOSITO, 2000). Um grande número de enzimas, 

provenientes de uma variedade de vegetais e microrganismos, vem sendo apresentado como capaz de 

desempenhar importantes papéis em diferentes aplicações para tratamento geral dos resíduos. 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. 

Alguns tratamentos enzimáticos vêm sendo estudados com o objetivo de remover grupamentos fenólicos do 

meio ambiente. A enzima peroxidase é conhecida por sua capacidade de remoção de grupamentos fenólicos e 
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aminas aromáticas de soluções aquosas e também de descoloração de efluentes da indústria têxtil. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aplicação das enzimas peroxidase extraídas de frutas, na 

degradação enzimática de azocorante em meio aquoso. As amostras de buriti foram coletadas em feiras livres 

na cidade de Imperatriz (MA), em diferentes estágios de maturação. Após a coleta, os melhores frutos foram 

separados, lavados em água corrente e água destilada. Em seguida, a polpa foi separada, armazenadas em 
frascos de vidro envolvidos com papel alumínio e mantidos sob refrigeração até o momento das análises. 

Para obtenção do extrato bruto, fonte de peroxidase, uma massa de 25 g da amostra de fruta foi picado em 

pequenas fatias e homogeneizado em um liquidificador com 100 mL de tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 5,0). 

Em seguida, esse material será filtrado e centrifugado (18000 rpm) a 4 °C durante 5 minutos e o sobrenadante 

(fonte enzimática) foi armazenada em refrigerador a 4 °C. A atividade de peroxidase foi determinada usando-

se o substrato guaiacol e peróxido de hidrogênio, como descrito por Khan & Robinson (1994) com 

modificações. A mistura de 1,5 mL de solução 1% de guaiacol em tampão citrato-fosfato 0,05 M (pH 5,5) e 

1,2 mL de tampão citrato-fosfato 0,05 M (pH 5,5), foi previamente incubado em cubeta a temperatura 

ambiente durante 10 minutos em espectrofotômetro Femto 800 XI. Em seguida adicionada 0,4 mL de solução 

0,33% de H2O2 em tampão citrato fosfato 0,05 M (pH 5,5) e 0,1 mL da enzima bruta. A reação foi 
registrando-se o aumento na absorbância a 470 nm durante 5 minutos a 35 °C contra o branco. Uma unidade 

de atividade de peroxidase será definida como a quantidade de enzima que causa um aumento de  

0,001 unidades de absorbância por minutoOs experimentos para avaliar a degradação dos azocorantes em 

fase aquosa, pelas enzimas peroxidase extraída de frutas na forma livre, foram conduzidos à temperatura 

ambiente (25 ºC), em variados parâmetros como pH, concentração de enzima, concentração de corante, 

quantidade de H2O2 e temperatura, a fim de determinar as condições ótimas para remoção do analito e tempo 

de contato, conforme procedimento descrito por MOHAN et al. (2005). Na simulação foi realizada uma série 

de experimentos, variando o pH (2 a 9), concentração de corantes (0 a 10 mg/L), quantidade de enzima 

(2,985 a 29,85 U/mL) e temperatura (20 a 70 ºC). Para a correção do pH, foi utilizado ácido cítrico, o mesmo 

empregado para a preparação do tampão citrato–fosfato. Todos os experimentos foram realizados em 

triplicata. O acompanhamento da cinética de degradação foi utilizado um espectrofotômetro FEMTO 800 XI. 

As leituras de absorbância foram feitas para os compostos orgânicos nos comprimentos de onda com maior 
absorção de energia e o cálculo para determinar a porcentagem de remoção dos compostos foi feito de acordo 

com a equação da reta. Os resultados mostraram que o fruto de buriti (Mauritia flexuosa) apresentou 

concentração da enzima peroxidase de 9,65 Unidades mL1-, que são responsáveis pela deteorização oxidativa 

da fruta. O tratamento térmico dos extratos concentrados foi realizado através do aumento da temperatura  

(4 a 70 °C) por um período de 5 dias, com determinações da atividade residual a cada 12 horas. O estudo do 

tratamento térmico dos extratos concentrados nas temperaturas de 4 a 70 °C durante o período de cinco dias 

permitiu verificar que a atividade diminuiu com o aumento da temperatura e tempo de exposição do extrato 

enzimático. A enzima peroxidase apresentou inativação máxima de 40% após 5 dias de tratamento, a 70 °C. 

Os resultados iniciais, obtidos com o corante alaranjado de metila, mostram que houve uma descoloração de 

1,84%, como pode ser observado através da redução da absorbância no comprimento de onda, 480 nm. 

Os ensaios de descoloração com o corante alaranjado de metila mostraram que as condições ótimas de 
atuação da enzima, nas quais se obteve descoloração foram: pH na faixa de 4,0 e 5,0, quantidade de  

H2O2 (2 mmol L-1) de 0,5 mL de corante em estudo, e de 0,5 mL de enzima bruta, concentração de corante de 

25 mg L-1 e temperatura de 30 ºC. Com as alterações realizadas na metodologia aumentaram a degradação 

enzimática do corante alaranjado de metila de 1,84 para 25,92%. Tendo ainda em vista que as informações 

referentes à atividade enzimática presentes no fruto de buriti podem resultar na utilização de ensaios de 

degradação de compostos orgânicos em meio aquoso. 

 

Palavras-chaves: Peroxidase, enzimas, degradação enzimática 
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Os mosquitos são insetos dípteros, pertencentes à Família Culicidae, conhecidos também como pernilongos, 

muriçocas ou carapanãs. Os adultos são alados, possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, variam 

de 5mm a 10mm de comprimento e se distinguem dos demais insetos da ordem pela presença de escamas 

sobre as veias alares presente nas asas. Atualmente são conhecidos cerca de 3.500 espécies de mosquitos 

descritas. Sua importância maior está relacionada à transmissão de múltiplas doenças de grande relevância na 
saúde pública como a malária, a febre amarela, o dengue, e vários tipos de encefalites e outras arboviroses. 

(CROSSKEY, 1988; CONSOLI & LOURENÇO DE OLIVEIRA 1994; FORATTINI, 2002). As arboviroses 

são doenças causadas por um grupo de vírus denominado arbovírus e são mantidos em natureza mediante 

transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados suscetíveis e artrópodes hematófagos, ou de hospedeiro 

artrópode a hospedeiro artrópode e repassados a novos vertebrados suscetíveis através da picada do inseto 

vetor (CRUZ & VASCONCELOS, 2008). As principais arboviroses de interesse humano descritas no Brasil 

são: febre amarela, dengue, oropouche e mayaro (SILVA & ANGERAMI, 2008). Embora o Maranhão seja 

considerado área endêmica de várias arboviroses como a febre amarela, dengue etc., poucos trabalhos são 

registrados na região no sentido de estudar os mecanismos de ocorrência dessas doenças e a distribuição de 

seus agentes transmissores. Portanto, faz-se necessário a realização de pesquisas, visando o conhecimento 

mais detalhado dos culicídeos predominantes no Maranhão. A pesquisa objetivou investigar a diversidade e 
frequência da fauna de Culicidae incriminados como vetores de arbovírus no município de Caxias localizado 

na região leste Maranhense. As coletas ocorreram na zona rural do município de Caxias, no povoado Junco, 

durante o período chuvoso, em ciclos bimestrais, sendo realizada nos meses de fevereiro, abril e junho de 

2011. Em cada campanha, as coletas ocorreram durante três dias consecutivos, com a utilização de dois tipos 

de armadilhas instaladas no peri e no extradomicilio: armadilhas luminosas tipo CDC (Fig. 1) e armadilha de 

Shannon (Fig. 2).  Foram instaladas quatro armadilhas CDC, sendo duas por residência, no horário das 16h00 

às 21h00. No peridomicílio, foram colocadas a 1,5 metro de altura do solo e no extradomicílio, em estrato da 

copa de árvores, a uma altura de 7 a 10 metros. Nos períodos crepusculares, das 05h30 às 06h30 e das 17h30 

às 18h30 foram utilizadas as duas armadilhas de Shannon, onde os mosquitos eram atraídos por uma isca 

equina colocada dentro da armadilha e em seguida eram capturados por dois coletores que permaneciam 

simultaneamente na armadilha, ambos manuseando um tubo mecânico de aspiração. Após a captura dos 

mosquitos, os espécimes foram sacrificados com acetato de etila embebido em algodão e, posteriormente, 
transferidos para gaiolas entomológicas constituídas com copos de plástico (500 ml) com tampas cobertas 

com filó. Em seguida, as gaiolas foram colocadas em caixas de isopor e transportadas até o Laboratório de 

Entomologia Médica – LABEM, do CESC/UEMA, onde o material foi triado, montado e identificado em 

nível de gênero, com auxílio de microscópio estereoscópico e a utilização de chaves dicotômicas específicas.  

Foram coletados um total de 1200 espécimes de Culicidae distribuídos em 11 gêneros: Aedeomyia Theobald, 

1901; Aedes Meigen, 1818; Anopheles Meigen, 1818; Coquillettidia Dyar, 1905; Culex Linnaeus, 1758; 

Haemagogus Williston, 1896; Limatus Theobald, 1901; Mansonia Blanchard, 1901; Psorophora Robineau-

Desvoidy, 1827; Uranotaenia Lynch-Arribálzaga, 1891 e Wyeomyia Theobald, 1901. Do total de espécimes 

coletados, 1107 (98%) foram capturados com armadilhas de Shannon e apenas 93 (2%) com a armadilhas 

CDC (Tabela 1). Nas coletas com a Shannon, o ambiente extradomiciliar foi o mais abundante com 718 

exemplares capturados e 11 gêneros; no peridomicílio verificou-se a presença de 389 espécimes e 9 gêneros 
(Fig. 3). Na utilização da armadilha CDC, o ambiente extradomiciliar também foi o mais abundante com 68 

exemplares capturados e 5 gêneros; no peridomicílio verificou-se 25 espécimes e apenas  3 gêneros (Fig. 4). 

Em relação à frequência horária dos mosquitos coletados com a Shannon, verificou-se maior prevalência de 

espécimes capturados no intervalo de 17h30 às 18h30 (Tabela 2). Do ponto de vista epidemiológico, a área 

de coleta, apresenta características ecológicas favoráveis às interações hospedeiras com seus respectivos 

agentes patológicos principalmente no que diz respeito à introdução e propagação de arbovírus silvestres, 

devido à riqueza e abundância dos culicídeos capturados e envolvidas na transmissão de doenças endêmicas 

revelando a necessidade de uma vigilância entomológica permanente na área. 
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Espécies 
Armadilhas 

Total 
CDC Shannon 

Aedeomyia  Theobald, 1901 09 19 28 

Aedes  Meigen, 1818 - 58 58 

Anopheles  Meigen, 1818 14 232 246 

Coquillettidia  Dyar, 1905 16 155 171 

Culex Linnaeus, 1758 42 297 339 

Haemagogus Williston, 1896 - 03 03 

Limatus Theobald, 1901 - 40 40 

Mansonia  Blanchard, 1901 05 113 118 

Psorophora  Robineau-Desvoidy, 1827 - 170 170 

Uranotaenia  Lynch-Arribálzaga, 1891 07 02 09 

Wyeomyia Theobald, 1901 - 18 18 

TOTAL 
 93 

(2%) 

1107 

(98%) 

1200 

(100) 

Fig. 1: Armadilha CDC utilizada para coleta de 

Culicídeos na localidade Junco, Caxias-MA. 

Fig. 2: Armadilha de Shannon utilizada para 

coleta de Culicídeos, no Junco em Caxias-MA. 

Tabela 01: Lista dos gêneros de Culicidae coletados com armadilha Shannon e CDC na localidade 

Junco, nos meses de fevereiro, abril e junho. 
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Fig. 3: Total de espécimes coletados na Shannon no peri e extradomicílio na localidade Junco, Caxias-MA 
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Palavras-chave: Culicidae, vetores, arbovírus 
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Espécies 

ARMADILHA SHANNON 

Peridomicílio Extradomicílio 

05h30 -06h30 17h30 - 18h30 05h30 - 06h30 17h30 - 18h30 

Aedeomyia  04 07 - 08 

Aedes  18 15 06 19 

Anopheles 08 51 04 169 

Coquillettidia 14 31 07 103 

Culex 56 59 22 160 

Haemagogus - - - 03 

Limatus - 13 - 27 

Mansonia 20 25 09 59 

Psorophora 26 33 09 102 

Uranotaenia - - - 2 

Wyeomyia - 9 - 9 

TOTAL 
146 

(13%) 

243 

(22%) 

57 

(5%) 

661 

(60%) 

Fig. 4: Total de espécimes coletados na CDC no peri e extradomicílio na localidade Junco, Caxias-MA. 

Tabela 02: Distribuição e frequência horária das espécies de Culicídae capturados com armadilha de 

Shannon no peri e extradomicílio na localidade Junco. 
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BIOSSORVENTE DE ÍONS DE CÁDMIO E CHUMBO 
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O estudo de biomassa para remoção de metais potencialmente tóxicos teve seu início na década de 80 

(KUYUCAK e VOLESKY, 1988). Vários estudos confirmaram a habilidade deste material para remoção de 

diferentes espécies metálicas (BROWN et al., 2000; WANG, XUE et al., 2006) e de componentes orgânicos 

(HO E MCKAY, 1998; AKSU, 2005) do meio aquoso, de modo que, logo em seguida veio o reconhecimento 

como biossorvente (CHUBAR et al., 2004; PAVAN et al., 2008). A biossorção é o processo de adsorção que 
se refere à ligação passiva de íons metálicos por biomassa viva ou morta. Um método bastante eficaz e 

versátil utilizado na remoção de metais tóxicos em solução aquosa é a adsorção (GUPTA et al., 2000; 

SOUSA et al., 2007). O principal adsorvente utilizado para a remoção de vários compostos orgânicos e íons 

metálicos é o carvão ativo. Porém, o alto custo deste material é um sério problema (GUPTA et al., 2003; 

POLLARD et al., 1992). Entretanto, a procura de novos materiais biológicos de fonte renovável, baixo custo, 

fácil manuseio e com menor impacto ambiental vem sendo incentivada para este objetivo (SAEED et al., 

2005; HORSFALL et al., 2006; AGARWAL et al., 2006). Este trabalho teve por objetivo avaliar a 

capacidade de adsorção do Pequi no processo de remoção de Cd e Pb em soluções sintéticas. As amostras de 

pequi foram adquiridas em feiras e nos mercados da cidade de Imperatriz-MA, onde foram separados os 

frutos, as cascas foram submetidas à secagem ao sol para tirar o excesso de água, depois de secas foram 

levadas à estufa de circulação de ar por 24 horas a temperatura de 40º C, decorrido o tempo de secagem as 
amostras foram trituradas em liquidificador para obtenção do pó. O experimento de biossorção dos metais foi 

realizado no tempo de 240 min. em massas do adsorvente de2, 4, 8, 10, 15, 20, 30 e 40g, sob agitação à 

temperatura ambiente e solução de concentração 25 mg L-1 contendo íons de Cd2+ e Pb2+com pH ajustado em 

5,0  foram utilizados frascos de Erlemayer de 250 mL, após agitação as amostras foram colocadas em 

repouso, seguida de filtração com papel de filtro quantitativo. As concentrações dos metais foram 

determinadas por meio de espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS), com corretor de fundo 

com lâmpada de deutério. Os resultados obtidos nas etapas executadas neste trabalho, nas condições 

experimentais descritas, indicam que o sistema de adsorção da casca do pequi (Caryocar brasiliense Camb) 

em batelada foi mais eficiente na remoção de Pb do que de Cd. A etapa inicial deste trabalho investigou se 

existe a possibilidade de utilização da biomassa da casca do pequi (Caryocar brasiliense Camb) no 

tratamento de efluentes que contenham cádmio (II) e chumbo (II). Os resultados da influência da 

concentração inicial das espécies metálicas na capacidade de troca iônica da casca de pequi após 4 horas em 
uma massa de 2g do adsorvente encontram-se na Figurara 1. A remoção de Pb (II) e Cd (II) mostrou-se 

dependente da concentração inicial. A casca do piqui apresentou comportamento similar de troca iônica para 

ambas as espécies metálicas, a capacidade de adsorção aumentou á medida que a concentração de Cd e Pb 

aumentaram, com tendência de alcançar um patamar de valores de entre 5 a 50 mg L-1. A capacidade de 

adsorção da casca de pequi aumentou cerca de 19,8 vezes  para o Pb e 41 vezes para o Cd para concentração 

iniciais na faixa de 5 a 50 mg L-1. A influência do pH da solução na remoção de Pb (II) e Cd (II) pela casca 

de pequi é apresentada na Figura 2, neste estudo manteve-se constante concentração da solução e variou-se o 

pH.  O resultado da percentagem de remoção esta ilustrado na Figura 2, observa-se que a adsorção dos íons 

Pb2+ e Cd2+ pela casca de pequi variaram com o pH do meio.  A adsorção foi favorecida à medida que 

aumentou-se o pH. Esse comportamento sugere a adsorção de ambos os íons pelo grupo hidroxila (-OH) e 

provavelmente pela o carbonila (C=O) presente na estrutura da casca do pequi. Em meio ácido de pH baixo, 
os íons OH

-
 competem com os íons Pb

2+ 
e Cd

2+
 pelos grupos hidroxila e carbonila de forma que a adsorção é 

menor. Quanto maior o valor do pH menor a quantidade de íons H+ na solução, portanto menor a competição 

por íons Pb2+ e Cd2+ pelo OH- e C=O aumentando a adsorção dos mesmos. A alta eficiência de remoção 

observada para o Pb (II) e Cd (II) neste estudo pode estar relacionada ao fato que de íons metálicos em 

valores de pH alto podem formar complexos de hidróxidos solúveis. A casca de pequi no ensaio com 

concentração inicial do chumbo e cádmio indicou que a remoção depende da concentração da solução 

(Figura 3), no entanto, eficiência de remoção foi maior para o cádmio. A casca de piqui mostrou-se eficiente 

como material alternativo para ser usada na remoção de chumbo e cádmio em solução aquosa e 
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consequentemente podendo ser uma alternativa adicional na remoção desses metais em resíduos líquidos 

industriais contendo baixas concentrações de chumbo e cádmio.  
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Figura 1 – Efeito da concentração inicial do Pb2+e Cd2+ na capacidade de troca na casca de pequi (Caryocar 

brasiliense Camb) 
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Figura 2 – Efeito do pH do Pb2+e Cd2+ na capacidade de troca na casca de pequi (Caryocar brasiliense 

Camb) 
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Figura 3 – Eficiência a concentração inicial do Pb2+e Cd2+  na casca de pequi (Caryocar brasiliense Camb) 

 

Palavras-chave: Biossorção, adsorção, FAAS. 
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A malária é uma doença infecciosa e febril, aguda causada por protozoários e transmitida por insetos vetores 

do gênero Anopheles. É reconhecida como grave problema de saúde pública no mundo atingindo 40% da 

população de mais de 100 países, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (PORTES et al., 2010). 

No Brasil, 99,8% da transmissão da malária concentra-se na Amazônia Legal com 807 municípios que 
registram em média 500 mil casos por ano (SVS/ MS, 2008). No Maranhão, em 2009, registrou-se 5.708 

casos, e de janeiro a novembro de 2010 foram 3.903 notificações (SIVEP MALARIA/MS, 2010). 

Atualmente há registro de 24 espécies de anofelinos no Maranhão, dentre as quais destacam-se An. 

triannulatus, An. darlingi, An. albitarsis, An. nuneztovari, An. aquasalis e An. evansae (REBÊLO et al, 

2007). Estudos mais recentes em São Mateus registraram quatro espécies: An. triannulatus, An. darlingi, An. 

albitarsis, An. nuneztovari (SANTANA, 2008). Veras-e-Silva et al (2010) na região dos cocais ,no município 

de Bacabal, também registrou as mesmas quatro espécies utilizando métodos alternativos de coleta No 

entanto, deve-se destacar que não somente à comunidade deve ser atribuída total responsabilidade para o 

combate ao vetor. Outros setores municipais devem estar envolvidos na ação, possibilitando o melhoramento 

nas condições de urbanização e habitação; a coleta regular de lixo; o abastecimento permanente de água 

encanada; e a educação escolar (TAUIL, 2001). Com essa atuação conjunta as medidas de prevenção 
poderiam ter um efeito satisfatório. Este quadro levou à realização desse trabalho junto à comunidade da 

zona rural do municipio de São Mateus, com vistas a esclarecer aos moradores sobre a malaria, as formas de 

prevenção e a importância da participação comunitária para o controle dessa doença. As campanhas foram 

realizadas nos meses de julho e setembro de 2011, sendo que a escolha dos meses de realização das 

campanhas foi por motivos logísticos, e não metodológicos. Nas campanhas foram utilizados vários materiais 

didáticos e científicos, tais como, folderes (Fig. 02), banners, panfletos com informações sobre a doença, 

também foi utilizada uma coleção de Anopheles previamente montada (Fig. 03), e alguns mosquitos vivos 

em gaiolas entomológicas apropriadas (Fig. 04 Antes da realização das campanhas foram realizadas coletas 

para a verificação da freqüência e diversidade das espécies de Anopheles da localidade, utilizando-se de 

capturas ativas de fêmeas de Anopheles pelo método de atração humana. Todas as expedições para captura 

de anofelinos e campanhas de educação serão realizadas com a colaboração dos Técnicos de Entomologia da 

Secretária de Vigilância Epidemiológica do município. As capturas por atração humana foram realizadas no 
peri e intradomicílio simultaneamente das 18h00 às 21h00. O trabalho era realizado em uma única residência 

por noite sendo selecionada pela presença de um caso notificado de malaria. Todos os coletores tinham 

experiência na captura de anofelinos e estavam protegidos por camisa e calças compridas e meiões longos de 

cor preta. As fêmeas de Anopheles que eram coletadas com o auxilio de capturados tipo Castro e foco 

luminoso orientado ao pousarem para o repasto sanguíneo. As gaiolas eram colocadas em caixas de isopor 

com papeis-toalha molhados para conservar a umidade e a temperatura necessária para manter os mosquitos 

vivos durante o transporte até o Laboratório. Os mosquitos capturados eram utilizados nas campanhas para 

que os moradores tenham o conhecimento da morfologia do vetor.  Nas campanhas, A abordagem inicial ao 

público, formado em sua maioria por mulheres e crianças, moradores locais, foi realizada através da 

apresentação de um teatro educativo e interativo, visando chamar a atenção para a problemática das doenças 

discutidas, de maneira lúdica, no entanto,com uma linguagem adequada e de fácil entendimento do público. 
Além disso, foram utilizados banners e amostras de mosquitos anofelinos em suas diferentes etapas de 

desenvolvimento, assim como exposição oral das principais formas de transmissão e prevenção das doenças 

endêmicas em questão e distribuição de folders informativos das doenças visando contribuir para o 

conhecimento e informação destas populações e profissionais da saúde, bem como o controle dessas doenças 

endêmicas no município através da educação. Foram coletados 227 espécimes do gênero Anopheles com o 

método de atração humana, distribuídos em cinco espécies, todas pertencentes ao subgênero Nyssorhynchus 

(Blanchard, 1902): Anopheles (Nys) albitarsis (Lynch Arribálzaga, 1878), Anopheles (Nys) darlingi (Root, 

1926), Anopheles (Nys) nuneztovari (Gabaldón, 1940) e Anopheles (Nys) oswaldoi (Peryassú, 1922), 

Anopheles (Nys) triannulatus (Neiva & Pinto, 1922). De acordo com a tabela 1, observou-se que a espécie 
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mais abundante foi An. darlingi com 45,4% (103 espécimes) da amostra total, seguida de An. nuneztovari 

com 43,6% (99), An. triannulatus com 7% (16) e An. albitarsis com 3,1% (7). O ambiente mais abundante foi 

peridomicílio com 67,8% da amostra (154 espécimes), sendo An. darlingi a espécie mais abundante neste 

ambiente com 84 indivíduos capturados. Enquanto que no intradomicílio registraram-se 32,2% da amostra 

(73 espécimes), sendo a espécie mais abundante o An. nuneztovari com 42 exemplares. Destaca-se também a 
presença de An. oswaldoi somente no peridomicilio. Com isso percebe-se a importância da realização de 

campanhas de educação e saúde, porque muitas comunidades convivem com as doenças endêmicas em seu 

dia a dia e contribuem para sua manutenção no ambiente, mesmo que de maneira involuntária, pela falta do 

conhecimento. As campanhas de educação em saúde são um importante veículo de informação com a 

finalidade de levar o conhecimento das formas de transmissão e medidas preventivas, principalmente em 

áreas mais afastadas e que, geralmente, são mais vulneráveis, trabalhando como estratégia de prevenção e 

controle de doenças, já que contribui para a socialização desse conhecimento. Portanto, torna-se necessário a 

realização contínua dessas atividades, com envolvimento de todas as pessoas da comunidade, em especial 

crianças e jovens que aprendem com mais facilidade e praticam hábitos para reduzir a incidência dessas 

doenças. 

Figura. 03. Banner e folder utilizados nas campanhas de prevenção à malaria em São Mateus, 

Maranhão.  
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Fig. 02. Coleção de Anopheles utilizada nas 

campanhas de malaria em São Mateus, Maranhão.  
Fig. 01. Campanhas de malaria em São 

Mateus, Maranhão.  
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Tabela 01: Frequência de Anopheles capturados por Atração humana no peri e intradomicílio no município 

de São Mateus - MA, de novembro/2009 a março/2010. 

Espécie 
AMBIENTE 

Total (%) 
Peri Intra 

An. albitarsis 5 2 7 (3,1) 

An. darlingi 84 19 103 (45,4) 

An. nuneztovari 57 42 99 (43,6) 
An. oswaldoi 2 - 2 (0,9) 

An. triannulatus 6 10 16 (7,0) 

TOTAL (%) 154 (67,8) 73 (32,2) 227 (100,0) 

 

 

Tabela 02: Freqüência horária de Anopheles capturados no peri e intradomicílio por Atração humana no 

município de São Mateus - MA, no período de Novembro/2009 a Agosto/2010. 

PERIDOMICILIO 

Horários 

Espécies 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 Total (%) 

An. albitarsis 4 1 - 5 

An. darlingi 40 24 20 84 

An. nuneztovari 38 13 6 57 

An. oswaldoi 2 - - 2 

An. triannulatus 2 2 2 6 

Total (%) 86 (55,8) 40 (26,0) 28 (18,2) 154 (100) 

INTRADOMICILIO 

Horários  

Espécies 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 Total (%) 

An. albitarsis 1 1 - 2 

An. darlingi 4 8 7 19 

An. nuneztovari 18 17 7 42 

An. triannulatus 5 3 2 10 

Total (%) 28 (38,4) 29 (39,7) 16 (21,9) 73 (100) 

 

 

Palavras-chave: Anopheles. Malaria. Vetores. 
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A APA do Maracanã possui fragmentos da vegetação da flora nativa da ilha do Maranhão. Segundo Filho 

(2010) ‖tais fragmentos mantêm, ainda que em forte desequilíbrio, diversas espécies da fauna que outrora se 

distribuíam por toda a região da ilha hoje urbanizada‖. Sua criação tem como finalidade manter a vegetação 

nativa da região, objetivando disciplinar as atividades humanas de forma a proporcionar o uso sustentável dos 

recursos naturais e a qualidade ambiental para as comunidades locais. O estudo foi realizado através uma 
análise da dinâmica do uso do solo e dos tipos de coberturas da área da APA do Maracanã foi realizada os 

seguintes procedimentos: Levantamento e análise de material bibliográfico; Análise de material cartográfico 

(mapas, fotografias aéreas e imagens de satélites); Trabalho de campo para identificação dos atributos 

banco de dados intitulado APA do Maracanã no software SPRING 5.1 para modelagem dos dados 

disponíveis nas categorias imagem, dados cadastrais e temáticos; Utilização de um mosaico de fotografias 

aéreas datadas de 2002 da área da APA; Coleta de pontos com GPS para localizar os principais pontos 

controle para registro e correção das imagens, favorecendo a comparação entre as fotografias aéreas; Recorte 

da Área de estudo utilizando o software ENVI 4.7 a partir de um ROI – Recorte da área de interesse, 

ferramenta necessário para facilitar a comparação entre layers diversos; Disponibilização de um mapa 

temático com as principais classes de uso e ocupação do solo da área da APA para validação a partir do 
conhecimento de campo. No entanto, a mesma Limita-se ao Norte, com o parque Estadual do Bacanga, e ao 

sul, com o rio grande. No que diz respeito às áreas de proteção o Art. 51 do Código de Proteção do Meio 

Ambiente do Estado do Maranhão enfatiza: As áreas de proteção terão seu uso regulamentado pelo órgão 

ambiental, que disporá, também, sobre dimensões, padrões de uso e ocupação do solo e apropriação de 

recursos ambientais. Portanto, cabe a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), fazer a manutenção e 

fiscalização desta unidade de conservação, visto que, ela esta inserida na esfera estadual.  A vegetação 

encontrada na APA do Maracanã é constituída por juçarais e buritizais nas áreas onde ocorre o afloramento 

freático (vegetação típica de várzea).  O clima local e as limitações químicas dos solos permitem que a flora 

local seja perenifólia. Por outro lado, os elevados índices pluviométricos dão à vegetação uma característica 

típica da floresta Amazônica (FILHO, 2010). Por se tratar de uma vegetação, que tem resquícios da floresta 

amazônica, a APA do Maracanã possui uma grande variedade faunística, composta por roedores, pássaros, 

répteis e anfíbios. Essa grande diversidade referente à fauna e flora, se dar devido aos cursos d‘água existente 
na APA. Entre os rios podem ser citados o Maracanã e o Ambude que vem sendo seriamente impactos. Isso 

ocorre devido à aproximação das residências das margens dos rios, no entanto a mata ciliar é retirada e 

substituída por matas secundárias as de sítios, causando a compactação dos solos em torno dos mesmos. 

Quanto ao uso e ocupação do solo da APA do Maracanã, nota-se que ao longo da BR-135, há uma 

diversidade muito grande de edificações. O uso atual dos solos na APA do Maracanã está intimamente ligado 

a todo um processo histórico de uso e ocupação relacionado aos atributos edáficos de natureza física, química 

e biológica (FILHO, 2010). No que se refere aos problemas ambientais relacionados à degradação da APA do 

Maracanã, podemos citar vários, que influenciam diretamente na perda da cobertura vegetação dessa unidade 

de conservação que são: Prática de Agricultura do tipo corte-e-queima, A extração de madeira é uma prática 

muito comum na APA do maracanã. A Atividade mineradora, Segundo a Resolução CONAMA 001/86 da lei 

6.938, define que toda atividade de mineração, inclusive a da classe II (de emprego direto na construção 
civil) é obrigada a apresentar o Licenciamento Ambiental. De acordo com a Lei ° 9985, de 18 de julho de 

2000, que trata do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), não são permitidas nas APAs, ou 

seja, está atividade é exercida ilegalmente, na clandestinidade. No que se refere às Unidades de conservações 

(UCs), as mesmas, necessitam de um aparato técnico-jurídico para o seu funcionamento. Esse aparato 

jurídico tem a finalidade de orientar e racionalizar o modo de uso das áreas protegidas pelo poder público, da 

ação indiscriminada do ser humano no sentido de inviabilizar práticas nocivas que dificultem a manutenção 

da área como unidade de conservação (RIBEIRO, p.36, 2006). Várias APAs foram formalizadas legalmente 

em todo o país, sem estarem munidas de planejamento adequado, gestão e monitoramento eficazes para 

serem de fato protegidas, como é o caso da APA do Maracanã, em São Luís, Estado do Maranhão (DUARTE 
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/ NETA, p.113, 2010). Entretanto, a APA do Maracanã, não tem implementado um plano de manejo, embora 

o SNUC determine um prazo para que a UC o elabore estipulado em cinco anos, no máximo, a partir da data 

de sua criação (DUARTE / NETA, p.113, 2010). Sem o planejamento da área, a gestão fica comprometida, 

haja vista que, é a sua implementação que define o que deve ser feito serviços estes que nortearão, na sua 

fiscalização e no monitoramento das ações exercidas na UC. Os resultados serão demonstrados a partir da 
confecção da carta do uso e ocupação da APA do Maracanã, onde poderemos observar o total de área que 

ainda possui algum tipo de vegetação e a área que possui algum tipo de uso (fig.1). Analisando as classes da 

carta, conclui-se que, a mata nativa corresponde a cerca de (356,88 há), uma porcentagem de 43,29% da 

vegetação da APA do Maracanã. Compreende a floresta de origem natural, com porte arbóreo, englobando 

outras espécies de porte menor constituída principalmente por juçarais e buritizais (vegetação típica de 

várzea), e por espécies que compõem a flora original da região. A vegetação ciliar corresponde a cerca de 

(33,08 há), uma porcentagem de 4,01% visto que, a mesma se encontra ao longo das nascentes e dos riachos. 

Este tipo de vegetação está associado a rios, córregos e solos saturados, abrangendo principalmente Florestas 

de Galeria, Veredas e Formações Herbáceo-Arbustivas. A formação capoeira corresponde cerca de (177,65 

há), uma porcentagem de 14,27% da cobertura vegetal, considerada também como vegetação secundaria. 

Vegetação que surge após a destruição da cobertura vegetal primitiva (ação antrópica) para uso agrícola ou 

pecuário, e posterior abandono. No que se refere ao uso da APA, de acordo com as análises feitas na carta, 
nota-se que a área já esta bastante degradada, sua ocupação corresponde à (316,84 há), cerca de 40% da 

APA. Essa perda dar-se principalmente pela crescente urbanização e pelos empreendimentos que estão sendo 

implantados na mesma. Dentre estes se destaca a atividade mineradora e não devamos deixar de salientar a 

atividade agrícola, que no seu auge, ocuparam grandes áreas da APA, esta análise pode ser feita com mais 

detalhes observando uma imagem de satélite, nota-se que há grandes vazios em formato quadricular, o que 

nos leva a concluir que eram utilizados para a prática agrícola. Sem contar que a APA possui um número 

significativo de habitações que pode ser observada em quase toda a área. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Carta de uso e cobertura da APA do Maracanã 

 

Palavras-chave: Unidade de Conservação, Características Naturais, Uso e Cobertura. 
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Esta pesquisa encontra-se inserida no projeto contaminação de aqüíferos por hidrocarbonetos provenientes de 

vazamentos em sistemas de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC), presentes em postos 

revendedores no município de São Luis, capital do Estado do Maranhão. O município apresenta 145 postos 

distribuídos em sua extensão territorial, valor que se encontra abaixo da média nacional. A quantidade de 

postos é pequena quando comparada a de outros municípios como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que 
lideram a ―ranking‖ nacional, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis 

(ANP). No que tange a realidade local, os aspectos que norteiam a implantação e localização dos postos 

assumem grande relevância em virtude das características hidrogeológicas da área. Parcela significativa do 

município é abastecida por poços, cuja qualidade das águas pode ser comprometida pelos compostos 

orgânicos de petróleo, entre eles o benzeno, tolueno, etil-benzeno e xileno (BTEX), que apresentam grande 

impacto na saúde da população abastecida, por serem compostos cancerígenos ou carcinogênicos 

(CORSEUIL & MARINS, 1997; TIBURTIUS et. al, 2004). Esses compostos estão presentes na gasolina e 

podem atingir os sistemas aqüíferos por ocasião dos vazamentos nos SASC. As regiões de maior 

adensamento populacional são as mais comprometidas por eventos dessa natureza, uma vez que são pouco 

assistidas por infra-estrutura de sistemas de abastecimento urbano, através de mananciais superficiais. Estes 

são menos propensos a problemas de contaminação por compostos orgânicos de petróleo, resultantes de 
vazamentos em tanques subterrâneos. Nas áreas de expansão urbana os sistemas de abastecimento são 

inexistentes, ou atendem parcialmente a demanda da população local, que encontra nas águas subterrâneas a 

satisfação de suas necessidades hídricas, por se tratar de um recurso democrático, de baixo custo de obtenção. 

Essas áreas atraem novas frentes de serviços e comercio local, dentre elas os postos de revenda de 

combustíveis. Os processos de remediação de áreas contaminadas requerem o conhecimento dos riscos 

envolvidos que são proporcionais a maior presença da população no entorno das áreas atingidas. Através do 

ferramental tecnológico proporcionado pelas técnicas de Sensoriamento Remoto, informações de um alvo ou 

fenômeno na superfície terrestre podem ser analisadas sem que haja contato direto com os mesmos. Isso é 

proporcionado pela interação da radiação eletromagnética com os alvos na superfície e posterior aquisição da 

parcela da radiação refletida pelos sistemas sensores acoplados em plataformas aéreas, orbitais ou de campo 

(NOVO, 2008; FLORENZANO, 2007). No caso das plataformas orbitais, as imagens constituem uma visão 

sinóptica e holística da paisagem em um dado instante. Imagens presentes e pretéritas podem ser usadas em 
processamentos que caracterizam a dinâmica urbana. Diante do exposto, a presente pesquisa visa analisar a 

expansão urbana da cidade de São Luís – MA, através de série histórica de imagens multitemporais de 

Sensoriamento Remoto, integrando em uma única base, dados multirresoluções dos sistemas sensores 

MSS/LANDSAT-1, de 14/07/1973, e TM/LANDSAT-5, de 20/06/1984, 23/09/1995 e 24/11/2006. As datas 

foram eleitas em virtude da disponibilidade de imagens, da baixa cobertura de nuvens (<10%), de forma a 

manter um intervalo uniforme entre as mesmas, que foi de 11 anos. As imagens foram adquiridas através do 

Catálogo de Imagens, da Divisão de Processamento de Imagens (DGI), do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Elas foram tratadas no Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 

(Spring), criado pela Divisão de Processamento de Imagens (DPI), do INPE. Nesse sistema, foi criado banco 

de dados Ilha e definido o projeto Expansão Urbana. Por se tratar de uma pesquisa relacionada às áreas 

urbanas, foram empregadas as imagens correspondentes à banda espectral do vermelho. Para o 
MSS/LANDSAT-1, foi usada a banda 5 (0,6 a 0,7µm) e para o TM/LANDSAT-5, banda 3 (0,63 a 0,69µm). 

As imagens foram corrigidas geometricamente através do registro imagem carta, para data de 20/06/1984, e 

imagem-imagem, para as demais datas, obtendo-se um erro de pontos de controle menor que um pixel (30m). 

As imagens foram importadas para o banco de dados e convertidas para valores de reflectância, empregando 

os procedimentos propostos em Chander et al. (2009). Para detecção das alterações espectrais referentes às 

mudanças na paisagem urbana, foi utilizada a técnica de subtração de Imagens (CROSTA, 1992). A operação 

foi realizada entre os seguintes pares de imagens: 1984 – 1973, 1995 – 1984 e 2006 – 1984. 
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Figura 1: (a) imagem-subtração 1984-1973; (b) imagem-subtração 1995-1984; (c) imagem-subtração 2006-

1995; (d) mapa temático de expansão urbana; (e) gráfico de direção da expansão; (f) valores de expansão 

urbana (km2) por data e por direção. 

 

Os valores resultantes da subtração estão divididos entre aqueles que correspondem às feições de mudança e 
de não mudança. O limiar entre as duas classes foi da ordem de 1 desvio padrão (σ) em torno da média (μ) 

dos valores, conforme sugerido por Eastman e Fulk (1993). Foram classificadas como áreas de expansão 

urbana aquelas com valores maiores que um desvio padrão. Ao termino dessa operação foi gerado o mapa de 

temático que detectou as áreas de expansão para os intervalos de tempo: 1984-1973, 1995-1984 e 2006-1995. 

As áreas de expansão foram recortadas segundo o limite do município de São Luis. Para definir a direção da 

expansão urbana, foi criada uma circunferência, centrada na sede, que inscreveu o limite municipal. Em 

seguida, a circunferência foi dividida em dezesseis setores circulares, com variação angular de 22,5º. 

Internamente a cada setor circular foram quantificadas as áreas de expansão urbana, segundo os diferentes 

pares de subtração. Os resultados foram organizados em gráficos do tipo Radar em planilha Microsoft Excel. 
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A Figura 1a apresenta a imagem-subtração referente ao período de 1984-1973, em que as tonalidades médias 

(cinza) referem-se às aéreas de não mudança e as tonalidades altas (brancas) estão relacionadas às áreas de 

expansão urbana. Essas feições estão presentes nas imagens-subtração de 1995-1984 (Figura 1b) e de 2006-

1995 (Figura 1c). No mapa temático (Figura 1d) as aéreas de expansão são apresentadas segundo variações 

de cores. Na Figura 1e, o polígono em azul, cuja área totaliza 52,623km2, representa a expansão urbana para 
o período de 1984-1973, cuja direções preferenciais são de SSW (202,5º) e ESE (112,5º). Essas direções são 

explicadas pelas transformações paisagísticas que ocorreram na Urbanização Modernizada, a partir de 1965, 

que se caracterizou pela definição do novo eixo de expansão da cidade (BURNETT, 2002). A primeira fase 

dessa urbanização, de 1965 a 1980, foi marcada pela construção das pontes do Caratatiua e José Sarney que 

proporcionaram novos acessos a faixa litorânea; a implantação dos grandes ―projetos especiais‖ como o 

Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR), o porto exportador do Itaqui e a ferrovia Carajás; e a 

implantação de conjuntos residenciais destinados à população de média e baixa renda. Na Figura 1e, a linha 

vermelha representa a expansão urbana no período de 1995-1984, cuja direção preferencial é ENE, que se 

mostra reduzida quando comparada ao período anterior de 1984-1973. Essa retração pode ser explicada pela 

segunda fase da Urbanização Modernizada, de 1980 a 2000, marcada pela falência dos programas de 

moradia; migrações internas, com a ocupação de áreas periféricas; implantação de conjuntos com reduzidas 

unidades unifamiliares ou edificações multifamiliares nas proximidades de áreas urbanizadas; construção do 
shopping center no bairro do Renascença II, responsável pela valorização territorial e implantação do padrão 

residencial verticalizado; e criação de novos pólos próximos a faixa litorânea, desconectados dos espaços já 

urbanizados, que podem ser identificados na direção ENE – 67,5º da Figura 1e. A linha verde (Figura 1e) 

retrata a expansão urbana no período de 2006-1995, com incrementos na direção SSW (202,5º), E (90º) e 

ENE (67,5º) relacionadas expansão do parque industrial, conforme o mapa temático da Figura 1f; construção 

da avenida litorânea que proporcionou a implantação de condomínios residenciais destinados à população de 

renda média-alta, bem com uma complexa rede de comércio o serviço; surgimento de novas áreas 

residenciais limítrofes aos demais municípios de Ilha, bem como a consolidação e expansão de áreas 

residenciais como Cohatrac, Cidade Operária, dentre outras. Através da metodologia proposta, foi possível 

observar as transformações paisagísticas ocorridas no município de São Luis, no período de 1973 a 2006, 

através do processamento de subtração de imagens. Além disso, foi possível quantificar as mudanças bem 
como caracterizar as suas direções preferenciais, relacionando-as eventos ocorridos ao longo das etapas de 

urbanização da cidade. 

 

Palavras-chaves: expansão urbana, subtração de imagens, São Luis 
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Figura 1 – Localização do Parque Estadual do Bacanga, São Luis – MA (PEREIRA, 2006) 
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De acordo com Lobo Ferreira e Cabral (1991), a vulnerabilidade natural de um aqüífero deve ser entendida 

como a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente em função apenas das 

características intrínsecas do aqüífero. A vulnerabilidade, assim, se diferencia de risco de poluição, por esta 

última, se relacionar também com a existência de cargas poluentes significativas que possam entrar no 

ambiente subterrâneo alterando a qualidade das águas subterrâneas (LOBO FERREIRA, 1998). Portanto, 
através deste estudo teve-se como objetivo geral avaliar a vulnerabilidade natural das águas subterrâneas à 

contaminação no Parque Estadual do Bacanga através do índice G.O.D. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para este estudo foram utilizadas as informações inerentes a 11 poços, dos 20 existentes na área do parque, 

que possuíam dados como: profundidade, condutividade hidráulica, armazenamento, nível estático, nível 

dinâmico, espessura, capacidade de armazenamento, transmissividade, vazão, dentre outros necessários a 

caracterização. Utilizando-se a planilha do Excel tabulou-se os dados, e gerou-se os gráficos do 

comportamento hidrodinâmico de cada poço. Para a caracterização foram construídos mapas temáticos, ou 

cartogramas utilizando-se como base cartográfica, a carta topográfica do exército que apresentou a área de 

estudo dentro de seus limites. A área de estudo foi delimitada no programa Spring 4.2, utilizando-se a Carta 
Topográfica de São Luis, folha (SA - 23 – A – V - Z), escala 1:100.000, produzida pela Diretoria de Serviço 

Geográfico do Exército e publicada em 1979 (DSG, 1979). Gerou-se no programa Spring 4.2, o limite do 

parque, na extensão Shape file. Na fase seguinte, importou-se o limite gerado para o programa computacional 

Surfer 7.0. Em seguida, elaborou-se os cartogramas, ou mapas temáticos, do comportamento hidrodinâmico 

do aqüífero, tendo sempre por base as coordenadas UTM, obedecendo ao Datum Horizontal South America 

Datum – SAD 69, juntamente com os dados de cada poço. Para a análise das classes de vulnerabilidade 

utilizou-se o método ―GOD‖ proposto por Foster e Hirata (1988). Esse método considera a avaliação de três 

parâmetros referentes à capacidade de atenuação e inacessibilidade hidráulica dos poluentes: 1). Tipo de 

ocorrência da água subterrânea (G), onde os valores são obtidos dentro de um intervalo de 0 a 1. 2). 
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Classificação dos estrados acima da zona saturada do aqüífero em termos do grau de consolidação e caráter 

litológico (O), esta propriedade conduzirá a um segundo ponto na escala de 0,3 a 1,0.  3)  Determinação da 

profundidade do nível freático (D), que definirá o terceiro ponto, na escala de 0,4 a 1,0.  A Figura 2 resume o 

Sistema GOD para a avaliação da vulnerabilidade do aqüífero a contaminação. 

 
 

 

 

Figura 2 – Sistema GOD para avaliação da vulnerabilidade do aquífero a contaminação (FOSTER et.al, 

2006). 

Após a pontuação das três etapas acima foi feito o produto dos valores obtendo-se a(s) classe(s) de 

vulnerabilidade do aqüífero, de acordo como o proposto por Hirata (2001), sendo classificados de acordo 

com os seguintes intervalos de significância representados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Classes de Significância de Vulnerabilidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Modificada de Hirata (2001) 

 

 

 

Em seguida espacializou-se as classes de 

vulnerabilidade na área do PEB 

utilizando-se o programa computacional 
Surfer 7.0. Desta forma, elaborou-se o 

mapa de vulnerabilidade do aqüífero na 

área do PEB. Como resultado com relação 

ao comportamento hidrodinâmanico do 

aqüífero, verificou-se que a porção 

noroeste da área do parque é mais 

vulnerável quando se considera o 

parâmetro profundidade, ou seja, os poços 

mais rasos são mais susceptíveis a 

contaminação, e os poços mais próximos 

do limite do parque vem se destacar, no 

sentido de serem mais vulnerais, por 
estarem mais próximos da zona urbana.   
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Com relação ao comportamento do nível estático percebeu-se que do centro em direção a porção 

norte/nordeste da área do parque há maior vulnerabilidade, pois estas porções apresentam os níveis mais 

rasos, ou seja, os poços mais rasos com relação ao NE, por possuírem menor capeamento rochoso são, 

portanto mais susceptíveis a contaminação. Já os poços mais profundos apresentam a condição de menor 

vulnerabilidade do aqüífero, pois o contaminante necessita atravessar uma espessura maior de rocha até 
atingir o lençol freático. Com relação a condutividade hidráulica, como esta não é homogênea ao longo de 

toda a área no parque, a maior vulnerabilidade irá depender muito, entre outros aspectos das propriedades do 

fluxo, e da localização do poço em relação a, maior ou menor proximidade de áreas poluidoras e ou 

contaminantes. E neste sentido, os poços localizados nos limites do parque vêm apresentar maior 

vulnerabilidade. E com relação ao índice GOD, a partir do mapa elaborado de vulnerabilidade para o Parque 

Estadual do Bacanga (Figura 3), obteve-se: vulnerabilidade insignificante, que se estende de 0 a 0,1 (cor 

amarela clara), vulnerabilidade baixa, de 0,1 a 0,3 (cor creme amarela a margenta), e vulnerabilidade 

moderada, acima de 0,3. Verifica-se que a maior vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade moderada 

concentra-se na porção noroeste da área do parque, onde estão os poços mais rasos. Portanto, este estudo, 

através do mapeamento da vulnerabilidade natural do aqüífero no parque Estadual do Bacanga, configura-se 

como o primeiro passo na avaliação do perigo de contaminação da água subterrânea e na proteção de sua 

qualidade, em escala local e municipal. No entanto, para o processo de gerenciamento das águas nesta área, 
necessita-se associar informações como o estudo de mapas geológicos e registros de perfurações de outros 

poços na área do parque e, ainda inspeções de campo, para tomada de decisões no intuito de proteger os 

recursos hídricos subterrâneos nesta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Mapa de Vulnerabilidade Natural das águas subterrâneas no Parque Estadual do Bacanga.  

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, aqüífero, parque estadual do bacanga.   
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A necessidade de construção da história do Maranhão é premente quando se observa a sua historiografia, e se 

percebe o quanto ela é lacunar e concentrada em temas relacionados à capital São Luís. O restante do Estado 

permanece fora das pesquisas e dos estudos regionais. A chegada de migrantes nordestinos, por exemplo, fato 

comum a muitas regiões maranhenses é pouco estudado, e por isso, pouco se conhece da sua influência na 

construção do Maranhão. As abordagens historiográficas do processo de ocupação dos migrantes se 

concentraram na transformação das formas de trabalho no campo na segunda metade do século XIX e na 

grilagem na fronteira agrícola da pré-Amazônia no século XX. Esta pesquisa está limitada à região do médio 

Mearim, inserida na zona maranhense do Baixo Sertão ou Sertão Agrícola, segundo do geógrafo Raimundo 
Lopes (1970). Este estudioso assim caracterizou essa região porque nela estão localizadas ―as grandes sedes 

da indústria agrícola do Maranhão‖ (1970, p.161), principalmente na produção de arroz e algodão. E isso 

desde a década de 1910, já que a primeira edição da obra de Lopes é de 1916. Juntando a isso os grandes 

fluxos de migrantes nordestinos que chegavam ao Maranhão desde o final do século XIX, é possível 

relacionar o papel desses migrantes com essa expansão agrícola. Mas esta pesquisa tem como recorte 

temporal décadas mais recentes, de 1930 a 1960. Por ter sido um período de grandes secas: as dos anos de 

1932, 1942, 1951, 1953 e 1958. A partir de 1932, o Estado brasileiro assumiu a obrigação na assistência dos 

flagelados, e pós-1959, ele passou a criar órgãos voltados exclusivamente para o desenvolvimento regional. 

Há uma relação automática que se faz entre seca-migração, em que atribui a todos os migrantes a 

representação de retirantes da seca. A pesquisa partiu da desnaturalização dessa relação, no sentido de não 

reproduzir essa ideia veiculada nos jornais da época. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo 
compreender experiências de migrantes nordestinos na região do médio Mearim no Maranhão, especialmente 

na cidade de Pedreiras, a partir de suas narrativas orais. A cidade de Pedreiras ganhou mais visibilidade pela 

sua importância econômica no período estudado, como se percebe pelos documentos oficiais e jornais da 

época. As entrevistas se realizaram nessa cidade com treze pessoas, com idade entre 60 e 95 anos, com 

migrantes e descendentes de migrantes. Seguiu-se a metodologia da História Oral para a coleta dos relatos. 

Antecedidas por uma pesquisa bibliográfica e análise de periódicos e documentos oficiais. A partir daí, 

elaborou-se um roteiro de perguntas básico para orientar a entrevista. Das treze entrevistas, somente seis 

foram transcritas, devido à densidade e significação para a pesquisa. Isso mostra o quanto o momento da 

entrevista é decisivo, como a circunstância, a disposição do entrevistado e modo como ele percebe o 

entrevistador. Com essa quantidade de entrevistas analisadas é possível fazer algumas deduções. A memória, 

segundo Maurice Halbwachs, sofre alterações de acordo com a conjuntura do presente, ou seja, ela não 

conserva um passado intacto. As experiências vividas interferem na interpretação e na elaboração do passado. 
Assim, a memória possui um caráter social indissociável, já que a vida em sociedade proporciona essas 

experiências. É um fenômeno coletivo, da sociedade e dos grupos que o indivíduo pertence. Na frase ―jamais 

estamos sós‖ (2006, p.30), pode-se perceber a magnitude da coletividade na memória. Dessa forma, a partir 

das narrativas orais, juntamente com a análise dos documentos oficiais e dos periódicos, chegou-se a algumas 

conclusões. Mesmo a seca sendo um fator de expulsão, havia os fatores de atração do Maranhão, muitas 

vezes denominado de Eldorado, como na fala de João Barrêto, descendente de cearense: ―Mas quando [a 

seca] acochava, se a gente tinha que vir prum lugar, era o Maranhão. Era o Maranhão, era o Eldorado. (...) 

[Diziam]:‗Rapaz, lá é o céu. Mas é um lugar...! Que se você vê! As caça do mato, é veado de 50 kg, de 

60...Vem bem na cara da gente, vem correndo... a gente mata até de pau. Lá, lá...arroz ninguém planta não... 

ele nasce aí‘. Aí pensa um Maranhão bacana demais!‖. Os documentos oficiais também reproduziam essa 

representação: ―... Será o Maranhão a Unidade mais indicada para receber os colonos, de vez que é aquele 
que estando mais perto, sempre mereceu a preferência dos retirantes das sêcas passadas, e a que possui 

terras devolutas em abundância, à espera de braços para cultivá-las‖ (O Maranhão em face do problema 

das sêcas do Nordeste – Conferência dos Governadores do Nordeste 16/2/1959). Um Estado ainda com 

―vazios‖ populacionais, com terras devolutas, era representado como paraíso principalmente pelo discurso 

oficial, que via na chegada dos migrantes a oportunidade para desenvolver o Maranhão, tão necessitado de 

mão-de-obra. Os nordestinos ficavam sabendo do Maranhão por meio de parentes, amigos, vizinhos e 

conhecidos, que haviam vindo às terras maranhenses e retornavam contando as vantagens, ou informavam 

por telegramas e cartas. Havia ainda a atuação de aliciadores, geralmente conhecidos, que facilitavam a vinda 

de nordestinos em troca de trabalho no Maranhão. ―E aí ele era o tal, o mandão, não sabe?! (...) Todo mundo 
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que vinha de lá, só fazia uma coisa, depois que o Tio Padre ordenava, depois que o Tio Padre mandava. E 

assim ele ia cheio de gente ao redor dele, pra dar um prato de comer...e ele usava os trabalho dos pobre. (...) 

Botou um comerciozinho, que era pra poder ali, ir suprindo a casa dos pobre que vivia trabalhando pra ele. 

Era um quilinho de arroz, era um quilinho de açúcar...uma coisa e outra...era desse jeito. Passa a casa aí, 

não sei o que... ‗Vocês tem casa pra vim‘. Ele era um santo! Aí depois, ‗Você vai trabalhar é pra mim‘. Se 
ele fosse trabalhar pra outra pessoa, ele não deixava. Ele não deixava de jeito nenhum‖. Essa fala, de dona 

Josefina Barrêto aborda que essas relações de trabalho poderiam ser conflituosas ou submissas. Mas a 

observação da presença de aliciadores no processo de migração para o Maranhão indica a necessidade de 

mão-de-obra para a região, e a expansão da economia. Essa expansão tem relação com a chegada dos 

nordestinos: ―A atração que a zona do Mearim exerce sobre os nordestinos tem se acentuado notadamente 

nos dois últimos anos, contribuindo sobremaneira para o crescimento da produção de cereais. Esse fato 

repercute diretamente sobre a arrecadação dos cofres públicos. Em Bacabal, Pedreiras, Ipixuna e outras 

comunas, a receita vem dando, de ano para ano, grandes saltos.‖ (Jornal do Povo, 22 de agosto de 1953). 

Os migrantes se reconheciam e também eram reconhecidos como trabalhadores, principalmente quanto ao 

trabalho rural. Eles se colocavam em oposição ao maranhense que eles consideravam preguiçoso, sem o 

hábito do trabalho. Porém, os migrantes também se reconheciam como responsáveis pela construção do 

Maranhão, como na fala de seu João Barrêto: ―Euclides da Cunha [diz] ‗Antes de tudo, um forte‘. Eu digo 
que é antes de tudo é um herói. Um herói. Não sei nem como ia existir o Maranhão se esse povo não tivesse 

vindo‖. Mesmo a história oficial do Estado não os reconhecendo merecidamente, os migrantes possuem a 

elaboração de que foram e são protagonistas na construção desse ―Maranhão‖. 

 

Palavras-Chave: história oral, migração, Maranhão. 
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A presente pesquisa está vinculada ao programa de iniciação cientifica da Universidade Estadual do 

Maranhão ( BIC/UEMA) e tem como finalidade mapear na trajetória dos movimentos sociais e politicos 

ocorridos no Maranhão no século XX e XXI a recorrência com que seus atores buscam estabelecer as 

interfaces com o movimento da Balaiada do século XIX. Visa também analisar na produção acadêmica e nos 

discursos dos intelectuais um ―movimento‖ de reabilitação da memória histórica da Balaiada. A ―Balaiada 

Moderna‖ é a denominação que vem sendo comumente utilizada por partidos políticos e movimentos sociais 

para designar a agitação política e social contrária a cassação do então governador do Maranhão Jackson 

Lago, fazendo alusão ao movimento que eclodiu no século XIX e utilizando-se de seu simbolismo. Esse tipo 

de apropriação simbólica do movimento balaio não é novo, sendo encontrado em outros movimentos 
ocorridos no século XX, a exemplo da ―Greve de 51‖. Buscamos nas fontes subsídios que permitam perceber 

as interfaces destes movimentos nascidos no final do século XX e início do século XXI com a Balaiada do 

século XIX, bem como os aspectos que os distinguem, além de mapear outros usos do simbolismo balaio em 

expressões de grupos políticos, culturais e sociais. O movimento do século XIX, denominado Balaiada, 

significou a luta multiclassista (massas e elite local ligada ao Partido dos Bem-te-vis) contra as 

arbitrariedades do governo cabano (recrutamento forçado, a Lei dos Prefeitos e Subprefeitos e despotismo), 

de tendência conservadora. No que diz respeito a apropriação atual da Balaiada enquanto símbolo de 

rebeldia, este movimento surgiu em 2006 auto-intitulado ―Balaiada Moderna‖, como reflexo das disputas nas 

eleições para o governo do Maranhão entre Jackson Lago e a família Sarney, representada por Roseana 

Sarney. Este movimento foi definido por um de seus líderes como ―um movimento em defesa da democracia 

(voto) e contra a oligarquia dos Sarneys‖, dando a entender que ―essa luta não termina com a cassação‖4. 
Desde meados do século XX, com o movimento político e social denominado ―Greve de 51‖, que a Balaiada 

vem sendo apropriada para representar a resistência dos setores de oposição. Na ocasião da Greve de 1951, 

seus líderes auto-intitularam de ―Balaiada Urbana‖. Para a análise que trata das apropriações do simbolismo 

balaio na política atual maranhense e nos movimentos sociais do final do século XX foram utilizadas 

especialmente as fontes primárias, especialmente os jornais, panfletos, pasquins, charges, fotografias, 

discursos oficiais, entrevistas dos atores sociais envolvidos nesses processos, buscando através de um 

mapeamento dos encontros, congressos e comemorações alusivas à Balaiada, perceber os novos discursos em 

torno dessa revolta, que na sua maioria reivindica uma tradição de resistência das camadas oprimidas. Do 

ponto de vista conceitual, utilizamos o conceito de representação  proposto por Chartier (2002), como sendo 

a ―manifestação de uma ausência‖, supondo uma clara distinção entre o que representa e o que é 

representado. Ou seja, a utilização da representação como um instrumento de um conhecimento mediato, que 

revela um objeto ausente, substituindo-o por uma imagem capaz de trazê-lo à memória, fazendo uma 
correlação de uma imagem presente e de um objeto ausente, um valendo pelo outro, porém não como uma 

cópia do real, mas como uma espécie de reflexo, construída a partir dele. O conceito de apropriação, assim 

como o de representação também se apóia no pensamento de Roger Chartier, como uma história social das 

interpretações remetidas para suas determinações sociais, institucionais e culturais. Assim como os conceitos 

já citados, o imaginário também faz parte de um campo de representação, que segundo Sandra Pesavento 

(1995), se manifesta por imagens e discursos que pretendem dar uma definição da realidade. Por isso, o 

imaginário social pode ser expresso de diversas formas, como em ritos, crenças, discursos e representações 

alegóricas, sendo de fundamental importância, assim como os demais conceitos para a análise da chamada 

―Balaiada Moderna‖. Nas últimas décadas do século XX, iniciou-se um debate bastante profícuo no âmbito 

da história social com a finalidade de trazer para o contexto da história sujeitos sociais até então excluídos. A 

mudança desta ótica buscou romper com o ponto de vista da história tradicional e conservadora que 
prevaleceu no século XIX e metade do século XX. Esta nova abordagem, denominada de contemporânea 

(atual), resgatou temas como a Balaiada já presente na produção historiográfica do Maranhão antes deste 

período e que nas últimas décadas do século XX e início do século XXI vem sendo revisitado. Também o 

movimento da Balaiada tem sido alvo de apropriação por grupos e lideranças de movimentos sociais e 

                                            
4 Discurso proferido pelo governador cassado do Maranhão, Jackson Lago, em 17/04/2009, numa referência direta ao 
movimento da ―Balaiada Moderna‖ como resultante da crise política pela posse do poder estadual, devido este ser 
acusado de abuso de poder político e econômico pelo grupo político oposto, denominado ―Maranhão: A força do povo‖, 

liderado por Roseana Sarney. 
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políticos que de forma ―singular‖ buscam estabelecer interfaces com aquele movimento ocorrido no século 

XIX. A historiadora Maria de Lourdes Janotti5 em um levantamento sobre a Balaiada enfatiza que é comum 

encontrar-se atualmente pessoas ou instituições que usam de forma diversa e muitas das vezes contraditória a 

memória da Balaiada, se apropriando do seu simbolismo. Esse é um exemplo do ―processo de re-significação 

da memória da Balaiada e do afastamento de seu significado histórico‖, havendo uma espécie de ―reinvenção 
da tradição balaia‖ que pode ser observada em sites políticos, religiosos, de organizações sociais e até mesmo 

em movimentos sociais e políticos nas últimas décadas. As fontes trabalhadas nesta pesquisa, e onde foi 

possível encontrar a apropriação recente da memória da Balaiada foram os jornais da capital São Luís, O 

Imparcial e o Jornal Pequeno. Mediante a leitura das edições dos jornais percebemos um posicionamento 

ligado à defesa do grupo instalado no poder6. Isso pode ser constatado em algumas manchetes e matérias 

sobre a cassação de Jackson Lago e seu grupo político, como a que destacamos a seguir: ―Jackson resiste: 

‗Não temos o direito de frustrar a esperança do povo. Não vamos sair do Palácio dos Leões enquanto não 

forem julgados todos os recursos no STF. Daqui resistiremos. Daqui não entregaremos o cargo de 

governador à filha da mais velha oligarquia deste país‘. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou 

ontem à noite a cassação do mandato do governador Jackson Lago (PDT) e de seu vice, Luís Porto (PPS). 

Decidiu que eles devem sair imediatamente do cargo e que a segunda colocada nas eleições de 2006, Roseana 

Sarney (PMDB), assuma o governo. Mas Jackson afirmou que resistirá à decisão do TSE, a qual ele chamou 
de ‗farsa‘. Foi aplaudido por uma multidão- militantes do MST e de movimentos indígenas e quilombolas, 

em sua maioria- que, como ele, assistiram ao julgamento em um telão montado em uma área aberta do 

Palácio dos Leões. Ao seu lado estavam sua mulher e deputados estaduais de partidos da base aliada‖. (O 

Imparcial, 17 de abril de 2009). Além das matérias vinculadas pelos jornais de São Luís, buscamos em alguns 

panfletos e manifestos aspectos que tratam do embate político atual e suas diferentes posições sobre o 

símbolo da Balaiada. . No manifesto lançado pelo ―Movimento de Defesa da Democracia no Maranhão‖, em 

que seus líderes se colocavam como responsáveis pela instalação do acampamento da Balaiada, ―para fazer 

valer a defesa da democracia neste Estado‖, observa-se uma tentativa de usos simbólicos da tradição de 

resistência balaia, com até mesmo um tom de martírio e heroísmo. ―Pois nós, que organizamos o Comitê de 

Defesa da Democracia no Maranhão e, em dezembro de 2008, montamos em frente ao Palácio dos Leões, o 

Acampamento Balaiada, queremos sim fazer valer os nossos direitos! Fazer valer a vontade soberana do 
nosso povo. Temos a plena consciência que estamos diante de uma encruzilhada histórica. É o momento do 

povo do Maranhão honrar a memória de seus mortos, honrar a memória de Negro Cosme, de Maria Aragão 

e de Padre Josimo! Não pregamos a violência. Queremos paz. Queremos democracia. Mas, assim como o 

governador, estamos dispostos a dar o nosso sangue em nome dessa causa. Hoje, reafirmamos o que 

dissemos em nosso primeiro manifesto. Agora, ou vence a democracia, ou vence a tirania. Ou vence a 

vontade soberana do povo, ou vence as tramas de um grupo que passou quarenta anos explorando o nosso 

estado‖. (Manifesto ao Povo do Maranhão, 10 de março de 2009) Grifos nossos. Segundo Maria de Lourdes 

Janotti, com o passar do tempo o movimento da Balaiada foi assumindo outros significados e servindo para 

transmitir posições ideológicas daqueles que a utilizam como justificativa para determinadas posições na 

sociedade atual, como caso dos movimentos quilombola, MST, estudantes, pastorais sociais, sindicatos e das 

freiras da Igreja Católica. Em um ato simbólico de manifestação contra o mandonismo do grupo Sarney, 

diversos integrantes de movimentos sociais e de religiosos, a exemplo de freiras da Igreja Católica, 
realizaram uma marcha partindo do município de Itapecuru em direção a São Luís, numa tentativa de 

rememorar a morte de Negro Cosme e seus ideais, bem como simbolicamente ―ocupar‖ São Luís, que sempre 

foi um dos grandes temores das elites conservadoras. O município de Itapecuru foi escolhido pelos 

manifestantes por que no século XIX, na época da Revolta da Balaiada, foi à região onde Negro Cosme foi 

assassinado pelos monarquistas. Hoje estão vindo para São Luís trabalhadores rurais, gente ligada as 

pastorais sociais, a sindicatos, ao MST e a movimentos que lutam por direitos humanos, moradias etc. Eles 

não aceitam a volta de Roseana Sarney Murad. (Informativo do Comitê de Defesa da Democracia no 

Maranhão- A Balaiada, 26 de março de 2009). Atualmente pessoas e/ou instituições usam de forma diversa e 

muitas das vezes contraditória a memória da Balaiada, se apropriando do seu simbolismo em um ―processo 

de re-significação da memória da Balaiada e do afastamento de seu significado histórico‖, havendo uma 

espécie de ―reinvenção da tradição balaia‖ que pode ser observada também em diversos âmbitos como em 
sites políticos, religiosos, de organizações sociais e até mesmo em movimentos sociais e políticos nas últimas 

                                            
5 Conferência de Abertura do 5º Encontro de História Oral do Nordeste, realizado no período de 5 a 9 de setembro de 
2005 na cidade de São Luís-MA. Cf. Anais. 5° Encontro de História Oral Nordeste: Memória,  Patrimônio e Identidades. 
São Luís, ABHO, 2005. 1 CD-ROM. 
6 Após a cassação as principais matérias eram destinadas ao novo governo, no caso de Roseana Sarney, legitimando a 
decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral – instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral brasileira) que na época 
ainda era bastante discutida, pois era contrária as determinações eleitorais que defendia que o cargo deveria se assumido 

pelo Presidente da Assembléia Legislativa, na época Marcelo Tavares. 
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décadas. A presente pesquisa revelou um potencial para os estudos da atual conjuntura política e cultural do 

Maranhão, com a necessidade de estudos interdisciplinares, com o diálogo com a sociologia, antropologia e a 

ciência política, entre outras, a fim de analisar os simbolismos e significados de invenções de tradições como 

a que está presente no simbolismo balaio. 
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A ocupação do território brasileiro começou a partir de áreas litorâneas seguindo para o interior, hoje o 

território brasileiro apresenta maior densidade populacional nas áreas de costa, isso não justifica dizer que a 

costa brasileira esteja totalmente ocupada apresentando em algumas regiões ecossistemas bem preservado 

(MORAES, 2007). A área de estudo possui características naturais ainda bem preservadas. O trabalho tem 

como objetivo analisar a relação entre a sociedade e os componentes ambientais para dá suporte à elaboração 

de práticas educativas. Para entendermos melhor esse contexto é preciso caracterizar a costa brasileira como 

um todo. A zona costeira do Brasil é considerada pela constituição federal como um patrimônio nacional, 

sendo assim sua utilização deve ser de acordo com as regras de preservação ambiental, a fim de manter 
conservados os ecossistemas costeiros (MORAES, 2007). O Brasil possui 7.367 quilômetros de linha costeira 

sem levar em consideração os recortes litorâneos (baías, reentrâncias, etc.), esses recortes elevam a extensão 

da linha costeira a mais de 8,5 mil quilômetros (MORAES, 2007). Em sua maioria está voltada para o 

atlântico sul e uma pequena parte, no extremo norte do país está voltada para o Mar do Caribe. Com relação a 

latitude e longitude, a costa brasileira localiza-se desde os 4,30 graus norte até os 33,44 graus sul, estando na 

zona intertropical. A zona costeira brasileira abriga um grande número de ecossistemas de grande 

importância para o equilíbrio do meio ambiente, dentre eles estão dunas, recifes, restingas, estuários e outros 

ambientes ecologicamente importantes incluindo as poucas manchas que ainda restam de Mata Atlântica 

localizadas na Serra do Mar. Vale recordar que ―[...] essa vegetação possui uma biodiversidade superior a da 

Floresta Amazônica no que toca a variedade de espécies vegetais [...]‖ (MORAES, 2007, p.100). Destacam-

se também os manguezais que são os mais extensos do mundo 25.000 km² seguido pela Indonésia 21.763 
km² (UINC, 1983) e desempenham uma função fundamental na reprodução de varias espécies e é conhecido 

como um berçário natural. O Brasil possui áreas de manguezais em todo norte do país, tendo ocorrência 

também em alguns estados do nordeste como, por exemplo, a Bahia e na região sul/sudeste nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, excluindo-se apenas o extremo sul de Santa Catarina e ao estado do Rio 

Grande do Sul (DIEGUES, 1996). A costa sudeste ludovicense possui aspectos diferentes das demais porções 

da ilha, é formada por características rurais onde predomina a agropecuária extensiva e a pesca. Os impactos 

ambientais encontrados ocorrem principalmente na bacia do rio Tibiri devido à proximidade da mesma com o 

distrito industrial de São Luis (REIS, 2010). Existem características físicas ainda bem preservadas nessa área, 

ao contrário de outros pontos da ilha, a vegetação representada por manguezais como: mangue vermelho 

(Rhizophara mangle), mangue preto (A. shaueriana), mangue branco (Laguncunlaria racemosa) e cocais. É 

na costa sudeste do município de São Luis que estão situados o bairros do Quebra-Pote e Arraial e o 

assentamento Cassaco. O povoado do Quebra-Pote é o povoado mais antigo da costa sudeste, tem mais de 
150 anos, dista 30,25 km do centro de São Luis (REIS, 2010). Era conhecido com o Nome de Vila 

Conceição, segundo o líder da associação de moradores do Quebra-Pote, o primeiro registro oficial data do 

ano de 1850, mas antes já existia uma pequena vila de pescadores e uma casa de senhores de escravos. Após 

a abolição os escravos se instalaram permanentemente nesse local. Com relação a infra estrutura foi 

constatada a falta de saneamento básico, bem como coleta de resíduos sólidos, pavimentação e tratamento de 

esgoto. No povoado do Quebra-Pote existe um assentamento rural chamado Cassaco que produz frutas e 

verduras (mamão, banana, quiabo, macaxeira, alface e outros), também pode-se destacar a produção de mel e 

farinha de mandioca. O Cassaco é rico em recursos hídricos, então foi construída uma barragem para 

retenção de água, que serve para a irrigação das culturas e posteriormente para a criação de peixe. 
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Figura 4 - Açude na Comunidade Cassaco/Quebra-Pote, município de São Luis-MA - Fonte: Vinícius da 

Silva (2011) 

 

 O assentamento Arraial está localizado na zona rural do município de São Luis, possui 864 km² onde vivem 

por volta de 200 famílias.  As principais atividades econômicas exercidas na comunidade são a pesca, 

agricultura e a pecuária (gado e frango). A pouca infra estrutura, os únicos benefícios realizados pelo governo 
foram o programa Luz para todos (governo federal) e transporte coletivo. Não há coleta de lixo (os resíduos 

sólidos são queimados), a água utilizada vem de poços artesianos e os efluentes domésticos são despejados 

em focas cépticas. Segundo o líder comunitário o Arraial tem várias potencialidades que poderiam ser 

exploradas como a agricultura, extração do babaçu e a pesca (peixe e camarão). As organizações existentes 

na comunidade são: União de moradores do Arraial; sociedade amigos do Anajatiua; associação de pequenos 

lavradores; clube de mães. Segundo as informações obtidas através de entrevistas com os pescadores que 

atuam na localidade, a pesca é realizada durante o ano todo em embarcações que pertencem a amigos ou a 

própria família (bianas). São encontradas várias espécies como bagri (Hexanematichthys herzbergii), pescada 

amarela (Cynoscion acoupa), gurijuba (Hexanematichthys parkeri), uritinga (Arius proops), tainha (Mugil 

curema). As áreas de atuação dos pescadores são principalmente na baía de São José e na baía de São 

Marcos. Todo o pescado produzido é vendido no próprio porto para atravessadores que vendem nos 
mercados de toda ilha e essa produção também serve de fonte de alimento para os próprios moradores do 

local. Os pescadores da área do Quebra-Pote estão organizados em uma colônia chamada Z-10, apesar dessa 

organização foi constatado a falta de conhecimento no que tange ao período de defeso e aos benefícios 

relacionados ao mesmo. Quanto a infra-estrutura da comunidade, foi constatada uma deficiência referente a 

pavimentação e resíduos sólidos, pois o mesmo é coletado apenas duas vezes por semana obrigando os 

moradores a queimarem o lixo no quintal, atraindo agentes transmissores de doenças (ratos, baratas e 

mosquitos). Com isso aparecem doenças como dengue e febre amarela. O abastecimento de água é precário, 

pois de acordo com o líder comunitário a rede da CAEMA só contempla 10% da comunidade e o resto dos 

habitantes obtém água através de poços artesianos. Os efluentes domésticos são despejados em fossas 

sépticas localizadas no quintal das casas, esse tipo de prática ajuda a agravar a contaminação dos cursos 

d‘água próximos e do lençol freático. Como já foi trabalhado anteriormente a área de estudo está localizada 
na zona rural do município de São Luis próxima ao distrito industrial e sofre influência direta do mesmo, ou 

seja, o avanço de grandes empresas como por exemplo a ALUMAR. Por situar-se em área costeira (Quebra-

Pote e Arraial), é necessário um maior conhecimento no que tange a leis ambientais como, por exemplo, o 

defeso. Sabendo disso seguem algumas propostas de educação ambiental que podem melhorar o 

relacionamento da comunidade local com o meio ambiente bem como o aumento da produção agrícola e do 

pescado (peixe e camarão): A organização das próprias comunidades afim de que os próprios habitantes 

fiscalizem ações predatórias ao meio ambiente e às denunciem. Outra proposta seria a realização de palestras 

educativas para que a população desta área possa ter conhecimento de práticas sustentáveis e também 

conhecer as leis ambientais e as punições aplicadas por não cumpri-las. Outras medidas de educação 

ambiental podem ser tomadas para que o ecossistema local possa estar bem preservado, isso só será possível 
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se houver primeiro uma conscientização das comunidades locais e uma ação efetiva por parte do poder 

publico. 
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Em virtude da fragilidade natural da ilha quanto aos aspectos geofísicos; que existem poucos estudos 

relacionados às morfologias da área; que os estudos do relevo favorecem o planejamento racional das áreas 

com o objetivo de minimizar os impactos ambientais negativos causados pela ação humana; que a ocupação 

da área pelos moradores locais pode gerar impactos ambientais; que a área atrai um crescente turismo 

resultante da beleza cênica; é fundamental que hajam estudos aprofundados neste espaço. Nesta perspectiva e 

em virtude dos complexos processos que ocorrem na área objeto de estudo, tem-se morfologias diferenciadas, 

fazendo-se necessário o uso destes espaços de forma racional e viável. A ilha de Curupu está localizada no 

extremo nordeste da Ilha do Maranhão (Figura 1) e situada administrativamente no município de Raposa. 

Este município possui uma superfície de 63,90 km
2
, sendo limitado pelas coordenadas 02º21‘ a 02º32‘ S e 

44º00‘ a 44º12‘ W. Ele engloba uma faixa de terras limitada ao norte e a leste pelo oceano Atlântico, desde a 

foz da baía de São Marcos até o oceano Atlântico, ao sul pela baía de Curupu e a oeste pelo município de 

Paço do Lumiar. 

 

 

Figura 1 – Localização da ilha de Curupu. 

 

De acordo com a agente de saúde local, há 93 pessoas residindo na ilha de Curupu, no povoado de Canto, na 

porção central da ilha, e duas mansões particulares estabelecidas na praia de Curupu, na porção sul da ilha. 

A atividade econômica principal dos moradores é a pesca artesanal. O acesso à ilha é feito comumente por 

meio de transporte marítimo, isto é, pequenas canoas (bianas) que partem do cais do porto da cidade de 

Raposa, na Ilha do Maranhão em direção às praias da ilha de Curupu e pequenos portos recuados. Para a 

realização deste trabalho fora realizadas as seguintes etapas: levantamento, análise e discussão do material 

bibliográfico; delimitação da área de estudo; georreferenciamento da imagem de satélite; checagem da 

delimitação realizada; elaboração do mapa de unidades geomorfológicas e elaboração dos perfis topográficos 
transversais. Sobre os aspectos geomorfológicos, há apenas morfologias agradacionais. As ondas, marés e 

correntes litorâneas constituem as principais forças atuantes na morfogênese litorânea. Sobre a drenagem, 

identifica-se a drenagem dendrítica. Esse padrão de drenagem ocorre quando a rocha do substrato é 

homogênea, no caso da área, tem-se rochas sedimentares com estratos horizontais. Na ilha de Curupu, têm-se 

dois igarapés predominantemente relacionados à incursão da maré. A influência do regime de marés é muito 

grande em todo o Golfão Maranhense e a grande amplitude de maré é facilmente percebida na baía do Curral, 

dentre outras áreas, através da observação da paisagem morfológica. O igarapé de Curupu é muito sinuoso, 

margeia várias ilhas recobertas por mangues e deságua em duas áreas: à noroeste, na baía do Curral e à 

sudeste, na baía de Curupu. O outro igarapé deságua na baía de Curupu e margeia a planície de maré da 
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porção centros-sul da ilha. Quanto aos aspectos geológicos, a ilha de Curupu está localizada no extremo 

oriental da bacia de São Luís, a sudoeste da bacia sedimentar de Barreirinhas, correspondendo ao contato 

entre as áreas emersas e submersas daquela. Quanto às unidades litoestratigráficas, apenas aflora a Formação 

Açuí, do Quaternário, com sedimentos arenosos inconsolidados e argilosos não-adensados que preenchem as 

partes topograficamente mais baixas e pelas areias de praia e das dunas móveis da faixa litorânea atual. 
Quanto à idade, a formação é datada do Pleistoceno tardio e Holoceno. As feições geomorfológicas da área 

de estudo apresentam similaridades com as formas comuns ao longo de toda a área costeira do Maranhão, 

apresentando características dinâmicas que mostram certo encadeamento dos processos morfogenéticos. Na 

ilha de Curupu têm-se apenas morfologias agradacionais caracterizadas pela presença das praias, dunas 

móveis, paleodunas, planícies lacustres, planícies de maré. As praias arenosas estão situadas na porção norte 

e nordeste da área, em função dos processos oceanográficos gerados destas morfologias como a ação das 

ondas, correntes marítimas e ventos. Contíguo às praias, tem-se um campo de dunas ativo e vegetado, com 

sentido longitudinal, alimentado pelos sedimentos arenosos oriundos das praias e mobilizados pela ação dos 

ventos. Em seguida e em direção ao interior da ilha, tem-se uma série de dunas móveis não vegetadas, mais 

altas que as dunas vetadas, sendo predominantemente longitudinais. Após este campo de dunas móveis tem-

se a ocorrência de um campo de dunas fixas, vegetadas, denominadas de paleodunas. Esta área ocupa toda a 

porção central da ilha, até alcançar as planícies de maré, localizadas na porção centro-sul da ilha. Nas áreas 
interdunares, tanto móveis quanto fixas, tem-se as planícies lacustres. No período chuvoso (primeiro semestre 

de cada ano), estas planícies são alimentadas pela água da chuva, formando lagoas interdunares. Estas são 

utilizadas para alimentar os animais criados pela população e para o lazer da população, uma vez que 

algumas delas apresenta profundidade superior a 2 metros. Nas planícies de maré tem-se a vegetação de 

mangues, ocupando uma extensa faixa de terras inundáveis pelas marés ao longo da ilha. As condições, de 

temperatura, insolação, salinidade, disponibilidade de matéria orgânica, inundatação periódica e a baixa 

energia das correntes de marés, propiciam a proliferação das seguintes espécies como: Rhizophora mangle, 

L.; Laguncularia racemosa, G.; Avicennia schaweriana, L.; e Avicennia germinans. A primeira espécie 

citada (mangue vermelho) ocupa sempre a linha costeira das embocaduras dos rios, caracterizando-se por 

raízes aéreas e pneumatóforas; a espécie Avicennia sp. (mangue Siriba ou Siriúba) forma uma segunda linha, 

ocupando as margens dos rios até onde há influência das marés, mesmo com baixo teor salino. Uma 
preocupação acerca do ecossistema manguezal é a retirada da vegetação para uso doméstico e industrial, 

gerando prejuízos aos diversos ambientais da ilha, tendo em vista que os manguezais são berçário da fauna 

marinha. A partir da elaboração do perfil topográfico transversal, foi possível verificar que as morfologias 

apresentam altitudes de 0 a 15 metros, às quais são mais baixas à medida que se aproximam da linha da costa. 

 

Palavras chaves: ilha de Curupu, mapeamento geomorfológico, morfologias agradacionais. 
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Dote, palavra de origem latina, significa os bens que uma noiva (ou noivo) leva para o casamento. Em seu 

sentido jurídico, o dote é um conjunto de bens que a mulher recebe de ascendentes ou de terceiros ao casar-

se. O bem dotal é incomunicável, transferido ao marido, para com os frutos e rendimentos dele o ajudar na 

satisfação dos encargos do matrimônio, sob a cláusula de restituição de tais bens se houver dissolução da 

sociedade conjugal7. Este trabalho sobre ―Dotes Estéticos‖ pretende dar continuidade a essa temática do 

estudo do dote na sociedade maranhense, ampliando a abordagem para novos aspectos como comportamento 

feminino, modas e demais bens culturais capazes de representarem um sentido figurado ao dote, entendido 

como um dom, um merecimento, um predicado moral, físico ou intelectual. Esta pesquisa sobre dotes 
simbólicos é uma abordagem que se relaciona aos estudos de gênero. Sendo o gênero definido como relativo 

aos contextos social e cultural, pode-se pensar em diferentes construções de gêneros e de sua articulação com 

outras categorias de análise como classe, etnia, religião, geração. Essas construções socioculturais que em 

uma determinada época e sociedade definem homens e mulheres passam por um processo de socialização 

que inclui a educação e a beleza, como relevante para o estudo das novas prendas sociais como aprendizado 

que constituía um dote cultural e estético para as mulheres. A instrução como dote simbólico poderia servir 

tanto para arranjar um ―bom partido‖ como para ser um meio de sobrevivência digna na ausência de ―amparo 

marital‖. No século XIX, os críticos diziam que a vida social das mulheres, restrita às missas dominicais e 

aos eventuais bailes e ida ao teatro, com uma educação doméstica viciada pelos costumes tradicionais, 

recebendo pouca educação formal, as deixavam despreparadas para formar o cidadão útil de que a sociedade 

precisava e, portanto, suas vidas eram um desperdício, uma nulidade total. Nas leituras de jornais de São Luís 
a partir dos séculos XIX e XX, o que percebemos são mudanças nos costumes sociais dos maranhenses, e em 

especial das elites ludovicenses, principalmente nos comportamentos, nas ruas, nos bailes, no modo de vestir-

se e de falar em público. Compreender a relação entre gênero, a beleza (dotes físicos ou naturais) e a etiqueta 

e moda (dotes da elegância), exige antes de tudo, uma análise social e histórica que possibilite compreender a 

importância do vestuário tanto na cultura como nos grupos sociais. A roupa – o vestuário - podia revelar 

status e apresentar as classes sociais existentes. Também poderíamos identificar as pessoas pelos modos de 

comportamentos, de caminhar, de se relacionar, pelas ocupações, através dos acessórios, gestos, posturas, 

sendo esse modelo caracterizado pela cultura européia. As mulheres belas e elegantes quando se 

encontravam, discutiam quais as roupas deveriam ser usadas nos bailes, nas ruas, abordando todos os 

requintes da moda parisiense. A história do vestuário pode nos fornecer uma visão panorâmica de como essas 

relações eram construídas, por meio dos significados que a roupa assume ao longo do tempo e de como a 

cultura predominante em cada momento influenciou. Na segunda metade do século XIX, belas eram, 
portanto, as elegantes, detentoras de um corpo modelado, caracterizado dos efeitos da ampulheta, trabalhado 

por espartilhos e anquinhas que projetavam os seios e nádegas. A mão cobria-se com luvas, os cabelos, com 

véus e chapéus, os pés com sapatos finos, o corpo, cheios de tecidos grossos e densos e, só despia – se por 

ocasião de festas religiosas ou em bailes. No período de 1880, final do século XIX, a casaca e a cartola, por 

exemplo, eram considerados símbolos modernos do Dote da elegância, assim como as meias e perucas, que 

estabeleciam a condição social e a posição hierárquica. Estes elementos, por sua vez, ingressavam numa nova 

trajetória que modificaria tanto o vestuário masculino como o vestuário feminino em peças de trajes de gala 

para festas sociais, posto que havia um investimento financeiro  e também um grande consumo destes 

adornos: chapéus em última novidade, luvas, sobretudos de casemira, botinas de pellica, as bengalas, os 

charutos, e no tratamento do visual, dos bigodes, barbas e suíças. Nesse sentido, percebemos a complexidade 

da roupa feminina, em se tratando de seus múltiplos acessórios, caracterizados pela elegância, que servia 
também para distinguir o status social privilegiado do marido. O casamento na virada do século continuava 

sendo apresentado como um destino para as mulheres, e nesse modo, um arranjo para dar existência e/ou 

promover a multiplicação de filhos, isto é, uma forma de tratar dos frutos da sexualidade, de reconhecer sua 

                                            
7 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1988, p. 230. 
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união (garantir companhia permanente), visto como o compromisso de uma vida longa e indissolúvel. Para 

entendermos a lógica do dote no casamento em um contexto histórico marcado pela obrigação do dote 

material, devemos destacar dois aspectos cruciais da sociedade, que apesar das mudanças, deixou marcas até 

o século XIX. O primeiro constitui – se do status social, os dotes, assim concebidos, constituíam uma parte 

da herança e este montante de bens tinha como objetivo, tornar a mulher mais atrativa, do ponto de vista do 
interesse financeiro pelo homem, dotada em termos matrimoniais e assegurar a situação econômica do casal 

no início da vida conjugal. E o segundo da formação dos domicílios, ou seja, o dote era encarado como um 

dispositivo de transferência e distribuição de riqueza, (o pagamento do compromisso de casamento) posto 

que a atribuição destes bens pela família da noiva e (do noivo) contribuíam para o cumprimento e a 

conservação da moral e dos bons costumes. Nos primeiros anos do século XX, a mulher brasileira e, em 

especial a maranhense, passou por diversas transformações físicas, acompanhou, por exemplo, a invenção do 

batom, do desodorante, nos anos 50, cortou os cabelos; o espartilho, graças ao trabalho feminino, diminuiu e 

se transformou em soutien, para possibilitar uma maior movimentação dos braços. No decorrer, desse século, 

a mulher se despiu, e a mídia foi à principal colaboradora, pois nas revistas e televisão, houve a propagação 

desses novos ideais, como uma nova forma de vestimenta, sobretudo o culto ao corpo e também em relação à 

sensualidade imaginária e simbólica. O que percebemos, desta forma, é que havia uma preocupação da 

mulher em fazer-se bela, uma vez que a cultura lhe incentivava a criar meios/ou dispositivos de 
embelezamento para transformar-se. Portanto, depreende-se que estas novidades das primeiras décadas do 

século XX, representam as idéias em voga e buscam os reflexos de um tempo com novos valores. De fato, 

doravante, algumas mulheres mais abastadas podiam sair de suas casas para um simples passeio no centro 

ludovicense, obviamente, com paradas nos salões de chá e/ ou de beleza, esboçando levemente uma cultura 

urbana, constituída por novas sociabilidades e novos padrões de consumo – seus dotes simbólicos. 

 

Palavras – chave: Dote - Casamento – Maranhão – Moda. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRANTES, Elizabeth Sousa. O Dote é a Moça Educada: mulher, dote e instrução em São Luís na 
Primeira República. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 

FREYRE, Gilberto. Modos de Homem e Modas de Mulher. 2.ed. Rio de Janeiro: Recorde, 1987. 

KÖHLER, Carl. História do Vestuário. 3.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



595 

 

NOTÍCIA RECORRENTE: O BUMBA-MEU-BOI NOS JORNAIS, O ESTADO DO MARANHÃO, O 

IMPARCIAL E NO JORNAL PEQUENO 

 

Orientando: Alex Silva COSTA– Bolsista BIC/UEMA  

Graduando do Curso de História Licenciatura – CECEN-UEMA  

 

Orientadora: Júlia Constança Pereira CAMÊLO  

Professora Adjunta do DHG-UEMA  

 

A pesquisa analisa os discursos dos jornais ludovicenses O Imparcial, O Estado do Maranhão e Jornal 

Pequeno nos anos de 1980 a 2000. Foi perceptível nos periódicos a injeção de investimentos financeiros 

pelos órgãos públicos e privados com a finalidade de beneficiarem as manifestações populares e ao mesmo 

tempo a si próprios estabelecendo assim o fenômeno da apropriação como via de mão dupla do teórico 

francês Roger Chartier. Esta seria o fenômeno das apropriações culturais, onde a priori, há um choque entre 

os dois elementos, para no final haver a composição de um elemento novo com características de ambos os 

elementos que se encontraram. Este será um fator de compreensão das inovações e adaptações que atingiram 

o nível das representações folclóricas do folguedo ao favorecer uma demanda crescente de espetacularização 
do ritual. O mesmo fenômeno fez com que o folguedo se adaptasse a modernidade e perdesse elementos do 

seu contexto ritualístico e sagrado. Assim a manifestação popular foi capaz de se adaptar as mudanças e 

evoluções da sociedade. Pois concebemos assim como Chartier ―o popular com a capacidade de apropriação 

e reelaboração dos discursos dominantes, cujas, marcas são expressas em suas práticas e representações‖ 

(CHARTIER, 1990, pág.33). Temos como referencial teórico para a análise dos discursos jornalísticos em 

específico as obras As palavras e as coisas e a Ordem do Discurso do pensador francês Michel Foucault. 

Daremos um exemplo da utilização desse arcabouço teórico: A matéria do jornal O Estado do Maranhão de 

título Deu a louca no Boi: A discussão é antiga e cada ano se agrava. Tratam-se das inovações- 

descaracterização, como preferem alguns folcloristas- dos bois de Orquestra, o mais novo dos sotaques do 

bumba-meu-boi do Maranhão. As mudanças vêm ocorrendo principalmente, com o surgimento de novos 

grupos muitas vezes a revelia de critérios estéticos, driblando velhos padrões, em nome da modernidade. 

Roupas excessivamente coloridas e coreografias que descaracterizam os velhos cordões são alguns dos 

itens que mais incomodam os tradicionalistas (O ESTADO DO MARANHÃO, 2000, p.1) (grifo 

nosso).Pode-se pensar esta noticia através de Robert Darnton quando ele entende que o ―o processo de 

transmissão afeta as histórias de maneiras diferentes, em culturas diferentes. Alguns conjuntos de tradições 

folclóricas podem resistir a ‗contaminação‘, embora absorvendo novo material de maneira mais efetiva que 

outros‖ (DARNTON, 1986, p. 35).Vale-se desse pensamento para dizer que principalmente esses bois 

―modernos‖ não resistiram muito às mudanças e se inseriram no discurso da apropriação e da 

espetacularização do folguedo. Aproveitaram-se da política de incentivos do Estado, que patrocinava os mais 

bonitos, enfeitados e agradáveis ao público. É nesse momento que ocorre a quebra do real sentido da 

manifestação, já que sai do seu sentido ritualístico e sagrado para atender a produção de um ―discurso que é 

ao mesmo tempo controlado, selecionado, organizado e redistribuído por um certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 
pesada e temível materialidade‖ (FOUCAULT, 2004, pp. 8-9). Nos discursos das matérias dos jornais o 

ponto de vista de gestores culturais, donos de manifestações populares, artistas e pesquisadores da área 

(jornalistas, antropólogos, historiadores) e identificou-se uma política de incentivo a brincadeira que ao 

mesmo tempo em que a valorizava a descaracterizava. Por isso a pesquisa tem a intenção de entender a 

vinculação entre o bumba-meu-boi e o Turismo. E visa esclarecer as políticas de incentivo a manifestação. 

Analisou-se também como a brincadeira foi utilizada pelos órgãos públicos para o fomento do pólo turístico 

da cidade. E como essa estratégia política conseqüentemente promoveu uma via de mão dupla, no momento 

em que há a apropriação tanto do poder público quanto dos agentes produtores da cultura popular. Pois ao 

mesmo tempo em que se valorizou o folguedo criou-se novos paradigmas a manifestação, fator este encarado 

por alguns pesquisadores como descaracterização e quebra da tradição. E por mais que existam discursos que 

visem à preservação das ―tradições‖ folclóricas maranhenses para que não haja uma descaracterização ou 
apropriação dos organismos internos das mesmas, é preciso se observar que as ditas tradições são 

―inventadas‖. A construção dessas tradições depende muito do valor da sua representatividade e prática 

social que exercem no imaginário social. ―O termo tradição inventada é utilizado num sentido amplo, mas 

nunca indefinido. Inclui tanto as ‗tradições‘ realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e 

determinado de tempo- às vezes coisa de poucos anos apenas- e se estabeleceram com enorme rapidez‖ 

(HOBSBAWM, 1984, p.9). É tendo em mente que toda tradição é inventada, construída e legitimada é que 

entendemos que por mais que alguns grupos e companhias folclóricas, associações e instituições 

descaracterizem ou deturpem os elementos tidos como tradicionais, devemos entender que as manifestações 
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folclóricas não são estáticas e sofrem processos de apropriação e inovação para tarde construírem ou 

tornarem se ―tradição‖. Por exemplo, temos o sotaque de Orquestra que é o mais novo perante os outros, ele 

na sua origem teve que enfrentar posicionamentos e discursos contra a sua realização, passou-se o tempo e o 

mesmo se organizou enquanto sotaque com características e identidades próprias, coisa que por mais que seja 

antagônico com relação aos outros, conseguiu de maneira rápida se constituir como sotaque tradicional. Por 
isso é importante saber que ―as ‗tradições‘ ocupam um lugar diametralmente oposto às convenções ou rotinas 

pragmáticas‖ (HOBSBAWM, 1984, p.11). O folguedo possuidor de tanta riqueza histórica e cultural foi 

reconhecido no dia 30 de agosto de 2011 como Patrimônio Cultural Brasileiro, título que lhe confere 

reconhecimento e prestígio nacional, o que faz da manifestação popular um objeto de estudo consagrado para 

a presente História Cultural. Ivan Passsos ao analisar os aspectos modernos do bumba-meu-boi e suas 

relações com a cultura de massa enfatiza que: O Bumba-meu-boi, o carnaval e tantas manifestações culturais, 

apropriando-se de linguagens modernas, multiplicam sua difusão em grupos que há apenas alguns anos as 

descobriram e as compraram, posto que representavam a heterogeneidade, utilizando, simultaneamente, 

imagens da história social e da história da arte, do artesanato, dos meios massivos e da extravagante 

diversidade urbana (PASSOS, 2003, p.152-153). No entanto, devemos compreender assim com Michel 

Foucault que ―por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem 

revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder‖ (FOUCAULT, 2004, p.10). E qual seria 
o discurso dominante? Seria o do Governo do Estado que se apropriou das manifestações populares para 

implantarem uma política do famoso pão e circo romano. Porém o processo de apropriação como via de mão 

dupla permiti aos produtores culturais a assimilação dos discursos dominantes por um lado, e por outro 

possibilita aos agentes culturais a manutenção e realização de suas manifestações populares no mundo 

contemporâneo ao se aproveitarem do discurso disponível para beneficiarem suas tradições e potencializarem 

suas visões de mundo. 

 

Palavras-chaves: Bumba-meu-boi-discursos-apropriação 
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Força, coragem, valentia são os principais atributos que um cavaleiro deve possuir ao exercerem as suas 

funções na sociedade feudal que são: proteger os indefesos e combater os inimigos.Não só de força física é 

necessário para um guerreiro exercer a sua ação militar, para tornarem- se cavaleiros perfeitos, eles devem 

ser homens sábios, sobretudo tementes a Deus. Ser um cavaleiro perfeito era um dos grandes desafios dos 

homens medievais, pois se encontravam na dualidade entre seguir o caminho da fé cristã e exercerem ação 

militar de forma violenta.Pretendemos compreender as formas comportamentais dos cavaleiros como modelo 

de conduta aos medievos, utilizando como fontes de estudo, A Demanda do Santo Graal, A Visão de Túndalo 

e O Livro da Ordem de Cavalaria.A cavalaria é o principal tema de estudo, mas não a analisamos de forma 

isolada, esse grupo está interligado com as demais ordens da sociedade: Oratores e laboratores, pois uma 

ordem necessitava da outra para desempenharem as suas funções que são: orar, combater e trabalhar.Os 
guerreiros medievais encontravam-se numa posição privilegiada: a nobreza. ―Ser nobre é, antes de tudo uma 

pretensão a se distinguir do comum, por um modo de vida, por atitudes e por sinais de ostentação que vão da 

vestimenta aos modos à mesa, mas sobretudo por um prestigio herdado dos antecedentes.‖ (BASCHET, 

2009, p. 110).A cavalaria era superior em relação aos camponeses e muitos agiam de forma violenta, como 

por exemplo, os saques, as pilhagens, as guerras privadas, essas ações são foram definidas por Nobert Elias 

como pulsões agressivas e eram vistas pelos clérigos como ações da cavalaria de satã e não de Deus. A 

Demanda do Santo Graal nos oferece pistas para entendermos a dinâmica da cavalaria no mundo feudal a 

partir da imagem e discursos que foram produzidas acerca do tema. Esta narrativa é uma novela de cavalaria 

anônima proveniente da França, inserida na Matéria da Bretanha, essa que narra várias histórias em torno da 

figura do Rei Artur.Utilizaremos a versão que chegou em Portugal por volta de 1250 proveniente da 

Biblioteca Nacional de Viena, essa que iremos analisar, enfatizando as ações dos cavaleiros.A Demanda do 
Santo Graal tem como tema principal a busca incansável do Graal, uma espécie de vaso em que José de 

Arimatéia recolheu o sague de Cristo durante a crucificação. O desejo de alcançar o Graal significava a 

salvação eterna e o regresso das maravilhas e abundância do Reino de Logres. Cerca de cento e cinquenta 

cavaleiros participam desta missão e a narrativa enfatiza as aventuras e maravilhas realizadas por 

eles.Percebemos na Demanda do Santo Graal que os cavaleiros exerciam o seu oficio como guerreiros em 

que eles justavam, cortejavam uma dama, protegiam os indefesos, porém vários ultrapassaram as normas de 

cavalaria ao matar os companheiros da Távola Redonda, mentir e serem desleais, como o maior exemplo de 

cavaleiro pecador temos o cavaleiro Galvão.Galvão era sobrinho de Rei Artur e vários sinais foram revelados 

que ele iria trazer desgraça para esta demanda. .O que chama a atenção na sua personalidade é a facilidade 

cima que ele resolve os conflitos, passando inescrupulosamente por cima dos obstáculos e tomando decisões 

sempre a favor do mal (MONGELLI, 1995, p. 130). Ele derramou sangue de vários cavaleiros da Távola 

Redonda em Patrides, Erec, Ivam, Rei Bandemaguz, Lamorante, Palamades entre outros.Poucos são os 
cavaleiros que oram, jejuam, se confessam e vão à Igreja por serem puros de corpo e alma foram agraciados 

de ver o Santo Vaso, temos assim os três eleitos: Galaaz, Persival e Brooz. A Demanda do Santo Graal expõe 

modelos de cavaleiros cristãos e pecadores, muitos foram colocados a prova e poucos foram os que se 

arrependeram. A Visão de Túndalo nos apresenta um verdadeiro cavaleiro pecador que se converteu ao 

cristianismo.A Visão de Túndalo e uma narrativa do século XII foi escrita em latim ou em gaélico. O 

manuscrito se espalhou por toda Europa e deu lugar as versões nas línguas vulgares que remontam o século 

XII a XVI, assim trabalhamos com a versão portuguesa que foi traduzida no século XV por um monge 

cisterciense, sendo que existem dois manuscritos portugueses provenientes do mosteiro de Alcobaça, uma no 

códice 244, atualmente depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa e outro no códice 266 localizado no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo.A Visão de Túndalo é um relato de viagem imaginária no qual Deus 

escolheu e deu a graça de visitar o Além sempre guiado por um anjo. Houve várias desses relatos no período 
medieval, essas narrativas eram difundidas pelos clérigos oralmente ao longo de seus sermões, com o 

objetivo de transmitir uma lição moral aos que ouviam e principalmente de alcançarem os laboratores que 

eram indisciplinados e envolvidos com os rituais pagãos.O cavaleiro Túndalo é o principal personagem desta 

narrativa, esse era de boa linhagem, porém não cuidava de sua alma e não seguia os preceitos da Igreja, como 

de ir á Igreja, fazer orações, dar esmolas aos pobres entre outros. O cavaleiro deveria ser um modelo de 

conduta para todos principalmente os camponeses para que se mantivesse a tão desejada ordem na sociedade. 

Agraciado por Deus para sentir na pele as punições do Inferno e os gozos do Paraiso, Túndalo foi 

considerado como morto por um espaço de três dias e nesse período a sua alma foi conduzida por um anjo 

aos espaços do pós-morte.Difundido pelos clérigos oralmente ao longo dos seus sermões, a descrição dos 
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espaços do Além provoca medo e mistério para quem ouvia, enfatizando o Inferno como um lugar escuro, 

cheio de trevas e de demônios.O cavaleiro Túndalo sofre ao atravessar o Inferno, pois foi punido de acordo 

com os pecados cometidos na vida terrena, assim, ele sofre as penas dos ladroes, matadores, assassinos, 

gargantões e fornicadores as punições consistiam nas torturas realizadas pelos demônios e  pelo fogo eterno 

que queimava as almas.  Deus o luminoso, o celeste, teve misericórdia do cavaleiro Túndalo e livra-o desse 
lugar, e sua alma foi encaminhada para o Purgatório que é o terceiro lugar do Além, intermediário entre o 

Paraíso e o Inferno para onde as almas vão de acordo com as quantidades de pecados cometidos e sofrendo 

diversos castigos, sendo que idéia do Purgatório surge melhor delimitada no século XIII.Por último a alma do 

cavaleiro foi conduzida ao Paraíso um lugar de paz e alegria, circundado de altos muros, cada espaço mais 

iluminado que o anterior, mais perfumado e saboroso. De acordo com os bons feitos realizados na vida 

terrena as almas são destinadas aos muros específicos que são: Muro de Prata, Ouro e Pedras Preciosas.O 

muro de Prata é destinado aos castos no casamento que não provocaram adultério e também ocupado por 

aqueles que doaram todos os seus bens aos pobres.   No muro de Ouro encontram-se os monges e monjas 

construtores da Igreja. Os monges são considerados os mais puros da sociedade medieval por viver uma vida 

de reclusão e contemplação a Deus.Por fim, o muro de Pedras Preciosas estava as nove ordens dos anjos: 

Serafins, Querubins, Dominações, Tronos, Principados, Potestades, Virtudes, Anjos e Arcanjos, além dos 

anjos temos os patriarcas, os profetas da Bíblia, os apóstolos de Jesus e as virgens. Percebemos que os muros 
são ocupados por aqueles que praticaram as virtudes pregadas pelos clérigos, como a caridade, o casamento 

legítimo, a contemplação de Deus e outros. Assim, para os cristãos alcançarem a salvação era necessário 

seguir e praticar os ensinamentos dos clérigos.  No terceiro dia a alma de Túndalo voltou ao seu corpo, no 

mesmo dia em que Jesus ressuscitou segundo a História da Paixão de Cristo, e ao acordar ele relata aos que 

estavam ao seu redor, clérigos e leigos, sobre a sua viagem. Naquele momento Túndalo se arrepende de seus 

pecados e passa a buscar a sua salvação.O cavaleiro Túndalo renasceu no cristianismo, tornou-se um modelo 

de salvação para todos e transformou-se em um soldado de Cristo. Para exercer a ação militar em nome de 

Deus temos O Livro da Ordem de Cavalaria que reafirma os princípios cristãos para que os cavaleiros 

possam realizar o seu oficio de forma justa O livro da Ordem de Cavalaria foi escrito no século XIII por 

Ramon Llull, um filósofo catalão proveniente da ilha de Maiorca, ele vivenciou a arte de guerrear e deixou-a 

para contemplar a Deus. Um intelectual da sua época, Llull escreveu esse livro, pois segundo o autor, a 
cavalaria estava voltada para os pecados mundanos e Llull tinha o objetivo de cristianizá-la através dos 

valores morais, éticos e espirituais que são expressos em seu livro.O maior conhecimento que Ramon Llull 

transmite é a dualidade entre os vícios (luxúria, avareza, ira, inveja, soberba, glutonia e acídia.) e as virtudes 

(fé, esperança, caridade, fortaleza, justiça, prudência e temperança.) em que todos os cavaleiros tinham que 

conhecer, desta forma está explicito ―a ética luliana era construída por meio de contrários, a chamada ética da 

polaridade, por meio dos princípios de concordância e contrariedade, de perfeição e imperfeição, que podiam 

encontrar-se no substrato ideológico da época, baseado na disputa entre vícios e virtudes. (ZIERER, 2008, p. 

65)As virtudes fortalecem e protege as almas dos homens para que eles não caiam nos vícios. O homem 

medieval encontrava-se na dualidade entre o bem versus o mal, a Igreja é sempre presente para guia-los ao 

caminho da luz. Diante dessas três fontes de estudo A Demanda do Santo Graal, A Visão de Túndalo e O 

Livro da Ordem de Cavalaria encontramos características em comum entre elas como podemos ver no 

quadro a seguir:  
 

CARACTERÍSTICAS A DEMANDA DO 

SANTO GRAAL 

A VISÃO DE 

TÚNDALO 

O LIVRO DA ORDEM 

DE CAVALARIA 

AUTORIA Anônimo Anônimo Ramon Llull 

TRASMISSÃO DA 

OBRA  

Nas cortes A um auditório que 

ouvia o sermão 

Nas cortes 

PRINCIPAIS 

PERSONAGENS 

Cavaleiros bons e maus.  Cavaleiro Túndalo, anjo 

e diabo. 

Escudeiro aspirante à 

cavalaria e eremita.  

MANUAL 

PEDAGÓGICO 

Aventuras cavaleirescas Três Reinos eternos do 

Além 

Normas de cavalaria 

PRINCIPAL VÍCIO Luxúria Luxúria Luxúria 

PRINCIPAL 

VIRTUDE 

Pureza Caridade Fé 

OBJETIVO Modelo cristão X 

Pecadores 

Arrependimento e 

conversão 

Combater em nome de 

Deus 

 

Quadro 1. Comparação entre as fontes.  

 

Podemos observar no quadro acima que cada fonte possui o seu objetivo especifico A Demanda do Santo 

Graal narra as aventuras cavaleirescas, demonstrando o modelo de cavaleiro cristão versus os pecadores. 
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 Na Demanda do Santo Graal somente os cavaleiros puros de corpo e almas poderiam alcançar o Graal temos 

os três eleitos: Galaaz, Brooz e Percival, assim, o principal objetivo da obra é separar os bons dos maus 

cavaleiros e de acordo com as ações realizadas receberiam tal graça. A Visão de Túndalo descreve os espaços 

do Além que foram percorridos pelo cavaleiro Túndalo, esse pecador foi agraciado por Deus a conhecer os 

espaços do pós-morte para obter o arrependimento, e tornar-se um modelo de conversão e conduta para os 
demais cavaleiros.  Para exercerem boas ações na sociedade os cavaleiros deveriam ter conhecimento do 

Livro da Ordem de Cavalaria, essa manual expressa o certo e o errado na arte de guerrear pautados nos 

princípios da santa Igreja. Consideramos ambas as fontes como manuais pedagógicos do bom cristão que tem 

como objetivo mostrar o caminho para salvação aos medievos, apontando as normas corretas de um bom 

comportamento na terra. O principal pecado presente nas fontes é a Luxúria em que os cavaleiros desejam 

serem superiores ao seu próximo, minados de orgulho e inveja para conseguirem prestigio e reconhecimento 

na Ordem de Cavalaria. Para conseguir vencer o mal da Luxúria temos as virtudes que foram desempenhadas 

pelos cavaleiros para alcançarem a salvação ou receber uma graça divina. Sendo a caridade a maior prova do 

arrependimento de Túndalo, em que ele doa tudo que possui aos pobres, a pureza é a principal virtude para 

que os cavaleiros possam alcançar o Santo Vaso e a fé presente no Livro da Ordem de Cavalaria, através 

dela todos veem Deus e suas obras. Portanto, as fontes traçam um perfil de cavaleiro pecador visando um 

ideal cristão, mas a Igreja é sempre viva e consciente para guiar os cavaleiros que se encontravam no 
caminho obscuro ao realizarem o seu oficio de guerrear e ao mesmo tempo atenderem as regras cristãs para 

alcançarem a salvação. 

 

Palavras- Chaves: A Demanda do Santo Graal. A Visão de Túndalo. O Livro da Ordem de Cavalaria.  
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UMA MARCHA QUE NÃO É DE ROMEIROS, MAS DA DEGRADAÇÃO DA ILHA: HISTÓRIA E 

EVOLUÇÃO DO USO DO SOLO E OCUPAÇÃO TERRITORIAL NA REGIÃO METROPOLITANA 

DA GRANDE SÃO LUÍS (SÃO LUÍS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR)  
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Colaboradores: Frederico Lago BURNET, Doutor em Arquitetura/ UEMA; Iara OIAMA, Funcionária da 

Secretaria de Transporte Coletivo e Defesa Social de São José de Ribamar, Antonio José Ferreira MIRANDA, 

Auxiliar do Centro de Cultura e Turismo de São José de Ribamar; Alunos do  curso de História: José  Roberto  

SANTOS, Flávio PEREIRA; Alex COSTA. Alunos do curso de Arquitetura: Edelcy Araújo FERREIRA e 

Ribamar Sampaio MONTELES Junior.  

 

São Luís e São José de Ribamar são cidades que vem demonstrando um crescimento desordenado e acelerado, 
sobretudo nos últimos trinta anos. As inovações estruturais como abertura de ruas, avenidas, construção civil do 

programa do governo Minha Casa Minha Vida, e as iniciativas privadas, além de outras empresas que 

incentivam o surgimento de novos recursos e empreendimentos, vem transformando o perfil das cidades.  

A forma desordenada que as cidades de São Luís e de São José de Ribamar vêm se desenvolvendo afeta a cultura 

e a sociedade de forma mais ou menos intensa de acordo com a época e as transformações. Na década de 

quarenta do século vinte São Luís passa a ser favorecida pela política de integração Nacional de Integração 

Nacional (RIBEIRO, Junior, 1990). Isto trouxe uma reorganização para as rodovias do Brasil. A partir da década 

de cinqüenta São Luís passou a ter grandes taxas de crescimento demográfico devido à migração da população 

do campo para a capital. Com a abertura da Avenida Getúlio Vargas na década anterior, a expansão da cidade 

começou a se intensificar. Na década de sessenta houve a ampliação de rodovias que ligavam o Maranhão ao 

resto do nordeste. Entretanto, isso se converteu na quebra do monopólio de escoamento da produção agrícola, e a 

atividade econômica estagnou-se (BORRALHO, 2010). A construção de novos conjuntos habitacionais se 

intensifica e os principais bairros como Anil, Cohama, Cohafuma, Cohaserma, Cohajap, começam a surgir bem 
como a construção da barragem do Bacanga. Inicia-se também a formação de palafitas e aglomerações urbanas. 

É na década de setenta que começa a ser elaborado o primeiro Plano Diretor da cidade de São Luis. Neste 

ínterim o caos no transito começa a se agravar e a falta de um bom planejamento urbano começa a pesar. Os 

principais setores que se desenvolveram neste momento foram de baixa densidade de capital, setores 

tradicionais. Na década de oitenta há a implementação da ALUMAR e da Companhia Vale do Rio Doce 

alavancando a questão econômica adormecida. O adensamento da região trouxe bastante crescimento comercial 

e com o aumento populacional houve a verticalização arquitetônica da cidade. No início da década de noventa 

algumas leis são criadas para uma preocupação ambiental. A formação das avenidas Litorânea e Ferreira Gullar e 

Eduardo Magalhães trazem novos contornos a cidade, facilitando o acesso, principalmente pela construção dos 
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elevados da Cohama, Calhau e Cohab. Houve a reestruturação do transporte e construção do Tropical Shopping 

Center. Nos anos 2000 todas as atividades econômicas e a construção civil se intensificam amplamente. A forma 

como tudo isto se processa permite transformações intensas no cotidiano das pessoas. O estilo de vida que se 

afasta da tradição popular se aproxima da tecnologia, da verticalização da cidade e etc. Vem aos poucos 

transformando as atividades e relações sociais. Em São José de Ribamar o crescimento não ocorre na mesma 
proporção da cidade de São Luís, pois não possuem os mesmos recursos e estrutura. Porém os mesmos 

elementos podem ser encontrados. A construção civil de condomínios fechados, a ampliação de varejos, e o 

incentivo a antigas atividades como a pesca e artesanato, potenciais econômicos, são incentivados. O turismo 

religioso e as atividades folclóricas também se ocuparam de propiciar ao município crescimento financeiro. A 

maior estruturação da cidade foi ocorrendo por volta da década de oitenta, pois os primeiros bairros foram 

surgindo e a ligação de São José de Ribamar com São Luís se intensificou. Uma das formas de expansão foi a 

ocupação de terras que formam comunidades muitas vezes ―marginalizadas‖, pois não são determinados a esse 

contingente populacional determinados cuidados e políticas. O crescimento vem ocorrendo principalmente no 

sentido nordeste e noroeste da cidade. O perfil do município vem se modificando, as matas e brejos desaparecem 

e em seu lugar surgem os condomínios, especialmente ao longo da estrada de São José de Ribamar, a partir do 

km 4, onde vemos intensa atividade em crescimento. Apesar da situação de avanço urbanístico, São José de 

Ribamar possui problemas básicos que ainda não foram solucionados, como saneamento básico, ausência de 
políticas públicas que venham dar suporte a população demarcação confusa de território, especialmente em 

relação à divisão do território entre os dois municípios em questão. As inovações que ocorreram nas duas 

cidades vêm transformando aos poucos seu perfil. Em São Luís o crescimento vem ocorrendo de forma 

desordenada e muitas vezes segregando a população. As relações se alteram na proporção que o lado mais 

recente e sofisticado da cidade se expande, expandindo também um modo de vida, contrário muitas vezes ao que 

é popular a cultura ou a sua forma de representação por parte do povo, modificando-a, agregando a ela novos 

valores e estilos. Desta forma a transforma em suas bases, utilizando-a para legitimação de uma maranhensidade. 

Em São José de Ribamar encontramos uma vasta influencia religiosa e folclórica que mesmo com as inovações 

técnicas e mudanças estruturais não se modifica totalmente. Há um movimento de preservação que muitas vezes 

se utilizam das transformações sociais. A religião marca a população e é um dos elementos que mais se 

preservam. Portanto, percebemos que ocorre assim uma pequena mudança na identidade da população e das 
cidades a partir do tipo e da forma de desenvolvimento. A partir da década de noventa o crescimento da cidade 

começa a influenciar no modo de vida da população. As pessoas que costumavam habitar locais próximos do 

mar afim de se utilizar da pesca passam a morar em condomínios aglomerados em regiões distantes, ou por se 

utilizarem apenas do comércio e ou montarem seu próprio comércio. Em contrapartida, os antigos comerciantes 

conhecidos como ―grã-finos ou barões‖, eram figuras que conseguiram ter algum tipo de riqueza naquela terra e 

que hoje em dia se encontram com fama e condições diferentes. O aglomerado de apartamentos muda a imagem 

das pequenas vilas no interior da cidade, ocupando antigas áreas verdes. A estrutura se transforma, entretanto sua 

forma deixa contradições e pendências. O contraste do ―crescimento‖, da modernização com a falta de 

saneamento básico, e os velhos problemas não solucionados no que diz respeito à educação, saúde e  estrutura 

física, não permitem que São José de Ribamar de fato progrida. Todavia esta consciência custosamente se forma 

devido a estes investimentos transformarem a vida dos moradores sem dar espaço para que percebam que nesta 

marcha de desenvolvimento alguns aspectos peculiares de suas cidades começam a ser deixados para trás. Na 
ocasião em que visitamos o bairro da matinha onde já havia os residenciais da Nova Terra I e II, podemos 

observar a construção de novos conjuntos cujas casas eram de concreto, tetos de PVC, portas de chapa de aço e 

janelas de vidro, bem alinhados extremamente próximos, exatamente igual a um projeto aplicado no Rio Grande 

do Sul, onde algumas condições apenas foram modificadas para as condições do Nordeste. Os novos 

empreendimentos trazem mudanças, mas até que ponto as mudanças transformam o perfil da cidade de São José 

de Ribamar e interferem em sua cultura e sua tradição? 
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A cidade de Imperatriz encontra-se localizada no Sudoeste do Estado do Maranhão e na porção Oriental da 

região amazônica. Teve sua ocupação e povoamento intensificados a partir da segunda metade do século XX 

em razão dos distintos projetos que passaram a ser direcionados para a região amazônica a partir de então. 

Imperatriz apresenta segundo dados do Censo (2010), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, o município de Imperatriz dispõe de uma população total de 247.505 habitantes, sendo 

que 94,76% dessa população concentra-se na zona urbana (234.547 pessoas); e 5,24% na rural (12.958 
pessoas), sendo que ao considerar este contingente populacional, Imperatriz se enquadra no contexto das 

cidades médias. Ao se observar os serviços de saúde da cidade, pôde-se constatar a relativa importância do 

Hospital Municipal de Imperatriz (HMI) frente às outras instituições. Ao se considerar essa realidade, nos 

objetivamos nessa pesquisa a compreender a formação e o desenvolvimento da centralidade dos serviços 

públicos de saúde oferecidos pelo HMI no contexto do espaço intra-urbano e regional. Para tanto, o processo 

de investigação exigiu que se fizesse uso de métodos científicos que, segundo Hissa (2002, p. 159), o método 

científico diz respeito ―às concepções amplas de interpretação do mundo, de objetos e de seres, referentes às 

posturas filosófica, lógica, ideológica e política que fundamentam a ciência e os cientistas na produção do 

conhecimento.‖ Ao considerar este elemento, destaca-se inicialmente a necessidade de se trabalhar com o 

método dialético, por entender a cidade como uma realidade dinâmica, onde as formas aparentes (materiais) 

entram em confronto direto com a realidade urbana que é construída mediante a dinâmica das relações sociais 
que se fazem presentes no espaço urbano. Por Imperatriz estar inserida na realidade urbana da Amazônia 

Oriental, ela vivencia todos os progressos e problemas verificados em suas cidades. Esta realidade dinâmica é 

construída por atores sociais que apresentam interesses distintos. Por isso a necessidade de se trabalhar com o 

método dialético que se preocupa com tais ambivalências. Tendo por base a dialética, essa pesquisa seguiu 

um eixo metodológico dividido em quatro partes: realizou-se inicialmente a pesquisa bibliográfica, seguida 

do levantamento dos dados empíricos, a análise de tais dados e por fim a redação da pesquisa. De início 

pôde-se constatar que Imperatriz é a segunda cidade mais importante do Maranhão e exerce uma forte 

influência regional, tanto no Maranhão quanto nos estados vizinhos (Tocantins e Pará). Essa influência está 

ligada principalmente a presença e consolidação de atividades comerciais, com destaque para os setores 

atacadista, varejistas e de serviços, sobretudo, aqueles conduzidos através dos serviços de educação em nível 

superior e pela vasta gama de serviços de saúde (pública e privada). Tais elementos se impuseram como 

marcantes na dinâmica urbana de Imperatriz a partir de 1990. A nível intra-urbano deve-se mencionar que a 
dinamização de tais serviços (educação e saúde) está relacionado com o processo de urbanização 

representado tanto pelo êxodo rural no município como pela imigração regional, crescimento econômico 

advindo de projetos comerciais e industriais no município e a relativa melhoria da infraestrutura nos setores 

de saúde e educação (SOUSA, 2009). Deve-se ressaltar que a elevação do nível de renda da população 

estimulou a procura por serviços sofisticados, como os oferecidos por clínicas estéticas e laboratórios 

especializados de âmbito privado. Por outro lado, políticas públicas de descentralização e hierarquização do 

sistema de saúde, como as normas operacionais NOB 01/96 e NOAS 01/018, estimularam o desenvolvimento 

e concentração dos serviços de média complexidade para as cidades médias do país. Assim, iniciou-se um 

fluxo de pessoas de pequenos municípios vizinhos para Imperatriz em busca de tais serviços; nesse contexto, 

o HMI caracteriza-se como instituição de suma importância tanto a nível local quanto regional. Para 

compreender a importância e expansão dos serviços públicos de saúde em Imperatriz, serão apresentados 
alguns dados que retratam esses processos. Inicialmente, Imperatriz conta com dois hospitais públicos de 

grande importância local e regional, o Hospital Municipal de Imperatriz (HMI) e o Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz (HRMI), além desses há mais dez hospitais privados, sendo que a maioria se 

localiza no Centro da cidade, conforme demonstra o Quadro 1. Além disso, ainda existe mais de 190 clínicas 

de várias especialidades, sendo que a maioria também está localizada no Centro. 

   

                                            
8 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/ Norma Operacional da Assistência à Saúde 
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 Quadro 1 – Localização dos Hospitais Privados de Imperatriz 

Instituição Bairro Instituição Bairro 

Hospital Infantil São José Centro Hospital Santa Mônica Centro 

Hospital das Clínicas Centro Hospital Santa Teresa Centro 

Hospital Santa Maria Centro Hospital São Rafael Centro 

Hospital Infantil Pequeno Príncipe Centro Hospital Alvorada Vila Lobão 

Centro Especializado Materno Infantil de Imp. Centro Hospital Unimed Beira Rio 

  Fonte: CNES/DATASUS, (2010).  Organização: José Alencar Viana de Araújo, (2010). 

 
Essa concentração de instituições de saúde em Imperatriz é, sem dúvida, um dos motivos que leva ao 

crescente fluxo de pessoas para a cidade em busca de sérvios especializados. Tal fato pode ser observado 

através das internações hospitalares pelo SUS, que vem tendo um significativo aumento nos últimos anos, 

como evidência a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Internações Hospitalares realizadas pelo SUS Entre 1998 e 2007- Imperatriz (MA) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

4.688 5.431 9.792 10.857 11.652 11.139 10.587 14.035 13.177 13.350 

Fonte: Ministério da Saúde - (SIH/SUS), (2010). Organização: José Alencar Viana de Araújo, (2010). 

 

Essa demanda crescente de internações pelo SUS não decorre apenas porque que a população da região de 

influência de Imperatriz tenha aumentado, o fato é que o SUS é fruto da Constituição Federal de 1988 e sua 

implantação começou no ano de 1991. Antes da Carta Magna, somente as pessoas com trabalho formal ou as 

que contribuíam com a previdência possuíam acesso amplo aos serviços de saúde, sendo estes oferecidos por 
instituições privadas subsidiadas pelo Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social). Já para as pessoas sem emprego formal, restava procurar assistência médica em instituições 

filantrópicas ou hospitais escola. Deve-se ressaltar que essa crescente demanda inclui pacientes de outros 

municípios do Maranhão, do Pará e Tocantins. Isso se deve ao fato de que em Imperatriz se concentram 

vários procedimentos de média complexidade de suma importância, especialmente no HMI, como é o caso 

dos exames tomográficos, um dos mais procurados. Pode-se citar ainda alguns procedimentos cirúrgicos 

realizados por essa instituição como cirurgia de pele, cirurgia das vias aéreas, da cabeça e do pescoço, do 

aparelho circulatório, do aparelho digestivo, oro-facial entre outras. Ainda podemos demonstrar essa 

importância mediante a observação de algumas especialidades, conforme demonstra a Tabela 2:  

 

Tabela 2 - AIH's9 Pagas Segundo Especialidade - (2000 - 2010) 

Especialidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Clínica 

cirúrgica 
748 1.664 2.296 1.033 1.763 3.054 3.878 2.975 3.480 4.049 5.001 

Clínica médica 2.115 2.396 2.153 2.113 1.789 2.511 2.550 2.886 4.787 4.010 3.768 

Pediatria 845 883 1.453 1.500 1.649 2.532 1.636 2.275 2.987 2.666 2.262 

Obstetrícia 22 4 1 - - 5.104 1.202 - 4.860 4.387 4.778 

Total 3730 4.947 5.903 4.646 5.201 13.201 9.266 8.136 16.114 15.112 15.809 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz, (2010). Organização: José Alencar Viana de Araújo, 

(2010). 

 

Como afirmado anteriormente, a origem das pessoas que procuram os serviços públicos de saúde de 

Imperatriz abrange uma região que vai para além das fronteiras desse município, incluindo outros estados  
que, segundo Franklin (2008) abrange mias de 80 municípios, a Tabela 3 demonstra o número de internações 

hospitalares de pacientes do estado do Tocantins e Pará entre os períodos de Janeiro a Dezembro de 2009: 
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Tabela 3: Internações Hospitalares pelo SUS em Imperatriz – Outros Estados – (Janeiro a Dezembro de 

2009) 

 

Município Estado Processos Município Estado Processos 

Araguatins To 36 Praia Norte To 8 

Augustinopolis To 19 Prainha Pa 2 

Axixa do Tocantins To 19 Rio Sono To 1 

Buriti do Tocantins To 5 Rondon do Pará Pa 23 

Carrasco Bonito To 1 Sampaio To 4 

Curionopolis Pa 2 S. Maria das Barreiras Pa 5 

Curralinho Pa 2 S. João do Araguaia Pa 2 

Dom Eliseu Pa 12 São Miguel do To. To 21 

Esperantina To 2 S. Sebastião do To. To 1 

Itaguatins To 5 Sit. Novo do Tocantins To 10 

Marabá Pa 9 Taguatinga To 1 

Paragominas Pa 1 Tocantinopolis To 1 

Parauapebas Pa 2 Ulianopolis Pa 2 

Fonte: Arquivos do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado - (SIHD), (2010). Organização: José 

Alencar Viana de Araújo, (2010). 

 
Com os fluxos de pessoas de outros municípios para Imperatriz em busca de serviços de saúde, surgiram 

problemas inevitáveis, tanto de planejamento quanto de gestão das políticas públicas de saúde, já que nem 

todos os municípios respeitam o pacto federativo do SUS, de maneira que não repassam os custos 

pecuniários pelo uso dos serviços de saúde oferecidos pelo HMI. As conseqüências disso são refletidas na 

qualidade dos serviços prestados e na infraestrutura das instituições, visto a falta de recursos para 

investimento em novos equipamentos, leitos de UTI ou mesmo no corpo de funcionários, como médicos e 
enfermeiros. Estes fatores irão se refletir diretamente na qualidade dos serviços prestados e, não muito 

raramente, a mídia local vincula nos jornais denúncias por insuficiência ou maus serviços prestados. Apesar 

de toda essa problemática, o HMI é o hospital Geral melhor equipado e preparado para receber casos de 

urgência e emergência. Assim, fica claro que todos esses fatores são determinantes para o atual processo de 

centralização regional convergente para Imperatriz, não exercendo sua influência apenas na região centro-sul 

do Maranhão, mas em toda Amazônia Oriental, incluindo a Região Tocantina. Deve-se destacar o papel que 

o comercio tem nessa dinâmica regional, sendo a principal atividade da cidade, entre os reflexos dessa 

atividade, uma a salutar é o número vasto de cursos superiores e técnicos destinados à área da administração.  

Através das pesquisas e levantamentos de dados realizados sobre a centralização dos serviços públicos de 

saúde em Imperatriz, pôde-se observar a importância adquirida por instituições como o Hospital Municipal 

de Imperatriz - HMI e o Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz – HRMI, caracterizando-se como 
os dois hospitais mais importantes da região, para os quais converge grande demanda de pessoas em busca de 

serviços de média e alta complexidade.  

 

Palavras-chave: Imperatriz (MA). Centralidade Urbana e Regional. Serviços públicos de saúde. 
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MARANHENSES NOS REGISTROS REFERENTES ÀS CORTES CONSTITUCIONAIS 

PORTUGUESAS 

 

Orientada: Ana Lívia Aguiar de SENA - Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do curso de História Licenciatura-CECEN/UEMA 
 

Orientador: Dr. Marcelo Cheche Galves (DHG/CECEN/UEMA) 

 

Este trabalho faz parte do projeto: O Maranhão nas Cortes Constitucionais Portuguesas (1821-1822), e tem 

como objetivo entender a relação entre as Cortes e as disputas políticas da província. Para isto, analisamos as 

representações que continham a descrição da sociedade maranhense do período e as motivações político-

econômicas que levaram estes cidadãos a se dirigirem ao novo instrumento das demandas provinciais no 

início dos oitocentos: o parlamento português. ―As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa‖ 

foram criadas em decorrência da Revolução do Porto (1820). Os revolucionários vintistas adotaram uma 

constituição que englobava os ―portugueses de ambos os hemisférios‖, funcionando como um órgão de 

representatividade política da grande nação portuguesa. Nesse contexto, o Maranhão foi a quarta província a 

aderir ao projeto constitucional vintista, em abril de 1821. A partir daí, as petições, memorandos, cartas e 
ofícios são encaminhados pelos cidadãos maranhenses ao rei D. João VI e ao Soberano Congresso para a 

resolução dos problemas político-econômicos da província. As dinâmicas das relações políticas e econômicas 

da província perpassam pelas transformações do súdito em cidadão para poderem exercer livremente seus 

direitos. Desse modo, mapeamos e analisamos as representações de cidadãos maranhenses encaminhadas 

para as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa em sua primeira legislatura (1821-1822). Nesse 

momento, a política na América portuguesa pautava-se pelos ideais vintistas, vitoriosos com a Revolução do 

Porto. Construtos opostos como despotismo e liberalismo/constitucionalismo passam a ter maior 

significação, servindo para rotular a postura política dos cidadãos face às modificações políticas no mundo 

luso-brasileiro. O despotismo representava tudo aquilo que fizesse menção ao Antigo Regime e era sinônimo 

de um poder ilimitado, concentrado nas mãos do soberano, já o liberalismo/constitucionalismo pautava-se 

pela representação dos cidadãos legitimada pela utilização da constituição e pela igualdade destes perante a 
lei, ainda que existisse uma diferenciação no exercício da sua cidadania. Nesse ambiente, diversos cidadãos 

maranhenses descontentes com a situação da província enviaram suas representações, abaixo-assinados e 

ofícios, ao Soberano Congresso e ao rei D. João VI, para relatar os acontecimentos que se passavam no 

Maranhão. Os cidadãos maranhenses viam nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação portuguesa o espaço 

de representação de suas querelas. Ao analisar as representações nas bases digitalizadas do Arquivo Histórico 

Ultramarino, priorizamos os documentos feitos por particulares e suas concepções sobre a situação da 

província e as propostas feitas para a resolução das adversidades na província do Maranhão. O vocabulário 

vintista adquire enorme importância, as palavras revelam uma nova forma de pensar e agir como forma de 

romper com tudo o que dissesse respeito ao Antigo Regime, iniciando assim uma fase constitucional com a 

construção de uma nova realidade política. Nesse momento tem-se à ruptura com o Antigo Regime e a 

transição para um modelo constitucional de sociedade. A consolidação do parlamento abre espaço para a 

profusão de debates políticos pela criação e elaboração de leis que deveriam reger a situação política, 
econômica e social dos dois lados do Atlântico. O papel do parlamento seria atender aos interesses do 

―povo‖, noção polissêmica que também ganhava seus primeiros contornos. Esses ―portugueses de ambos os 

hemisférios‖ viram no Soberano Congresso um novo espaço político para a construção e formulação de 

novas ideias. As difusões dessas ideias se deram através da publicação de jornais e panfletos com os ideais da 

revolução vintista. Para Jurandir Malerba (2006), a ―institucionalização do novo regime‖ abriu espaços para 

construir uma ―opinião pública‖ sobre os direcionamentos tomados, enviando cartas, ofícios e memorandos 

ao Soberano Congresso. Com o vintismo português, a instauração das Cortes Gerais e Extraordinárias da 

Nação Portuguesa torna-se um dos principais mecanismos constitucionais, espaço para pedidos, reclamações, 

moções de repúdio e elogios por parte dos cidadãos, em meio às discussões sobre os rumos do Império 

português. Por intermédio dessas petições e abaixo- assinados iniciamos o mapeamento sobre quais eram as 

intenções dos cidadãos maranhenses ao se dirigirem ao Soberano Congresso, percebendo-se também a forte 
polarização das disputas políticas existentes no Maranhão. A maioria dos conflitos gira em torno do 

governador da província, Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, dos onerosos impostos criados com a vinda 

da família real para o Brasil e da constante presença de estrangeiros no comércio luso-maranhense.  O 

Soberano Congresso se torna o espaço para a resolução dos problemas vivenciados nas províncias. As 

reclamações podiam ser de ordem política, econômica e até mesmo particular. As representações passam a 

funcionar como arma contra as possíveis injustiças sofridas por esses cidadãos em sua vida cotidiana. 
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O TERRITÓRIO E AS TERRITORIALIDADES DO ALTO CURSO DO RIO PERICUMÃ/MA 

 

Orientando: Sérgio César Corrêa Soares MUNIZ - Bolsista BIC/UEMA  

Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 
Orientadora: Regina Célia de Castro PEREIRA  

Profa. CECEN/DEP. GEOGRAFIA/UEMA  

 

A noção de território está geralmente ligada ao conceito de espaço físico e à formação do Estado-Nação, já 

que uma de suas características seria a necessidade de delimitação de um espaço próprio, ligado a instituições 

políticas e ao exercício de poder das mesmas. A territorialidade, no entanto, constitui a própria prática 

humana, configurada como um sistema simbólico, religioso, político e social, composta por significados e 

significantes, que comporia um território, este passando de uma categoria natural, enquanto espaço físico, a 

uma categoria cultural, desconstruindo assim, a idéia unilateral de território vinculado ao Estado-nação. 

Nesse sentido, essa pesquisa teve o objetivo de caracterizar o processo de construção do território e de 

territorialidades do alto curso do rio Pericumã (MA), através da identificação das dinâmicas sociais, políticas, 

econômicas e culturais que têm efeito sobre as antigas e novas territorialidades da referida área. O estudo 
empírico ocorre nas comunidades Área Comunitária e povoado Santo Inácio, ambos localizados no 

município de Pedro do Rosário (MA), na região da Baixada Maranhense. Esse município com apenas 14 anos 

de emancipado, segundo dados do STTR (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), possui um 

número de 147 povoados, 32 assentamentos e 08 comunidades quilombolas. Tais dados demonstram a 

multiplicidade territorial, constituída por um número significativo de povoados caracterizados como 

populações rurais que se mantêm por meio da lida na roça, onde são cultivadas predominantemente as 

culturas da mandioca, do milho e do arroz, além da realização da pesca artesanal em lagos e açudes. A 

metodologia utilizada na pesquisa baseou-se em leituras bibliográficas sobre a temática proposta pelo 

trabalho, o que dinamizou as atividades de campo, à medida que, as conceituações teóricas possibilitaram 

uma melhor apreensão do real, do concreto, do empírico. Também foram realizadas reuniões semanais em 

grupo de estudo para discussão dos textos e os resultados desse procedimento; foram realizadas três 
pesquisas de campo para aplicação de entrevistas semi-estruturadas aplicadas a moradores e às instituições 

locais, além de registro fotográfico. Segundo o presidente da Associação de Moradores da Área Comunitária, 

a comunidade, constitui um assentamento demarcado territorialmente em 70 ha, que se encontra em processo 

de certificação junto à Fundação Palmares pelo reconhecimento de território quilombola. O projeto de 

assentamento foi criado em 1994, tem um total de 51 casas e 380 hectares de terras para uso comum. 

Entretanto após estas iniciativas, não foram efetivadas outras políticas específicas para esse tipo de território, 

ou seja, houve tão somente a re-localização das famílias de posseiros instaladas em terras litigiosas de 

povoados próximos, para a área do assentamento, afetando de maneira significativa a lógica territorial da 

comunidade. Observou-se que na Área Comunitária, a implantação de projetos do governo federal como 

bolsa escola e bolsa família contribuíram para que a lógica econômica da comunidade fosse multifacetada, 

valendo-se tanto do dinheiro adquirido por meio das bolsas como também por uma economia de autogestão 

pautada no trabalho agrícola familiar. A comunidade Santo Inácio foi certificada enquanto território 
quilombola em 07 de fevereiro de 2011 e titulada desde 01 setembro de 2006. Santo Inácio também comunga 

de um mesmo padrão econômico vivenciado na Área Comunitária, porém, tendo como parâmetro de 

comparação o modelo socioeconômico ocidental capitalista, se encontraria num patamar mais desenvolvido 

que a Área Comunitária, aspecto percebido através da qualidade das casas de alvenaria; num maior número 

de famílias beneficiadas com os projetos federais; num menor número de famílias, em comparação a outra, 

que ainda trabalham na lida das roças. Observou-se na área estudada, que na relação de instancias políticas 

como Associações de moradores e Sindicatos, são produzidas redes, nós e tessituras políticas e sociais 

propostas por Raffestin (1993) e, sobretudo simbólicas, pois para que essas instituições existam, é necessário 

haver um mínimo de legitimidade por parte dos representados, um antagonismo que também configura a 

produção de um território, mas, para que essas relações políticas, harmônicas ou antagônicas aconteçam, são 

necessárias que categorias simbólicas comuns permitam a interação entre os indivíduos. Nesse sentido, as 
comunidades estudadas são comunidades étnicas e com sua etnicidade, sua lógica própria de funcionamento, 

onde a renda familiar é composta por uma economia agrícola de autogestão, acrescida de alguns benefícios 

oferecidos pelos programas de assistência social do governo federal; com um sistema de parentesco onde 

quase toda comunidade possui laços consangüíneos; por um sistema de uso comunal da terra, onde não 

existem cercas para insurgências de propriedades particulares criando assim litígios intra-comunidade. Estas 

são algumas características que são mais facilmente observadas, a partir das etapas de pesquisas já realizadas, 

o que denota que essas lógicas possuem características mais profundas que possivelmente revelaram mais 

ainda o caráter étnico dessas comunidades. Ao que se refere à influência dos órgãos representativos de classe, 

se observa nas dinâmicas sociais do alto curso do rio Pericumã é que, a população dos povoados ao serem 
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inseridas numa lógica sindical, ou seja, ao permitirem que sejam representados por um sindicato, são então 

encaixados numa categoria de trabalhadores do campo, de proletários do campo. Constituem-se então 

enquanto classe social, construindo um território pautado na sua produção existencial, na sua produção 

material. Todos os pontos apresentados sobre as estruturas e características das Comunidades estudadas nos 

revelam como dito no inicio, antigos e novos territórios e antigas e novas territorialidades, além de revelar 
um caráter multidimensional sobre o território como aponta Fernandes (2009). Isso implica tipos de 

territórios (da governança, da propriedade e relacional), e tais tipos estão em constantes conflitos pela 

representação e interpretação do real, o que nos remete ao conceito de campus em Bourdieu (2009). 

Fernandes ainda aponta que ―o sentido da disputa está na essência do conceito de território, que contém como 

princípios: soberania, totalidade, multidimensionalidade, pluriescalaridade, intencionalidade e conflitualidade 

(FERNANDES, 2009, p. 201). Como também já fora afirmado anteriormente, essas realidades não podem ser 

essencializadas, cristalizadas, entendidas como estáticas. Todas elas estão numa dinâmica freqüente, 

atualizando conhecimentos, práticas e costumes. Essas realidades só são ―perfeitas‖ coesas e encimentadas 

no plano teórico, uma vez que o próprio universo conceitual não dá conta de abarcar a realidades suas 

complexidades. Desse modo, ao inserir novas práticas, costumes e saberes em sua lógica, o campesinato, 

dotado de um espírito e lógica própria, atualiza sua territorialidade, sua estruturação territorial, ou seja, sua 

organização sobre determinado espaço, o que confere um domínio flexível a territorialidade e sobre o 
território camponês. Mesmo sendo apenas um relatório final de pesquisa, não foram apresentadas todas as 

informações que a realidade abarca com toda sua complexidade, pois ainda faltam ser realizados mais 

trabalhos de campo para que outros elementos sejam então elucidados, bem como, falta maior 

amadurecimento das idéias entre a teoria e a realidade que envolve as questões das territorialidades. Não 

obstante, a complexidade do campo de estudo mostrou estar multifacetada, à medida que, abarca todos os 

conceitos utilizados e já citados nesse relatório, de modo a se atualizar freqüentemente através de seus atores 

sociais, de suas coletividades, que a cada dia reinventam sua territorialidade e seu território. Porém essa 

complexificação do real, em seu processo de atualização, desatualiza as categorias conceituais. Não se está 

dizendo aqui que conceitos são inúteis, pois, é a partir deles que se opera a realidade. Entretanto, o território e 

o modo como ele se constitui, ou seja, através das territorialidades, constituem categorias conceituais que não 

são engessadas, e sim, que se transformam, se atualizam, se ressignificam, redesenham a realidade, a partir de 
atores sociais. 
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IMAGENS DO COTIDIANO: A RELAÇÃO ENTRE AS REPRESENTAÇÕES DOS GÊNEROS E 

SEUS RESPECTIVOS LUGARES SOCIAIS NA ATENAS CLÁSSICA 

 

Orientanda: Arianne Pereira Alves – Bolsista BIC/UEMA 

 
Orientadora: Profª Drª Ana Lívia Bomfim Vieira 

 

Vivemos em uma civilização das imagens e mesmo assim, quanto mais imagens nos são disponíveis, maior o 

risco de confundirmos suas mensagens devido a gama de informações contidas nelas. E não pensemos que 

somos meros interpretadores das mesmas, somos sim fabricadores de imagens a todo o momento, mesmo que 

isso seja imperceptível a nós mesmos, e talvez seja por estarmos tão envoltos nesse processo de construção 

de tais imagens que nos parece um tanto quanto natural à leitura por vezes das mesmas, mas não nos 

enganemos, é preciso aprender muito ainda sobre a decodificação da linguagem visual. Entendendo sobre 

esse aspecto, buscamos destrinchar o mundo imagético referente à cultura grega clássica referente ao período 

de V a III a.C. É dentro desse universo artístico-visual que encontramos nosso objeto de pesquisa: vasos de 

figuras negras e vermelhas dos séculos supracitados contendo imagens dos indivíduos gregos e de seus mais 

diversos lugares sociais artisticamente descritos nas imagens. Ao estabelecer um vínculo com a nossa 
sociedade atual produtora de imagens entre os gregos antigos buscamos a ampliação de nossas faculdades de 

análise sobre as diferenciações existentes entre os níveis de indivíduo na sociedade clássica e como tais 

diferenciações influenciam diretamente em seus convívios sociais, uma vez que alguns dos conceitos criados 

à época, mesmo após séculos, acabam nos influenciando até hoje, se pensarmos a imagem enquanto 

construção, e por isso ela não é apenas uma representação com traços emprestados da linguagem e sim uma 

mescla do imaginado e concreto de quem a produz e de quem a reconhece. Como resultados imediatos da 

pesquisa, constatamos que há basicamente dois ambientes de representação: o campo urbano e o campo rural, 

podendo notar-se a grande discrepância numérica e qualitativa das representações rurais em relação às 

representações urbanas. Percebe-se um relativo silêncio quanto ao mundo rural nos registros iconográficos 

dos vasos áticos no que tange ao período clássico, mas com o pouco que se tem podemos tentar uma ousada 

análise sobre a relevância desse espaço e os homens envolvidos nas atividades desenvolvidas nele, tanto em 
relação à pecuária como também ao pastoreio. Claro que, em comparação com a produção vascular ática 

concernente a vida urbana, essa produção referente ao mundo rural é bem menor. Isso decorre do pouco 

interesse dos pintores pelo campo na Atenas Clássica. A pouca representatividade do meio rural em meio às 

pinturas nos elucida um pouco de como a Atenas clássica queria ser vista, pois ela enquanto dominante e 

cosmopolita jamais permitiria que ficasse vista como uma pólis rural, preferindo ser vinculada às imagens 

que rememoram os espaços urbanos e que envolvem principalmente a política. Contudo, não devemos deixar 

de admitir que a área rural desempenhasse um importante papel na vida na ática. Os registros que dispomos 

quanto ao meio rural basicamente desenvolvem duas atividades econômicas: a agricultura e o pastoreio. Na 

agricultura a figuras se destacam pela viticultura, onde humanos e figuras mitológicas são representadas nas 

vindimas, já no caso do pastoreio, as representações fazem alusão apenas à presença do pastor em seu 

contexto social. Devido a todo esse silêncio, a análise depende de comparações com a vida rural de outras 

regiões, assim como do imaginário mitológico. Enquanto no campo essas imagens representavam 
basicamente os homens desempenhando suas funções de próprio sustento, na cidade essas produções iam 

além do habitual desenvolvimento econômico. Traziam como temáticas as guerras, o administrativo, assim 

como o particular, o secreto, como era o caso de grande parte dos vasos que elucidavam comportamentos nas 

festas orgiásticas comumente realizadas pela elite ateniense, a mesma que condenava tudo que de alguma 

maneira ligasse esse indivíduo ao que foi denominado por eles como submundo. O submundo era o universo 

que abarcava todas as atividades tidas como indesejáveis ao cidadão, atividades essas que geralmente lhe 

levariam aos caminhos da prostituição e dos vícios. Nesse universo simbólico-mental geralmente era a 

mulher quem recebia toda a carga negativa de preconceitos e titulações, porém isso não foi suficiente para 

garantir que os homens também não estivessem dentro desse processo de construção de estigmas do impuro, 

do imundo. A força de controle do Estado sobre as casas de prostituição assim como de quaisquer indivíduos 

ligados a esse dito submundo é um reflexo da visão de impureza forjada mentalmente nos ditos cidadãos de 
bem e da necessidade estatal de regulamentar as atividades ditas ―clandestinas‖. Essa necessidade nos 

evidencia uma das grandes contradições desse contexto, pois, a elite que condena tais ações é a mesma que 

patrocina e gerencia as práticas assim como os profissionais que circundam esse mundo obscuro. A 

banalização da figura feminina, o consumo desenfreado do vinho, assim como a embriaguez são práticas 

comumente representadas nas imagens urbanas. Como podemos perceber as imagens elucidam muitos 

aspectos que as fontes escritas nos deixam escapar, e dessa forma são fundamentais na compreensão da 

totalidade do mundo grego, devendo atentar principalmente ao papel inerente a tais imagens e a função pela 

qual foram responsabilizadas dentro desse contexto. Nada mais justo que tentar compreender um pouco mais 
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a fundo dessa civilização que tanto contribuiu na formação do pensamento do homem ocidental e o quanto 

essas representações sociais há tanto tempo pintadas ainda fazem tanto sentido no nosso mundo de hoje. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM GEOGRAFIA: ENTRE O PROPOSTO E O VIVIDO 
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Nos últimos anos, a poluição do meio ambiente como fator negativo do progresso vem assumindo uma 

dimensão alarmante e preocupante, o que impõe a necessidade da instituição de medidas urgentes e 

adequadas à conciliação de interesses (privados, sociais e públicos) ao ajuste equilíbrio entre fatores positivos 

do desenvolvimento científico e tecnológico atual e seus inevitáveis efeitos prejudiciais à saúde e a própria 

vida. Segundo Castlls grandes empresas passaram a incluir a questão do ambientalismo em sua agenda. 

Entretanto, assinala que a ―maioria de nossos problemas ambientais mais elementares ainda persiste, uma vez 

que seu tratamento requer uma transformação nos meios de produção e de consumo, bem como de nossa 

organização social e de nossas vidas pessoais‖ (CASTELLS, 1999: 141). Nesse sentido, A Legislação 

Brasileira de Educação Ambiental foi criada com o intuito de garantir a preservação e a conservação dos 
biomas e ecossistema naturais, de modo a favorecer a manutenção do equilíbrio ecológico, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar, no país as condições de desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana e da biota. 

Parte do princípio de que a Educação Ambiental deve ser entendida como um bem necessário para garantir 

uma melhor qualidade de vida, sendo incluída em todas as modalidades de ensino, desde a educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), a educação superior, a educação especial, a educação 

profissional e a educação de jovens, além do incentivo populacional, com o intuito de desenvolver no ser 

humano, valores sociais, conhecimentos, habilidades e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente e a busca da sustentabilidade. Para Cnumad a Educação Ambiental deve capacitar as pessoas a 

trabalhar conflitos e a integrar conhecimentos, valores, atitudes e ações, buscando a transformação de hábitos 

consumistas e condutas ambientais inadequadas. É uma educação para a mudança. (Cnumad, 1997). A forma 
como este conceito é trabalhado é que vai garantir a atuação de medidas de cunho específicas voltadas à 

temática ambiental. Dentro do universo escolar a preocupação ambiental tem permitido abordar as diferentes 

questões relevantes à transformação do espaço, onde o papel do ensino tem que se adequar às reais 

necessidades surgidas no dia a dia. A escola desenvolve um papel importantíssimo no repasse desse 

conhecimento, agindo como formadora de opiniões deve está incluída e comprometida com as causas 

ambientais, trabalhando de forma interdisciplinar, mostrando à criança ela faz parte das transformações 

ocorridas no espaço, conscientizando-as a desenvolverem uma visão crítica de sua realidade. De acordo com 

Hutchison, ―as crianças devem ser vistas como ativas na construção e determinação de sua vida social, da 

vida daqueles à sua volta e das sociedades nas quais vivem‖ (HUTCHISON, 2000, p.73. grifo do autor). 

Seguindo essa análise de pensamento, é que a Geografia em seu universo disciplinar tem focado seu alvo, na 

busca de compreender e analisar as transformações provocadas no meio ambiente e suas conseqüências. ―De 

acordo com Becker e Gomes sem dúvida, não é possível contar com muitas facetas, mas pelo menos, a 
Geografia pode contribuir para revelar algumas das múltiplas dimensões dos problemas, reconhecendo, a 

complexidade do tema atualmente.‖ (Becker e Gomes, 1993: 149). Tendo em vista essas discussões, dentro 

da pesquisa, procurou-se analisar o papel da Geografia na construção do conhecimento referente às questões 

ambientais, o modo pelo qual professores e alunos têm discutido o problema em sala de aula e suas 

contribuições para com o meio ambiente. Segundo os alunos pesquisados, a Educação Ambiental está 

direcionada a algum fim específico, tendo em vista uma particularidade do espaço. Para os mesmos, 

conforme foi analisado existe diversas abordagens no que diz respeito ao significado do termo, o que de 

acordo com as suas argumentações, a Educação Ambiental significa cuidar do meio ambiente; da natureza; 

do planeta; a conscientização do ser humano; ter educação para com o meio ambiente; economizar água e 

luz; não jogar lixo no chão, nas ruas, nos rios; não poluir; não desmatar dentre outras. Essa mesma 

abordagem se associa à finalidade da Educação Ambiental, que para eles, quer dizer as mesmas coisas, não 
sabem por certo diferenciar entre significado e finalidade (para que serve a Educação Ambiental) como prega 

a legislação. Muito dos alunos tem noções dos prejuízos causados à natureza, suas transformações, e os riscos 

de vida que a humanidade tem enfrentado, bem como a origem desses fatos, associados ao desmatamento da 

natureza, à poluição em todos os sentidos, às catástrofes naturais que com o passar dos anos tem se acentuado 

ainda mais. Entretanto, alguns dos alunos pesquisados precisam ampliar seus conhecimentos para com a 

visão ambiental, e serem educados para formarem opiniões precisas e compromissadas.  Na sala de aula 

juntamente com os professores, tem se discutido sobre a problemática ambiental, levando-os a repensarem na 

forma como estão agindo no meio ambiente. A maioria dos alunos tem se conscientizado de que precisa fazer 

alguma coisa para ajudar o meio ambiente onde vivem e suas contribuições serão de suma importância nesse 
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processo. Outros necessitam ainda mais, serem atentos no dentro do universo natural. Os professores por sua 

vez, sabem que a Legislação sobre a Educação Ambiental, é o vínculo pelo qual direciona todas as ações de 

cunho preservativas, sua atuação ocorre no sentido de promover o desenvolvimento sustentável; garantir a 

preservação e conservação da natureza e das espécies animais; bem como desenvolver nos seres humanos 

habilidades e atitudes para com a preservação, conscientizado-os de suas atitudes. Os professores têm 
trabalhado com seus alunos as questões ambientais de modo que estes venham tomar consciência da 

realidade pela qual o mundo tem vivido. São trabalhados temas como a reciclagem do lixo; economia de água 

e energia; higienização, partindo da limpeza da sala de aula; preservação; desenvolvimento sustentável tem 

sido veemente discutido dentro da disciplina Geografia. Para os educadores, a Geografia tem uma enorme 

parcela de contribuição, pois vem realmente mostrar as reais situações enfrentadas pela humanidade dentro 

do cenário ambiental. Essa relação meio ambiente e a Geografia, trás um embasamento teórico bastante rico e 

uma visão abrangente dos fatos ocorridos sejam em escala global como local e deve ser discutida e analisada 

de forma crítica. 
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RESISTÊNCIA CULTURAL E IDENTIDADES: UM OLHAR SOBRE A CULTURA MATERIAL 

KRIKATI 
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O presente trabalho discuti a importância indígena para a sociedade em geral, propomos a seguinte pesquisa, 

nos prendendo de formal especial ao papel da mulher (cahỹj) dentro da sociedade Krikati (Põo Cati Ji), 

levando em consideração as formas com que a mulher indígena faz valer a resistência cultural, a identidade e 

a cultura material, ou seja, a forma com que a mulher Krikati usa para resistir e fortalecer a cultura indígena, 

mesmo com a interferência direta do não índio (cohpẽ) na Aldeia. Escolhemos para foco de estudo a 

artesanato (hý‘hyhzý) da mulher Krikati. Buscamos com o trabalho responder curiosidades anteriores a 

pesquisa, além de questionamentos que surgiram com o decorrer do trabalho. Dentre tais questionamentos 

podemos destacar alguns como: as formas de resistência, a importância da mulher na sociedade indígena, a 

importância do artesanato, os saberes e fazeres, aspectos rituais, tradicionais e econômicos do artesanato 

entre outros.No decorrer da pesquisa surgiram alguns problemas. Ocorreu a mudança de bolsista, sendo que 
essa mudança ocorreu após a entrega do relatório parcial, ou seja, com seis meses de trabalho. O relatório 

parcial justifica a mudança de título do trabalho, tendo como título inicial ―Mulheres Krikati: novos olhares e 

desafios‖ modificando para ―Resistência cultural e reconstrução de identidades: um olhar sobre a cultura 

material Krikati‖. Porém com a pesquisa de campo ouve a necessidade de readaptação do título, já que 

percebemos que não ouve a perca de Identidades, com isso suprimiu-se a palavra reconstrução, portanto o 

título final da pesquisa é ―Resistência cultural e identidades: um olhar sobre a cultura material Krikati‖. 

Traçamos os seguintes objetivos iniciais: analisar importância do artesanato da mulher Krikati como 

formador da Identidade Cultural na comunidade. Perceber o processo de interferência do não índio na cultura 

material Krikati através dos processos de Endoculturação e Transculturação e analisar o quanto o artesanato e 

adereços contribuem para o processo cotidiano de Resistência. Partindo da idéia da não existência do Índio 

Genérico citado por Darcy Ribeiro, no qual o índio possui um estereótipo, ou seja, a não existência índio que 
continua estagnado culturalmente desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, que a seguinte pesquisa 

ganhou força, já que para haver algum tipo de resistência, seja ela qual for, é necessário que haja alguma 

ameaça. Percebendo que a interferência do não índio representa uma ameaça a cultura material, a identidade 

e tradição indígena, que nos propomos a analisar os artifícios que as mulheres índias possuem para resistir a 

tal ameaça. A Terra Indígena Krikati mais especificamente a Aldeia São José está localizada no município de 

Montes Altos - MA, a sudoeste do estado. O povo Krikati pertence à família Timbira, tendo como tronco 

linguístico - macro- Jê, sendo reconhecidos entre os outros povos Timbira como o Povo Guerreiro. A Aldeia 

São José hoje possui cerca de 1000 pessoas, informação fornecida por Maria Lúcia (Hacýc), 40 anos. Não foi 

possível catalogar o total exato entre homens e mulheres, porém através da observação durante as idas a 

Aldeia foi possível perceber que a quantidade de mulheres se sobressai, principalmente entre as crianças. 

Stuart Hall no livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade faz uma análise do processo evolutivo da 

Identidade ao longo do tempo. Segundo HALL as concepções de identidade se dividem em três sujeitos e 
épocas distintas. O primeiro é o sujeito do Iluminismo onde a identidade se consistia da própria pessoa, 

identidade estável. O sujeito sociológico ainda possui a relação individual, porém sua identidade já é 

modificada através do diálogo com o meio. O sujeito pós-moderno está enraizado no grupo, possuindo 

identidade móvel. ―A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia‖ (HALL, 

1990). A sociedade indígena é uma sociedade mista, pois está inserida na sociedade moderna, já que não é 

fechada, porém guarda aspectos relevantes das sociedades tradicionais, pois preservam particularidades 

tradicionais como é o caso da estrutura da sociedade indígena, onde ainda possui a figura do Cacique (Me‘crỹ 

rõhn cati ji) como guia ritual e político da tribo. A manutenção desta raiz na sociedade tradicional se dá pelo 

processo de Endoculturação, já que é através dele que os indivíduos aprendem a se comportar de acordo com 

os costumes em um processo de aprendizado, no qual influencia o comportamento do ser no grupo, este 

processo também pode ser chamado de socialização. Como exemplo, podemos observar o papel diferenciado 
da mulher e do homem na sociedade indígena, os mais novos não seguem o costume apenas pelo fato de 

serem diferentes biologicamente, seguem porque aprendem desde pequenos como devem agir. O homem age 

de acordo com os seus padrões culturais, ele é a reprodução do meio em que foi socializado. A mente 

humana não é mais do que uma caixa vazia por ocasião do nascimento, dotada apenas da capacidade 

ilimitada de obter conhecimento, através de um processo que hoje chamamos de endoculturação. (TYLOR 

apud LARAIA, 2003). Tal interferência se dá pela transculturação que é processo onde ocorrem às trocas 

entre diferentes culturas, é o que acontece entre o índio e o não índio. O não índio esta integrado na sociedade 

indígena, porém isso não a destrói, o que ocorre é uma adaptação a nova realidade. Essa adaptação esta 

presente no artesanato, antes do não índio a Tarrafa (Cryh), instrumento de pesca feminina, só era fabricada 
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com a fibra do buriti (Fii crow) hoje ela é fabricada também com a linha industrializada. A tradição de pescar 

com a tarrafa foi mantida, porém a matéria prima sofreu modificações. A técnica que caracteriza o artesanato 

Krikati continua a mesma. Cultura Material serve em uma maneira geral como uma linguagem visual, 

reforçando a etnicidade do grupo. Trançar (hý‘hẽhc) a fibra e a palha do buriti (Crow hu) é comum em 

diversas etnias indígenas, porém a forma de fazer (técnica) é diferente, sendo possível identificar o artefato 
de cada etnia através do trançado. Tornando aquele saber e fazer característico da identidade do grupo. 

Quando se pensa em qualquer forma de resistência, vem logo a cabeça a idéia de luta, porém quando se fala 

em resistência cultural as formas de combate são outras. A resistência cultural é uma forma de manter viva 

uma cultura devido a interferência de outras culturas. Um exemplo concreto de tal resistência na cultura 

indígena é a pesca da mulher com a tarrafa (Cryh) e do homem com a flecha (crohw), apesar de já 

conhecerem outras técnicas para pesca ainda continuam utilizando a forma tradicional. Outra forma de 

resistência cultural encontrada na pesquisa de campo é o uso do pacará (caj) e do cofo (cýyhýy), instrumentos 

para carregar ou guardar alimentos ou objetos. Na própria aldeia possui vasilhas de plástico e alumínio, 

porém a tradição do uso dos instrumentos de palha resiste a chegada da ―modernidade‖. A proposta da 

pesquisa era estudar o artesanato da mulher Krikati como forma de resistência cultural e identidade, para isso 

foi preciso tomar conhecimento de como é fabricado o artesanato. Com o trabalho percebemos que o 

artesanato segue o calendário indígena, ou seja, ―é tempo de que?‖, não possuem um calendário 
institucionalizado igual o do não índio, o calendário Krikati segue as estações do ano e o artesanato segue 

essa linha. Para o melhor andamento da pesquisa decidimos escolher 3 (três) utensílios: pacará (caj), o cofo 

(cýyhýy) e a tarrafa (cryh). O pacará e o cofo apesar de terem a mesma utilidade e serem fabricados com a 

mesma matéria prima nos chamaram atenção pelo fato do trançado ser diferente de um para o outro, já a 

tarrafa foi escolhido por ser um utensílio exclusivamente feminino e por ter sofrido o processo de 

transculturação. O artesanato é divido segundo sua função, existem os rituais como o maracá (cu‘týj) e os 

utilitários como o pacará (caj). Para a pesquisa escolhemos somente os utilitários pelo pequeno tempo para o 

desenvolvimento do trabalho, já que para pesquisar um artefato ritual seria necessário estudar o ritual para 

assim perceber a importância de tal instrumento para o ritual e para a o grupo. A mulher possui uma 

importância ímpar na sociedade indígena, dentro vários motivos o que nos interessa no momento é o fato dela 

produzir praticamente todos os utensílios do dia a dia, dos rituais, adereços corporais decorativos e 
instrumentos de proteção como é o caso das pulseiras vermelha (para espantar o mau olhado) e a preta (para 

espantar os maus espíritos) que as crianças usam enquanto não começam a andar. Com o processo de 

interferência do não índio na aldeia o artesanato passou a ter outra característica além de ritual e utilitário, 

passou a ter caráter econômico através da comercialização dos artefatos dentro e fora da aldeia. Outra 

característica da transculturação, já que há trocas entre culturas distintas. O artesanato não é exclusivo das 

mulheres, porém a grande maioria é feito por elas. Com isso percebemos a grande importância tanto da 

mulher quanto do artesanato para a sociedade indígena, no nosso caso o Povo Krikati da Aldeia São José. 

Com a pesquisa chegamos às seguintes conclusões: A mulher Krikati é peça fundamental dentro da 

sociedade indígena. A cultura material auxilia no processo de fortalecimento da identidade cultural dos 

índios. O artesanato está dividido de acordo com sua função: rituais e utilitários. O artesanato segue o 

calendário de acordo com as estações do ano; Não cabe somente a mulher a fabricação do artesanato. Há uma 

diferenciação do artesanato para homens, mulheres e crianças tanto ritual como nos utilitários. Apesar da 
introdução de matéria-prima industrializada o artesanato não perdeu sua característica, pois a técnica 

continua a mesma. O artesanato serve como instrumento de resistência cultural e a mulher tem papel 

fundamental neste processo. A mulher não tem a obrigação de fabricar o artesanato, ela recebe a técnica 

passada pela mãe ou avó e tem o direito de escolher se quer ou não reproduzir. Apesar de não ter obrigação 

de produzir o artesanato a mulher índia o produz, pois com isso conseguem manter forte sua cultura; O 

pacará e o cofo são instrumentos utilitários, podem ser utilizados tanto por homem como por mulheres nos 

afazeres diários como a pesca, na roça e até mesmo para guardar objetos. A tarrafa sofreu o processo de 

transculturação, pois também já é fabricado com linha industrializada é um instrumento utilitário que só pode 

ser utilizado na pesca por mulheres. 
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VULNERABILIDADE NATURAL DE AQUÍFEROS: UM ESTUDO DE CASO NO PARQUE 
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Orientada: Ita Maria dos Santos Serra – bolsista BIC/UEMA 
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CAEMA, São Luís – MA.  

 

De acordo com Lobo Ferreira e Cabral (1991), a vulnerabilidade natural de um aqüífero deve ser entendida 

como a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente em função apenas das 

características intrínsecas do aqüífero. A vulnerabilidade, assim, se diferencia de risco de poluição, por esta 

última, se relacionar também com a existência de cargas poluentes significativas que possam entrar no 

ambiente subterrâneo alterando a qualidade das águas subterrâneas (LOBO FERREIRA, 1998). Portanto, 
através deste estudo teve-se como objetivo geral avaliar a vulnerabilidade natural das águas subterrâneas à 

contaminação no Parque Estadual do Bacanga através do índice G.O.D. (Figura 1). 

 

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 1 – Localização do Parque Estadual do Bacanga, São Luis – MA (PEREIRA, 2006) 

 

Para este estudo foram utilizadas as informações inerentes a 11 poços, dos 20 existentes na área do parque, 
que possuíam dados como: profundidade, condutividade hidráulica, armazenamento, nível estático, nível 

dinâmico, espessura, capacidade de armazenamento, transmissividade, vazão, dentre outros necessários a 

caracterização. Utilizando-se a planilha do Excel tabulou-se os dados, e gerou-se os gráficos do 

comportamento hidrodinâmico de cada poço. Para a caracterização foram construídos mapas temáticos, ou 

cartogramas utilizando-se como base cartográfica, a carta topográfica do exército que apresentou a área de 

estudo dentro de seus limites. A área de estudo foi delimitada no programa Spring 4.2, utilizando-se a Carta 

Topográfica de São Luis, folha (SA - 23 – A – V - Z), escala 1:100.000, produzida pela Diretoria de Serviço 

Geográfico do Exército e publicada em 1979 (DSG, 1979). Gerou-se no programa Spring 4.2, o limite do 

parque, na extensão Shape file. Na fase seguinte, importou-se o limite gerado para o programa computacional 

Surfer 7.0. Em seguida, elaborou-se os cartogramas, ou mapas temáticos, do comportamento hidrodinâmico 

do aqüífero, tendo sempre por base as coordenadas UTM, obedecendo ao Datum Horizontal South America 
Datum – SAD 69, juntamente com os dados de cada poço. Para a análise das classes de vulnerabilidade 

utilizou-se o método ―GOD‖ proposto por Foster e Hirata (1988). Esse método considera a avaliação de três 

parâmetros referentes à capacidade de atenuação e inacessibilidade hidráulica dos poluentes: 1). Tipo de 

ocorrência da água subterrânea (G), onde os valores são obtidos dentro de um intervalo de 0 a 1. 2). 

Classificação dos estrados acima da zona saturada do aqüífero em termos do grau de consolidação e caráter 

litológico (O), esta propriedade conduzirá a um segundo ponto na escala de 0,3 a 1,0.  3)  Determinação da 
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profundidade do nível freático (D), que definirá o terceiro ponto, na escala de 0,4 a 1,0.  A Figura 2 resume o 

Sistema GOD para a avaliação da vulnerabilidade do aqüífero a contaminação. 

 
Figura 2 – Sistema GOD para avaliação da vulnerabilidade do aquífero a contaminação (FOSTER 

et.al, 2006). 

 

Após a pontuação das três etapas acima foi feito o produto dos valores obtendo-se a(s) classe(s) de 

vulnerabilidade do aqüífero, de acordo como o proposto por Hirata (2001), sendo classificados de acordo 

com os seguintes intervalos de significância representados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Classes de Significância de Vulnerabilidade 

 
Fonte: Modificada de Hirata (2001) 

 

 

 

Com relação ao comportamento do nível estático percebeu-se que do centro em direção a porção 

norte/nordeste da área do parque há maior vulnerabilidade, pois estas porções apresentam os níveis mais 

rasos, ou seja, os poços mais rasos com relação ao NE, por possuírem menor capeamento rochoso são, 
portanto mais susceptíveis a contaminação. Já os poços mais profundos apresentam a condição de menor 

vulnerabilidade do aqüífero, pois o contaminante necessita atravessar uma espessura maior de rocha até 

atingir o lençol freático. Com relação a condutividade hidráulica, como esta não é homogênea ao longo de 

toda a área no parque, a maior vulnerabilidade irá depender muito, entre outros aspectos das propriedades do 

fluxo, e da localização do poço em relação a, maior ou menor proximidade de áreas poluidoras e ou 

contaminantes. E neste sentido, os poços localizados nos limites do parque vêm apresentar maior 

Em seguida espacializou-se as classes de 
vulnerabilidade na área do PEB utilizando-se o 
programa computacional Surfer 7.0. Desta 

forma, elaborou-se o mapa de vulnerabilidade 
do aqüífero na área do PEB. Como resultado 
com relação ao comportamento 
hidrodinâmanico do aqüífero, verificou-se que 
a porção noroeste da área do parque é mais 
vulnerável quando se considera o parâmetro 
profundidade, ou seja, os poços mais rasos são 
mais susceptíveis a contaminação, e os poços 

mais próximos do limite do parque vem se 
destacar, no sentido de serem mais vulnerais, 
por estarem mais próximos da zona urbana.   
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vulnerabilidade. E com relação ao índice GOD, a partir do mapa elaborado de vulnerabilidade para o Parque 

Estadual do Bacanga (Figura 3), obteve-se: vulnerabilidade insignificante, que se estende de 0 a 0,1 (cor 

amarela clara), vulnerabilidade baixa, de 0,1 a 0,3 (cor creme amarela a margenta), e vulnerabilidade 

moderada, acima de 0,3. Verifica-se que a maior vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade moderada 

concentra-se na porção noroeste da área do parque, onde estão os poços mais rasos. Portanto, este estudo, 
através do mapeamento da vulnerabilidade natural do aqüífero no parque Estadual do Bacanga, configura-se 

como o primeiro passo na avaliação do perigo de contaminação da água subterrânea e na proteção de sua 

qualidade, em escala local e municipal. No entanto, para o processo de gerenciamento das águas nesta área, 

necessita-se associar informações como o estudo de mapas geológicos e registros de perfurações de outros 

poços na área do parque e, ainda inspeções de campo, para tomada de decisões no intuito de proteger os 

recursos hídricos subterrâneos nesta área.  

 

 
Figura 3 – Mapa de Vulnerabilidade Natural das águas subterrâneas no Parque Estadual do Bacanga.  

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, aqüífero, parque estadual do bacanga.   
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A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO DE SÃO LUÍS 
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Orientadora: Marluce Wall de Carvalho Venâncio 

Profª. MSc. do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 

 

Visando impor limites beneficiadores ao desenvolvimento urbano, que passa por um processo de grande 

crescimento populacional, uso e extensão territorial desorganizados, instalou-se no Brasil uma série de planos 

e medidas para evitar a continuidade deste desenvolvimento desordenado. A primeira dessas medidas, foi a 

criação do Plano Diretor, responsável pela garantia do exercício das funções sociais da cidade e propriedade 

urbana.   Após alguns anos de visível fracasso deste Plano, tornou-se perceptível a necessidade de adicionar 

no planejamento urbano a ‗voz‘ da sociedade civil; pois já não bastava unicamente o olhar técnico lançado 

sobre os municípios para a montagem destes instrumentos de regulamentação, era necessário ouvir da própria 

sociedade quais seus anseios e necessidades. Esta pesquisa tem por objetivo principal analisar como está 

ocorrendo esta inserção da voz da sociedade civil no planejamento urbano especificamente da cidade de São 
Luís, capital do Maranhão. Para tal, foram feitas pesquisas, aprofundamento teórico e legal sobre desde a 

criação, implementação e execução até o estado atual destes novos instrumentos viabilizadores da 

participação cidadã. Com intuito de obter informações mais aprofundadas sobre o assunto, foi feita a seleção 

de um grupo de representantes ativos no Conselho da Cidade – principal órgão de representatividade da 

sociedade civil e poder público existente na cidade –, e feita uma entrevista como cada um destes; além de 

participação como ouvinte de reuniões do Conselho da Cidade de São Luís, ocorridas na SEPLAN. A cidade 

de São Luís, conta com um Plano Diretor desde 1975. Mas é apenas com a criação da Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade, que se é dado os primeiros passos da participação 

cidadã, através da transformação que esta lei impôs ao Plano Diretor, agora com caráter participativo. Em 

2006, com a necessidade de revisar o Plano em um cenário onde a participação popular já existia, foi criado o 

Conselho das Cidades. Mesmo em meio à diversas falhas, este foi ápice da participação cidadã em São Luís. 
Foram feitas capacitações da sociedade e dos conselheiros da cidade, para que assim não houvesse 

dificuldades na troca de informações entre estes dois grupos. Em seguida, foram feitas diversas audiências 

públicas nos principais pontos da cidade, nas quais foram levados a debate, entre a sociedade civil e técnicos, 

os temas de maior relevância ao desenvolvimento da cidade. Porém, passado este momento de expressiva 

participação, o Conselho da Cidade sofreu um processo de desaceleração no trabalho de manter a sociedade 

civil participante do planejamento urbano. Por fim, o Conselho chegou a um nível em que o exercício da sua 

real função, é quase que inexpressivo atualmente, tendo como motor de funcionamento agora, o interesse 

particular de cada segmento ali representado, enquanto que deveria, na verdade, trabalhar como um todo. 

Além desta problemática, é posto em pauta também, a questão das dificuldades encontradas pelos 

conselheiros, principalmente os representantes da sociedade civil, em comparecer às reuniões do Conselho; 

levando-se em conta também que a participação por parte do poder público tem se limitado a acontecer 

somente quando são tratados assuntos de interesse do mesmo. Afora tal descaso, externamente ao Conselho, 
os poderes municipal e estadual também não contribuem para o desenvolvimento da participação cidadã, 

fazendo a mínima questão de repassar para a sociedade suas intenções e políticas públicas, o fazendo 

provavelmente, somente por uma questão de obrigatoriedade. É neste cenário que se encontra a tão 

necessária participação democrática na cidade de São Luís. A cidade conta com os meios necessários para 

melhorar este status, no entanto, parece se acomodar com a situação. É imprescindível uma tomada de 

decisão e ação urgente, principalmente por parte da sociedade civil, já que estes são os maiores interessados. 

É necessária também, que exista a vontade e a luta por parte de todos para se fazer com que ambos os lados,  

sociedade e poder público, sejam ouvidos e atendidos. 

 

Palavras-chave: Participação cidadã; Conselho da Cidade de São Luís; Plano Diretor Participativo; 
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NA IMENSIDÃO ÍNTIMA DE UM BAIRRO: O CASO DO BAIRRO DO ANIL, SÃO LUÍS – MA 

 

Orientanda: Willnara Braga Diniz GUIMARÃES 
 

Orientadora: Profª. Msc. Célia Regina Mesquita Marques 

 

Desde o início da história urbana de São Luís o Caminho Grande se apresenta como eixo principal para a 

expansão histórico-social da Ilha, os primeiros traços desse corredor aparecem já em 1940 quando a Rua 

Grande já contava com quatro quadras características. Esse eixo surge do final da Rua Oswaldo Cruz (Rua 

Grande) abrangendo bairros como o Monte Castelo, João Paulo até atingir o Anil. Paralelamente ao 

crescimento de São Luís e a expansão do Caminho Grande nasce o bairro do Anil, bairro muito importante 

para entendermos o deslocamento espacial da cidade, até a primeira metade do século XX o Anil servia de 

passagem para as vila do interior, nele se encontrava um posto de fiscalização que controlava o trânsito de 

pessoas e mercadorias vindas da Maioba, Paço do Lumiar e Iguaíba. Devido a sua localização privilegiada, 

que permitia acesso tanto terrestre quando fluvial, através do Rio Anil, o bairro Anil gradativamente ganha 
destaque na cidade, e grandes empreendimentos são implantados nas margens do Rio Anil, como a Fábrica de 

Extração de Anil, a de beneficiamento de arroz e a Companhia de Fiação e Tecidos do Rio Anil, em torno do 

qual o bairro de estruturou. Nas décadas de 1940 e 1950 o Anil contava com estrutura e equipamentos sociais 

para suprir a população cada vez mais exigente;Mas essa aparente prosperidade não durou muito, pois o 

principal eixo de sustentabilidade do bairro não resistiu à crise imposta ao algodão brasileiro e declarou 

falência em 1961 levando o bairro a um período de estagnação econômica e mudança em sua estrutura social. 

Na década de 1970 quando São Luís passa por uma nova fase de urbanização, marcada principalmente pela 

instalação de um grande complexo industrial formado principalmente por industrias de extração mineral, 

como a VALE e a ALUMAR,todo esse trajeto na história do bairro do Anil causou mudanças profundas no 

imaginário urbano dos habitantes do bairro, imaginário urbano e um conjunto complexo de idéias e imagens 

que o homem desenvolve ao se relacionar com um ambiente, mas esse ambiente precisa exercer forte 
influência sobre o homem, Tuan (1983) diz que um lugar é um espaço diferenciado para um homem, um 

espaço ao qual ele deu sentido, atribuiu um valor afetivo. O lugar não está contido na dimensão geográfica 

mas sim, como afirma Carlos está contido na tríade ―habitante-identidade-lugar‖, o lugar é a base da 

reprodução da vida humana.No Anil é fácil fazer uma distinção entre espaço, lugar e imagem, ao analisarmos 

a trajetória do bairro, que primeiramente era considerado um espaço não-integrante da capital por não ser 

nem de grande importância econômica nem habitacional, mas com o decorrer das décadas essa mentalidade 

não se manteve, pois o bairro se mostrou de vital importância para a cidade, norteado por um rio que para 

muitos serviu de sustento durante anos. Com a chegada da fábrica de tecidos essa relevância se agravou e 

novos meios de transporte e comunicação povoaram o Anil e por muitos anos o bairro representou a imagem 

da modernidade e do crescimento econômico em São Luís,mas no dias atuais essa evolução parece estar 

seguindo o caminho inverso, o que era um lugar distinto e reconhecido por muitos está se descaracterizando. 

Ao entrevistar os moradores do bairro no decorrer da pesquisa muitos não conseguiam definir um imagem 
que representasse o bairro, ou mesmo o nome das principais ruas. Um processo de perda de identidade que 

vem se alastrando por toda São Luís, mas ao nos aproximarmos da escala do bairro fica mais evidente, 

mesmo durante o dia, trechos da avenida principal são vazios de pessoas, apenas os carros tomam conta. 

Durante a noite se percebe um clima de insegurança, as pessoas estão se privando da vida pública, dos 

contatos cotidianos, de conversar com os vizinhos, com o dono da mercearia, do dia-a-dia de uma vida 

simples e sem maiores preocupações. Dessa forma percebesse o distanciamento cada vez maior do ―lugar de 

encontro‖ tornando a vida das cidades, e não só dos bairros, cada vez mais alienada, incentivando uma 

ruptura no modo ideal (considerado por elas) de viver das pessoas. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABRAHÃO, Sérgio Luís. Espaço público: do urbano ao político. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008. 

ANDRÈS, Luiz Phelipe de Carvalho Costa. Centro Histórico de São Luís-Maranhão: patrimônio 

mundial. São Paulo: Audichromo, 1998. 

ARENDT. Hannan.Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

AUGÉ, Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas,SP: Papirus, 

1992.  

CARLOS, A.F.A. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: Labur Edições, 1996. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini-Aurélio Século XXI Escolar: O minidicionário da língua 

portuguesa.  



623 

 

4ª edição. Coordenação: Margarida dos Anjos e Marina Baird Ferreira. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. 

 

LOPES, José Antonio Viana; SILVA, Reinouds Lima. Roteiro 2: São Luís. O Caminho Grande. In: _____ 

LOPES, José  

Antonio Viana (org) São luís Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e paisagem = San Luis Isla 
de Maranon y Alcantara: guia de arquitectura y paysaje. ed.Sevilla : Consejeria de Obras Publicas y 

Transportes, Direccion General de Arquitectura y Vivienda, 2008. 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses Do Espaço Habitado: fundamentos Teórico e metodológico da geografia. 

São Paulo. Hucitec, 1988. 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 

VIVEIROS, Jerônimo de A. História do comércio do Maranhão. São Luís: Associação Comercial do 

Maranhão, 1954. 3v. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



624 

 

 

INTEGRAÇÃO VIÁRIA E NUCLEAÇÃO URBANA: ÁREA LIMITADA PELAS AVENIDAS DOS 

HOLANDESES, JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE E DANIEL DE LA TOUCHE 
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São Luís enfrenta um crescimento considerável. Sua população já ultrapassa a marca de um milhão de 

habitantes e sua frota de automóveis cresce de forma preocupante, causando transtornos no trânsito. Medidas 

de contenção de estrangulamentos precisam ser tomadas e, para isso, é preciso que os problemas sejam 

identificados. As vias principais não comportam a frota diária de automóveis e as vias auxiliares já não são 

uma boa alternativa para que o trânsito nas vias principais flua de forma satisfatória. Além disso, os núcleos 

de bairros não apresentam serviços que façam com que os moradores não precisem se deslocar para outros 

locais para usufruir de lazer, educação e serviços de comércio, complicando ainda mais o trânsito nas vias 
primárias. É preciso que haja centralidade e hierarquia viária para que a malha urbana se organize. A 

existência de um projeto visando a resolução dessas questões, ainda que em uma área específica será um 

avanço, tanto econômica quanto socialmente. A dispersão urbana contribui para essa realidade, uma vez que 

inviabiliza uma maior interação, integração e humanização nos espaços públicos, áreas verdes e de 

circulação, mecanismos que geram uma sinergia que é vital para o crescimento e desenvolvimento da cidade. 

Nesse contexto, a implantação do Plano de Integração Viária e Nucleação Urbana objetiva, além da 

integração social, econômica, arquitetônica urbanística e paisagística da região, promover o desenvolvimento 

e a valorização da cidade como um todo, uma vez que os seus reflexos não atingirão somente a área objeto da 

pesquisa, mas sim toda a região pesquisada e arredores, beneficiando grande parte da população. Para isso, 

investe, por exemplo, na concepção de novos núcleos populacionais a partir da criação de objetos de desejos 

da população como um todo, além de uma rede de sistema viário rodoviário a fim de proporcionar o 
desenvolvimento urbano da cidade em áreas ainda não utilizadas. A área compreendida pelas avenidas Daniel 

de La Touche, Jerônimo de Albuquerque e Holandeses precisa de um sistema viário mais eficiente, que 

comporte o crescente número de automóveis da cidade de São Luís, bem como de vias auxiliares que possam 

comportar desde pequenos deslocamentos dentro dos bairros até alternativas para desafogar o trânsito nos 

horários de pico. É necessário que sejam criados núcleos de bairros que configurem uma centralidade, de 

modo que os mesmos possam se integrar e que os moradores possam usufruir de serviços importantes sem 

precisar sair do bairro e utilizar as vias principais para tal. É necessário que o espaço urbano seja qualificado 

e valorizado, assim como seu desenho urbano, criando espaços integrados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Mapa com demarcação de pontos de retenção. Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 
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Figuras 02 e 03 - Congestionamento no retorno da Cohama, ligação entre as Avenidas Daniel de La Touche 

e Jerônimo de Albuquerque. Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 

 
Palavras-chave: vias, trânsito, núcleo, crescimento. 
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ENCLAVES URBANOS E O DIREITO À CIDADE 

 

Orientado: Felipe Sousa Brito – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 

Orientadora: Marluce Wall de Carvalho Venancio 

Profª. Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 

 

As inquietações a respeito dos condomínios residenciais fechados contemporâneos e a sua incrível 

semelhança com os feudos da Idade Média - extensão de terras de um nobre que possuía uma moradia (talvez 

um castelo), onde se aglomeravam camponeses em busca de proteção dos ataques dos povos bárbaros, em 

ambientes cercados de muros por todos os lados, contendo apenas uma entrada e saída fortemente guardados, 

deram origem a essa pesquisa - a presente bolsa de pesquisa é uma renovação da que foi iniciada em 2009 

sob o título de ―Enclaves residenciais fechados: feudos contemporâneos? Guetos de ricos? Um estudo sobre 

os modos de morar em condomínios fechados em São Luís do Maranhão‖. Com a concessão da renovação da 

bolsa de pesquisa pela Universidade Estadual do Maranhão, entendemos que a instituição aprova e apoia a 
metodologia de pesquisa que foi empregada e ainda ratifica o valor intelectual das indagações colocadas. 

Percebemos a necessidade de renovação da bolsa no momento em que os estudos foram aprofundados e a 

complexidade da linha de pensamento escolhido revelou-se. A comparação dos atuais condomínios fechados 

(enclaves urbanos) com os feudos medievais por um lado e com os guetos pelo outro demandou-nos mais 

tempo que o esperado no início do projeto. Nesse sentido, organizamos a pesquisa de modo a responder tais 

inquietações para que pudesse dar suporte aos novos desdobramentos contidos no projeto ―Enclaves Urbanos 

e o Direito à Cidade‖. Em ―O Direito à Cidade‖, o teórico David Harvey articula que ―o direito à cidade é 

mais do que a liberdade individual de acessar recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos mudando 

a cidade. Este, no entanto, não é um direito comum, mas um direito coletivo, porque esta transformação 

depende do exercício de um poder coletivo de remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e 

refazer nossas cidades e a nós mesmos é, quero argumentar, um dos mais preciosos e ainda assim mais 
negligenciados de nossos direitos humanos‖. Sendo assim, nos intriga saber se a escolha da população 

ludovicense em transformar a cidade aberta e livre, tal qual ela ainda é nos dias de hoje, numa série de 

pequenos vilarejos rodeados por muros e vigias por todos os lados, é realmente uma preferencia, sendo assim 

o reflexo da paranoia de insegurança que assola a população brasileira de um modo geral, ou apenas uma 

tendência, não sendo uma necessidade (mas sendo vendida como tal), lançada por agentes externos, que não 

fazem parte da evolução natural da cidade. De tal maneira que nos é interessante conhecer de que maneira a 

construção dos enclaves urbanos repercutem ao repercutirem na forma, na estrutura e na dinâmica urbana.  

Responder às questões que guiam o projeto: quem está optando na escolha por condomínios fechado? Seria o 

conjunto da população ou como em geral temos visto acontecer, as elites dominantes passam como sendo de 

todos, como sendo universais, as suas necessidades e seus desejos? Não seriam estas formas impostas por 

outros agentes, outros atores, outros interesses? E ainda assim, se estamos escolhendo essa forma de morar é 

exatamente porque desistimos da pluralidade cultural? Quem se beneficia e quem perde com a construção 
destes feudos e guetos? Apreender as representações acerca da cidade e dos enclaves urbanos de forma a 

compreender de que maneira e em que medida estes enclaves interferem no direito da maioria da população 

da cidade. Por fim, caracterizar os fatores que levaram ao aparecimento dos enclaves urbanos, os agentes, os 

atores envolvidos no processo. Esse tipo de empreendimento está mudando a forma como as classes média e 

alta vivem, consomem e trabalham. Além de mudar o panorama da cidade, seu padrão de segregação espacial 

e o caráter do espaço público e das interações públicas entre as classes (CALDEIRA,2003).  Essa alternativa 

é constituída por moradias em que as classes habitantes são homogêneas (ou se esforçam muito para que isso 

aconteça), com entrada e saída controlada por guardas armados, que oferecem proteção e também 

segregação, visto que mantém não-moradores do lado de fora das residências – garantindo assim, o ―direito 

de não ser incomodado‖. Assim, voltam-se para o interior, ao invés da direção da rua, enfatizando o valor do 

privado e fechado em detrimento ao que é público e aberto, impõe regras de exclusão e de deterioração do 
espaço público. Os limites são claramente demarcados e isolados por altos muros, grades e vazios. Os 

condomínios caracterizam-se por serem apáticos ao que acontece no entorno em que estão situados. Por isso, 

podem estar em qualquer espaço e mudam o panorama da cidade no que se refere ao caráter do que é público 

e à interação entre os diferentes estratos sociais. Assim, as estratégias de segurança mudam o panorama e 

constituição dos padrões de circulação existente, afetando e modificando a maneira como o todo circula, 

exerce os trajetos diários, hábitos e costumes relacionados ao uso de transporte público, espaços comuns e 

ruas – tudo isso em nome de conforto de poucos. Quando o espaço público se esvazia, ruas e calçadas são 

projetadas apenas para tráfego de veículos, as praças tornam-se mais desertas e a caminhada é desestimulada, 

ocorre a falta de experiência com o espaço público. E quando o espaço público está deserto, gera alguns 
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Figura 01 – Entrada controlada é uma das características dos condomínios 

fechados. 

reveses, como o convite ao crime – visto que não haverá testemunhas oculares de nada. Assim, em nome de 

segurança, gera-se insegurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: enclaves residenciais, condomínio fechado, direito à cidade. 
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O som, em termos físicos, é a sensação devido às flutuações de pequena escala da pressão do ar em torno da 

pressão atmosférica média local (SCHULTZ, 1982, apud; RODRIGUES, 2006). (Alves Filho, 2002), define 

o som como uma vibração num meio elástico. A Norma Brasileira, TB-143 (ABNT, 1973) refere-se ao o som 

como toda e qualquer vibração mecânica em um meio elástico na faixa audível (RODRIGUES, 2006). O som 

faz parte do nosso dia a dia, no entanto nem todas essas vibrações produzem no ser humano uma sensação 
audível. Essa sensação só ocorrerá quando tais vibrações apresentarem determinadas características 

compatíveis com o ouvido humano. No entanto o som só será audível para o ser humano em uma faixa de 

frequência de 20 Hz a 20 KHz. (SPADA, 2004). A intensidade sonora medida em decibel (dB) é definida 

como nível de intensidade sonora (NIS) e refere-se à relação logarítmica entre a intensidade sonora em 

questão e a intensidade de referência (QUADROS, 2004). A ciência acústica utiliza uma escala logarítmica 

para descrever os níveis sonoros da percepção humana, frente aos eventos físicos, relativos ao nível de 

intensidade sonora (NIS) e o nível de pressão sonora (NPS), que é o decibel. O decibel é a escala mais usada 

e mais mal entendida. Essa dificuldade advém de sua variação logarítmica. O ouvido humano responde a uma 

larga faixa de intensidade acústica, desde o limiar da audição ao limiar da dor. O nível de intensidade sonora 

NIS é dado por: NIS = 10.log (I/Io), onde: I é a intensidade acústica em watt/m2, Io é a intensidade de 

referência (Io = 10-12). A intensidade acústica é dado por: NPS = 10.log (P2/Po2), onde Po = 0,00002 [Pa] é 
o valor de referência e correspondente ao limiar da audição em 1000 Hz. Além do NPS e NIS, temos a 

terceira grandeza acústica importante; o nível de potência sonora NWS definida por; NWS = 10. log(W/Wo), 

onde: W é a potência sonora em watts e Wo é a potência sonora de referência (Wo = 10-12 watts). Para 

identificação da intensidade do som, faz-se necessário o uso de equipamentos específicos, sendo o mais 

usual, o Medidor de Pressão Sonora, que indica instantaneamente o valor em decibéis – dB. (GERGES, 

2001) cita que, é necessário conhecer os tipos de escala usadas nessa medição, pois identificam a 

audibilidade subjetiva. A audição humana é mais sensível a uma faixa de 2 a 5KHz, sendo, a escala tipo ―A‖ 

a mais usada, devido à proximidade com a percepção humana, diferente dos tipos ―B‖ e ―C‖, que são mais 

sensíveis às baixas e médias frequências, e que não são indicados para testes subjetivos. Há, ainda, o tipo 

―D‖, que possui sensibilidade ampliada para altas frequências, utilizadas para testes em aeroportos. O ideal é 

que a leitura das medidas seja feita em Nível Equivalente, denominado de Leq, que segundo (CASALI, 

2000), avalia o nível sonoro a que o indivíduo está exposto, em um período de tempo determinado. Na 
análise da medida, devem-se observar alguns fatores que influenciam nos valores obtidos, como por 

exemplo, a umidade relativa do ar e a temperatura, o número de pessoas no local, o intervalo de tempo entre 

as medições, à análise do tipo de fonte sonora e a distância em relação a ela. A definição é muito abstrata, 

mas são basicamente sons indesejados e que muitas vezes causam efeitos negativos sobre os receptores 

(RODRIGUES, 2006). Som e ruído não são sinônimos. Um ruído é apenas um tipo de som, mas o som não é 

necessariamente um ruído.  O conceito de ruído é associado ao som desagradável e indesejado. O ruído é um 

som de grande complexidade resultante da superposição desarmônica de sons provenientes de várias fontes 

(FERNANDES, 2002). Segundo a NBR 10151 (ABNT, 2000), o ruído pode apresentar-se diferentes 

maneiras, podendo então ser classificados da seguinte maneira: ■ Ruído contínuo: com variações de nível 

desprezíveis durante o período de observação, são ruídos característicos de bombas de líquidos, motores 

elétricos, engrenagens, etc. Exemplos: chuva, geladeiras, compressores, ventiladores. ■ Ruído Intermitente: 
cujo nível cai ao valor de fundo varias vezes durante o período de observação, sendo o tempo em que 

permanece em valor constante, acima do valor de fundo, da ordem de segundos ou mais, são geradores desse 

tipo de ruído os trabalhos manuais, afiação de ferramentas, soldagem, o trânsito de veículos, etc. São os 

ruídos mais comuns nos sons diários. ■ Ruído de Impacto ou Impulsivo: quando apresenta picos de energia 

acústica de duração inferior a um segundo, por intervalos superiores a um segundo, são os ruídos 

provenientes de explosões e impactos. São ruídos característicos de rebitadeiras, impressoras automáticas, 

britadeiras, prensas, etc. Dentre os parâmetros analisados no estudo, têm destaque o LAeq, Lmax, Lmin, L10 

e L90. O potencial de danos à audição de um dado ruído depende não somente de seu nível, mas também de 

sua duração (GERGES, 2000). No decorrer do tempo de medição, é evidente que a intensidade do ruído 
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tende a variar bastante, dando margem para a utilização de um parâmetro que indique o nível equivalente 

neste intervalo de tempo, o LAeq. (QUADROS, 2004), o define como um valor único, chamado nível 

equivalente de pressão sonora, LAeq, que é o nível sonoro médio integrado durante um intervalo de tempo. 

Também são apontados os níveis máximos e mínimos no decorrer do tempo da medição. Por fim, existem os 

níveis estatísticos que representam o valor da pressão sonora que são excedidas durante determinado 
intervalo de tempo. O L10 representa valor de pico, uma vez que demonstra os níveis ultrapassados em 

somente 10% do período de medição. Por outro lado, o L90, sugere o ruído de fundo, representando os níveis 

excedidos em 90% do tempo total de medição. O ruído pode ter ainda efeitos psicológicos e fisiológicos. Mas 

sem duvida alguma, a parte do corpo que mais sofre com o ruído é o sistema auditivo (RODRIGUES, 2006). 

O ruído atua através do ouvido sobre o sistema nervoso central. Quando o estímulo ultrapassa determinados 

limites, poderá provocar perda auditiva e/ou efeitos, instantâneos de longo prazo. Onde perda esta, que não 

pode ser recuperada, uma vez atingida, não há intervenção clinica, para a recuperação, apesar de haver 

aparelhos que ajudem a melhorar a qualidade auditiva do individuo. A surdez é irreversível pode ser 

verificada para níveis de pressão sonora entre 110 – 130 dB(A), sendo que a partir de 75 dB(A) já pode 

ocorrer lesões auditivas (VON GIERKE & ELDRED, 1993, apud; RODRIGUES, 2006). Para a avaliação 

dos níveis de ruído aceitáveis em comunidades, existem 3 instrumentos legais que devem ser criteriosamente 

considerados: a Resolução CONAMA N.º 1/1993 – Estabelece limites de emissão sonora para veículos 
automotores nacionais e importados, em aceleração. A Resolução CONAMA N.º 2/1993 – Estabelece limites 

e regras de medição do nível de ruído no escapamento, com veículos automotor, parado. A Norma NBR 

10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade (ABNT, 1987). A Norma 

NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico (ABNT, 1987). As Leis Municipais – que devem ser 

implementadas pelo Poder Publico Municipal de cada município, compatíveis com as Resoluções CONAMA 

N.º 1 e Nº 2. A observação do fluxo de veículos por ponto apresenta variações entre 3.000 e 5.000 veículos/ 

hora. Os maiores valores registrados são onde existem rotatórias e vias transversais à Avenida Jerônimo de 

Albuquerque. Percebe-se que em média geral o fluxo de veículos gira em torno de 3500 veículos/ hora, entre 

veículos pesados, leves e motocicletas. Foram realizadas no presente estudo 1020 medições ao longo do 

trecho em que se distribuem os 34 pontos de medição com 3 (três) leituras em cada ponto, onde foram 

medidos os níveis , , ,  e o , totalizando 5100 dados por valores globais e por 

faixa de frequência. O ponto 23 (Loja da VIVO) indicou níveis mínimos por se tratar de um ponto em que a 

medições foram feitas em uma região onde a via possui uma pista de rolamento, enquanto que os pontos 02 e 

18 indicaram níveis máximos por se tratar de pontos em que as medições foram feitas na saída de veículos da 

rotatória e na abertura dos semáforos com faixa de pedestre e nas imediações a feira e a hospitais, o que 
indica que houve uma maior proximidade da via na ocasião de um grande fluxo de veículos (situação de 

exposição do cotidiano dos pedestres desses trechos). Ficou evidenciada a influência do  nos níveis de 

 pela observação do fluxo de veículos. À medida que o fluxo de veículos pesados e/ou motocicletas 

aumentava, percebia-se que os valores de  se elevavam rápida e repentinamente, ao passo que os demais 

parâmetros cresciam de forma mais lenta. Isso indica que os níveis  estão diretamente ligados a 
quantidade e qualidade de funcionamento dos veículos pesados e/ou motocicletas circulantes no trecho. E 

muitos veículos novos apresentaram níveis de ruídos bem acentuados e muitas vezes até equivalentes, se 

comparados aos níveis emitidos pelos veículos mais antigos. O número de motocicletas atualmente faz páreo 

à quantidade de veículos leves e são os maiores contribuintes para os altos níveis de ruídos apresentados e a 

consequente poluição sonora. Observou-se ainda que, os níveis  se encontram próximos dos níveis 

, chegando a ter curvas nos gráficos quase que coincidentes. Isto explica a grande influência nos 

valores de ,  e , ao passo que tem pouca influência do trânsito de veículos pesados e/ou 

motocicletas sobre o  sobre o , evidenciado nos dados das tabela 3 a 36. No entanto, as dispersões 
nas bandas de frequência percebidas nas medições nos pontos 01, 12 e 34, geraram os gráficos 1, 12 e 34 e 

explicam-se principalmente pela presença de ruídos de fundo (som proveniente das veículos de propagandas 

e sonorização nas vias e nos pontos comercias nas proximidades). Fazendo um paralelo com os níveis de 

pressão sonora de medições anteriores pode-se perceber claramente o aumento percentual da ordem de 15%. 
E se antes já se fazia necessário alertar que estes níveis representavam perigo a saúde publica, muito mais 

agora, visto que estes ultrapassam e até extrapolam os limites estabelecidos na legislação. 
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Gráfico 18 – Perfil Acústico das Medições realizadas no Ponto 18. 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 – Perfil Acústico das Medições realizadas no Ponto 23. 

 
Palavras-chave: som, ruído, poluição sonora, tráfego. 
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Alguns setores industriais se caracterizam por um elevado potencial de degradação ambiental quando 

comparado com outras atividades industriais, como o setor de bens intermediários, seja pelo potencial de 

alteração da qualidade do ar e corpos hídricos, seja como consumidores diretos de recursos naturais e energia. 

Este potencial poluidor está relacionado ao nível das tecnologias adotadas e à intensidade das restrições 

legais. Esta pesquisa, desenvolvida no contexto acima descrito, posiciona o gerenciamento da água como seu 

centro de discussão, uma vez que a água encontra utilização em qualquer ambiente produtivo, independente 

do porte, do ramo ou outro aspecto qualquer de uma indústria. Este relatório apresenta o estágio atual da 

pesquisa, composto da parte teórica do trabalho, a qual gravita em torno da gestão do uso da água na 

indústria, e da pesquisa de campo, com resultados do trabalho realizado nas micro e pequenas indústrias de 
São Luís, Maranhão. Como forma de responder à pergunta de pesquisa supracitada, buscar-se-á, como 

objetivo principal desta proposta, conhecer as ações que caracterizam a gestão do uso da água na micro e 

pequena indústria localizada em São Luís, Maranhão. Entende-se necessário atender aos objetivos específicos 

que seguem, para que seja possível dar conta do objetivo geral do trabalho proposto: a) identificar as fontes 

de obtenção de água; b) identificar os pontos de descarga da água pós-consumo; c) qualificar/quantificar o 

padrão de uso da água no processo produtivo; d) levantar a existência de ações de minimização/eliminação de 

desperdícios no uso da água; e) sugerir medidas para minimização/eliminação de desperdícios no processo 

produtivo. Micro e pequenas empresas, de um modo geral, têm vantagem operacional decorrente da sua 

mobilidade de ação e da agilidade de gestão, essas empresas possuem um peso significativo no número total 

de empreendimentos produtivos no Brasil e no Maranhão, e no percentual de empregos gerados, embora com 

menor importância de volume de produção na economia brasileira e maranhense. Caracterizando as empresas 
pelo número de empregados, estima-se que 98% dos estabelecimentos produtivos do Brasil são micro ou 

pequenos. Aproximadamente 56% das micro e pequenas empresas brasileiras se concentram no setor 

comercial, seguido dos serviços que alcançam 30%, o setor industrial de micro e pequeno porte representa 

14% do total (SEBRAE, 2010). A seguir um estudo realizado em quatro empresas localizadas em São Luís, 

Maranhão, quanto à gestão do uso da água. Foram identificadas desde a fonte de obtenção de água até a 

geração e descarte de efluentes, baseada na pesquisa bibliográfica. Primeiramente houve a escolha das 

indústrias, sendo selecionadas preferencialmente aquelas que utilizam a água de forma intensiva em sua 

produção. Em seguida as indústrias foram consultadas sobre a disponibilidade em participar da pesquisa. O 

trabalho em campo foi iniciado através de uma entrevista semi-aberta com a utilização de um questionário, 

com a finalidade de analisar a visão dos gestores em relação a gestão do uso da água em seu 

empreendimento. Posteriormente foi realizada uma visita, tendo o propósito de conhecimento da participação 

e utilização da água no processo produtivo, onde foram identificados desperdícios. Cabe lembrar que o 
trabalho em campo está direcionado a conhecer a gestão do uso da água nas micro e pequenas empresas 

localizadas em São Luís – MA. O estudo aqui explorado está voltado a caracterizar o setor em que cada 

empresa atua e assim identificar as atividades que demandam água para caracterizar o uso da água na mesma. 

A pesquisa tem caráter qualitativo, não suportando estudos técnico-financeiros para mudança do sistema da 

empresa referente à água.  A pesquisa tem como ponto de partida a falta de informações quanto à gestão do 

uso da água nas empresas de São Luís - MA, e da necessidade das organizações estarem inseridas na 

perspectiva de desenvolvimento sustentável, conforme foi abordado anteriormente. Os resultados aqui 

obtidos visam demonstrar a realidade das empresas e contribuir com órgãos para proteção e uso racional dos 

recursos naturais e assegurar o desenvolvimento equilibrado da economia com o meio ambiente em São Luís 

- MA, evitando o desperdício de água bem como sua contaminação. Abaixo as indústrias que foram 

pesquisadas: a) Lavanderia; b)Padaria; c)Lava-jato; d)Pet Shop. A situação alcançada pela indústria como 
uma das principais atividades impulsionadoras do desenvolvimento da humanidade, através dos benefícios 

advindos de suas atividades, produtos e serviços, ficou seriamente comprometida perante o público que, em 

função do aprimoramento de sua consciência social e política sobre as questões ambientais, centrou seu foco 

de atenção nos riscos que ocasionam impactos ambientais, exigindo da indústria uma melhoria de sua gestão 

ambiental. As diversas atividades industriais na atual busca da competitividade e sobrevivência 

reconheceram a necessidade de reestruturar o gerenciamento dos seus negócios por constatar as suas práticas 

gerenciais. Muitas empresas ainda enxergam adequação às exigências dos órgãos ambientais um aumento de 

custo operacional e redução da competitividade. O que percebeu-se nas empresas pesquisadas foi o 

conhecimento das legislações que regem em cada segmento porém, uma não adequação à essas exigências. 
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Figura 1 – Reservatórios de água do Pet Shop: A) caixa d‘água; B) cisterna; C) e D) tanques de lavagem dos 

animais. 

Palavras-chave: Gestão da água, reservatório, pesquisa de campo. 
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A definição de um sistema de drenagem abrange algumas conotações distintas, dentre elas, as nitidamente 

hidráulicas. Segundo De Bonis (2005), drenagem é o termo que se dá à disposição natural de canais ou 

instalações destinadas a escoar a água em excesso de uma região, ou seja, é a remoção das águas pluviais, 

superficial ou subterrânea, de uma determinada área. Dentro do contexto de saneamento básico, o sistema de 
drenagem é o responsável, primordialmente, pela coleta e transporte das águas pluviais para corpos d‘água 

aptos a sua recepção (Vanni, 2004). O termo drenagem é empregado na designação das instalações 

destinadas a promover a coleta, o escoamento e a disposição de águas de chuva sejam em rodovias, ferrovias 

ou na malha viária. A drenagem urbana não se restringe ao aspecto puramente técnico impostos pelos limites 

restritos à engenharia, pois compreende o conjunto de todas as medidas a serem tomadas que visem à 

atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações no qual a sociedade está sujeita. (Sheaffer e 

Wright, 1982, apud Canholi, 2005). Atualmente, os serviços de drenagem urbana é parte integrante do 

saneamento básico. Até a década passada, os serviços relacionados à drenagem urbana eram considerados 

como problemas secundários pelos gestores públicos. Atualmente, esse serviço é parte integrante do 

saneamento básico, contando com maiores investimentos de recurso para atenuação de problemas de 

enchentes. Os sistemas de drenagem utilizados para solucionar problemas de inundação, tiveram as soluções 
evoluídas, não necessariamente contando com a construção de grandes obras. Recentes estudos, realizados 

principalmente por países desenvolvidos, têm apresentado um novo conceito sobre projetos de drenagem 

urbana. Trata-se do desenvolvimento sustentável da drenagem urbana o qual tem o objetivo de imitar o ciclo 

hidrológico natural. A partir dos anos 1970 foi desenvolvida outra abordagem para tratar o problema de 

drenagem, principalmente na Europa e na América do Norte. Trata-se de um conceito de ―tecnologias 

alternativas‖ ou ―compensatórias‖ de drenagem, que buscam diminuir os efeitos da urbanização sem abrir 

mão da qualidade de vida e da preservação ambiental. Os sistemas de drenagem urbana sustentável incluem 

as ações estruturais, que consistem dos componentes físicos ou de engenharia como parte integrante da 

infraestrutura, e as ações não estruturais, que incluem todas as formas de atividades que envolvem as praticas 

de gerenciamento e mudanças de comportamento. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é utilizar sistemas 

alternativos de drenagem, em um estudo de caso, que possibilitem com que as águas das chuvas sejam 

drenadas de forma eficiente e diminuindo os efeitos do seu grande volume sob o meio ambiente. E assim, 
diminuindo também o impacto que as chuvas vêm causando na sociedade, trazendo uma melhoria de vida. As 

soluções mais adotadas são valas (figura 3A), pavimentos porosos (figura 3B), bacias ou reservatórios de 

detenção (figura 3C), trincheiras, valetas, telhados verdes (figura 3D). A aceleração dos escoamentos trouxe 

o efeito de transferir para jusante o problema de redução de espaços naturais (Canholi, 2005). Diante desses 

problemas nota-se a importância do planejamento integrado e abrangente de sistemas de drenagem urbana. O 

plano de drenagem deve delinear alguns objetivos. Entre eles: manter regiões ribeirinhas ainda não 

urbanizadas em condições que minimizem as interferências com a capacidade de escoamento e 

armazenamento do talvegue; reduzir gradativamente o risco de inundações a que estão expostas pessoas e 

propriedades; assegurar que os projetos de prevenção e correção sejam consistentes com os objetivos gerais 

do planejamento urbano; minimizar os problemas de erosões e assoreamentos e incentivar a utilização 

alternativa das águas de chuvas coletadas (Sheaffer e Wright, 1982, apud CANHOLI, 2005). Atendendo ao 
objetivo proposto nesse estudo faz-se necessário analisar os critérios necessários para a implantação de 

drenagem sustentável. Ressalta-se que a adoção de técnicas de drenagem alternativas, ou compensatórias, se 

baseia em análise de critérios, dentre eles, o uso do solo, onde deve ser considerado o espaço físico 

disponível para a sua implantação e o seu funcionamento, ou seja, as formas de alimentação, de 

armazenamento e de esvaziamento do dispositivo adotada na solução contemplada. Em Baptista (2005), têm-

se uma discussão abrangente sobre os critérios que condicionam a viabilidade das diferentes técnicas 

compensatórias, que foram analisadas, nesta pesquisa, com mais detalhes, dentre elas destacam-se: aspectos 

físicos; aspectos urbanísticos e de infra-estrutura; aspectos sanitários e ambientais; e aspectos sócio-

econômicos. Para o estudo proposto, foi feito uma análise abordando os aspectos físicos e urbanísticos onde 

utilizou-se como estudo de caso a Bacia do Rio das Bicas (figura 02), localizada no município de São Luís – 

MA (figura 01), que historicamente sofre com problemas de inundação. São Luis, como outras cidades 

brasileiras, apresenta uma situação indesejável quanto à ocorrência de inundação urbana, que se agrava com a 
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carência de políticas públicas, voltadas para o seu controle e para o planejamento, mais eficaz, do uso e 

ocupação do solo. A Bacia do Rio das Bicas pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Bacanga, com uma área 

aproximada de 14 km
2
, envolve vários bairros residenciais, de alta densidade, cuja forma de uso e ocupação 

do solo tem sido motivo de preocupação aos gestores locais. A grande preocupação, nesta região, é referente 

às inundações que ocorrem nas áreas que margeiam os cursos d‘águas ou, nas planas, incluindo os mangues 
com algumas palafitas. Devido à amplitude da área da Bacia do Rio das Bicas, selecionou-se uma parte desta, 

correspondente à área da Bacia do Canal do Coroado, para propor uma solução de drenagem sustentável. A 

Bacia do Canal do Coroado apresenta uma área aproximada de 98,83 ha e é densamente ocupada, inclusive 

nas proximidades do canal natural. Topograficamente se caracteriza por elevadas declividades nas regiões 

localizadas à montante da bacia e muito planas em áreas próximas ao canal. Situa-se entre as Avenidas João 

Pessoa e dos Africanos, que representam artérias de tráfego importante na malha viária da cidade. Sua 

localização está apresentada na figura 2. Dessa forma, neste estudo, é proposta a implantação de um 

reservatório de detenção ou retenção, próximo à área do exército, local onde, atualmente, acumula a água que 

transborda do sistema existente. Assim, considerou-se a implantação de um canal de 5,00 x 2,00 metros e um 

reservatório aberto com as dimensões: comprimento = 50,00 metros, largura = 30,00 metros e profundidade 

de 3,00 metros. Esse reservatório tem capacidade suficiente para armazenar as águas que ficam em excesso 

na bacia, e por ventura, acumulam nas vias e interiores dos imóveis. Além desta solução, propõe-se, também, 
a implantação de pavimento permeável em algumas vias do bairro e valas de infiltração, nos trechos 

apresentados na figura 4. Estas soluções foram dadas baseados na análise dos critérios exigidos para 

implantação destes dispositivos, atendendo ao objetivo proposto nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Localização Geográfica de São Luís – MA       Figura 02 – Delimitação da Bacia do Rios das                            
Bicas, em destaque a Bacia do Canal do Coroado 

 

Figura 03 – Exemplos de soluções: A)Valas; B) Pavimentos porosos; C) Bacias de detenção; D) Telhados 

verdes. 

 

 

 

 

 

 

-  LIMITE DA BACIA DO

CONVENÇÕES

-  HIDROGRAFIA

   RIO DAS BICAS

-  LIMITE DA BACIA DO

   CANAL DO COROADO

RIO
   

DAS   
BIC

AS

 SÃO LUÍS 

MARAN

HÃÃO  

ÃÃAÃO 

ÃO 

PI

AU

Í 

PA

RÁ 

 E 



636 

 

 

Figura 04 – Proposta de implantação de sistemas de drenagem sustentável na Bacia do Coroado, inserida na 

Bacia do Rio das Bicas 

 

Palavras-chave: drenagem sustentável, inundações, urbanismo 
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2004. 
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ENCLAVES ECONÔMICOS E IDH NO MARANHÃO: ANÁLISE DA DINÂMICA 

SÓCIOESPACIAL DO DESENVOLVIMENTO 

 

Orientado: Sandro Henrique Meireles Almeida - Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmico do curso de Ciências Sociais- CCSA/UEMA 
 

Orientadora: Profa. Dra. Zulene Muniz Barbosa 

Professora do Curso de Ciências Sociais 

 

Este resumo tem por base a pesquisa na região da baixada maranhense intitulada: IDH E 

DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPACIAL NA BAIXADA MARANHENSE que foi realizada município 

de Vitória do Mearim. Tenta-se compreender a realidade local através do IDH como parâmetro de analise da 

região, e também através da analise dos indicadores econômicos políticos e sociais da baixada maranhense, 

fazendo um levantamento das políticas públicas da região, investigando as formas de expressão das relações 

sociais e culturais, econômicos e políticos do município além de examinar as relações de poder na região da 

baixada, afim elaborar um retrato social do desenvolvimento local. Para melhor compreensão é necessário 

que se compreendam algumas das teorias sobre o desenvolvimento, que segundo Theotônio dos Santos 
ganharam importância após a crise do colonialismo, e das duas Guerras Mundiais, quando a modernidade 

passa ser encarada, fundamentalmente, como um fenômeno universal, um estágio social que todos os povos 

deveriam atingir, e outro aspecto a ressaltar também é a condição capitalista em que estão incrustadas essas 

teorias. O capitalismo não é apenas uma realidade econômica. Ele é também, e acima de tudo, uma complexa 

realidade sociocultural, em cuja formação e evolução histórica concorreram vários fatores extra econômicos. 

(FERNANDES, 1981). Para Furtado é um processo de adaptação das estruturas sociais a um horizonte em 

expansão de possibilidades abertas ao homem. (FURTADO, 2003). A partir disto este trabalho tem o 

objetivo compreender o IDH como parâmetro para analise do desenvolvimento sócio espacial na baixada 

maranhense, considerando as formas de organização da sociedade civil e as políticas públicas do governo 

federal e projetos privados, especificamente, no município de Vitória do Mearim. Esta pesquisa utilizou a 

seguinte metodologia, se constituí em dois momentos que se complementam, o primeiro consiste em um 
estudo bibliográfico para enriquecimento teórico, enquanto o segundo momento consiste em analise de dados 

e observação in loco. De acordo com isto é possível fazer as seguintes afirmações. Devido a deficiência atual 

de indicadores de qualidade de vida humana, foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano que segundo o 

PNDU é o índice que partindo de um conceito amplo de desenvolvimento (longevidade, educação, saúde) foi 

idealizado pelos economistas do Banco Mundial (Mahbub Ul Hag e Amartya Sem) em 1990 e vem sendo um 

indicador mais difundido na atualidade e também  oferece uma contrapartida ao PIB –per capita(índice que 

foi usado por muito tempo como medida de bem estar devido a hipótese de que quanto maior a 

disponibilidade de bens e serviços por habitante implicaria em melhoria de vida para a população) ao 

presumir um elo entre crescimento econômico nacional e  a expansão das opções humanas individuais. Este 

índice desde 1993 tem servido de base para o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicado 

anualmente. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) parte do pressuposto de que para aferir o avanço 

de uma população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também outras características 
sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana de acordo com o PNDU. Outro fato 

relevante é que o IDH é um indicador de âmbito geral, e por esta razão e também pela necessidade de índices 

que mostrassem mais claramente as realidades locais foi criado o IDH-Municipal, porém este sofre com a 

falta de atualizações que somente são feitas de 10 em 10 anos, e estas podem ser vistas no Atlas do 

Desenvolvimento Humano (Software fornecido pelo PNDU). O IDH passa por diversos cálculos para que 

suas médias sejam montadas em todas as categorias. Porém alguns itens são cruciais para este cálculo como 

podemos ver na tabela abaixo: 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2010 

http://www.pnud.org.br/rdh/
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Outro dado importante da pesquisa é a microrregião da Baixada Maranhense que pertence a mesorregião 
Norte do Estado do Maranhão abundante de campos naturais, lagos perenes e sazonais., fica localizada em 

área amazônica e é rica em biodiversidade tanto animal quanto vegetal, a população local vive um modelo 

excludente de desenvolvimento, por  consequência da expansão do agronegócio, criação de bubalinos 

(soltos), deterioração de rios e desgaste de recursos naturais, ações estas que desencadeia uma série de 
conflitos na região. Atualmente a microrregião é composta por 21 municípios: Anajatuba, Arari, Bela Vista 

do Maranhão, Cajari, Conceição do Lago-Açu, Igarapé do Meio, Matinha, Monção, Olinda Nova do 

Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helena, 

São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer, Viana e Vitória do Mearim. Tendo uma área de 

17.579,366 km², uma população de 518.241. Segundo o IBGE em dados estatísticos de 2007, apenas quatro 

destes municípios tem mais de 50% da população vivendo em áreas urbanas os índices de desenvolvimento 

são baixos. Diante desta realidade supracitada apresento dados de duas décadas (Os últimos dados cedidos 

pelo PNDU através do software Atlas Desenvolvimento Humano que fornece o IDH por municípios, numa 

tentativa de oferecer dados locais) da região referente ao desenvolvimento humano e entre eles está o 

munícipio foco da pesquisa Vitória do Mearim: 

 

 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento, IDH, Baixada Maranhense. 
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AS OBRAS PÚBLICAS DO SEGUNDO REINADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS (1847 A 1867) 

 

Orientado: Vinicius Gomes de Almeida – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT / UEMA 

 
Orientador: Msc.Érico Peixoto Araujo 

 

As obras públicas do segundo reinado no Brasil são marcadas pela instalação do aparato burocrático nas 

províncias. A nova estrutura do Governo fomentou o aparecimento de instâncias administrativas, que tinham 

como finalidade controlar os processos ordenatórios das cidades, dentre elas a criação da Diretoria de Obras 

Publicas, que vem assegurar melhorias na infraestrutura urbana das províncias brasileiras. Em São Luís a 

instalação da DOP não foi diferente, apenas aconteceu de forma tardia devido a eclosão de uma revolta 

popular. Entretanto, a fixação do órgão melhorou sensivelmente a qualidade das obras de interesse publico na 

capital ludovicense. A vinda de engenheiros formados no exterior para trabalhar na capital maranhense 

possibilitou a aplicação de novos métodos construtivos e procedimentos inovadores no gerenciamento das 

obras públicas. Este estudo parte da investigação e catalogação das obras públicas ocorridas após a instalação 

do aparato técnico, no período em que as construções começam a ser dirigidas conforme o regulamento 
datado de 01/12/1847. Portanto é de grande valia investigar as obras publicas que incidiriam diretamente no 

desenvolvimento e formação da cidade. Acreditamos que esta base de dados constituída da catalogação das 

obras públicas, dos mapas digitalizados da malha urbana e do banco de dados geoprocessados das 

benfeitorias públicas, servirá de referência para posteriores pesquisas que tenham em sua essência a procura 

por respostas relativas ao crescimento da cidade de São Luís, as obras públicas, os Presidentes da Província 

que por aqui passaram e em geral as cidades capitais do século XIX. 

 

 
 

         Figura 1 - Regulamento da Diretoria de Obras Publicas – 1847 
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Figura 02 - Mapa Urbano de 1858 Digitalizado 

 
Palavras - Chaves: Obras Públicas do século XIX; Cidade de São Luís; Urbanismo. 
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O AQUILOMBAMENTO COMO MOVIMENTO SÓCIO-TERRITORIAL: RESISTÊNCIA E UM 

HISTÓRICA E O LONGO CAMINHO À CIDADANIA 
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Orientador: Marivânia Leonor Furtado SOUZA 
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Este relatório pretende apresentar as atividades desenvolvidas durante a vigência da Bolsa de pesquisa BIC-

UEMA, no período de outubro de 2010 à outubro de 2011. Esta pesquisa constitui-se em um projeto maior 

intitulado ‗‗ A comunidade quilombola de Rio Grande: lugar de passagem, território de etnicidades‖, 

desenvolvido no departamento de Ciências Sociais sob a coordenação da Profª. Msc. Marivânia Leonor 

Souza Furtado. O referido projeto visa analisar a história da territorialidade da comunidade quilombola de 

Rio Grande, situada  no município de Bequimão e incluída no Território da cidadania como Baixada 

Ocidental Maranhense. O projeto desenvolvido elenca como plano de trabalho do bolsista para iniciação 

científica o que ora apresentamos: ―O aquilombamento como movimento sócio-territorial: resistência e um 
longo caminho à cidadania‖.Nesse período, foram observadas e analisadas múltiplas representações socais 

existentes nesta comunidade a partir da presença da associação de moradores existente no local e a tentativa 

de conquista da ―cidadania quilombola‖. Através de pesquisas bibliográficas, entrevistas diretas com 

moradores locais e demais dados coletados em visitas sistemáticas pode-se compreender as dinâmicas locais 

e os entraves burocráticos que dificultam a garantia do direito territorial (uso, posse e propriedade) e demais 

direitos sociais específicos às comunidades quilombolas. O artigo 68 da constituição brasileira de 1988, a 

partir do momento que garante direitos, também impõe a substituição gradativa de um conjunto de saberes e 

modos de vida tradicionais por uma lógica pautada na racionalidade Ocidental. Na perspectiva weberiana, 

existem três tipos de dominação legitimas10 cada uma delas sendo típica de período e mentalidade em 

especial, baseadas na probabilidade de encontrar por parte do dominado obediência. O modelo propriamente 

moderno de dominação legítima seria a dominação legal, onde os indivíduos não acreditariam em figuras 
excepcionais ou mesmo na tradição inquestionável. Estes seriam movidos pela crença nos estatutos e nas leis, 

que são vistos como regras abstratas, visando à ordem, onde ao mesmo tempo o dominador e dominado estão 

sob o mesmo piso das leis como regimento de conduta. O tipo mais puro de dominação legal seria a 

burocracia ou a administração pautada no cumprimento dos estatutos. Como afirma Weber (2004): A 

dominação legal baseia-se na vigência das seguintes idéias, entrelaçadas entre si: 1. que todo direito mediante 

pacto ou imposição, pode ser estatuído de modo racional-racional referente a fins ou racional referente a 

valores(ou ambas as coisas)-com pretensão de ser respeitado pelo menos pelos membros da associação 2. que 

todo direito é, segundo sua essência, um cosmos de regras abstratas, normalmente estatuídas com 

determinadas intenções ; que judiciatura é a aplicação dessas regras ao caso particular e que a administração 

é o cuidado racional de interesses previstos pelas ordens da associação, dentro dos limites das normas 

jurídicas e segundo princípios indicáveis de forma geral, os quais encontram aprovação ou pelo menos não 

são desaprovados nas ordens de associação; 3.que portanto, o senhor legal típico, o ―superior‖, enquanto 
ordena, e com isso, manda, obedece por sua parte á ordem impessoal pela qual orienta  suas disposições. Há a 

substituição de um modelo pautado na racionalidade tradicional, por um modelo pautado na racionalidade 

legal, como sendo marco de sociedades modernas que instituem o Estado como ente promotor do bem-

comum e, por conseguinte consideradas mais avançadas no sentido de um saber próprio da administração, 

sendo ela pública ou privada. É nesse contexto que Rio Grande se insere a partir da criação da Associação de 

moradores, onde na prática o Estado existia apenas como figura externa, não tendo qualquer implicação 

direta com as relações travadas ali, onde as relações vivenciadas naquela localidade giravam em torno de 

outra percepção da realidade analisadas por esta pesquisa.Outro ponto a ser analisado por esta investigação 

refere-se aos entraves desencadeados pelo acionar de uma identidade ―quilombola‖ com objetivo de fazer 

cumprir com os dispositivos constitucionais específicos. Tal processo pode ser observado no cenário atual 

um processo de mobilização política por parte de inúmeras comunidades visando à efetivação de tais 
demandas.Para a concretização dos objetivos propostos neste trabalho, utilizaram-se os métodos e técnicas 

próprios da pesquisa documental histórica, realizou-se pesquisa etnográfica com visitas sistemáticas ao 

campo de pesquisa, entrevistas diretas com moradores locais e análise de discurso proposta por Bourdieu, 

bem como a antropologia interpretativa, pois segundo Geertz as formas de saber são invariavelmente locais, 

ou seja, inseparadas dos seus instrumentos. Inevitavelmente se fez uso metodológico da história oral como 

                                            
10 Segundo Weber, existem outros  dois tipos de dominação legítimas são eles: a dominação carismática, que é pautada na 
crença em figuras  com atributos considerados sobre-humanos e dominação tradicional, pautada na crença das tradições 

consideradas imemoriais. 
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forma de apreensão de saberes não escritos e fotografias.Esta pesquisa mostra-se relevante no sentido de 

tentar compreender os impasses e as perspectivas da criação de uma figura- jurídica em meio tradicional, a 

compreensãodos moradores locais  dessa figura-jurídica, os processos de mobilização política das 

comunidades quilombolas  e  ajudar  no pagamento de uma dívida histórica adquirida pelo Estado brasileiro 

para com as populações trazidas da África e escravizadas em território nacional. 
 

 

 
Foto 1 – Moradores da comunidade de Rio Grande. 
 

Palavras-chave: Comunidade quilombola. Representação jurídica. Representação social. 
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GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: análise das estratégias de políticas preservacionistas de São 
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O Patrimônio Cultural é entendido como um amplo e diversificado conjunto de bens culturais que permite a 

cada segmento social apropriar-se do passado, compondo imagens de sua identidade, quer individual ou 

coletiva. Dessa forma, pensa-se nas coletividades a partir da noção de patrimônio, que nos remete a 

construção de um ponto de vista que englobe as necessidades e a condição material dos processos sociais.  

Valorizam-se, então, os bens culturais não-consagrados, expressões e fazeres das classes populares, cujos 

elementos conferem particularidades à nação. Ao pesquisar Patrimônio, segundo Alayde Mariani, ―busca-se 

ainda, analisar os bens integradas aos seus sistemas, relacionando-os ao seu habitat, sem os tratar como obras 

autônomas, atentos ás transformações cotidianas‖. A valorização da identidade cultural permite que se 
intensifique o sentimento de pertencimento à comunidade. Em contrapartida, o abandono e desvalorização do 

Patrimônio Cultural expressam nossa dependência cultural. Nesta concepção reduziu-se o alcance da política 

preservacionista federal, predominando tombamentos de edificações de interesse histórico, exemplares de 

técnicas construtivas de séculos anteriores, a partir de uma nítida separação entre o erudito e popular, em 

detrimento à preservação e ao estudo de bens de caráter popular. São Luís do Maranhão possui dois 

conjuntos urbanos tombados: um em âmbito Federal a partir da Lei de tombamento federal e outros em 

âmbito estadual por meio do Decreto nº 1.0089 de 1986. As políticas implantadas para a preservação do 

título pouco tem contribuído para a manutenção desses espaços somando-se a isso vários problemas 

enfrentados por todas as cidades como saneamento básico, segurança, iluminação. Nesse sentido, o sentido 

da conservação a efetivação de um plano diretor mais direcionado são indispensáveis para a gestão desse 

espaço historicamente consagrado. É preciso que a participação de grupos sociais vinculados aos bens por 
intermédio de práticas sociais e simbólicas cotidiana seja levada em consideração, a fim de que os mesmos 

reflitam acerca do valor que sua cultura (ancestral ou atual) apresenta contextos culturais mais amplos. O 

problema reside no fato de que, muitas vezes, tais grupos sequer são ouvidos em seus anseios acerca do 

destino de seus patrimônios. Segundo Choay (2001, p.27) ―o projeto de construção dos monumentos 

históricos e sua execução evoluíram com o tempo e não podem ser dissociadas da própria história do 

conceito. Invenção do Ocidente, dizíamos nós, e bem datada‖. Com o fim das guerras do séc. XX, diversas 

instituições foram criadas para reconhecer e garantir a diversidade cultural transformando o patrimônio em 

atrativo turístico e econômico, destacaram-se a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura) e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).Nesta dinâmica, 

esta pesquisa parte-se da questão de São Luís como Patrimônio Cultural da Humanidade referindo-se, desse 

modo, a titulação concedida  em 1997 pela UNESCO, graças ao conjunto arquitetônico que tem máxima 

expressão nos bairros localizados no denominado Centro Histórico. O Centro Histórico abriga a arquitetura 
civil do século XVII com cerca de 3.500 edificações revitalizada a partir da década de 70 com o projeto 

REVIVER. A intervenção do poder público nos espaços fez do projeto Reviver grande responsável para 

consagração de São Luís junto a UNESCO. Por outro lado a valorização desse legado histórico refere-se à 

construção de mecanismos que atuem concomitantemente na manutenção e expansão da idéia de patrimônio, 

bem como a realização do resgate da história. A partir da valorização e reconhecimento das potencialidades 

culturais artísticas e dos sítios arquitetônicos, busca-se referência para a preservação do passado de modo 

efetivo e de caráter institucional legal. Nesse contexto há que se pensar na criação de condições para o 

desenvolvimento econômico, que muitas vezes suplanta o passado em relação aos princípios de 

modernização dos espaços urbanos. Para isso, o poder público e a iniciativa privada têm acionado programas 

de conservação muitas vezes limitados à recuperação das fachadas dos edifícios, à limpeza dos monumentos 

e à exclusão da população pobre — considerada perigosa e capaz de denegrir a imagem positiva do 
patrimônio aos olhos dos visitantes — das áreas centrais. Excetuando-se poucos casos, a revitalização dos 

centros históricos do Brasil tem ocorrido de forma superficial, alijando a população residente do processo e 

criando zonas miseráveis nos enornos dos núcleos preservados. A população, após a desapropriação de seus 

domicílios, acaba se refugiando em áreas próximas à sua antiga moradia. A problemática deste processo 

emerge com a necessidade de verificar a efetividade das políticas usadas na manutenção do legado histórico. 

Após 14 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade os dilemas duvidosos perduram: como as 

políticas de gestão pública estão contribuindo na preservação do título concedido a São Luís? De que maneira 

as intervenções promovem o desenvolvimento local em concomitância com o a administração do patrimônio 

cultural? Nessa perspectiva é possível trabalhar sobre as condições de formação de mecanismos que, por 
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vezes, são ineficientes ou não correspondem à demanda de políticas preservacionistas pensadas para o espaço 

do Reviver. Na última parte do trabalho destaca-se a relação com os projetos produzidos levando em 

consideração os principais programas no âmbito municipal, estadual e federal. A Praia Grande, um dos 

pontos de maior destaque para preservação se destaca como centro do comércio e do entreposto de 

mercadorias do século XIX. Com as alterações na política de preservação, no que diz respeito ao processo de 
globalização e a preocupação com a manutenção da identidade do patrimônio tombado das cidades históricas. 

Com esta idéia São Luís após várias tentativas de gestão pública na intervenção preservacionista, foi 

implantado pelo governo do Estado um programa de revitalização do centro histórico. O resultado das ações 

deste programa culminou como o tombamento da UNESCO.  
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 Imagem: demarcação territorial dos espaços tombado e não-tombados 

 

O sentimento preservacionista surge no momento em que o espaço encontra-se em alto grau de deterioração. 

O trabalho de valorização, preservação e reutilização do Patrimônio Cultural constitui uma forma de envolvê-

la, permitindo-lhe a consciência de si mesma e a revitalização das tradições. Os espaços foram trabalhados no 

sentido de conciliar o local com as demandas de um antigo centro de comércio. As principais praças e os 

antigos casarões foram reformados e muitos transformados em museus. Houve também nesse período o 
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retorno do centro político para esses espaços. As praças e Igrejas foram reformadas e tombadas como parte 

do Centro Histórico preservado. Com o projeto Reviver os espaços ganharam nova iluminação, pinturas e os 

locais passam a ser o centro cultural da cidade com bares, restaurantes e atrativos. As ações desenvolvidas 

que alteraram o panorama do Centro Histórico e atualmente têm sido implantadas no sentido de preservação 

e conservação do legado histórico e da memória. O processo de restauração ocorreu em cerca de 20 anos e 
ocasionou e sucessivas mudanças em alguns panoramas e no melhoramento dos principais prédios, igrejas e 

monumentos erguidos nos séculos XVII, XVIII e XIX em São Luís. Entretanto, é fundamental destacar que a 

adaptação do "pseudo" patrimônio recuperado aos novos usos nem sempre resulta em processos integrados 

de reabilitação, ou seja, numa reabilitação pautada por estratégias de gestão urbana que visem "requalificar a 

cidade existente através de intervenções múltiplas destinadas a valorizar as potencialidades sociais, 

econômicas e funcionais" do local, capazes de fomentar a melhoria da "qualidade de vida das populações 

residentes". Tal processo "exige o melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua 

reabilitação e instalação de equipamentos, infra-estruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as 

características da área da cidade a que dizem respeito". Em outros termos, esse procedimento implica a 

adoção de dispositivos aptos a "devolver a uma cidade ou a um conjunto histórico suas qualidades 

desaparecidas, sua dignidade, assim como sua aptidão a desempenhar um papel social‖ (Jokilehto, p.33). 
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A pesquisa tem por objetivo tratar dos conceitos e da importância do Detalhe Construtivo em relação ao 

Projeto Executivo de Arquitetura e por consequência sua importância na execução da obra, assim como 

apresentar aspectos pertinentes à questão da necessidade de elaboração deste como forma de melhor 

entendimento do projeto. Será abordada a história do banheiro no mundo, e na continuidade aproximando-se 

ao Detalhe Construtivo voltado especificamente para as áreas molhadas - banheiro e lavabo, que serão 

abordados no decorrer da pesquisa. Diante dos conceitos apresentados nesse estudo, Detalhes Construtivos é 

o conjunto de elementos expressos graficamente que possibilitará transmitir a ideia do projeto para sua 

melhor execução. Se considerarmos o papel primordial do Arquiteto, que é de mostrar de forma clara por 

meio do desenho técnico e dos memoriais, um projeto auto-explicativo e de fácil leitura e execução, torna-se 
evidente que quanto mais o projeto for detalhado, especificado e desenvolvido, melhor qualidade e rapidez 

terá a obra. Uma obra arquitetônica não pode ser concebida sem que se expresse graficamente por algum 

momento o que se deseja executar. Portanto, há a necessidade da existência de um projeto arquitetônico que é 

um conjunto de desenhos que traduzem graficamente o que se deseja construir. Contudo, na maioria das 

vezes, esses projetos não conseguem expressar na íntegra todo o conteúdo do projeto, sendo necessário o uso 

de desenhos com a visão mais próxima dos objetos de estudo. Nesse sentido, o Detalhamento surge como um 

instrumento do projeto para definir minuciosamente o que não pode ser representado no projeto de execução, 

principalmente quando as plantas baixas e cortes estão em escalas que não permitem tal visualização. "Todos 

os detalhes construtivos se convertem em elementos expressivos do espaço interior e determinam o caráter da 

obra, numa relação única e indissociável, entre forma e conteúdo‖(CAMARGO,1998). Isto significa dizer 

que, ao elaborar o Detalhe Construtivo de determinado ambiente ou determinado ponto significativo da 
construção, permite-se que a obra ganhe em tempo e deixe de ter prejuízos. Esta afirmativa se confirma, pois 

o Detalhe Construtivo é uma ferramenta, como alguns autores afirmam, que ajuda a elucidar dúvidas em 

todos os projetos (arquitetônico, estrutural, instalações entre outros) e em várias etapas de execução."Esta 

parte é a mais delicada e talvez a mais complexa do Projeto devido a quantidade de itens envolvidos e a 

diversidade de soluções pertinentes à obra a executar" (COSTA, p.5). A cada dia, dá-se mais valor ao projeto 

bem executado, pois este faz com que se minimizem prejuízos no decorrer da obra. Para tanto, o bom aliado 

do arquiteto, engenheiro e profissionais da área técnica é o Detalhe Construtivo, pois é evidente que o uso 

deste proporcionará o bom andamento e a boa execução dos projetos e obras. Ao observar a importância que 

o Detalhe Construtivo traz para o projeto, percebemos que ele de fato toma uma posição ainda mais 

explicativa e consegue ilustrar eficazmente que o desenho em escalas maiores não pode proporcionar. É o 

subsídio do profissional para a compreensão e execução, evitando assim aqueles entraves comuns em 

algumas obras. Ainda, "se avaliarmos a importância deste na montagem de um orçamento, é difícil mensurar 
o quanto este auxilia na quantificação mais precisa dos insumos" (MARQUES, 2010, p.3), no qual será 

possível na medida em que se tem os preços, calcular o valor próximo do real, evitando desperdícios. Por 

outro lado, avaliando a história do banheiro e do lavabo no decorrer dos tempos, temos que a necessidade de 

encontrar um espaço específico para a limpeza e excreção humana teve seu início em 3.000 a.C, segundo os 

historiadores na cidade de Harappa, situada a oeste da Índia, que já possuía em suas residências, latrinas com 

água corrente. Estas estavam ligadas a canais feitos de tijolos que percorriam toda a cidade e onde tal sistema 

ainda incluía bueiros e câmaras. Também há registros que no Egito, por volta de 2100 a.C as latrinas eram 

utilizadas por pessoas sentadas, forma utilizada até hoje. No Ocidente, o processo tomou outros caminhos. 

Na Grécia, ao invés de ter-se latrina individual, as casas não a possuíam e as necessidades eram feitas ao ar 

livre. No entanto, os romanos utilizavam penicos, mas eram públicos e coletivamente que na maioria das 

vezes eles faziam suas necessidades, pois os banheiros públicos reuniam a sociedade para debates, encontros 
cívicos e festas. Além disso, não há registros históricos precisos que confirmem que as latrinas coletivas eram 

separadas por sexo. A idéia de um quarto em uma casa dedicado a higiene pessoal e limpeza era um tanto 

recente. A maioria das casas da Antiguidade e da Idade Média não possuía um cômodo para servir de 

banheiro. Sempre houve a necessidade de eliminação de resíduos humanos, assim como uma necessidade de 

implementação de equipamentos que garantissem a salubridade na residência. A popularização do banheiro 

só começaria na Europa no século XVII quando a prefeitura de Paris decretou que todas as casas construídas 

na cidade deveriam possuir este cômodo. O banheiro moderno e as fábricas de tubulações eram tanto uma 

resposta à industrialização urbana que crescia, onde havia a necessidade urgente de sanitarização das cidades, 

quanto um resultado da tecnologia de fabricação que a industrialização tornou possível. O desenvolvimento 
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de sistemas de esgoto municipal em Londres e Paris nos séculos XVIII e XIX foi uma resposta direta à 

ameaça da doença. Ela foi causada em decorrência do aumento da densidade da população e da falta de 

qualidade nos serviços sanitários, que não tinham capacidade de remover todos os dejetos produzidos nas 

cidades. O mundo moderno então percebeu a real necessidade do banheiro, não tanto por conveniência, mas 

para sua própria sobrevivência. Infelizmente, enquanto os engenheiros do século XIX aperfeiçoaram o 
processo de utilização de água para acabar com os resíduos, as pessoas que viviam no século XX 

descobriram que não bastava apenas levar a sujeira para um terreno afastado da cidade. Os banheiros 

evoluíram como uma resposta às necessidades fundamentais para a higiene pessoal, bem como uma 

expressão das normas culturais e uma modernização da tecnologia que cada vez mais se agregava as 

residências. Entre 1875 e 1925, quando as encanações começaram a ser amplamente disponíveis e se 

tornaram prática universal na construção civil, nossas atitudes em relação à higiene pessoal como ato privado 

mudaram. O que antes eram atividades familiares, não tão freqüentes ou por motivo de reunião entre a 

sociedade, tornou-se uma atitude muito pessoal e particular. Pode considerar-se nos dias atuais, de forma 

costumeira, a residência possuir um banheiro para cada quarto. Assim como o banheiro, o lavabo também 

vem ganhando espaço na sociedade moderna, pois se trata de um pequeno banheiro que costuma ter de 1,5 a 

2 metros quadrados, sendo a primeira dimensão a mínima exigida pelo Código de Obras de São Luís do 

Maranhão (1976: 207). Este é composto geralmente por um lavatório (ou bancada e cuba) e uma bacia 
sanitária. O que difere o lavabo do banheiro é o chuveiro e/ou banheira. Usado geralmente por visitas (e às 

vezes por empregados).  Quanto ao estudo da fluxibilidade destes ambientes, esta nos permite perceber quais 

seus principais usos e como e com que frequência eles são usados. Nos banheiros, a sequência lavar as mãos 

- necessidades fisiológicas - banho é o parâmetro ideal para definir-se o fluxo de utilização de um banheiro.  

Nos lavabos, dispomos de uma configuração um pouco diferente da do banheiro, devido à sua função, já que 

o lavabo é um banheiro sem chuveiro ou banheira. Geralmente os lavabos ficam próximos à sala, copa, 

cozinha ou área de lazer. Em ambientes comerciais, servem como solução para o asseio rápido sem a 

necessidade de um banheiro completo, sendo um banheiro de apoio. Com relação aos materiais, o 

profissional tem a sua disposição grande diversidade no mercado que possibilita inúmeras combinações de 

estilos, tecnologia diferenciada, maior durabilidade dos revestimentos, por consequência do espaço e 

qualidade no projeto. Os modelos são variados, tanto em cor, textura, dimensões, aplicabilidade, entre outros 
aspectos. Nesse sentido, para os dias atuais e com as novas tecnologias, a quantidade e diversidade de 

materiais de revestimentos e acabamento e equipamentos tais como cerâmicas, tintas, madeiras, pedras, 

resinas, porcelanatos, granitos, mosaicos, gesso, louças (bacia sanitária, cuba, lavatório, bidê), bancadas, 

divisórias, metais (ducha, chuveiro, registro de gaveta, registro de pressão, torneira de mesa, torneira de 

parede, misturador), acessórios (porta-toalhas, papeleira, saboneteira, fechamento de box), aquecedor, 

banheira de hidromassagem, entre outros, o detalhe construtivo vem contribuir para o bom desenvolvimento 

dos levantamentos e das obras. Desta forma, a atualização do conceito de Detalhe Construtivo as 

necessidades da atualidade estaria ligado à questão de ser um instrumento de interpretação dos pontos 

incógnitos do projeto tanto para os quantitativos do orçamento quanto para a perfeita execução no canteiro de 

obras. Como resultados desta pesquisa, reunimos em um único documento material que conceituasse o 

Detalhe Construtivo e apresentasse o processo de Detalhamento de Áreas Molhadas – banheiros e lavabos. 

Por meio das percepções acerca da falta de publicações concretas de cunho conceitual sobre este assunto, a 
pesquisa cumpriu seu papel em desempenhar uma nova fonte de pesquisa para os profissionais e a 

Comunidade Acadêmica. Através da cartilha que será apresentada com a finalização do projeto de Pesquisa, 

podemos difundir e oferecer à sociedade: a reunião dos conceitos pesquisados didaticamente apresentados - o 

Detalhe Construtivo em cada etapa do projeto, à luz das Normas Brasileiras; e curiosidades a cerca do 

surgimento do banheiro e sua transformação com as novas tecnologias e às necessidades do homem moderno, 

entendendo que há uma disposição adequada para cada utilização de banheiro e a diversidade de materiais de 

revestimento e acabamento assim como equipamentos e novas tecnologias, e ao final o detalhamento de um 

banheiro por meio do Detalhamento do Banheiro. 

 

Figura 7 - Desenho mostrando um exemplo de banheiro. 
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   Figura 8 - Detalhe construtivo de um baguete - janela. 

 

Palavras-chave: Detalhes Construtivos; Projeto Executivo de Arquitetura; Otimização da Obra. 
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Este estudo visa relacionar o aumento das construções dos condomínios horizontais fechados - enclaves 

residenciais privados - em São Luís, com fatos que vêm sendo utilizados como causa-consequência dos 

mesmos. Assim, procurou-se abordar temas como a utilização dos espaços públicos atualmente, o 

crescimento da violência urbana e consequentemente o aumento do medo e da insegurança por parte da 

população. Além disso, frisou-se como este novo estilo de morar pode estar relacionado com a segregação 

social e urbana. Sendo assim, a pesquisa foi estruturada em seis etapas. A primeira delas consiste nos 

objetivos geral e específicos do trabalho. Logo depois, foi feito um embasamento teórico a cerca dos temas-

chave: condomínios residenciais fechados, espaço público, segregação, modernidade. A terceira etapa é 
referente à análise das legislações vigentes relacionadas ao tema dos condomínios horizontais fechados. Na 

quarta etapa, o conhecimento e análise da realidade se fizeram necessário para poder criar um campo de ação 

e estudo mais delimitado à cidade de São Luís, com base nas informações coletadas em cartografias, 

legislações e outras pesquisas a cerca deste tipo de habitação em São Luís. A quinta etapa consiste no estudo 

de caso de um condomínio específico para a constatação das hipóteses descritas durante o trabalho.  Por fim, 

a sexta etapa é a consideração final do trabalho, é o momento onde as minhas opiniões ficam mais evidentes. 

Logo, pretende-se, através deste trabalho, compreender as razões que levam a escolha deste tipo específico de 

habitação – os condomínios residenciais fechados - e os efeitos gerados por eles no âmbito social e urbano, 

com relação à apropriação do espaço público e o medo da cidade, respectivamente. Os condomínios fechados 

representam, neste trabalho, os enclaves urbanos. A palavra ―enclave‖ vem do latim inclavatus que significa 

fechado (NoticiasBR, 2011). O termo ―enclave‖ ganhou força com Teresa Caldeira (2000), quando ela fala 
em ―enclaves fortificados‖ ou ―enclaves privados‖, fazendo alusão principalmente aos condomínios 

residenciais fechados que se tornaram grande tendência na construção civil nos últimos tempos. Logo, os 

enclaves fortificados seriam ―espaços privatizados, fechados e monitorados‖ (CALDEIRA, 2000, p.211). 

Atualmente, as cidades estão passando por um intenso processo de urbanização, que trouxe consigo reflexos 

positivos como a modernização de transportes, infra-estruturas, edifícios e também reflexos negativos como 

o crescimento da desigualdade social, a expressão de uma organização espacial fragmentada, o surgimento de 

grandes favelas concomitantemente aos grandes condomínios residenciais fechados. Muito se fala no 

aumento da violência urbana, do medo e da insegurança que acomete a sociedade atual. Outro ponto que gera 

discussão é a precariedade de espaços públicos eficientes e níveis de sociabilidade na cidade. O que isso tudo 

tem a ver com a emergência dos condomínios residenciais fechados? De acordo com Cristina Moura (p.02), 

―a proliferação de amplas áreas condominiais indica, sim, uma crise na representação tradicional das cidades 

como espaços de integração e convivência de diferenças‖. Assim, percebe-se que a emergência de 
condomínios residenciais fechados representa uma fuga da cidade, pois esta não representaria mais um lugar 

de identidade, ela não oferece segurança, lazer, urbanidade. Fatores estes essenciais para a qualidade de vida 

de um cidadão. Com isso, questões como a evitação do ―outro‖, o desrespeito e descrédito à coisa pública, e a 

crescente individualização formam, inevitavelmente, o aumento da violência urbana, a segregação, e gera 

sentimentos de medo e insegurança. Como num ciclo, uma coisa leva à outra. Assim, os cidadãos precisam 

de vida urbana, precisam ter mobilidade, lazer, trabalho e habitação. A cidade precisa comportar essas 

necessidades. A cidade tem a função de mesclar as pessoas e diversificar atividades. Com a crise da cidade 

nestes aspectos, a solução encontrada pelo mercado imobiliário foi recriar essa ideia geral e formar 

―enclaves‖, conjunto de casas residenciais fechadas por muros, onde se encontra lazer, natureza, 

tranqüilidade, conforto, segurança, tornando os condomínios fechados em ―vilas‖ ou ―bairros‖. E as cidades 

se perdem, em meio a tantos muros e ruas e praças vazias de vida urbana. As principais legislações que 
rezam sobre este tema específico em São Luís é a Lei 3.523 referente ao Zoneamento, Parcelamento, Uso e 

Ocupação do solo e o Decreto de Lei n° 28.486 de 2005. Este último estabelece parâmetros urbanísticos a 

fim de ―disciplinar os ‗condomínios fechados‘ exigindo deles uma preocupação ambiental, regulamentando-

os e adequando-os aos índices urbanísticos permitidos em cada zona‖ (OLIVEIRA, 2008) descrita na lei 

maior do Plano Diretor. Entretanto, na prática essas duas legislações não são tão complementares como 

parecem. O Decreto-Lei n° 28.486, por vezes, aponta índices urbanísticos de ocupação do solo diferentes 

daqueles dispostos na lei de zoneamento. Assim, apoiando-se na falha da legislação, os empreendedores 

regularizam e constroem cada vez mais condomínios fechados e com o número máximo de lotes que puder 

oferecer, pensando sempre no lucro e não na interação dos condomínios com o tecido da cidade. Este tipo 
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específico de habitação começou a surgir em São Luís no final do sec. XX com a construção do ―Jardim dos 

Faraós‖, localizado no bairro do Olho D´água. Mas, é somente no sec. XXI que os condomínios ganharam 

força e notoriedade no contexto urbano da cidade (CORDEIRO, 2010). Neste trabalho, optou-se pela escolha 

do bairro do Olho D´água por ter sido neste bairro a construção de um dos primeiros condomínios 

horizontais, o Jardim dos Faraós, além de nele poder ser encontrado um número considerável de enclaves 
urbanos e ainda pela presença de diferentes classes sociais que estão próximas espacialmente, mas distantes 

socialmente. Após a escolha do bairro, o estudo aprofunda-se na análise de um condomínio horizontal 

específico para a aplicação de questionários e para a pesquisa de campo com o objetivo de compreender as 

razões que levam os moradores a optar por este tipo de habitação e a relação disso com o uso do espaço 

público e o medo da cidade. O condomínio escolhido foi o ―Palacius Residence‖ que se localiza na Avenida 

dos Holandeses, próximo à rotatória do Olho D´agua. Ele é constituído por 115 casas e foi construído no ano 

de 2003. O condomínio possui tipologias diferenciadas de casas, que foram acentuadas no decorrer dos anos 

por modificações dos próprios moradores. Sua área coletiva é dividida em três partes: a quadra poliesportiva 

e equipamentos de ginástica, o playground para crianças menores de 12 anos e a piscina com uma ampla área 

de convívio e lazer com churrasqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1 – Fachada Palacius Residence e área de lazer interna. 

 

Optou-se por verificar se o condomínio ―Palacius Residence‖ se adequava às legislações vigentes e foi 

percebido que ele está em desacordo com a Lei de Zoneamento e compatível ao que reza o Decreto – Lei n° 

28.486. O que demonstra claramente o desacordo que ocorre com relação às diretrizes de ocupação do solo 

entre as duas legislações. Procurou-se ainda analisar a ocorrência de segregação urbana e social dos 

moradores com o restante da cidade, conferir se a principal razão da atratividade desses tipos imobiliários 

refere-se a fatores específicos com o aumento da violência urbana e a deficiência de espaços públicos na 

cidade e compreender a relação que os moradores dos condomínios residenciais fechados têm com à cidade e 

com os espaços públicos que esta oferece. Assim, verificou-se que a principal razão que motivou essas 

pessoas a morar em um condomínio horizontal fechado foi a idéia da ―segurança entre aspas‖, como eles 
mesmo disseram. Entre aspas porque os moradores perceberam que o que os condomínios oferecem é apenas 

uma ilusão de segurança e que apesar de ter maior tranqüilidade morando ali do que em um apartamento ou 

casa individual, a segurança de fato não é tão grande como eles imaginavam, é uma ―segurança entre aspas‖. 

Foi perguntado ainda sobre uma possível segregação social entre os moradores dos condomínios e o restante 

da cidade. Eles afirmam não sentir que estão segregados, que inclusive não observam diferença entre eles e 

outras pessoas que moram em outros tipos de habitação. Outra questão analisada foi a relação dos moradores 

com seus vizinhos do condomínio e os vizinhos fora do condomínio. Com os vizinhos do condomínio, foi 

relatado que não há grande interatividade, são apenas cordiais quando se encontram. E com a vizinhança fora 

dos condomínios afirmaram não conhecer ninguém. O que nos faz assegurar que a segregação é mais sentida 

pelos que estão do lado de fora dos muros do que pelo que estão de dentro. Com o intuito de analisar a 

relação entre a falta de espaços públicos de qualidade na cidade e a crescente oferta de lazer dentro dos 
condomínios, foi questionado se os moradores costumam freqüentar a área coletiva dos condomínios e os 

espaços públicos na cidade. Constatou-se que 50% deles afirmam freqüentar a área de lazer e outros 50% 

não, por falta de privacidade, pois é muito cheio. E com relação aos espaços públicos da cidade afirmaram 

freqüentar apenas os shoppings centers, a Litorânea e a Lagoa da Jansen. A partir desses dados, pode-se 

afirmar que a inter-relação entre os condomínios horizontais fechados, espaços públicos e o medo da cidade 

de fato existe na prática. Assim, conclui-se que o aumento das construções de condomínios residenciais 

fechados é fato, o mercado imobiliário e da construção civil apóiam e o governo não dificulta suas 

construções. Sendo assim, a cidade começa a se fragmentar e a se reestruturar. Infelizmente, as causas-

consequências disto vão, da mesma maneira, crescendo: a diminuição cada vez maior do uso e dos 
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investimentos em espaços públicos de qualidade e o aumento da insegurança e da violência urbana. O que 

pôde ser verificado no decorrer do trabalho pois a segurança foi citada como o principal fator que motiva a 

busca pelos condomínios horizontais fechados, apesar dessa idéia ser logo desmistificada quando os próprios 

moradores falam em ―segurança entre aspas‖, onde o que de fato provoca esta sensação de segurança é o 

isolamento, a tranqüilidade, a homogeneidade social proporcionada pelos enormes muros que cercam este 
condomínio do convívio com a cidade. Neste ponto, inicia-se um ciclo vicioso no qual a ―segurança‖ criada 

pelo isolamento, provoca uma segregação espacial, representada pelo difícil acesso aos condomínios 

fechados e não-interligação destes com o tecido urbano da cidade, e também a segregação social, que é 

sentida mais veementemente por aqueles que estão do outro lado do muro. Desta segregação, acarreta-se a 

diminuição do contato com o Outro e consequentemente o aumento da violência urbana que fomenta ainda 

mais a procura por ―segurança‖.  O outro ponto pesquisado neste trabalho sobre a relação dos condomínios 

fechados e o uso dos espaços públicos na cidade não teve importância tão significativa como o da co-relação 

entre eles e o medo da cidade com o aumento da violência urbana. Explica-se este fato sobre dois aspectos: a 

baixa urbanidade dos tempos atuais e a pouca atratividade da área de lazer do condomínio Palacius 

Residence. A baixa urbanidade é um fato mundial no qual a interação entre as pessoas caiu demasiadamente 

devido ao aumento de tecnologias e interações virtuais, a jogos eletrônicos e brinquedos para as crianças 

mais atrativos do que as brincadeiras de rua e também pela maior carga de estudo e trabalho da população, 
que passa mais da metade do dia fora de casa e sem o convívio com os vizinhos. Essa questão não se 

restringe aos condomínios horizontais fechados, mas sim a toda forma de habitação. Já a pouca atratividade 

da área coletiva do condomínio é devido ao condomínio ter sido construído em 2003 e de lá para os dias 

atuais, o mercado imobiliário e as construtoras terem valorizado cada vez mais as novas construções através 

da proposição de uma ―área pública privatizada‖ de grande qualidade. Assim, o estudo dos condomínios 

fechados como enclaves urbanos e da relação destes com fatores que são causa-consequências do mesmo 

como o medo da cidade e o uso de espaços públicos não deve se encerrar juntamente com este trabalho. 

Ainda há muito o que analisar, pois o campo de abrangência dessa proposta passa por uma abordagem 

multidisciplinar tais como os saberes da Sociologia, Ciência Imobiliárias, Arquitetura, Urbanismo, dentre 

outros. Logo, todos devem trabalhar amistosamente visando um objetivo principal: dificultar ou impedir a 

construção de enclaves urbanos e fomentar a vivência da cidade como um todo, suas ruas, praças, parques, 
sem muros e sem estranhamento tão evidente do Outro, pois como disse Henri Lefevbre, todo cidadão tem 

direito à cidade, e é preciso lutar por isso.  Vislumbra-se que a partir desta explanação, a sociedade possa 

repensar suas atitudes, desejos e necessidades e tentar quebrar as barreiras que estão sendo criadas a fim de 

diminuir as desigualdades e injustiças sociais que a própria configuração urbana, por si só, implica. 

Afirmando que, quando bem tratada, a vida na cidade não oferece medo, o uso do espaço público é 

primordial para dar-lhe vivacidade e que os condomínios, como enclaves que são, estão sufocando estas 

cidades.  

 

Palavras – chave: condomínios residenciais fechados; segurança; espaços públicos. 
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A Ilha de São Luís viveu, mais intensamente desde a década de 60, um processo de urbanização acelerado e 

desigual. A oferta de espaços habitáveis de qualidade na zona urbana não se apresenta da mesma forma para 

todos, de modo que uma parcela da população se instala em áreas inapropriadas, áreas de risco. O presente 

projeto de pesquisa tem como objetivo contribuir com importantes subsídios para o estudo de caso intitulado 

―Riscos e Políticas Públicas do Habitat nos Manguezais em São Luís do Maranhão: Aspectos Contraditórios 

do Urbanismo Caótico‖ da tese do professor orientador, em que se investiga o panorama estabelecido nas 

bacias dos rios Anil e Bacanga e se discute as medidas governamentais, ou a ausência delas, bem como as 

consequencias ambientais relacionadas. Os objetivos específicos são obter dados e informações que auxiliem 
a validar o quadro de risco proposto na tese, identificar e quantificar as áreas de risco de uma possível 

inundação, caso ocorresse um colapso da única comporta atualmente em funcionamento na Barragem do Rio 

Bacanga, mapear a evolução da destruição dos manguezais nas bacias estudadas no período de 1984 à 2010, 

realizar entrevistas qualitativas com moradores antigos para resgatar a história das ocupações subnormais e 

pesquisar artigos de jornais a fim de identificar as inundações e impactos ambientais já ocorridos nas bacias, 

realizar um levantamento fotográfico de imagens antigas, a partir de 1984, que identifiquem o processo de 

ocupação desordenada nas área de mangue, bem como um levantamento da evolução cartográfico das  áreas 

estudadas. O produto final é a elaboração de mapas, gráficos e tabelas resultantes dos levantamentos e 

pesquisas realizados. 

 

Palavras-chave: mapeamento de risco, vulnerabilidade ambiental, manguezais, rio Anil, rio Bacanga, 
habitações subnormais. 
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O acervo arquitetônico de São Luís, remanescente dos séculos XVIII e XIX é formado por solares, sobrados 

e moradas térreas, tipologias tradicionais do período colonial e imperial, presentes também em outras cidades 

brasileiras (VASCONCELOS, 1979). No entanto, em São Luís, o valor cultural que alguns elementos 

arquitetônicos adquiriram pela sua representatividade na paisagem urbana, a exemplo da quantidade de 

azulejos do século XIX, que revestem as fachadas e do grande número de imóveis que possuem mirantes, 
passa a ter um significado simbólico que confere identidade cultural à cidade. Na paisagem urbana do centro 

histórico de São Luís destacam-se, no casario, os mirantes, pavimentos que aproveitam parte do desvão da 

inclinação da cobertura em telha cerâmica, se elevando acima do telhado principal (SILVA FILHO, 1986). 

No entanto, pouco se conhece sobre trabalhos científicos que analisem a técnica construtiva e origem dos 

mirantes, portanto o presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a tipologia construtiva 

dos mirantes inseridos nas áreas de tombamento federal e estadual do Centro Histórico de São Luís, 

considerando-se a sua importância como contributo para a salvaguarda do patrimônio cultural edificado. Para 

isso, a metodologia utilizada foi basicamente a fundamentação teórica através da revisão da literatura sobre o 

assunto; coleta de dados documentais em órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural 

edificado no Maranhão como o IPHAN; e pesquisa de campo com a identificação e documentação 

fotográfica das diversas tipologias construtivas dos mirantes bem como o mapeamento dos mirantes 
edificados no Centro Histórico de São Luís. Mirante, também conhecido como camarinha, é um corpo 

elevado do edifício, e constitui um pavimento superior reduzido. Possui cobertura própria, totalmente 

independente do telhado principal do prédio, com um ou mais compartimentos. É um elemento característico 

dos prédios urbanos do período colonial brasileiro (Dicionário de Arquitetura). Não se sabe bem ao certo 

qual a origem dos mirantes, mas acredita-se que sejam adaptações das trapeiras ou mansardas da arquitetura 

pombalina. Seu uso mais conhecido era o de posto de observação para os navios que chegavam ao porto, em 

tempos coloniais, e de onde se faziam sinais combinados para se saber a cotação dos produtos vindos da 

Europa, e dessa forma poder comprar ou vender rapidamente de forma a garantir bons lucros. Servia também 

como lugar de isolamento de pessoas doentes em épocas de epidemias, muito comuns em São Luís, ou ainda 

familiares acometidos de doenças mentais ou jovens defloradas, de modo a ficarem longe da curiosidade e do 

falatório alheio a fim de proteger o nome aristocrático da família. Os mirantes podem ter as mais diversas 

configurações, as tipologias mais comuns são seguintes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pesquisa foram analisados os seguintes elementos construtivos dos mirantes: coberturas, beirais, 
coroamento, paredes, revestimento externo, acessos, pisos, forros e esquadrias. Buscou-se analisar esses 

elementos, as diferentes tipologias de cada uma e como eles se articulam e se combinam na composição das 

tipologias dos mirantes. Constatou-se que as tipologias construtivas dos mirantes seguem basicamente as 

mesmas tipologias construtivas do casarão, porém com algumas particularidades, principalmente quanto ao 

formato das escadas, balcões e beirais. Na área pesquisada, foram catalogados 56 mirantes. Comparado ao 

número de imóveis remanescentes no Centro Histórico, cerca de 2.500, percebemos que não é um número 

muito expressivo de imóveis com mirantes, pelo fato de que possuir um mirante, para a sociedade da época, 

era um sinal de prosperidade econômica: um luxo reservado aos mais abastados. Com declínio da economia 

maranhense em meados do século XIX e o conseqüente abandono do Centro Histórico, muitos casarões 

Figura 9: Tipologias dos mirantes do Centro Histórico de São Luís. Fonte: 

Própria 
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foram abandonados, incluindo casarões com mirantes. Por isso encontramos muitos mirantes em estado de 

conservação ruim, alguns até em estado de ruína. Por outro lado, encontramos também vários exemplares em 

bom estado de conservação porque ou passaram por reformas ou foram preservados ao longo do tempo 

Diante do apresentado, percebemos a importância que o mirante tem para a história e para a cultura da 

sociedade ludovicense. Por isso é de suma importância sua conservação de forma a permitir que gerações 
futuras também possam usufruí-los. O presente trabalho então buscou reunir informações sobre os mirantes 

de modo a ser um instrumento que auxilie na preservação desses elementos tão enraizados na cultura 

maranhense que até hoje insistem em aparecer nas construções modernas. 
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Figura 10: Mapa do Centro Histórico de São Luís com a localização dos imóveis com mirantes 

Fonte: Própria 
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O câncer de mama está como a segunda causa de mortalidade por câncer entre as mulheres no mundo. No 

Brasil a realidade é similar. A detecção do câncer pode ser feita pela própria mulher que apalpa a mama. 

Contudo, quando isto ocorre, ele já se apresenta em estágio avançado, dificultando o tratamento. Por ser de 

mais fácil acesso e mais barato, a mamografia é o método mais utilizado para detecção de câncer de mama. 

Mesmo assim está sujeita à subjetividade humana. Para isso propomos um recurso computacional para a 

detecção em mamografias digitais de tecidos lesionados e não lesionados baseado em diferenciação de 

texturas e reconhecimento de padrões. O software em desenvolvimento adota o padrão de projeto Model-

View-Controller (MVC) que separa cada componente de um sistema de software (objetos de dados, 
apresentação da tela e controle que define como a interface do usuário reage às entradas do mesmo) podendo 

desenvolver o sistema cada parte de forma independente [GAMMA, 2000].  Na visualização, uma tela 

simples é apresentada ao usuário (Figura 1). A metodologia utilizada no controle para a detecção automática 

segue basicamente da segmentação e posteriormente classificação (Figura 2). As imagens (mamografias) são 

submetidas à extração de um conjunto ótimo de características de algoritmos de Análise de Componentes 

Independentes (ICA). Adota-se que a imagem é uma composta de fontes mutuamente independentes entre si 

ponderadas por uma matriz A. Na análise de componentes independentes estima-se a matriz inversa W (A-1) 

que ―desmistura‖ e a imagem em fontes que tendem a ter a não guassianidade maximizada. Assim, criamos 

um banco de filtros ICA baseado no Sistema Visual Humano. Sendo geradas imagens com N-bandas que 

correspondem a uma frequência e orientação de características específicas. Com a segmentação utiliza 

algoritmos de cluster, como o K-means. Segmentada, podem ser encontradas, na imagem, as regiões 
suspeitas de possuírem algum tipo de lesão (Figura 3). Estas regiões são geralmente chamadas de Regiões de 

Interesse (ROI). As características das ROI‘s são submetidas a redes neurais artificiais para a classificação do 

tecido (Figura 2), sendo a que obteve melhor resultado foi a rede Multilayer Perceptron (Tabela I). As redes 

neurais artificiais visam simular o processamento de dados como no cérebro humano. O cérebro aprende e 

toma decisões baseadas na aprendizagem. Assim, a rede neural pretende "aprender" informações dos tecidos 

baseado nas características obtidas das ROI‘s. A Multilayer Perceptron (MLP) é uma rede supervisionada 

que consiste numa camada de entrada, uma de saída e uma ou mais camadas escondidas que extraem 

informações importantes durante o aprendizado e correção do coeficiente dos pesos para os componentes de 

camada de entrada. No primeiro passo, os pesos atribuídos para as unidades de entrada e nós na camada 

oculta e entre estes e a saída determinam a saída. A saída é comparada com a referência. Um sinal de erro é 

então propagado de volta e os pesos das conexões são ajustados de acordo. Durante o treinamento, MLP‘s 

constroem espaços multidimensionais definidos pela ativação de nós escondidos, assim as duas classes 
(tecido com câncer e não câncer) são separados. Foram escolhidas, para efeito de teste, 60 mamografias com 

diagnostico maligno e benigno. Das 60 mamografias, o algoritmo de segmentação encontrou 186 regiões de 

interesse, ou seja, regiões suspeitas . Após foram submetidas para classificação as regiões suspeitas através 

de uma rede neural artificial. Através da base de dados MIAS, sabemos que das 186 regiões suspeitas, 60 são 

câncer, e 126 são apenas suspeitas. Dessa forma, a rede neural deve diferenciar quais a regiões são câncer e 

quais não são.Das 186 regiões, utilizamos 93 para treino da rede, e 93 para teste. Foram apresentadas a rede 

neural, as funções bases das regiões suspeitas, e o algoritmo de seleção das funções mais significantes, 

selecionou, das 186 funções bases de cada ROI, apenas 26. Sendo assim, a rede neural Multilayer Perceptron 

(MLP) ficou com 26 neurônios de entrada, 4 neurônios na camada escondida e um neurônio na camada de 

saída. O resultado apresentado mostra que a Análise de Componentes Independentes (ICA), aliada a técnicas 

de segmentação e classificação é uma ferramenta que pode ser utilizada para segmentar e classificar lesões 
em mamografias digitais. Ainda, observou-se que a rede neural MLP obteve uma boa performance, com uma 

taxa de sucesso de aproximadamente 90%. Esta técnica, quando empregada em clinicas e laboratórios, pode 

diminuir o numero de biopsias desnecessárias e a detecção de câncer tardio. A base de dados utilizada no 

projeto foi cedida pelo Mammographic Institute Analysis Society [SUCKLING,1994]. Esta base de dados é 

composta por 322 mamogramas de mamas esquerda e direita, de 161 pacientes, sendo 123 mamogramas com 

diagnóstico maligno ou benigno, e 199 de diagnóstico normal. As anormalidades são classificadas de acordo 

com a classe encontrada. 
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Os enclaves residenciais privados consolidados e os pertencentes a novos empreendimentos interferem na 

malha urbana e viária, modificando definitivamente o cotidiano dos motoristas e transeuntes (CAMPOS 

FILHO, 2003), haja vista a inexistência de uma infraestrutura adequada, um planejamento ineficaz e 

descomprometido com o bem estar social, além de uma legislação urbanística falha e uma administração 

pública conivente com as grandes construtoras ávidas por lucros maiores e incessantes. Tomando-se o 

entorno entre a Avenida Jerônimo de Albuquerque e a Avenida dos Holandeses, que juntas receberão nos 

próximos anos meia dúzia de condomínios fechados – alguns deles justapostos a outros –, foram levantados 
aspectos para entender a problemática do espaço, a fim de analisar as interferências que os enclaves 

horizontais privados suscitam diante do desenvolvimento da malha urbana e principalmente viária do local. O 

ideal antiurbano, propagado e assimilado pela classe média e alta, promoveu a ocupação desses condomínios, 

que hoje são cada vez mais procurados como forma de escapar da violência urbana, gerando, no que se refere 

ao deslocamento, um grande fluxo de carros (BRAGANÇA, 2005). Diante disto, traçou-se como objetivo 

específico examinar o comportamento da malha viária perante o surgimento dos enclaves residenciais e a 

alteração que estes fazem no desenvolvimento das vias de circulação, levando em consideração seu caráter 

histórico, a infraestrutura viária e saneamento básico do local e ainda, o nível de dificuldade dos condomínos 

e dos demais moradores do bairro em chegar a suas residências. Segundo Rodrigues (2006), com a crise 

econômica e a recessão dos anos 80, quando as taxas de crescimento populacional superaram o PIB e a 

instabilidade econômica afligia a sociedade brasileira, aumentando a violência urbana e a insegurança da 
população média e alta, a solução foram os ―enclaves fortificados‖ ou condomínios fechados que ofereciam 

segurança, conforto, lazer e qualidade de vida. Em São Luis, a primeira manifestação dos loteamentos 

fechados aconteceu nos anos 80, no bairro do Olho d‘Água, era o condomínio Jardim dos Faraós 

(OLIVEIRA, 2009), distante do centro comercial da cidade e localizado em área com escassa ocupação na 

época, pouco interferiu na dinâmica da malha viária. Porém nos anos 90, esses enclaves invadiram o cenário 

urbano provocando desastres sociais maiores com o famigerado apetite capitalista das empreiteiras e 

construtoras, restringindo a mobilidade populacional no caótico tráfego em toda a cidade. Após estudo 

bibliográfico, foi dado início a um diagnóstico geral da área entre as Avenidas Jerônimo de Albuquerque e 

Holandeses, onde se observou problemas com infraestrutura urbana, saneamento, acesso de automóveis e 

transporte público. Durante análise em campo, houve a necessidade de destacar uma região que concentrasse 

grandes dificuldades e que se irradiasse em toda a área estudada, no intuito de esmiuçar a problemática 

interferência da malha urbana na dinâmica da malha viária e a partir disto, diagnosticar os problemas de 
forma minuciosa e detalhada.   
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Figura 01: Limites das áreas analisadas 

Fonte: Autor 
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Em visita, os maiores percalços existentes na região escolhida são: a presença de vias labirínticas, sinuosas e 

esburacadas; a pavimentação superficial que não suporta a quantidade de veículos que atravessam os bairros; 

o transporte público circulando em caixas de rolamento reduzidas e mal sinalizadas; além do descaso com o 

saneamento básico observado pelos inúmeros poços de visitas destampados. Os acessos de veículos aos 

bairros foi outro ponto de conflito percebido em inspeção, esses possuem como característica principal a falta 
de suporte para acomodar duas vias de sentidos opostos, exceto a Rua ―64‖ que desemboca na Avenida 

Jerônimo de Albuquerque. Há também o caso da antiga Estrada da Pimenta, caminho de terra que se 

transformou em acesso ao bairro Planalto Vinhais I e II, sem a menor infraestrutura para atender a demanda 

de carros que percorrem a via. Contrariamente à legislação urbanística, observa-se a negligência no que diz 

respeito ao crescimento macrocefálico da região, que foge do planejamento estabelecido e afasta a 

aplicabilidade da lei às construções dos condomínios fechados. A legislação limita os aspectos que dificultam 

a dinâmica da malha viária, exigindo a preocupação ambiental nos enclaves residenciais, regulamentando-os 

e os adequando aos índices urbanísticos permitidos em cada zona e lhes conferindo a responsabilidade da 

infraestrutura do local. De modo a identificar os responsáveis e reguladores da movimentação viária, 

consultaram-se a empresa de transporte coletivo urbano Primor e a Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transporte (SMTT). Em entrevista, o gerente da Primor admitiu a ocorrência de infórtunias modificações nos 

percursos do transporte público devido os enclaves residenciais, fazendo-se necessários novos estudos da 
linha viária por parte da SMTT, conforme a demanda de pessoas, a distância entre os pontos de ônibus e a 

infraestrutura da via com maior fluxo de veículos, garantindo, desta forma, uma menor perda financeira e de 

abastecimento de transporte público na região. Após análise, contactou-se os condôminos da área 

especificada, Intermares, Búzios e Citá Bella, localizados no Planalto Vinhais I e II, a fim de descobrir a 

percepção dos moradores sobre a dinâmica da malha viária e como esta interfere no seu dia a dia. Em geral, 

os moradores e funcionários dos condomínios não viam na questão dos acessos ao bairro um problema 

alarmante ainda que reclamassem das vias esburacadas que passavam antes de chegar a seus domicílios. Os 

elementos que mais os incomodavam eram a falta de sinalização e um estudo de sentido das vias que 

cruzavam a frente dos condomínios, advertindo que inúmeros acidentes já haviam sido registrados em virtude 

da velocidade exacerbada de ônibus e o desrespeito com os pedestres.  

Figura 02: Gráficos com estatística segundo moradores dos condomínios visitados, quanto a: a) mobilidade 

urbana; b) acesso aos bairros; c) transporte público  

 

O resultado não poderia ser mais óbvio: o caos viário das grandes Avenidas irradia para as vias locais e é 
incapaz de lidar satisfatoriamente com os gargalos provocados na malha viária. Ademais, a segregação social 

provoca conseqüências na dinâmica das classes e no separatismo dos bairros. Perde-se o contato com a 

dimensão gregária do ser humano, com a sociabilidade e identidade do cidadão. Vigente é a ausência de um 

planejamento tanto diante do âmbito do crescimento macrocefálico da malha urbana quanto na disposição da 

malha viária. Diante do dinamismo das duas malhas estudadas fica evidente a necessidade de uma 

compatibilização e integração entre elas e o comprometimento com a legislação e condição viária de cada 

região. 
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O presente trabalho faz parte do projeto ―As atitudes linguísticas dos falantes no Maranhão‖, dentro da área 

da Sociolinguística variacionista que enfoca a língua como um elemento interativo entre indivíduo, cultura e 

sociedade. Os estudos das atitudes linguísticas são discutidos com base na variação e mudança, pois, 

conforme, Weinrich, Labov e Herzog (1968) eles estão relacionados com o problema da avaliação 

linguística, da análise dos julgamentos dos falantes em relação à sua língua ou ao dialeto utilizado por seu 

interlocutor, podendo está implícita nas mudanças implementadas em relação à variedade considerada 

padrão. A avaliação resulta em respostas e reações subjetivas dos membros da comunidade diante de uma 

determinada mudança em curso em todos os níveis de consciência. Esse estudo ficou constatado por Labov 

(1966), Shuy (1969) e William (1970) que as atitudes linguísticas são o outro lado da moeda do dialeto 
social, isso quer dizer que os traços linguísticos estão correlacionados com a reação dos falantes aos 

estímulos. Labov (1972) distingue três tipos de reação: os indicadores, que ficam abaixo do nível da 

consciência e dizem respeito às mudanças linguísticas no início da sua implementação; os marcadores, que 

implicam diferença social e estão correlacionados a grupos sociais e estilos de fala, emergindo quando a 

mudança linguística já está bem adiantada; os estereótipos que têm correlação com o padrão estilístico, 

gênero e diferenciação socioeconômica, mas não com idade, constituindo uma avaliação consciente com 

relação à fala de outro grupo. As primeiras investigações sobre atitudes linguísticas remontam na década de 

60, quando Lambert et al. (1960) investigaram a avaliação de jovens canadenses falantes de francês e de 

inglês, em relação à sua própria língua aderindo a um experimento que passou a ser conhecido como matched 

guise, ou comparação de modalidades que envolveram jovens estudantes convidados a ouvir as gravações, 

supondo que se tratassem de leitores diferentes e, a seguir, a apresentar, sobre esses falantes, julgamentos, 
numa escala de ―muito pouco‖ a ―muito‖, em relação a altura, beleza, inteligência, confiabilidade, ambição, 

habilidade para o trabalho etc., num total de quartoze itens. O resultado evidenciou que os juízes falantes de 

inglês, quanto os de francês avaliaram melhor os falantes de língua inglesa, não se dando conta de que se 

tratava do mesmo leitor do texto. Isso induziu à conclusão de que as amostras de fala provocaram nos 

ouvintes atitudes que eles associaram ao idioma do leitor que ouviram e avaliaram e, nesse caso, o inglês 

canadense teve avaliação mais positiva. Atitude aqui é entendida como a manifestação de preferências e 

convenções sociais acerca do status e prestígio de seus usuários. Segundo Lambert (1967) a atitude se 

constitui de três componentes colocados no mesmo nível: o componente cognoscitivo, saber ou crença 

implicando convicções sobre o mundo; componente afetivo, a valoração alicerçada a juízos de valor (estima-

ódio) a cerca das características da fala; componente conativo, conduta ou predisposição comportamental sob 

determinados contextos e circunstâncias. Os elementos dessas atitudes estão relacionados aos sujeitos que 

pensam, sentem e como reagem os falantes expostos aos estímulos lingüísticos que lhe são apresentados. 
Diante dessa abordagem a pesquisa teve por objetivo analisar as atitudes linguísticas dos falantes caxienses 

em relação à sua língua, com o intuito de averiguar o que eles dizem sobre ela. A pesquisa é de caráter 

qualitativo e quantitativo. Qualitativo por constituir uma avaliação subjetiva na busca de percepções e 

entendimentos sobre a atitude linguística dos falantes, abrindo espaço para interpretações, e quantitativa 

porque além de captar as atitudes linguísticas conscientes permite mostrar tabela de percentuais dos dados. A 

fundamentação teórica está aliada à temática da sociolinguística tendo como suporte teórico os estudos de 

Labov (1966, 1972a), Weinrich, Labov e Herzog (1968), Mollica (2007), Lambert (1960, 1967), Shuy 

(1969), William (1970) e Alkmin (2006) que contribuem para a sustentação dessa pesquisa.  Na pesquisa de 

campo, construímos uma pequena amostra, até o presente momento, com doze pessoas. A pesquisa abrangeu 

entrevistas face a face com o auxílio de gravações em áudio, seguindo o modelo aleatório estratificado na 

seleção dos falantes em que foram informantes, os nascidos em Caxias, Estado do Maranhão, envolvendo as 
variáveis sociais de gênero/sexo (masculino e feminino), escolaridade (analfabeto ao ensino fundamental e 

universitário ao superior completo) e faixa etária (18 a 35 e 50 a 65), em relação às atitudes e às variedades 

lingüísticas do ‗tu‘ e do ‗você‘. Utilizamos treze questões as quais serviram de base para o entendimento e 

apreensão dos resultados. Dessas treze questões selecionamos quatro questões para análise, em que os 

informantes manifestaram suas atitudes e crenças. Na questão 2 perguntamos: você acha ser o Maranhão o 

Estado a falar melhor o português?; Na questão 3, Por que você acha isso?  Na questão 9 sugerimos aos 

informantes três tipos de perguntas para sabermos qual seria a atitude do falante em relação à melhor: 1ª você 

quer um sorvete?; 2ª tu queres um sorvete? 3ª tu quer um sorvete? Na questão 10 perguntamos qual das três 

frases anteriores, você usa mais?  A tabela abaixo apresenta os resultados das questões dois e três com oito 
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informantes e das questões nove e dez com quatro informantes. Na amostra, 25% dos homens e 50% das 

mulheres afirmaram ser o Maranhão, o estado a falar melhor o português, os dados apontam índice baixo de 

avaliação positiva em relação à língua pelos caxienses, embora haja quem acredite e reforça que o nosso 

português é o melhor falado, na fala da informante 02, ―como havia dito, eu acredito, eu reforço a idéia‖. 

Quanto à escolaridade (Analfabeto ao ensino fundamental) os informantes não tiveram atitude positiva em 
relação à sua língua. Já os informantes (Ensino superior em diante) 28.5% atribuíram uma avaliação positiva, 

o que não se esperava, uma vez que quanto mais instrução o falante possui, menos estigma se espera dele, 

porque com mais anos de escolaridade é de se esperar que ele saiba que não há língua melhor ou pior, mas 

apenas diferenças geograficamente. Nas duas faixas etárias atribuíram 50,0 % de atitude positiva quanto à 

língua portuguesa no Maranhão. As evidências comprovam que os falantes caxienses não demonstraram 

muita crença de que o Estado do Maranhão fala o melhor português, mas mesmo assim, apresentam indícios 

de que há mudança em curso, para não mais se acreditar que o Maranhão fala o melhor português. Em 

resposta à questão 3, 100% dos homens e 75,0 % das mulheres afirmaram ser o Maranhão, o estado a falar o 

melhor português, atribuindo fatores não-linguístico como podemos ver no depoimento da informante 01 ―a 

escola contribui muito para melhorar as formas de se comunicar‖. Quanto à escolaridade, somente (Ensino 

superior em diante) 28,5 % atribuíram uma avaliação positiva diante da língua. Quanto à faixa etária de (18 a 

35) 50% dos falantes atribuíram atitude positiva, enquanto (50 a 65) 75,0 % avaliaram positivamente a língua 
portuguesa no Maranhão. As respostas a esta questão apresentam índices significativos de crenças e atitudes 

a cerca da língua falada no Maranhão com o mínimo de 75,0% para todas as variedades sociais de 

gênero/sexo, escolaridade e faixa etária. Em relação aos usos do ‗tu‘ e do ‗você‘ 25,0 % dos homens acharam 

melhor usar o ‗tu‘ em reposta a questão 09, uma hipótese para esse fenômeno pode ser explicado pelo o fato 

de o pronome ‗tu‘ exigir uma flexão de segunda pessoa difícil de ser praticada pelo falante. O pronome 

‗você‘ se torna mais fácil, já que é usado com uma flexão de terceira pessoa. O informante 10 homem da 

faixa etária 50 a 65 anos, ensino superior diz que o melhor uso é ―tu queres um sorvete? fazendo uma 

avaliação da língua com base no padrão ensinado nas escolas, como o uso adequado, a variedade identificada 

tem relação com o prestígio. O mesmo informante, em resposta da questão 10, respondeu que no dia a dia 

prefere usar mais o ‗você‘ dizendo ―Voce quer um sorvete?‖O informante manifesta o componente conativo, 

isto é, reage em favor do uso no contexto de fala espontânea. Já no fator escolaridade (Analfabeto ao ensino 
Fundamental) 100,0 % usaram o ‗tu conjugado‘ e ensino superior 25,0 % usou o ‗tu‘, esses dados apresentam 

o indicativo que o uso do ‗tu‘ é mais bonito e, por isso, mais frequente para a baixa escolaridade e menos 

usual para a alta escolaridade, o que podemos garantir que o uso do ‗tu‘ coocorre com o ‗você‘, e ainda 

recebe dos usuários marca de prestígio. Na faixa etária de (50 a 65), 75% usaram o ‗tu‘ como o melhor uso e 

aproximação com a variedade culta. Em relação à escolha de qual variedade o falante usa os informantes 

quanto ao gênero/sexo 100 % das mulheres usaram o ‗tu‘. Já na variável escolaridade nenhum dos 

informantes de nível superior usaram ‗tu‘ e 100 % analfabetos usaram ‗tu‘. Na faixa etária (50 a 65) apenas 

25 % escolheram usar o ‗tu‘. Em síntese, pudemos certificar a atribuição de atitudes e crenças dos falantes 

caxienses de que os maranhenses falam o melhor português no Brasil, embora os índices não sejam tão altos 

quanto esperávamos o que pode ter relação quanto a quantidade de informantes da amostra até a presente 

pesquisa. Verificamos também que há alternância dos pronomes pessoais do caso reto ‗tu‘ e ‗voce‘ entre os 

usuários, o que não é ainda evidente a mudança em progresso, mas apenas a coocorrência das variáveis em 
competição. 

 

 Tabela 1. Atitudes linguísticas e o uso do pronome ‗tu‘ e ‗ você‘ 

Oito informantes Quatro informantes 

Gênero 
 Atitude 

positiva 

Por que da 

atitude? 

 Uso do tu 

(melhor)  

Uso do 

tu (fácil) 

 Homem      (4) 25 % 100% Homem  (3) 25 % 0,0 % 

Mulher       (4) 50 % 75 % Mulher   (1) 100 % 100 % 

Escolaridade  

  Analf. ao ens. 

fundamental   (1) 
0,0% 100 % 

Analf. ao ens.    

fundamental  (1) 
100 % 100 % 

Superior         (7) 28,5 % 85, 7 % Superior       (3) 25 % 0,0 % 

Faixa etária  

 18 a 35    (4) 50 % 75 % 18 a 35    (1) 0,0 % 0,0 % 

50 a 65    (4) 25 % 75 % 50 a 65    (3) 25 % 25,0 % 

 

Palavras-chave: atitudes linguísticas, variação e mudança 
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OS ELEMENTOS FORMADORES DA MEMÓRIA CULTURAL MARANHENSE EM OS 

TAMBORES DE SÃO LUÍS, DE JOSUÉ MONTELLO 

 

Orientanda: Simone Gomes QUEIRÓS – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Maria do Socorro CARVALHO  

Profª Dra. Assistente II, do CESC/UEMA 

 

A memória consiste, em uma ferramenta de que o homem dispõe para reconstituir e reconstruir o passado 

reafirmando sua identidade. E a literatura serve como forma para a representação de traços da sua cultura. 

Objetiva-se identificar na narrativa, toda uma cultura criada no Maranhão, colaborando para a construção e 

manutenção das identidades, através da memória.  Na obra em análise, a reconstituição da identidade cultural 

maranhense é feita através da memória, que é o elemento principal dessa pesquisa. A memória é um recurso 

essencial para conservação do passado, além de explicar ou justificar os processos de transformação do 

presente, sendo ela individual e coletiva, para Halbawchs (2006), o indivíduo participa das duas memórias, 

que se aproximam no mesmo espaço histórico e cultural. Para Chauí (1999, p.125), ―A memória é uma 
evocação do passado‖. É a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi salvando-o da perda 

total. É a nossa primeira e mais profunda experiência do tempo. Para Michel Pollak (1992) a memória é um 

fenômeno construído de forma social e/ou individual submetido a transformações e mudanças constantes. E 

tem como elementos constitutivos, os acontecimentos vividos de maneira pessoal e os fatos vivenciados pelo 

grupo ou pela coletividade a qual a pessoa pertence, além das personagens e lugares, que se mantém ligados 

às lembranças. Pode-se afirmar, então, que a memória constitui identidades, uma vez que o indivíduo 

compartilha dos relatos históricos, ao passo que se identifica com tais fatos. A memória é utilizada pelo 

homem para armazenar uma enorme variedade de informações, como objetos, gestos, palavras, músicas, 

dentre outros.  A memória vence o passado, pois tem a função de mostrar este passado. Na obra de Josué 

Montello, isso se justifica por ser a memória o reflexo dos acontecimentos de uma sociedade, e esta por sua 

vez, é formadora dos relatos que são armazenados e repassados de geração a geração pelos seus personagens. 
Josué Montello (São Luís, MA, 1917 – Rio de Janeiro, 2006) era filho de Antônio Bernardo Montello, pastor 

protestante da Igreja Presbiteriana independente, de São Luís, e de Mância de Souza Montello. É autor de 

uma vasta obra, reunida em 16011 livros, nos vários gêneros: romances, contos, crônicas, ensaios, novelas, 

história, crítica literária, história literária, teatro, Literatura infanto-juvenil, memória, diários; discursos, 

prefácios e antologias, também escreveu matérias jornalísticas. É considerado um dos escritores 

representantes da moderna ficção brasileira. Por toda a sua obra, demonstra grande preocupação com a 

preservação da cultura maranhense, revelando uma constante consciência da pluralidade dessa cultura tão 

miscigenada; de sua terra, sua gente, suas crenças. Começa a escrever aos 15 anos. Colabora nos principais 

jornais da cidade como: A Tribuna, Folha do povo, O imparcial. Em 1936 muda-se para o Belém do Pará 

onde publica seu livro de estreia em parceria com Nélio Reis, com o título História dos homens de nossa 

História. Muda-se para o Rio de Janeiro. A partir de 1937, inicia uma vida profissional, de aprovações e 

nomeações em concursos públicos. Mesmo distante sempre prestigiou a sua terra, sendo bastante premiado e 
homenageado por seu trabalho voltado para a cultura e a educação. Aos 37 anos, é eleito membro da 

Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 29, fundada por Artur Azevedo. Presidiu a 

ABL no período de 1994 a 1995. Premiadíssimo, recebeu ao longo de sua carreira 19 prêmios. Montello 

escreveu 26 romances, sendo a maioria deles relacionado ao Maranhão. A descrição das paisagens por toda a 

cidade, as famílias tradicionais e as simples de pescadores, de negros, a movimentação de pessoas no 

comércio, os costumes, as crenças e as tradições, tudo o que possa causar emoção nos becos, nas ruas 

ladeiradas, nos sobrados de azulejos portugueses, nas fontes das águas, dos barqueiros e catraieiros. Foi a 

grande figura que projetou, durante o século XX, o modo de viver do povo maranhense. Aos 23 anos, estréia 

com Janelas Fechadas, seu primeiro livro de ficção, de temática maranhense.      Em 1948, publica A luz da 

estrela morta. Em 1952, Labirinto de espelhos, considerado o mais conciso dos seus romances. Conquista, 

com ele, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras.      Em 1959, publica A Décima Noite, Em 1965, publica 
Os Degraus do Paraíso, Em 1971, publicou Cais da Sagração

12
, o qual escreveu quando se encontrava 

ausente do Brasil, exercendo a diplomacia na França. Teles (1996) considera que a realidade histórica 

aparece de forma mais definida no enredo de Os Tambores de São Luís (1975), que fala sobre o negro 

maranhense e suas lutas nos quilombos. O enredo desenvolve-se com mais de 400 personagens, entre 

                                            
11    Número confirmado na matéria publicada no jornal O Estado do Maranhão, São Luís, do dia 16 de março de 2006, 
no texto Literatura reconhecida no mundo, por ocasião da morte do escritor Josué Montello. 
12    O romance Cais da Sagração foi publicado em 1971, e lançado, sua primeira edição, no dia 20 de outubro em São 

Luís, MA, no próprio cais da Sagração. 



666 

 

imaginários e reais, retirados da crônica histórica. O romance retrata uma dinastia de negros, todos com o 

mesmo destino de Damião. Sobre essa produção literária, Gilberto Freire disse que ―é uma revelação, como 

talvez não havia havido igual, pela sua penetração no social, sem a abordagem literária torna-se científica, do 

que, no Maranhão vem sendo brasileiro e, dentro do brasileiro, nordestino‖(MONTELLO,1986, p.56).         

Também são bastante citados pela crítica literária: Noite sobre Alcântara (1979), O Silêncio da Confissão 
(1980), Pedra Viva (1983); Largo do Desterro (1981); Uma sombra na parede (1995) sendo que seu último 

romance lançado foi A mais bela noiva de Vila Rica, em 2001. A preferência pela temática escolhida neste 

trabalho de pesquisa justifica-se pela preocupação com a perda parcial ou total da memória cultural a cada 

avanço tecnológico. Frente aos contrastes tão presentes, surge a certeza de que é necessário fazer o resgate do 

passado para que se tenha uma referenciação para o futuro. Isso contribuirá significativamente para a 

percepção da sociedade que através da memória da cidade, das coisas, dos costumes e da trajetória do homem 

negro, do homem religioso, político, terá uma história. Por isso, é preciso mostrar as dicotomias: velho/novo; 

passado/presente; os espaços da casa (a casa grande da fazenda), o candomblé, os tambores que tocam, os 

instrumentos de tortura como a cafua, a plantação de cana de açúcar, a lagoa, a rua, a cidade, o povo, como 

elementos formadores da memória cultural do maranhão. Aproveitando o amor que Josué Montello tem pela 

sua terra, possibilita-se uma reflexão sobre a preservação da história e das tradições culturais, da cidade de 

São Luís.  A narrativa se passa em uma única noite e algumas horas da manhã, tendo como episódio central a 
caminhada de Damião, um negro de 80 anos (que é o próprio personagem central). Percorre a cidade de São 

Luís a pé para conhecer o trineto que acabara de nascer. Essa caminhada é acompanhada pelo som dos 

tambores rituais vindo da Casa das Minas13, que são tocadas ao longo da grande noite pela nostalgia, a fé, a 

revolta e o júbilo dos antigos escravos.  A obra inicia com um episódio imprevisto.  É através da caminhada 

de Damião pelas ruas de São Luís que o personagem vai trazendo na memória os acontecimentos que fizeram 

parte da sua vida e de sua raça como a escravidão, a balaiada, a luta nos quilombos e a abolição da 

escravatura que se deu com a assinatura da lei Áurea14, pela princesa Isabel. Estes se constituem como 

elementos essenciais da história maranhense. Os Tambores de São Luís expressa a sociedade aristocrática e 

opressora do século XIX, caracterizando-se por um sistema de relações onde o senhor exerce domínio sobre 

o escravo, com o diferencial de que esta camada dominante é transportada para o romance com grande 

saudosismo. Na obra encontramos citados grandes nomes, entre eles, os escritores Gonçalves Dias, 
Sousândrade, Odorico Mendes, Sotero dos Reis, assim como médicos, o Dr. Celso Magalhães; bispos como 

Dom Manuel Joaquim; padres: padre Policarpo. É também o Maranhão narrado por entre becos e ruas 

famosas, como a Rua dos Afogados, Rua do Oitero, Rua do Passeio, Rua do Mocambo, Rua Grande, e com 

seus largos como o do Carmo, o do Santiago, e até mesmo o cemitério do Gavião. Lembra ainda o Portinho, 

Praia do Caju e o Cais da Sagração, as matracas do caminho grande do anil e da maioba por cima das 

cantigas de bumba-meu-boi. É um passado/presente que nesta obra se constitui. Um passado presentificado. 

Vemos que a dependência da aristocracia maranhense em relação ao trabalho escravo não se esconde, tendo 

projetado nas linhas deste romance toda a sua ruína após a abolição. Os personagens tirados da vida real 

tornam-se verossímeis como se fossem inventados, e estes últimos tornam-se reais na trama do romance. É 

mencionado também o personagem Gonçalves Dias (grande escritor) e as tragédias pessoais vividas por este. 

Vemos ainda na obra a figura do personagem Dom Cosme Bento das Chagas, tutor, imperador e defensor das 

liberdades bem-te-vis e que organizara a Guerra da Balaiada15 com o propósito de libertar os escravos. Como 
Damião, o personagem central da obra, que representa toda uma raça; o autor procurou representar através 

destes o cenário, o ambiente cultural da época com suas danças como o carnaval, o bumba-meu-boi, o 

carimbó, suas comemorações, como São João; e os ritos africanos através dos tambores que ressoavam na 

casa das Minas, os cânticos entoados pelos negros escravos.  

 

Palavras chave: Josué Montello; Memória; Identidade cultural. 

 

                                            
13

A Casa das Minas localiza-se em São Luís, no estado do Maranhão, no Brasil. 
Não possui casas que lhe sejam filiadas, daí porque nenhuma outra siga completamente seu estilo. Nesta casa os cânticos 

são em língua jeje e só se recebem divindades denominadas de vodus. Apesar de não ter casas filiadas, o modelo do culto 
do Tambor-de-Mina é grandemente influenciado pela Casa das Minas. (fonte: http://wikipedia.org/CasadasMinas-
Patrimônio histórico do Maranhão). Obtida em 03/10/2011. 
14   Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e seus conselheiros aprovaram a Lei Áurea, que declarou extinta a 
escravidão no Brasil. A lei libertou cerca de 700 mil escravos. (BOULOS JUNIOR, 2009, p.263). 
15

A Balaiada foi uma revolta de caráter popular, ocorrida entre 1838 e 1841 no interior da então Província do Maranhão, 
no Brasil, e que após a tentativa de invasão de São Luís, dispersou-se e estendeu-se para a vizinha província do Piauí. Foi 
feita por pobres da região, escravos, fugitivos e prisioneiros. O motivo era a disputa pelo controle do poder local. 

Disponível de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Balaida. Obtida em 03/10/2011. 
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TEARES DA LITERATURA MARANHENSE: – O romance maranhense do século XX, tessitura e 

expressão feminina [memória, história e identidade cultural no romance maranhense de expressão 

feminina do século XX] 

 

Orientada: Vanessa Cristina Santos PEREIRA – bolsista BIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Dinacy Mendonça CORRÊA 

Departamento de Letras – CECEN/UEMA 

 

O romance, como anota a História da Literatura, desenvolveu-se a partir da evolução da escrita, da 

delimitação das funções desta e pela sua grande difusão ao longo da Idade Média. Correspondeu a uma das 

formas literárias mais solicitadas para o entretenimento e, sobretudo, para delinear – por meio das letras – a 

sociedade, inserindo-lhe marcas de literariedade e verossimilhança. Assim, tem atravessado a cronologia das 

produções intelectuais humanas, estendendo-se até a contemporaneidade. A Literatura Maranhense figura na 

Literatura Nacional, sumarizada em limitados nomes. Nomes masculinos. Produções masculinas. Palavras e 

Essências falocêntricas... Contudo, entremeadas aos cânones; um tanto quanto esquecidas e por vezes, nem 
mesmo pressentidas, residem palavras filhas de ―donas‖; assinadas por ―senhoras‖, ditas por ―mulheres‖: é a 

literatura maranhense de enunciação feminina. Na terra dos Azevedos, dos Montellos, dos Mohanas... a voz 

literária feminina emerge a sôfregos, sem alçar grandes espaços e, tampouco, sem se estabelecer da mesma 

maneira que a androcêntrica voz dos poetas e prosadores, elevados à consagração nacional. Sujeitadas à 

amnésia do tempo e sucumbidas pelo domínio do sexo oposto, a produção maranhenses de autoria feminina – 

em específico o gênero romance – atravessou os séculos (XIX e XX) às escuras; desprestigiada; soterrada 

pelo preconceito. Debruçando-se nestas assertivas, O romance maranhense do séc. xx: tessitura e expressão 

feminina, subprojeto do projeto de pesquisa Teares da Literatura Maranhense, da professora Dinacy 

Mendonça Corrêa (vinculado ao Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários-NELL, do Curso de Letras-

Cecen-Uema), intenta, seguindo pelo viés da memória, história e identidade cultural, enfocar, no contexto da 

Literatura Maranhense, o romance de expressão feminina, em suas marcas características do século 20, 
reconhecendo essa voz feminina, ou seja, a escritora maranhense em seu significativo valor artístico, seu 

especial contributo na formação da nossa história, memória e identidade cultural. O projeto contempla, em 

estudo/pesquisa, escritoras como Arlete Nogueira da Cruz – A parede e Compasso Binário; Virgínia Rayol 

– Espelho de três faces; Lucy Teixeira – Um destino Provisório; Conceição Aboud – Teias do Tempo. Filho 

das narrativas medievais, o romance, em sua manifestação embrionária, correspondeu às narrativas 

cavalheirescas, impregnadas dos elementos mágicos e maravilhosos, os quais faziam parte do contar das 

aventuras de suas personagens, envoltas, muitas vezes, em um amor impossível. No medievo, foi 

manifestação transmitida pela tradição oral, vindo a concretizar-se já nos momentos iniciais do Romantismo 

e amplamente explorado durante o Realismo. O filósofo húngaro Georg Lukács estudou o romance pelo viés 

marxista, de base hegeliana. Em sua obra A Teoria do Romance, Lukács, arraigado a concepções filosóficas, 

explica o surgimento e a manifestação do romance enquanto criação literária. A teoria do Romance é produto 

das ciências do espírito e versa sobre a linearidade do gênero, partindo do ponto metafísico para as razões 
humanas. O filósofo estabelece uma diferenciação entre o elemento gênese do romance, a epopéia, 

contrapondo-o com o seu produto, resultante de sua evolução – o romance. O autor afirma, sem romper a 

ligação direta com a filosofia, que o romance é a epopéia de uma era para a qual a totalidade extensiva da 

vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, 

mas que ainda assim tem a intenção da totalidade (LUKÁCS, 2009, p.55).  Ian Watt (2010) ressalta que o 

romance é um gênero dotado de um realismo único, tendo por característica fundamental retratar a todo tipo 

de experiência vivida pelo homem, buscando assim, veicular a verdade de forma inovadora e individualista – 

contrapondo-se às formas literárias anteriores que contemplavam a tendência geral de suas culturas. Desta 

feita, a cronologia literária feminista registra seu nascimento nos primeiros tempos do século XIX, tomando 

corpo em meados do sec. XX, por volta dos momentos finais da década de 60 e início da década seguinte. 

Seu prolegômeno, o movimento feminista, surgido na Inglaterra vitoriana e focalizado na lutas pela igualdade 
de gênero e na diferença existente entre homens e mulheres, consistiu em um incentivo à manifestação da 

consciência feminina por meio da escrita das palavras. Questionavam-se os estereótipos patriarcais, sua 

estilística, sua estrutura e todo o imagístico presente no tecer de autoria androcêntrica. Observou-se, então, 

que a mulher, na qualidade de autora, galgava uma posição, uma maneira de produção literária distinta da 

masculina, não sendo possível, assim, equipará-las. Logo, a apreciação da literatura de assinatura feminina, 

deveria ser suscitada por olhar e sensibilidade extrínsecos à tradição secular de submissão do sujeito mulher. 

À medida que esse período se define, a literatura de expressão feminina segue a contemplar a redescoberta e 

reavaliação dessa autoria especificamente feminina. Posteriormente, em sua caminhada evolutiva, foi 

implicando a busca da identidade e da categoria ―gênero‖ como objeto de análise literária, o que fez com que 
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essa produção feminina passasse a ser vista como um compêndio de ideologia, a partir do qual a mulher 

construirá sua subjetividade. Em A Parede e Compasso Binário, de Arlete Nogueira da Cruz, questões de 

identidade são exploradas em personagens distintas, em termos de classe ou de natureza simbólica. A 

primeira obra ressalta a busca da identidade da personagem Cínzia, no seu confronto/contraponto com Luisa; 

em Compasso Binário, analisam-se as protagonistas Baianinha, prostituta da ZBM de São Luís; e Natália, 
uma jovem estudante de Medicina que vem a sofrer violência sexual por parte do marido de sua melhor 

amiga, de modo a suscitar um estudo de natureza identitária, promulgando o equilíbrio existente entre ambas 

as mulheres, distintas, em suas realidades sociais, porém, sinônimas em suas peculiares experiências de vida. 

A subversão feminina à qual são sujeitadas, tanto Baianinha quanto Natália, é o elo que as une. Ao passo que 

a primeira dita a perseguição que sofrera, à segunda, ambas encontram-se no mesmo patamar, de forma que, 

com a morte de Baianinha, e com o desaparecimento de Pedro (esclarecido), aflora em Natália o sentimento 

de alteridade. Natália sentiu que, após o acontecido entre ela e Pedro, não estava distante da realidade de 

Baianinha, reconhecendo-se na figura da prostituta. Promulga Stuart Hall (2006) que, de acordo com a 

acepção de sujeito sociológico, o sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ―eu‖ real, mas 

este é formado e modificado num diálogo contínuo com os outros mundos culturais ―exteriores‖ e as 

identidades que esses mesmos oferecem. (HALL, 2006, p.11). Mundoca, personagem principal do romance 

Um Destino Provisório, de Lucy Teixeira, também evoca a identidade quando a adolescente é abusada pelo 
padrasto e, logo em seguida, o mata. Após o feito, emudece de vez. Na referida obra, discutem-se questões de 

enunciação feminina e identidade. O estudo sobre a memória, por sua vez, é exemplificado na obra Teias do 

Tempo:um intrigante romance de amor, da escritora Conceição Aboud. Nesta narrativa, a protagonista Miss 

Maude, inglesa radicada em São Luís, após fugir com o grande amor de sua vida e aportar aqui em São Luís 

do Maranhão para viver esse relacionamento e constituir sua família, fica precocemente viúva, curtindo essa 

viuvez solitária, sobrevivendo das aulas de inglês que ministra aos seus seletos alunos, no exílio do seu 

casarão, – de onde, envolta em muito mistério, Miss Maude relata, no fulcro a memória, uma São Luís de 

início de século XX. Para tanto, o discurso de lembranças da professora de inglês não é arquitetado de modo 

particular, e sim, coletivo, como justifica Maurice Halbwachs, ao defender que recordamos em função do 

outro, mesmo quando os eventos são de caráter particular, presenciados sozinhos. Pois, não é preciso que os 

outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa 
quantidade de pessoas que não se confunde (HALBWACHS, 2006, p.30). Assim, a lembrança de Miss 

Maude será partícipe, tanto da memória particular como da memória da sociedade como um todo, auxiliando 

na reconstrução do passado, com base nas questões que a personagem faz, no que vem a ser seu presente. 

Espelho de Três Faces, de Virgínia Rayol, assume o caráter de romance plurivocal, retomando os conceitos 

bakhtinianos de polifonia, a partir do qual ele caracteriza o romance moderno como um texto dialógico. Ou 

seja, uma tessitura em que as diversas vozes da enunciação (sociais e históricas) se entrecruzam 

referenciando apenas uma voz condutora. Na obra, um triângulo amoroso é erguido, fazendo com que a 

enunciação de cada personagem seja capaz de registrar a consciência de cada um. A Literatura é o reflexo do 

homem. Logo, em seu enredo ou ato, far-se-á visível – em linhas gerais ou não – a sociedade ou um ser em 

específico. Em linhas transpostas, de narração e assinatura feminina, memória, história e identidade erguem 

um tripé capaz de tornar possível o desvendamento da enunciação feminina. Esses três elementos, 

concomitantes, são permissíveis de análise e conjugação. Assim, buscou-se identificar o constructo da 
participação da mulher na produção da arte literária por meio da definição e da apresentação dos elementos 

constituintes do plano de trabalho de Teares da Literatura marqanhense: história, memória e identidade. 

Desta maneira, inicialmente foi esclarecido o sentido amplo dos conceitos delimitados no plano, 

apresentando-se-os como elementos formadores das concepções humanas, sem distanciá-los de suas 

naturezas e, principalmente, do palco aos quais estão inseridas as obras, o Maranhão. No momento final, 

priorizou-se a identificação dos mesmos na enunciação de cada romance, de forma que, fundamentados, 

possam reconhecer a escritora maranhense em seu significativo valor artístico, seu especial contributo na 

formação da nossa história, memória e identidade cultural. O verbete ―mulher‖ é designado por Aurélio 

Buarque de Holanda (2008) como ser do sexo feminino; (Rest.) mulher, depois da puberdade; esposa. 

(HOLANDA, p.568, 2008). Conjugado à arte literária, o termo induz a um julgamento prematuro de 

produções registradas por mulheres, consideradas (assim como boa daquilo que emana da mulher) meros 
compêndios sentimentais, reduzidos/equiparados às temáticas amorosas pertencentes ao palco medieval – 

cantigas de amor e de amigo – expandidas até os dias atuais. Baseado nisto, observa-se que, para desvendar o 

caráter feminista empregado na literatura, faz-se necessário entender, conceituar, reconceituar e, acima de 

tudo, contextualizar a problemática do subjetivo feminino como produção discursivo-literária. Ao romance 

maranhense de expressão feminina atribui-se a peculiaridade do sentimentalismo e do detalhamento que só a 

alma feminina é capaz de captar. É da graça e elegância que cada uma destas autoras suscita ao novo 

conhecer ludovicense, tanto em um resgate de memória quanto nas intermitências que a identidade pode 

invocar. A estas narrativas pode-se atribuir a alcunha de produções desafiadoras, pois, encarando o cânone 

masculino, a autoria feminina pôs-se a revelar a essência de sua natureza, de modo a entrar em acordo com o 
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anseio de superação. Ao passo que há uma dicotomia subversão/liberdade, as narrativas seguem em um 

mesmo curso: a da sapiência da mulher como dona de seus sentidos e de seu discurso, conquista que nem 

mesmo a força da opressão pode extinguir. 
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A prostituição é popularmente e vulgarmente conhecida como a profissão "mais antiga do mundo". E, desde 

que o mundo é dito civilizado, sempre houve mulheres prostitutas pobres e mulheres prostitutas de elite. O 

lado desconhecido dessa história é que a imagem a respeito delas nem sempre foi a que temos atualmente. As 

meretrizes já foram admiradas pela inteligência e cultura, e também já foram associadas a deusas - manter 

relações sexuais com elas era necessário para conseguir poder e respeito. As "mulheres da vida" sempre 

tiveram um lugar na História e na Literatura, mas, ao longo dos anos, seu status passou de respeitável à 

condenável. Na troca de favores sexuais, que caracteriza a prostituição, elementos sentimentais, como o afeto 

deve estar ausente em pelo menos um dos protagonistas. Historicamente a mulher é o objeto de erotização e 
de desejo do homem (BATAILLE, 2004), não existe uma prostituta em potencial em cada mulher, mas a 

prostituição é a conseqüência da atitude feminina. Na medida de seus atrativos, uma mulher está exposta ao 

desejo do homem. A menos que ela se resguarde inteiramente, por uma decisão de castidade, a questão é, em 

principio, a de saber a que preço, em que condições ela cederá. Mas, com as condições satisfeitas, ela sempre 

se dá como um objeto. As manifestações da sexualidade são apresentadas na erotização das ações e na busca 

por uma transposição do imaginário onde o pornográfico é a mola propulsora da relação sexual. O erotismo é 

um fenômeno poderoso, subversivo, na medida em que caminha em direção à reunião dos seres, à sua origem 

e à sua reintegração na ordem natural do universo. A pornografia, ao contrário, insiste sempre na mutilação 

dos seres, no gozo parcial, superficial e solitário, além de veicular valores que ao invés de subverter a ordem, 

procuram preservá-la e até enobrecê-la, considera-se que o erotismo é tudo o que torna a carne desejável, 

tudo o que a mostra em seu brilho ou em seu desabrochar, tudo o que desperta uma impressão de saúde, de 
beleza, de jogo deleitável; enquanto a obscenidade rebaixa a carne, associa a ela à sujeira, às doenças, às 

brincadeiras escatológicas, e as palavras imundas(ALEXANDRIAN, 1994). Na época atual, contemplamos 

uma época de ereção (sexualidade) garantida, mas sem o desejo, sem o erotismo e sem amor (ANDRADE, 

2008). A figura da mulher prostituta aparece na produção poética brasileira em diferentes formas; grandes 

poetas brasileiros já se encarregaram de lançar luz sobre essa figura pária. Manuel Bandeira, Chico Buarque, 

Vinicius de Moraes entre outros, foram alguns dos expoentes que se arriscaram a vislumbrar a mulher 

prostituta. Manuel Bandeira tratou do assunto, na poesia ―Balada de Santa Maria Egipcíaca‖, ele coloca em 

evidência o paradoxo, fazendo com que a ―Santa‖, em troca da travessia do rio, entrega ao barqueiro a 

―santidade de sua nudez‖ (BANDEIRA, 1966). Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre o assunto, e de 

modo mais livre descreveu a prostituta como uma ―fornecedora‖, não a tratando de forma simples, mas dando 

exaltação a sua forma: A puta (DRUMMOND, Memória Viva). Entre tantos autores, uma mulher escreveu 

sobre sua ―companheira‖ de uma forma maternal e caridosa. Cora Coralina, uma das maiores poetisas 
brasileira moderna falou sobre a prostituta de forma simples e social, acostumada em falar nas suas poesias 

sobre o cotidiano, nãos deixou de lado a ―mulher da vida‖: Mulher da Vida, minha Irmã (CORALINA, 

1983). Chico Buarque expõe as mulheres  prostitutas em diversos momentos. As diferenças entre uma beata 

para com uma prostituta, e uma ―prostituta‖ em que o prazer era maior que a vontade de ganhar sobre os 

desejos lascivos, e as ―mulheres que só dizem sim‖ serve de pequeno exemplo em uma vasta obra onde a 

mulher é objeto de analise lírico. Marcada por uma liberdade de estilo, uma busca pelo moderno, pelo 

original e polêmico, tomando uma nova postura temática e crítica as poesias criadas durante a era moderna 

possuem características próprias e de um universo mais amplo onde o artista passa a se preocupar com os 

questionamentos humanos. Durante a década de 1930 a poesia moderna brasileira se consolida. As ousadias, 

por vezes excessivas, da geração de 1922 vão se tornando mais brandas. O resultado é o nascimento de uma 

lírica altiva, elaborada por um excepcional conjunto de criadores de grande expressividade. A legítima idade 
de ouro do gênero poético, no país, ocorre em mais ou menos cinqüenta anos, até a década de 80 - fechando 

um ciclo de incomum grandeza. A poesia produzida sob o signo do moderno comporta tudo, do abjeto aos 

grandes temas. Nela é possível vislumbrar pistas dessa figura desprestigiada, social e literariamente, e ver o 

modo como os sujeitos poéticos dela se aproximam, revelando ou escondendo suas taras e interdições, 

confirmando que na poesia é possível a expressão da sexualidade. ―A relação entre a poesia e o erotismo é tal 

que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma poética corporal e o segundo uma erótica verbal.‖ 

(PAZ, 1994). A pesquisa acredita que a temática desafiadora, insere um debate sobre tabus e preconceitos, 

não pretendendo apontar qualquer solução enquanto condição, mas debater questões. Tendo assim os 

questionamentos que orientaram a pesquisa, a mulher prostituta e o seu lugar no ―sujeito lírico‖ 
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O povo ardentemente desejava o nascimento de um sucessor português para D. João, o que só tardiamente 

acontece, na figura de D. Sebastião, o Desejado, que veio ao mundo a 20 de janeiro de 1554 (MORAES, 

2008). Dom Sebastião assumiu o reino português aos 14 anos de idade, era impiedoso e aventureiro, sendo 

assim sempre estava à frente em seus combates, mas no dia 04 de agosto de 1578 na batalha de Alcácer-

Quibir, as forças do xerife Abd al-Malik destroçam a expedição portuguesa e o rei não estava entre os 

sobreviventes, nem teve o seu corpo reconhecido entre os mortos. Na tentativa de acalmar o povo e de afastar 

invasões ao território português, houve a construção mitológica da volta do rei. Chegou ao Brasil, 

principalmente no Nordeste brasileiro, no século XIX. Unindo fanatismo religioso com idéias socialistas, o 

movimento se redescobriu no sertão nordestino, assumindo características próprias através de símbolos e do 
imaginário popular (GASPAR, 2010). Os primeiros portugueses que se instalaram naquela região, 

provavelmente escolheram as praias dos Lençóis para habitat do Rei pelo fato de suas dunas sugerirem 

alguma semelhança com a paisagem do Norte da África, onde desaparecera Dom Sebastião (BRAGA, 2001). 

Contextualizam-se no Maranhão aspectos da representação sebastianista, originados em diversas camadas 

sociais, culturais e variadas manifestações, que inspiraram poetas, compositores populares e cantadores de 

boi. Segundo Silva (2008), a Ilha dos lençóis maranhenses está localizada no Estado do Maranhão, região das 

reentrâncias maranhenses, a 300 km da capital, São Luís. Em meio a dunas e manguezais, cerca de cem 

casebres de madeira e palha escondem vários tesouros materiais e imateriais. Os moradores, ou súditos, 

sabem quem é o verdadeiro dono dali e fazem questão de dizer isso a qualquer visitante: o rei Dom Sebastião, 

de Portugal. O presente trabalho objetiva o estudo de textos de poetas maranhenses que façam referência ao 

fenômeno sebastianista, considerando a obra poética de Fernando Pessoa que trata sobre o mito do Encoberto 
– sua percepção, transmissão, reprodução e desvios nas produções locais. Atendendo a proposta de registro e 

estudo, foram analisados os poemas da terceira parte, O encoberto, da obra poética Mensagem, de Fernando 

Pessoa, assim como os poemas Balada da Praia dos Lençóis, de Bandeira Tribuzi e Uma canção à beira-mar, 

de Manoel Caetano Bandeira de Mello. Nas narrativas, cantos e poesias dos moradores da Ilha dos Lençóis, 

cantadores de boi e de poetas, conta-se que por bruxaria dos mouros que o venceram, Dom Sebastião foi 

encantado na Ilha, onde vive no fundo do mar em um palácio coberto por riquezas, todo ano no dia 04 de 

agosto, data da batalha de Alcácer-Quibir, durante a noite o rei aparece montado em seu cavalo, galopando 

pela praia dos Lençóis, nas noites de São João o rei retorna a praia em forma de touro, em ambos os 

momentos são deixadas pegadas na areia, e caso alguém pegue algo da Ilha sem a permissão do rei Dom 

Sebastião, a embarcação não sai do lugar antes do objeto ser devolvido, podendo até naufragar. Segundo 

Karin Volobuef, ―o acervo desse legado cultural e humano é o povo. Narrando as lendas, fábulas e contos de 

fada que ouviram de seus pais e avós, entoando cantigas de ninar ou canções de roda, repetindo ditados e 
provérbios etc., cada geração ajudou a manter vivos o folclore e a cultura popular‖ (in ROMERO, 2008). 

Salvatore D‘Onófrio (2004) diz que ―o relato tem como heróis seres humanos cujo alto valor cívico ou 

espiritual estimula a imitação.‖ Quanto à pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas em Cururupu, 

Apicum-Açú e na Ilha dos Lençóis (Tabela 1), do qual pode-se identificar em porcentagem a verossimilhança 

do mito. De acordo com os resultados adquiridos a partir de interpretações, observações e entrevistas, é 

possível concluir que as poesias analisadas ampliam a visão do imaginário popular, pois através das mesmas, 

pôde-se identificar a adição de componentes reais e ficcionais que ajustados ao tempo e ao meio social, 

proporcionam beleza e mistério ao mito, sendo estes fundamentados no messianismo sebástico, ou seja, no 

―retorno do desejado‖, tal como a legitimidade da relação mitológica do sebastianismo com a crença da 

população residente na Ilha dos Lençóis maranhenses no que diz respeito ao fator de identidade cultural, pois 

parte dos mesmos dizem ser filhos de Dom Sebastião.   
 

QUESTÕES 

LOCALIDADES DAS ENTREVISTAS (%) 

CURURUPU APICUM-AÇÚ 
ILHA DOS 

LENÇÓIS 

JÁ OUVIRAM FALAR 

DE D. SEBASTIÃO 
50% 75% 100% 

DO ENCANTAMENTO 

(FORMA EM TOURO) 
5% 10% 100% 
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DAS PEGADAS NA 

PRAIA 
15% 75% 100% 

DO MISTÉRIO DAS 

EMBARCAÇÕES 
50% 100% 100% 

CONHECEM 

PRODUÇÕES 

ARTISTICAS QUE 

ABORDEM O 

SEBASTIANISMO 

20% 5% 30% 

A INFLUÊNCIA DO 

SEBASTIANISMO NA 

SUA IDENTIDADE 

 

3% 8% 90% 

DESCONHECEM O 

MITO 
50% 25% 0% 

 

Tabela 1 – Questões integrantes do questionário da pesquisa de campo, constando em porcentagem as 

respostas de cada entrevistado. 

 

Palavras-chave: LITERATURA, LENDÁRIO E CULTURA. 
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O presente trabalho tem o objetivo de engendrar possibilidades de investigação acerca da influência que a 

aridez do espaço nordestino assume na formação do personagem ―João Miguel‖, que, por sua vez, dá título 

ao romance de Rachel de Queiroz objeto de estudo. Contempla-se não a descrição exaustiva e pormenorizada 

do espaço nordestino - em sua aridez - como constituidora do personagem João Miguel, algo que traria ao 

estudo uma indesejada nuance determinista (do ponto de vista geográfico) e fatalmente a faria trespassar pelo 

fenômeno da ―seca‖. De outro modo e em outra medida, trata-se, sim, de uma aridez que circunda e permeia 

a ―vida‖ do mencionado personagem, ou seja, aquela entendida enquanto metáfora e consubstanciada na 

escassez, precariedade e fragmentariedade de suas relações sociais, amorosas, temporais e até existenciais 
(BAUMAN, 2004), conjuntura esta que o subjuga a um vazio ontológico, a uma condição trágica e paradoxal 

de um ―Ser sem subjetividade, sem substantividade‖, como que condenado aos restos e escombros da 

História, ou como prefere BENJAMIN (1994), ao esquecimento dos corpos prostrados e entulhados como 

bens culturais, fato este por demais evidente na modernidade. E justamente com esteio na modernidade – 

filosófica e não literária – que se encontra subsídios para a necessária aproximação entre um romance 

intitulado ―regionalista‖ como ―João Miguel‖ e o caráter trágico que dele flagrantemente se depreende, 

principalmente porque falar de tragédia em plena modernidade não é incorrer em anacronismo, mas sim 

relembrar que o ser humano não pode fingir sua própria condição. Portanto, seja em qualquer momento 

histórico ou estágio civilizatório, as tragédias sempre falaram e falarão de tão perto aos seres humanos 

(GAZOLLA, 2001), pois em situações-limite como o encarceramento abrupto e pouco explicado de João 

Miguel, cria-se o terreno ideal para se discutir temas ligados a esse personagem trágico específico (que é a 
própria personificação trágica) e a outros tantos, tais como paixões, emoções, liberdade e subjetividade, ou 

seja, temáticas humanas, demasiadamente. A presente pesquisa teve seu substrato material proveniente do 

debruçamento teórico, primeiramente, sobre a obra em estudo, a dizer, o romance ―João Miguel‖ de Rachel 

de Queiroz, da qual foram extraídos os elementos a serem analisados, tais como o próprio gênero romance, a 

construção da personagem romanesca e principalmente a aridez entendida enquanto metáfora. A partir desse 

instante, procedeu-se pela busca de trabalhos mais específicos sobre os objetos escolhidos, perpassando-se 

assim por nomes como Roland Barthes, Jean Bellemin-Nöel e Umberto Eco ao versarem sobre as 

possibilidades interpretativas advindas de todo e qualquer trabalho científico cujo olhar se volta à Literatura; 

visitou-se e depurou-se ainda estudos sobre a modernidade e seu discurso em que o contributo de Walter 

Benjamin, Jürgen Habermas e Zygmunt Bauman foi extremamente significativo; estudos sobre o pensamento 

grego e tragédia também foram apreciados, especificamente no caso de Friedrich Nietzsche, Jean-Pierre 

Vernant, Roberto Machado e Rachel Gazolla dentre outros nomes cujo crédito será dado em sede de 
referências e, por fim, tem-se ainda Sônia Lúcia Ramalho de Farias, que conduz investigações preciosas 

sobre a relação entre discurso ficcional da Literatura e o contexto sócio-histórico-cultural no bojo do qual 

dialogam a aridez e o personagem João Miguel que dá título à obra literária em apreço. Como resultado de 

todo esse empreendimento teórico, tem-se a constatação de que o papel desempenhado pela figura da aridez 

no seio da obra em estudo não se restringe tão-somente a uma localização espaço-temporal na qual se 

desenrola o tecido narrativo do romance, mas vai para além dessa perspectiva reducionista, encarnando a 

responsabilidade de ser o elemento poético central, a metáfora que forja o único personagem que transita 

entre o insubstantivo e o substantivo.       

 

Palavras-chave: Aridez, personagem, tragédia. 
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Tradicionalmente, os museus são instituições encarregadas de adquirir, conservar e expor os testemunhos 

materiais e imateriais do homem. Adquirir, porque os museus lidam com peças de grande importância 

simbólica para a memória social; conservar, referindo-se aos processos de restauração de peças; e expor, pois 

organizam programações de visitas e divulgação dos acervos ao público. Nesse sentido, a exposição é 

considerada a única ferramenta de aproximação entre público e acervo, refletindo, inclusive, a ideia de que a 

exposição agrega todos os papéis atribuídos aos museus. Essa atividade, no entanto, corresponde a uma de 

várias outras realizadas em uma gestão. Ela é, na verdade, o resultado de uma sucessão de procedimentos 

técnico-administrativos; é a parte visível de um processo. Antes, porém, encontra-se a documentação 
museológica, que, por ser um trabalho que não se mostra, permanece, geralmente, inacessível ao grande 

público. A documentação em museus adquire uma função não só organizacional, mas, sobretudo, 

informacional. Isso porque, enquanto unidade de informação, ela trabalha com a organização, 

armazenamento, recuperação e disseminação das informações referentes a todo objeto de uma coleção 

(YASSUDA, 2009, p. 17). Dessa forma, esta pesquisa aborda a documentação em museus não só como 

registro de procedimentos aos quais os objetos foram submetidos (empréstimos, restauração, descrição 

técnica etc.), mas como um documento em que se percebem cadeias discursivas pertencentes a diversos 

ambientes históricos. Pretendeu-se investigar, nessa documentação, as vozes discursivas, o entrelaçamento de 

discursos ali registrados implícita e explicitamente. Por isso, adotou-se uma abordagem interdiscursiva, uma 

vez que ela permite identificar/analisar, em um gênero discursivo, as manifestações significativas das quais 

ele faz parte. Essa abordagem interdiscursiva representa uma postura recorrente dos estudos do discurso. A 
Análise do Discurso de vertente francesa apresenta dispositivos teórico-analíticos que investigam as formas 

de significação implicitamente presentes na superfície textual. A documentação museológica analisada 

corresponde à do Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM). Órgão integrante da Secretaria de 

Estado da Cultura, o referido museu tem o acervo erudito mais importante do Maranhão, sendo responsável 

pela guarda e preservação de um conjunto de bens culturais composto de, aproximadamente, 10 mil peças: 

mobiliário da 1ª metade do século XIX, azulejaria de origem diversa, porcelana, vidros cristais, coleção de 

numismática, pintura, gravura etc. De 1973 até o começo de 1989, todo esse acervo era reunido em um único 

espaço. Hoje, encontra-se dividido em três prédios distintos: Museu de Artes Visuais, Museu de Arte Sacra e 

o próprio MHAM. Entre esses acervos, optou-se por estudar a documentação referente à coleção de 

indumentária, já que ela registra todos os paramentos utilizados em celebrações litúrgicas, nas igrejas do 

Maranhão. Como a pesquisa situa-se na área da Análise do Discurso, especificamente a linha francesa, faz-se 

necessário destacar o aparato teórico-metodológico utilizado. Para a Análise do Discurso, enquanto campo de 
investigação, o próprio nome já faz referência ao seu objeto de estudo: o discurso. O discurso, na perspectiva 

científica a que se propõe esta pesquisa, implica uma exterioridade à língua, isto é, não é a língua, nem o 

texto, nem a fala; necessita, porém, de um material linguístico para proceder a sua existência em uma 

superfície discursiva. O discurso envolve aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras quando 

são pronunciadas ou escritas (FERNANDES, 2008, p. 13). Os discursos não são fixos, estão sempre em 

processo de (re)construção, visto que acompanham as transformações sociais e políticas integrantes da vida 

humana. No objetivo de identificar a presença de discursos em outros discursos da documentação 

museológica (nos modos de dizer, de elaborar textos, nas formas de interação), é interessante entender o 

discurso enquanto objeto de análise do método arqueológico de Foucault (2010). Para o filósofo francês, o 

discurso é visto como uma dispersão, sendo formado por elementos que não estão ligados por nenhum 

princípio de unidade. Esses elementos são os enunciados, isto é, o enunciado é a unidade elementar do 
discurso. Para Foucault (2010, p. 122), a análise de uma formação discursiva consistirá na identificação dos 

enunciados que a estruturam. O enunciado, na visão foucaultiana: ―[...] não é, pois, uma unidade elementar 

que viria somar-se ou misturar-se às unidades descritas pela gramática ou pela lógica. Não pode ser isolado 

como uma frase, uma proposição ou um ato de formulação. Descrever um enunciado não significar isolar e 

caracterizar um segmento horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a uma 

série de signos [...] uma existência específica (FOUCAULT, 2010, p. 123)‖. O discurso, por sua vez, é 

concebido como uma família de enunciados pertencentes a uma mesma formação discursiva. Segundo 

Foucault (2010, p. 132-133), o discurso representa: ―[...] um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apóiem na mesma formação discursiva; é constituído de um número limitado de enunciados para os quais 
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podemos definir um conjunto de condições de existência‖. Já Maingueneau (2008a, p. 15) define o discurso 

como ―uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de 

regularidades enunciativas‖. O discurso é considerado como um objeto histórico e linguístico, não podendo 

desvincular o contexto de produção à formação discursiva. Isso porque os discursos refletem as 

características históricas da sociedade onde circulam: valores, convicções, crenças e conflitos. O discurso, 
nessa perspectiva, é considerado nas relações de um interdiscurso: o discurso só assume a sua postura 

significativa quando em relação com os outros discursos com os quais mantém diálogo (MAINGUENEAU, 

2008b, p. 56). O caráter dialógico do discurso, assim, não permite que se despreze a relação do discurso com 

seu Outro, já que todo discurso mantém uma relação (conflituosa, polêmica, de rejeição, aceitação etc.) com 

um exterior constitutivo, o já-dito. Sobral (2009, p. 101) ratifica a ideia de que o discurso só passa a existir 

fundamentalmente mediante um processo de produção de sentidos realizado por, para e entre discursos. Os 

enunciados de um discurso apreendidos em uma materialidade linguística explicitam que o discurso 

constitui-se da dispersão de acontecimentos e discursos outros, historicamente marcados, que se transformam 

e reinventam-se. Ainda segundo o autor: ―Discurso é uma unidade de produção de sentido que é parte das 

práticas simbólicas de sujeitos concretos e articulada dialogicamente às suas condições de produção, bem 

como vinculada constitutivamente com outros discursos (SOBRAL, 2009, p. 101)‖. Denomina-se, portanto, 

esse entrelaçamento de diferentes discursos, oriundos de diversos momentos na história e de diferentes 
lugares sociais, presentes em uma mesma formação discursiva de interdiscursividade. Já a documentação 

museológica corresponde ao conjunto de informações sobre cada item dos acervos museológicos e a 

representação destes por meio da palavra e da imagem (FERREZ, 1991, p. 1). Além disso, esse gênero 

implica em um sistema de recuperação informacional capaz de transformar as coleções dos museus de fontes 

de informações em fontes de pesquisa científica ou em instrumentos de transmissão de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o museu, enquanto instituição-documento, tem a responsabilidade de disponibilizar meios de 

transmissão da informação, portanto, cabe a ele gerir sistemas capazes de possibilitar a comunicação dos 

dados oriundos dos objetos de suas coleções. Estes dados devem receber tratamento personalizado para que, 

dentro de um fluxo informacional, tornem-se instrumentos para a geração de conhecimento. Em outras 

palavras, os museus estão voltados, basicamente, para a preservação, pesquisa e comunicação das evidências 

materiais do homem e do seu ambiente, isto é, seu patrimônio cultural e natural. As marcas textuais contidas 
nessas fichas de documentação museológica (Fig. 01) são portadoras de informações intrínsecas e 

extrínsecas. As intrínsecas são deduzidas do próprio objeto, através da análise das suas propriedades físicas: 

composição material, construção técnica e morfologia, que se subdivide em forma espacial, dimensões, 

estrutura da superfície, cor, imagens e texto, caso este exista. Já as informações extrínsecas ou informações 

documental e contextual são aquelas obtidas de outras fontes, isto é, informações de que o objeto-documento 

não dispõe. Elas permitem conhecer os contextos nos quais os objetos existiram, funcionaram e adquiriram 

significado. São geralmente oferecidas quando da entrada desses objetos no museu a partir das fontes 

bibliográficas registradas em fichas documentais. Significado da função, significado expressivo e significado 

simbólico constituem exemplos de informações extrínsecas. É nesse momento de investigação que o discurso 

da documentação ecoa outros discursos anteriores e posteriores a ele, caracterizando as construções 

interdiscursivas. A documentação museológica, então, corresponde a mais do que um conjunto de 

informações sobre cada item da coleção de um museu, significa também um sistema composto de partes 
inter-relacionadas que formam um todo coerente, unitário, que relaciona as fontes de informação com os 

usuários e se estrutura em função do objetivo de atender às necessidades de informação da instituição. A 

partir da análise final do material, verificou-se que a documentação museológica sobre indumentária mantém 

um diálogo com três interdiscursos: 1) valores simbólicos e expressivos dos paramentos: o museólogo, ao 

escrever a ficha documental, identifica cada objeto do espaço museológico. O discurso dessa documentação, 

por sua vez, ecoa, retrata, evoca, implicitamente, os significados e usos que cada indumentária religiosa 

detém em seu contexto de uso. As peças de indumentária estão ligadas ao discurso religioso. A análise, 

direcionada pela abordagem interdiscursiva, parte do texto e se estende aos significados imbricados na 

superfície textual (documento). Nessa etapa, há o diálogo entre o discurso da ficha documental e o discurso 

sobre as representações simbólicas dos paramentos. A Fig. 02, por exemplo, retrata um manípulo, paramento 

usado nas celebrações da Santa Missa. Segundo Pastro (2007, p. 157), inicialmente, era uma espécie de 
guardanapo, preso a um dos braços; mais tarde, passou a ser utilizado como lenço pelos oradores no objetivo 

de enxugar o suor e as lágrimas. Atualmente, é utilizado preso ao braço esquerdo por aqueles de ordens 

maiores. O seu valor simbólico corresponde às boas obras mediante as quais o sacerdote conquistará o céu e 

à corda com que Jesus Cristo foi preso à coluna para ser açoitado; 2) modo de aquisição: na análise do corpus 

desta pesquisa, observou-se que discurso da ficha topográfica relaciona-se de forma implícita com o discurso 

de outros textos consultados para prepará-la. No canto superior esquerdo da ficha representada pela Fig. 01, 

nota-se que a sigla AR precede a sua numeração de identificação dentro do contexto museológico. As peças, 

por sua vez, que admitem em suas fichas essa sigla têm como interdiscurso o contrato de comodato (contrato 

que firma o acordo entre duas instituições para exposição temporária de uma peça) com a Arquidiocese de 
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São Luís. Dessa forma, pode-se afirmar que a ficha topográfica sobre indumentária, no que se refere ao modo 

de aquisição, estabelece um diálogo implícito com o discurso de outro gênero do domínio museológico – o 

contrato de comodato –, ratificando as teias interdiscursivas que configuram os seus processos de 

significação. Em outras palavras, o discurso da ficha documental apresenta-se como uma só voz, porém essa 

voz é resultante de outras já existentes, neste caso, o contrato de comodato; 3) estado de conservação: no 
sistema de documentação museológica, o museólogo, a partir de subsídios no regulamento do MHAM, define 

o estado de conservação de uma peça, que se pode encontrar nas seguintes situações: muito bom, bom, 

regular, precário e bastante precário. No caso da Fig. 01, a peça encontra-se no estado de conservação bom, 

significando afirmar que ela apresenta características físicas e estéticas originais em boas condições, porém já 

foi restaurada ou reparada por processos de conservação. Pode haver a necessidade de substituição de algum 

de seu elemento anexo (moldura não original, vidro, arame de fixação ou apoio, prego etc.). Neste estado, o 

objeto não apresenta descaracterizações e/ou processo degradativo – microorganismos em desenvolvimento, 

desprendimento de camada pictórica etc. Todas essas informações são extraídas pela simples menção ao 

estado de conservação da peça, isto é, o discurso da ficha está manifestando um diálogo implícito com o 

discurso do regulamento do MHAM, que estabelece as condições em que uma peça deve estar para que o seu 

estado de conservação seja registrado como bom, por exemplo. Este trabalho possibilitou, ao se adentrar o 

universo museológico, investigar o funcionamento do gênero ficha documental. Cada peça transcrita 
corresponde a uma análise sobre sua história, produção e consumo, contextualizando passado e presente. 

Observou-se, ainda, o diálogo estabelecido entre os diversos tipos de documentos, que fornecem informações 

a outros gêneros. Além disso, esta pesquisa reitera que os museus têm contribuído para o rompimento das 

ideias que submetem os homens aos limites da transitoriedade temporal e aos constrangimentos das 

delimitações geográficas. Refletir sobre a importância das instituições museológicas, seja por suas exposições 

ou sistemas de documentação, significa preservar os registros materiais da experiência humana, evitando, 

portanto, que se percam no imenso universo dos valores excluídos, na partilha dos sentidos e significados da 

amnésia cultural. 
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Figura 02: Manípulo em tecido 

 Fonte: Museu Histórico e Artístico do Maranhão 

 
       Figura 01: Ficha documental sobre indumentária 

      Fonte: Museu Histórico e Artístico do Maranhão 
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No presente trabalho, fizemos uma reflexão do período corresponde à produção do poeta José Américo 

Augusto Olímpio Cavalcanti dos Albuquerques Maranhão Sobrinho. Nascido em 1879, o autor de Papéis 

Velhos... Roídos pela Traça do Símbolo (1908); Estatuetas (1909) e Vitórias-Régias (1911), cresceu em um 

período conturbado da política nacional, vivenciou os derradeiros anos do Império Brasileiro, a Abolição da 

Escravatura e a Proclamação da República em nosso país. Esses fatos que marcaram a História da nação e a 
sociedade da época, sem dúvida teve uma forte influência sobre a vida e consequentemente, na produção 

literária do autor. Nessa perspectiva, retomamos o diálogo entre a História e a Literatura, tornando possível 

uma reaproximação entre essas duas áreas do conhecimento para se entender o contexto histórico da 

sociedade em que Maranhão Sobrinho estava inscrito. Para esse fim, escolhemos a obra Papéis Velhos... 

roídos pela traça do símbolo na qual fizemos concomitantemente um estudo baseado na Teoria Crítica, com 

a finalidade de observar o processo de produção de Maranhão Sobrinho dentro da época e do espaço em que 

atuava como escritor, na tentativa de compreender a forma como ele - através de sua poesia lírica - falava das 

variantes históricas, sociais, políticas e filosóficas e de como estas influenciaram em sua obra. Tal 

procedimento nos impulsiona a pensar a literatura como fonte histórica resgatando os modos de vida, a 

sociedade e o espaço, além de lançar um olhar histórico sobre as regiões em que Maranhão Sobrinho se 

circunscrevia, no intuito de reconstruir suas vivencias. A Literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao 
clima de uma época, ao modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que 

guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos e sonhos. Ela dá a ver sensibilidade, perfis, valores. Ela 

representa o real, ela é fonte privilegiada para a leitura do imaginário [...] Para além das disposições legais ou 

de códigos de etiquetas de uma sociedade, é a Literatura que fornece os indícios para pensar como e porque 

as pessoas agiam desta e daquela forma. (PESAVENTO, 2004, p. 82 – 83). Com base nisso, a pesquisa teve 

como objetivo fazer uma reflexão do período correspondente à produção do poeta, abordando os aspectos 

sociais, culturais e políticos presente na referida obra. Entretanto, ao trabalharmos o contexto histórico 

entresecular (XIX e XX) vivido pelo autor através da literatura, faz-se necessário compreender que tanto a 

História como a Literatura apresentam metodologias e teorias próprias e correspondem a maneiras distintas 

de dizer o que representou determinado momento. Porém, essas duas áreas do conhecimento elaboram 

discursos que fazem alusão ao real, são narrativas que dão acesso a verossimilhança e ao imaginário do que 

possa ter sido, do que é ou do que poderá ser o nosso mundo. Ambas têm como objeto final, como seu 
―produto‖ final uma narrativa. As duas (re)contam, narram. Falam sobre fatos, acontecimentos, sobre a 

realidade. Ambas têm personagens, tramas e enredo na urdidura de sua construção. A tessitura literária e a 

tessitura histórica muitas vezes se misturam, confundem-se, têm suas fronteiras muito próximas, de difícil 

delimitação e demarcação. (SILVA, 2007, p. 2). O método de investigação que este trabalho adotou 

corresponde ao levantamento bibliográfico e historiográfico da época e do espaço em que o autor de Papéis 

Velhos... Roídos pela Traça do Símbolo estava inscrito, bem como pesquisas em fontes de memórias como 

bibliotecas, Academia Maranhense de Letras e outros espaços que possibilitassem a nossa investigação. 

Simultaneamente a isso, foram feitas leituras exploratórias, fichamentos, resumos e análise dos materiais 

pesquisados. Mediante a nossa linha de pesquisa e o nosso objetivo, analisamos dois eventos históricos - O 

Massacre de Alto Alegre, ocorrido no sertão maranhense, e a formação da Atenas Brasileira, na capital do 

Estado - fatos de fundamental importância que nos ajudou a entender a atuação de Maranhão Sobrinho na 
época que ele se encontrava no Maranhão. Por meio disso, descobrimos que ele foi redator de um jornal – O 

Porvir - em Barra do Corda. Neste periódico, Maranhão Sobrinho relatava os fatos ocorridos no município de 

Barra do Corda e também o utilizava  para publicar e divulgar os seus poemas. Em São Luís, Maranhão 

Sobrinho esteve unido à plêiade de escritores e poetas locais, faz parte da lista de fundadores da Academia 

Maranhense de Letras (AML) e tem seu nome como ocupante da cadeira de nº 19, patronímica de Teófilo 

Dias e como patrono da cadeira de nº 21. Acredita-se que um dos motivos que possa ter contribuído para que 

o nome de Maranhão Sobrinho estivesse inserido como um dos fundadores da AML esteja relacionado ao 

fato de ele ter estudado na Escola Normal e ter conhecido Antônio Lobo – principal idealizador dos 

propósitos da AML naquela época – que era freqüentador assíduo dessa instituição. O ingresso de Maranhão 
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sobrinho à Escola normal dispôs ao nosso poeta a oportunidade de se aglutinar em torno da plêiade 

intelectual do Maranhão e de adquirir mais fontes de informações para o seu crescimento intelectual. Ali, ele 

conheceria outros poetas que estavam dispostos a divulgar as novas idéias estéticas e a perpetuar o mito da 

Atenas. Além de estudarmos esses dois momentos históricos vivenciados pelo poeta, buscamos compreender 

a forma como ele abordava os fatores históricos e sociais em suas composições, através do entendimento que 
Theodor Adorno tem sobre a lírica. No que tange essa possibilidade de se referendar alguma marca histórica 

na obra de Maranhão Sobrinho, adotamos como suporte teórico, aqui, o discurso de Adorno sobre lírica e 

sociedade, com o objetivo de entender a sua relação com a sociedade, considerando que Maranhão Sobrinho, 

possuidor de uma poética altamente subjetiva, não obstante adornada por aspectos históricos, sociais e 

filosóficos, contempla o universal. Diante do estudo, concluímos que o teor de um poema não é mera 

expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas quando, 

justamente em virtude da especificação que adquirem ao ganhar forma estética, conquistam sua participação 

no universal. (ADORNO, 2003, p. 66). Deste modo, ao estudarmos a conduta estética do poeta observamos 

que suas composições líricas não eram meramente intimistas, Maranhão sobrinho adornava em suas 

composições, fatores extrínsecos e intrínsecos ao seu ―eu lírico‖. Ele, fazia referência ao social de forma 

artística e imanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Maranhão Sobrinho 

 

Palavras-chave: Maranhão Sobrinho; Literatura Maranhense; História. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ÁREAS SEMIURBANAS: INVESTIGAÇÃO DE 

CONCEPÇÕES, MATERIAIS E  METODOLOGIAS NA ÁREA METROPOLITANA DE SÃO 

LUÍS, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

 

Orientada: Antonia Maria Silva CRUZ – Bolsista BIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA  

 

Orientadora: Maria José Quaresma VALE 

Professora Doutoranda em Linguística do Departamento de Letras CECEN/UEMA 

 

A educação de jovens e adultos passou por muitos estágios até chegar aos nossos dias como a modalidade de 

ensino nas etapas do fundamental e do médio da rede escolar pública brasileira e adotada por algumas redes 

particulares para receber jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica em idade 

considerada regular, por qualquer motivo (entre os quais é frequente a menção da necessidade de trabalho e a 

participação na renda familiar desde a infância). A base teórica que se utiliza para fundamentar a presente 

pesquisa está nos estudos de Freire (1979); na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 

nº 9.394/1996), na Prática Educativa - como ensinar de Antoni Zabala. Neste projeto, a metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica inicialmente, fase em que se selecionou as orientações teórico-

metodológicas para embasar a pesquisa. Na fase seguinte, utilizou-se a pesquisa de campo, aplicando-se 

questionário escrito com perguntas abertas e fechadas para coleta de primeiros dados e ainda fez-se uso da 

observação direta da realidade, com a presença da aluna-bolsista e da professora-orientadora nas escolas 

selecionadas na área geográfica indicada no corpus do projeto. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996), constam, no Título V, Capítulo II, Seção V, dois artigos relacionados, 

especificamente, à Educação de Jovens e Adultos, expresso no art. 37 onde consta que ―A educação de 

jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria‖. Consta no § 1º que ―Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 

aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, 
mediante cursos e exames‖. Consta no § 2º que ―O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si‖.  Ainda consta 

no art. 38 que ―Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base 

nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular‖.  No § 1º é 

previsto que ―Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I. no nível de conclusão do ensino 

fundamental, para os maiores de quinze anos; II. no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 

dezoito anos‘. Pelo § 2º ―Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames‖. No Plano Nacional de Educação, tem-se como um dos 

objetivos e prioridades da educação a ―Garantia de ensino fundamental a todos os que não tiveram acesso na 

idade própria ou que não o concluíram‖. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, 

considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e intrínseca desse nível de ensino. 

A alfabetização dessa população é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da 
cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da 

diversidade do espaço físico e político mundial da constituição brasileira. Envolve, ainda, a formação do 

cidadão responsável e consciente de seus direitos. (Plano Nacional de Educação - introdução: objetivos e 

prioridades). Como se pode observar a Educação de Jovens e Adultos é garantida a todos os que não 

concluíram o ensino na idade certa, como é chamada pala LDB.  Na EJA ocorrem muitos erros e fracassos, 

dentre eles, podem ser explicados, de acordo com Freire (1979), vários problemas, tais como: a concepção 

pedagógica, os problemas metodológicos e a falta ou erros no uso adequado de materiais. Outro aspecto 

importante a ser observado na EJA é a prática de ensinar a partir do respeito aos saberes dos educandos, 

como cita Freire (1996), esclarecendo que ―Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais 

amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária - mas também, como há 
mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 

relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em 

áreas da cidade descuidadas pelo público para discutir, [...], A escola não é partido. Ela tem que ensinar os 

conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos‖. (FREIRE, 1996). 

Considerando a própria realidade dos educandos, o educador conseguirá promover a motivação necessária à 

aprendizagem, despertando neles interesses e entusiasmos, abrindo-lhes um maior campo para o atingimento 

do conhecimento. O jovem e o adulto querem ver a aplicação imediata do que estão aprendendo e, ao mesmo 

tempo, precisam ser estimulados para resgatarem a sua autoestima, pois sua "ignorância" lhes trará 

ansiedade, angústia e "complexo de inferioridade". Esses jovens e adultos são tão capazes como uma criança, 
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exigindo somente mais técnica e metodologia eficientes para esse tipo de modalidade. Conforme cita 

Vichessi e Diniz (2009, p.74) ―[...] os alunos da EJA não são crianças grandes e não podem ser tratados como 

tal em sala de aula [...]‖. Quanto aos materiais e às metodologias, as autoras esclarecem que ―usar o material 

das crianças pode não despertar o interesse desses alunos‖. Segundo Francisco Mazzeu ―sabendo disso, é 

preciso escolher textos e músicas, por exemplo, que tenham a ver com o mundo desses estudantes e 
despertem a curiosidade deles. Quanto à alfabetização e ao passar o conhecimento,  Freire (1979) defende a 

visão do todo, e não das partes, como pode ser observado nesse trecho: ―[...] Alfabetização é mais que o 

simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é domínio dessas técnicas em 

termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma 

incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das palavras, das silabas, 

desvinculadas de um universo existencial. (FREIRE, 1979). O levantamento dos dados, observados nas 

Etapas I e II do Ensino Fundamental e Médio, respectivamente, foi realizado para que se torne possível o 

conhecimento da realidade educacional da escola e dos alunos (recursos materiais, tais como livros, 

bibliotecas, acesso a internet, etc.) a fim de se verificar se há adequação ou não entre a realidade e as 

necessidades educativas dos jovens e adultos. A fim de tornar confiáveis os resultados obtidos nessa 

pesquisa, teve-se, como procedimento, a aplicação de um questionário e fichas de observações preenchidas 

pelos alunos e professores. A amostra foi composta por 120 alunos, de São Luís e da Região Metropolitana 
da capital, alunos integrantes da das Etapas I e II da EJA e 6 professores das escolas dessas áreas que atuam 

nessa modalidade de ensino. Antes da estada no campo da pesquisa, buscou-se autores que tralharam (ou 

trabalham) sobre o tema do projeto e especificamente sobre o uso de materiais nas escolas em que funcionam 

a EJA. Quanto ao uso de materiais e classificação destes, tomou-se como base a orientação de Zabala (1998), 

que conceitua materiais da seguinte forma: Os materiais curriculares ou materiais de desenvolvimento 

curricular são todos aqueles instrumentos que proporcionam ao educador referências e critérios para tomar 

decisões, tanto no planejamento como na intervenção direta no processo de ensino/aprendizagem e em sua 

avaliação. Para clarear a função e as características dos materiais curriculares, e analisá-los, Zabala (1998), 

utiliza quatro tipos de materiais curriculares que são classificados conforme o âmbito de intervenção a que se 

referem, conforme sua intencionalidade ou função, conforme os conteúdos que desenvolvem e conforme o 

tipo de suporte que utilizam. O autor indica as Revistas, que se enquadram nos materiais de suporte, mais 
especificamente suporte durável e que são recomendadas para todas as etapas de ensino escolar. Esse 

material tem a visão do todo e trata temas diversificados que chamam a atenção de todas as pessoas. Os 

Jornais que, como as revistas, enquadram-se nos materiais de suporte durável. São recomendados para todas 

as etapas de ensino, porém se tem que observar as abordagens das noticias que trazem e, se possível, 

apresentar mais de um jornal aos alunos e analisá-los. Os Livros didáticos que são enquadrados nos 

materiais de conteúdos, que tem pretensão integradora e globalizadora, que tentam abarcar conteúdos de 

diferentes matérias, e outros com enfoques claramente disciplinares. Eles são os principais recursos 

destinados pelo governo para as escolas. Os livros didáticos, apesar da grande quantidade de informação que 

contêm, não podem oferecer toda a informação necessária para garantir comparação. A maioria deles são 

unidirecional, são dogmáticos, reproduzem valores e ideias, classicismo, sexismo. A TV e o DVD são 

enquadrados nos materiais de suporte, pois eles servem para os professores passar filme de época, 

documentários, reportagens, dentre outros. O Quadro negro é enquadrado como material de suporte e serve 
para os professores escreverem suas aulas e explicá-las. Porém é um dos materiais mais estáticos que o 

professor utiliza, pois na maioria das vezes serve apenas para os professores passarem conceitos e atividades, 

sem se preocupar com a produção dos conteúdos e das informações. O Computador pode ser enquadrado 

tanto nos materiais de conteúdo quanto nos materiais de suporte, devido à sua ampla aceitação. É um dos 

recursos mais inovadores, pois trabalha as noticias em tempo real, e todo tipo de informação pode ser 

encontrada nele. Resultados observados. Quanto à concepção de ensino adotada por professores na EJA, os 

resultados indicam que na escola localizada em São Luís e nas demais da Região Metropolitana da capital, 

observou-se que os professores não evidenciam uma concepção de ensino e aprendizagem ajustada à 

formação de jovens e adultos, desconhecendo que a orientação ajustada para a formação de adultos é a 

andragogia e não a pedagogia. Segundo Cavalcanti (1999), educar adultos é ajustar situações à necessidade 

de aprender dos adultos, ter em vista que os adultos são responsáveis por suas decisões (autoconceito do 
aprendiz), saber que estes querem sentir-se capazes de dirigir a sua aprendizagem.  O professor de EJA deve 

considerar que ensinar jovens e adultos é considerar que estes têm experiências que devem ser tomadas como 

a base de seu aprendizado.  A concepção de ensino e aprendizagem da EJA nas escolas pesquisadas não 

evidenciaram que os professores dessa modalidade entender que há uma prontidão para aprender nos adultos, 

o que não foi visto durante a pesquisa. Também não foi observado durante as aulas o uso de contextualização 

pelo professor para produzir a aprendizagem. Um outro  princípio que está na pedagogia da aprendizagem de 

adultos é a motivação, devendo o professor partir de valores internos dos alunos como a autoestima. Registre-

se em relação aos materiais didáticos que, quando os dados foram coletados, observou-se que as escolas não 

possuem os livros didáticos da EJA ou se possuem estes não são usados pelos alunos, sob o argumento de 
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professores e alunos de que o livro é muito resumido e não traz todos os conteúdos ou que a linguagem, 

segundo os alunos, é difícil, é complexa. A observação dos procedimentos metodológicos usados pelos 

professores nas escolas campo de pesquisa em São Luís e na Região Metropolitana evidenciou que as 

vivências e as experiências não são consideradas para a construção do saber. Procurou-se perceber como se 

desenvolve a ação pedagógica e que fatores influenciam a definição da metodologia utilizada pelos docentes. 
A metodologia usada pelos professores não contempla a formação que considere a realidade do aluno, a 

postura/conduta e expressões destes quando interagem nas situações comunicativas. A metodologia não 

considera a linguagem em seus variados usos nem muito menos é dialógica e construtiva. Consiste apenas em 

uma exposição oral contínua sem nenhuma (ou quase nenhuma) provocação e interação entre o professore e 

os alunos. Com base nas observações e nos dados levantados por meio dos instrumentos aplicados nas 

escolas da EJA no município de São Luís e na grande Região Metropolitana, pode-se concluir que a 

metodologia usada para as aulas na  EJA é a adotada para o ensino formalista, tradicional, centrado no 

conteúdo teórico formal, metodologia essa não apropriada para a formação de adultos. Considera-se até que 

os educadores dessa modalidade ensino têm  conhecimento e discurso embasados na teoria da 

contextualização, da formação por competência e habilidades e no aproveitamento das experiências de vida e 

conhecimento de mundo dos alunos entrevistados e questionados, mas não atuam com uma metodologia 

própria para a formação de alunos da EJA. As principais causas da falta de sucesso que esses profissionais 
apontaram como impedimento para uma prática educativa produtiva coerente com a realidade cultural de 

seus educandos foi a falta de suporte de cunho financeiro e institucional, tais como  a falta de material 

específico e a falta de apoio da coordenação da escola. Entretanto,  a acomodação dos educandos é um outro 

fator que colabora para o estado de mesmice dos educadores, pois esses se acostumaram com a exposição 

oral e escrita no quadro negro. Complementar a isso, está acomodação dos professores com a graduação, ou 

seja, não buscam capacitarem-se para atender as necessidades educacionais dos alunos. Com base nessas 

conclusões, temos em vista também algumas considerações no sentido de recomendar que sejam feitos cursos 

regulares de capacitação para os profissionais atuantes nas classes da EJA, para que aqueles possam refletir 

sobre sua prática e criar estratégias para modificar essa prática descontextualizada. É necessário investimento 

por parte do Município de São Luís e do Estado do Maranhão, subsidiando materiais didáticos para que se 

possam criar ambientes estimuladores do processo da aquisição da leitura e da escrita. É imprescindível a 
parceria dos familiares e da própria instituição de ensino, em dar credibilidade à atuação dos educadores e, 

por fim, poder contar com a disposição, boa vontade e entusiasmo dos professores em assumir esse 

compromisso de mudança para que esse espírito de transformação contagie e motive os educandos das 

classes da EJA, para que aqueles também lutem para serem participantes ativos de uma prática educativa 

coerente com a realidade cultural por eles vivenciada.  
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VOCALISMO E CONSONANTISMO: UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA LINGUÍSTICO DA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA CIPOAL DOS PRETOS 

 

Orientanda: Monique Souza SILVA – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA 
 

Orientador: Profº. José Haroldo Bandeira SOUSA 

Prof. Msc. do Curso de Letras - CECEN/UEMA 

 

Partindo do que a Sociolinguistica se propõe, que é estudar a língua em meio social, assim voltada para os 

aspectos linguísticos e sociais de determinada comunidade de fala, e a mesma é caracterizada pelo 

reconhecimento da variação linguística como indispensável para evolução das línguas humanas. E seguindo a 

ideia de Calvet (2002) sobre ―variação‖, que consiste na possibilidade de uma comunidade linguística 

representar determinados elementos linguísticos (fonéticos, morfológicos e sintáticos) por diferente modo de 

expressão. Além do que se entende a respeito de Consonantismo e Vocalismo, onde o primeiro estuda as 

transformações sofridas pelas consoantes (consoantes simples e grupos consonantais) e o segundo estuda a 

evolução dos fonemas vocálicos (vogais tônicas átonas e ditongo). Ratifica o objetivo deste projeto, que foi o 
de estudar o sistema linguístico da Comunidade Quilombola Cipoal dos Pretos, (40 km ao sudoeste do 

município de Codó-MA), tomando como base o contínuo de urbanização aludido por Bortoni-Ricardo (2004) 

que dispõe os falares rurais em estágios, afirmando que estes preservam algumas variedades linguísticas 

devido ao isolamento geográfico, onde através de uma pesquisa qualitativa encontrou-se variações 

heterogêneas próprias da língua humana, com ênfase ao estudo do Vocalismo e o Consonantismo a parti de 

uma delimitação do plano de trabalho que compreendeu apenas dois processos fonológicos: a Monotongação 

e o Rotacismo. No que se refere ao fenômeno da monotongação, por meio do qual os ditongos /ay/, /ey/ e 

/ow/ passam a ser pronunciados como uma única vogal /a/, /e/ e /o/, por exemplo, pode-se constatar ―caxa‖, 

―pexe‖ e ―poco‖, dentre outros. O fenômeno do rotacismo consiste na substituição do /l/ por /r/, 

especialmente em estruturas CCV, pois esses dois fonemas são os únicos na língua portuguesa a ocupar a 

segunda posição assilábica. O português popular deixa fluir livremente este metaplasmo nesta estrutura 
(CAVALIERE, 2005). A fim de exemplificar, tem-se pranta por planta, bicicreta por bicicleta. E esta 

pesquisa teve como fundamentação, as ideias do sociolinguistas William Labov. Investigou-se e analisou-se a 

influência dos aspectos externos, alheios às variáveis ali preservadas, marcando as propriedades da fala das 

setenta famílias dessa comunidade quilombola, essencialmente agrícola e desprovida de trocas linguísticas 

regulares, exceto, quando, ocasionalmente, algum de seus moradores se aventura por uma infinita jornada de 

mais de sessenta minutos por estradas vicinais (intrafegáveis entre os meses de dezembro a junho) em direção 

a Codó (cidade sede do município e que fica a 350 km da capital maranhense). Em Cipoal dos Pretos, a 

prática do escambo entre os moradores ainda é muito comum, uma vez que a comunidade utiliza-se da terra 

para plantar alimentos de subsistência. Muito raramente eles vendem o excesso da produção. Na efetivação 

deste estudo, utilizou-se como aporte teórico e metodológico uma abordagem qualitativa, dos dados 

linguísticos analisados, embora não se afaste das ideias pioneiras laboviana, cujo objeto de estudo está 

pautado na variação e mudança da língua no contexto social da comunidade de fala. Para a apreensão do 
vernáculo da comunidade emprega-se a técnica de entrevistas semiestruturadas e através da técnica do 

observador-participante como método de coleta de dados. As entrevistas foram registradas a partir de práticas 

espontâneas, mas individualmente. São informantes na faixa etária entre 11 a 22 anos, cujas famílias e suas 

próprias ações cotidianas estão voltadas para a agricultura de subsistência. No intuito de coletar a fala mais 

espontânea possível dos moradores, tentando afastar o paradoxo do observador, questionou-se sobre o 

cotidiano dos entrevistados, como: ―Para você, quem é a pessoa mais importante da sua comunidade?‖, 

―Quais as brincadeiras que você mais gosta?‖, ―Como é a infraestrutura da comunidade?‖ e ―O que vocês 

plantam?‖. O objetivo divulgado para eles era que os dados das entrevistas formariam um acervo sobre a vida 

da comunidade. Sua história e sua prática cotidiana. Seus ideais, suas vitórias e fracassos. Para o 

armazenamento das gravações utilizou-se de gravador digital, filmadora e anotações de campo.  Os 35 

informantes foram escolhidos por gênero e faixa etária. Para este trabalho, estabeleceram-se as seguintes 
etapas: coleta de dados, transcrição do corpus, análise dos dados e interpretação dos resultados. As gravações 

foram transcritas de acordo com o BDI ( Banco de Dados Interacionais, Roncarati,1996). Sabendo que as 

variáveis de ordem social influenciam na escolha da variante, levaram-se em conta nesta pesquisa, algumas 

variáveis externas, para a compreensão dos dados coletados, como: a faixa etária, a classe social, a 

escolaridade, a região ou zona de residência e a origem do fala. Analisou-se o fenômeno da monotongação 

segundo a tonicidade das palavras: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. De acordo com o resultado da 

interpretação dos dados, constatou-se que a maioria das palavras que passaram pelo processo de 

monotongação são paroxítonas, e nenhum registro produzido por meio de palavras proparoxítonas. Também 

foi possível aferir que há uma tendência no corpus coletado de que a as paroxítonas, na sua grande maioria, 
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terminem com os sufixos -eiro e -eira. Sabendo-se que os ditongos [ay] e [ey] reduzem-se às vogais /a/ e /e/ 

devido a proximidade com as consoantes palatais /r/, /∫/ e / /, e que esses mesmos ditongos tendem a se 

monotongar em sílaba inicial e em silaba medial (CAVALIERE, 2005, p.98). Analisando os dados da 

comunidade, pode-se concluir que em palavras onde a penúltima sílaba é tônica, com a presença do ditongo 

[ey] ou [ay] e perante a consoante palatal /r/, ocorre a monotongação. 

 

Tabela 1: Transcrição de acordo com o BDI 

 

Palavras- chave: fala, variação, comunidade. 
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012   Aí meus pais trabalham no cultiVO de=  lavoura é//     

013    É//     

014   pranta     

015   colhem=     

016   e aí fazem esses trabalho.   ((fala baixa)) 

017   É//     

018   e a minha mãe     

019   ela ajuda quebrar coco     

020   para ajudar//     

021   (Inint.)   ((fala muito 

baixa)) 

022   e meus irmãos ajudam meu pai na// na roça,     

023   eles brocam a roça,     

024   aí depois que  brocam,     

025   eles faz lá a queimada né?     
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CONTOS POPULARES EM CAXIAS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Orientada: Layssa Ingrid da Costa CARNEIRO – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica graduanda em Letras Habilitação em Português e Inglês e Respectivas Literaturas - 

CESC/UEMA 
 

Orientadora: ―Prof‖. Dra. Joseane Maia Santos SILVA 
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Colaboradores: Contadores de histórias do Centro de Ensino Cristóvão Colombo e da comunidade escolar: 

Ana Conceição de Novais Rocha; José Mário da Conceição Menezes; Maria de Jesus da Costa Carneiro; 

Maria de Lurdes Oliveira Sousa; Maria de Lurdes Santos; Pedro Sousa da Silva; Yanca Gomes da Silva. 

 

Este projeto de pesquisa teve como objetivo compilar e analisar contos variados representativos da literatura 

oral caxiense, considerados como fonte de transmissão de conhecimentos acerca do mundo e de valores 

morais, sociais e religiosos dos contadores (CASCUDO, 1978). Além de realçar a importância dos contos 

populares para a formação da história da literatura infanto-juvenil, pretendeu-se, ainda, resgatar o valor da 
cultura regional para a formação crítico-leitora de crianças e jovens (SILVA, 2010). A escolha da temática, 

Contos populares caxienses, justifica-se não apenas pela pretensão de obter uma coletânea, mas, sobretudo 

pelo interesse em compreender a forma de agir e de pensar de pessoas que tiveram suas vidas marcadas pela 

tradição oral, bem como pelo desejo de incentivar o ato de contar histórias num contexto social 

profundamente transformado pelo advento da tecnologia e pela supremacia da imagem (COELHO, 2000). É 

necessário proporcionar para crianças e jovens atividades de valorização da palavra oral e escrita, assim 

sendo o trabalho contemplou alunos do 6° ao 9° ano do C. E. Cristóvão Colombo, abordando a temática 

contos populares para que os alunos pudessem ter conhecimento do assunto. Após a leitura de obras literárias 

folclóricas e atividades de interpretação de texto, foi realizada uma oficina, oportunidade em que alunos e 

professores contaram as tradicionais histórias de Trancoso. ―Após esse período de estudo na escola citada, a 

coleta dos contos prosseguiu junto à comunidade escolar - pais e avós dos alunos - que socializaram 
significativo repertório dessas narrativas‖ comprovado pela variedade de temáticas, riqueza de enredos e 

quantidade de versões, ratificando a tese de que a cultura oral resiste graças à tradição e à memória de seus 

contadores (ZUMTHOR, l997). O conto popular guarda desde suas origens, tão antigas quanto à existência 

humana, caráter universal e local (AZEVEDO, 1998). Primeiro diz respeito às temáticas ligadas a conflitos, 

sentimentos, vivências relacionadas à vida, independente da época, por isso é documento vivo ligando 

passado e presente; o segundo diz respeito à incorporação de elementos culturais da comunidade de 

narradores, revestindo o conto de atualidade e, ao mesmo tempo, conferindo-lhe aspectos originais. É devido 

à oralidade que os contos tradicionais vão se modificando, sofrendo alterações, ganhando novas versões e 

novas situações. Isso ocorre porque cada contador atribui sua maneira de ver a vida, o que nos remete 

lembrar a máxima de que "quem conta um conto aumenta um ponto". A oralidade não se prende apenas à fala 

de cada contador, mas aos gestos, aos sinais, a interpretação, ao uso de onomatopéias e todas outras 

características e meios utilizados na comunicação que servem para explicar, para assustar, fazer rir, e deixar a 
imaginação do ouvinte fluir como se este estivesse dentro da história observando tudo sem perder nenhum 

detalhe. Os contos coletados apresentam a seguinte classificação: 1- Contos de encantamento: João e Maria; 

Brasa Luz, o peixe encantado; Chapeuzinho vermelho e a vovó encantada; João e Maria, Provedor, 

Rompenuvem e Quebra-ferro; A bela e a fera. 2- Facécias: A sopa de pedras; Matei sete de uma vez; 

Camonge e o Corno; Tem, tem, tem. 3-Contos de animais: A raposa e a onça; O bode e a onça.4- Contos de 

exemplo: João e Pedro; O Zabelão; José o filho Abençoado; O lençol do vovô; A Banda do peixe; Toda arte 

serve seu dono. 5-Contos religiosos: A viagem de Jesus e São Pedro; As pessoas nunca são o que aparentam 

ser; A surra em São Pedro. 6-Contos etiológicos: A festa no céu. 7-Natureza denunciante: O rei com chifres. 

8-Contos de adivinhação: A mão do ladrão. 9-Demônio logrado: O Cão na garrafa; O Cão e a peneira; A 

ferida. 10- O Ciclo da morte: A visita da Morte (CASCUDO, 1978). Com base nesses estudos e análises, foi 

possível ratificar que essas narrativas são de extrema importância para a valorização da cultura, visto que, 
para além da simples socialização com vistas à diversão, veiculam normas relacionadas à moral, 

comportamentos relacionados ao contexto social das pessoas e regras de convivência. Logo, ensinam valores 

que norteiam uma sociedade; informam acerca de aspectos culturais característicos de certas localidades; 

encantam, pois sua matéria é a fantasia, o maravilhoso, a magia. A riqueza dos enredos, veiculados pela força 

da palavra, através da performance de seus contadores integra a estética da literatura oral, capaz de levar os 

ouvintes a lugares incríveis, a interagir com personagens incomparáveis e com situações inusitadas 

(CANDIDO, 2000). 

 

Palavras-chave: contos, popular, estudo de caso. 
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O SUJEITO DA PSICANÁLISE E A NARRATIVA DO SÉCULO XX 

 

Orientada: Rafaela de Araújo DUARTE – Bolsista BIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA 

 
Orientadora: Maria Sílvia Antunes FURTADO 
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A psicanálise e a literatura são duas áreas de saber em que é possível um estreitamento de conhecimentos, é 

possível fazer uma relação entre elas. A psicanálise surgiu no final do século XIX com o fim de encontrar 

soluções para os problemas que perturbavam muitas mulheres da época: as neuroses histéricas. E logo 

encontrou na literatura uma fonte de pesquisa e embasamento para suas teorias, pois Freud utilizou-se de 

textos literários para conceituar algumas teorias psicanalíticas, como o Complexo de Édipo/Castração (do 

livro Édipo-rei, de Sófocles), entre outros. A literatura, por sua vez, também foi influenciada pela psicanálise, 

na medida em que se utilizou de um novo conhecimento para mais uma possível interpretação de suas obras, 

visto que não se pode querer dar à literatura uma única interpretação. O advento da modernidade foi 

precedido por um período de grande inquietação, de questionamentos acerca da realidade do mundo, pois 
nesse período o homem passa a interrogar-se sobre tudo que, até então, era tido como verdade. O sujeito na 

teoria psicanalítica não é o indivíduo nem o eu. Nem é o sujeito cartesiano: racional, pensante e consciente. 

Freud subverte a noção do sujeito cartesiano enquanto sujeito da razão quando cria a noção do inconsciente. 

Para Descartes, o simples fato de pensar asseguraria a existência daquele que pensa como ser pensante, 

conferindo-lhe uma identidade a si. Em Freud, pensar não é o mesmo que ser, pois para a psicanálise sou 

também onde não penso, e o simples fato de pensar não me assegura que eu seja. O sujeito da psicanálise não 

só não é idêntico a si, como se torna sempre outro, na medida em que, para Freud, a representação não é só o 

espelho do mundo e o lugar da verdade. A dimensão de uma ordem natural não faz parte do campo 

psicanalítico, por isso a representação em psicanálise não pode ser definida como imagem especular do 

mundo, como instrumento de acesso à verdade das coisas, diferentemente de Descartes. Essa representação 

psicanalítica deve ser entendida como uma construção que dá ao mundo e ao próprio sujeito um sentido, 
possibilitando-os várias significações, sem que nenhuma possa ser apontada como verdadeira. Dessa mesma 

forma, ocorre com a literatura, que não pode ser interpretada por uma única via, por um único viés. Na escrita 

contemporânea, pode-se perceber que o sujeito da enunciação é um sujeito fragmentado, aquele sujeito que 

não sabe de tudo. É nesse ponto que a psicanálise adentra a narrativa do século XX, pois ambas possuem essa 

fragmentação no sujeito, essa quebra com aquilo que é estritamente racional ou consciente. O eu, que existe a 

partir de Descartes, constitui-se imaginariamente: é o que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Freud diz 

que ―o eu não é o senhor da sua casa‖, pois tem alguma coisa da pessoa que é da ordem do inconsciente e que 

fala, e esse sujeito só se revela na linguagem. Esse sujeito descentrado se encontra de várias formas na 

literatura, principalmente nas narrativas modernas. Barthes diz que ―linguisticamente, o autor nunca é mais 

do que aquele que escreve, assim como ‗eu‘ outra coisa não é senão aquele que diz ‗eu‘: a linguagem 

conhece um ‗sujeito‘, não uma ‗pessoa‘, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para 

‗sustentar‘ a linguagem, isto é, para exauri-la‖ (1988, p. 67). O projeto em questão teve como objetivo 
encontrar os pontos comuns entre o sujeito da psicanálise e a narrativa do século XX. Foram estudados vários 

autores como Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, entre outros. As 

obras literárias analisadas foram A paixão segundo G.H. (2009), de Clarice Lispector, e os contos William 

Wilson (2008) e O horla (2010), de Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant, respectivamente. A paixão 

segundo G.H. é um romance definido como inquietante, intrigante e angustiante, pois nesse romance, Clarice 

conta a história de uma mulher que não conhece a sua própria identidade e busca o conhecimento interior. A 

mulher se defronta com uma barata e passa por um momento epifânico. Em um trecho do livro, podemos 

perceber essa fragmentação do sujeito: ―Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que 

não sou eu, eu sou. Tudo estará em mim, se eu não for; pois "eu" é apenas um dos espasmos instantâneos do 

mundo‖ (2009, p. 178) Nos contos estudados, essa fragmentação do sujeito pode ser percebida através da 

figura do duplo, que seria a parte de nós mesmo que estranhamos e relutamos a reconhecer. O método de 
pesquisa aplicado foi o bibliográfico. A partir dos trabalhos de Sigmund Freud foram empreendidas diversas 

leituras sistemáticas relativas ao campo da Teoria da Literatura, Crítica Literária e Teoria da Psicanálise. 

Segundo Walter Benjamin, escrever um romance significa descrever a existência humana, levando o 

incomensurável ao paroxismo (1994, p. 54). 

 

Palavras-chave: Literatura e Psicanálise. Sujeito psicanalítico. Crítica psicanalítica. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UMA INVESTIGAÇÃO DOS SABERES NECESSÁRIOS A 
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A maior dificuldade do estudante estagiário no campo educacional é se posicionar frente às implicações 

desse contexto, mobilizando os saberes teóricos aos saberes procedimentais. Grande parte dos estagiários 

defendem o caráter imprescindível do momento do estágio, visto que tal momento se reflete como sendo o 

primeiro contato com a realidade escolar. No entanto também é forte o discurso de que tal atividade requer 

muito preparo técnico e pouca contribuição no aspecto reflexivo do ato docente, sendo poucos dias depois 

esquecida e/ou encarado como uma sequência de atividades programadas, com exercícios e metodologias 

aprendidas em Didática. De acordo com o que é escrito na LDB, a educação superior tem por objetivo inserir 

o estudante num espaço dialógico e reflexivo, onde além de adquirir habilidades técnicas para o mercado de 
trabalho objetiva levar o estudante a um pensar critico em torno de sua formação preparando-o para uma 

atuação de cunho social, participativa e integradora.  Destarte é de responsabilidade das universidades, 

desenvolverem a criticidade dos acadêmicos. Dessa maneira ao se buscar o significado do vocábulo estágio 

no dicionário nos deparamos com o conceito definido pelo Aurélio¹, que diz ser espaço de aprendizagem, 

exercício, prática; aprendizagem que alguém faz numa organização pública ou particular. Utilizando-se do 

conceito aprendizagem, compreende-se que o estágio, sobretudo o supervisionado, ―visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho‖. Diferenciando-se do estágio profissional 

justamente por ser um espaço que requer a mobilização de todo legado teórico aprendido nas demais 

disciplinas teórico cientificas. Sendo então esse espaço especial do processo de aprendizagem, que permite ao 

estudante abrir um paralelo entre o ideal educacional e os contornos reais do contexto. É ainda nessa fase da 
formação que o estudante avalia sua escolha profissional e começa a delinear o futuro profissional que ira ser, 

lapidando sua vocação. Este trabalho, portanto não tem apenas a pretensão de investigar os contornos que 

predispõe a construção do saber fazer da profissão, mas acentua-los como proporcionadores da dialética 

refletir-fazer-refletir. Buscando ainda entender que significado tem atribuído os estudantes estagiários a sua 

formação. Quais expectativas têm em relação ao curso e ao campo de trabalho , antes e após o exercício 

prático; desvelando assim a desconexão dos conteúdos da grade curricular do curso com a realidade escolar. 

O trabalho se desenvolveu segundo a nova epistemologia da prática, enunciada assim por Schön, a prática 

reflexiva, à escolha de tal fundamentação se justifica, pois, na figura do profissional reflexivo nucleada no 

exercício de uma profissão, sobretudo quando a analisarmos sobre o prisma da eficiência da inteligência no 

trabalho. Ao refletir sobre sua atuação o professor em uma atividade cíclica desconstrói-se a si mesmo, para 

então depois reconstruir-se, obedecendo à própria dialética do conhecimento. Os pressupostos teóricos 

norteadores do presente trabalho estão calcados em obras teóricas descritivas e analíticas, como (ALARCÃO, 
2005), (PIMENTA, 1999), (PERRENOUND, 2005), dentre outros. O apanhado teórico desses autores 

permitiu tanto a compreensão do exercício reflexivo na profissão docente, como também a identificação 

pessoal e social que cada professor tem de si mesmo e do processo educativo. Mobilizando todo esse legado, 

é que buscamos a compreensão das práticas pedagógicas, como componentes da construção identitária. 

Compreendendo ser na prática que os estudantes estagiários, ao confrontarem os saberes os reelabora; 

admitindo a riqueza existente de possibilidades de construção da teoria a partir da prática docente. A pesquisa 

se desenvolveu aos moldes qualitativos, porque o observador age e fala da realidade em que vive e também 

por ser nosso objeto de analise as narrativas dos interlocutores da pesquisa, os alunos estagiários do CESC-

UEMA. Utilizando entrevistas semiestruturadas, foi estabelecido um contado maior com o agente da 

pesquisa o que delineou a modalidade história de vida, passamos algumas horas acompanhando as 

dificuldades e imbricações pessoais que impedem o exercício eficiente desta etapa da formação. 
Compreendemos que tal abordagem se baseia na situação do sujeito, delineando suas falas e 

contextualizando-as tanto em tempo físico quanto histórico. A escolha pela abordagem qualitativa se justifica 

pelas características que circundam o objeto de estudo. Ao questionar os estudantes estagiários sobre suas 

concepções a respeito da formação, as dificuldades sobre a jornada acadêmica, bem como as etapas que 

antecederam sua chegada ate o campus, as falas revelam suas lembranças de quando eram estudantes 

primários e secundaristas, dessa forma pudemos compreender que as respostas condiziam com os modelos de 

profissional que inconscientemente serão.  A modalidade Historia de vida, nos permitiu potencializar as 

vozes cotidianas, os anseios anônimos dos estagiários que diariamente, tecem um pouco de sua identidade 

profissional além da história da educação dos país, afinal o futuro se faz no presente. Narrativas que se 
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entrelaçam aos contextos reais de ensino e desvelam o descaso com o sistema educacional, a desqualificação 

do trabalho docente, e a culpabilização dos professores a frente desse cenário. O trabalho de pesquisa se 

revela com o entrelace das histórias individuais que se juntam ao coro coletivo. Se de fato o Estágio 

Supervisionado produz, o confronto teoria e prática.  Através dos dados coletados, podemos identificar uma 

comunhão entre as dificuldades vivências no desenvolver dessa etapa da formação. Se o estágio 
supervisionado assume-se além da concepção pragmática na qual foi envolto, os estudantes também 

acentuam o caráter politico e social desse momento na formação docente, bem como relatam que atuando no 

interior das escolas junto com os professores e demais atores das instituições de ensino compreendem as 

condicionantes sociais através de uma reflexão ampla e concreta da prática de construção coletiva da 

educação. 

 

Palavras-chave: Estagio supervisionado; Formação docente; Professor reflexivo. 
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TÉCNICAS DE MANEJO REPRODUTIVO, NUTRICIONAL, SANITÁRIO E AMBIENTAL EM 

GRANJAS SUINÍCOLAS DE SÃO LUIS-MA 

 

 Orientada: Francisléia Falcão FRANÇA – Voluntária 
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A cadeia produtiva suinícola constitui-se numa das atividades mais importantes do agronegócio no nosso 

Estado, com elevado poder de comercialização, gerando emprego e renda no meio rural e urbano. Entretanto, 

pequenos produtores localizados em comunidades carentes não conseguem obter resultados satisfatórios ou 

maximizados por esbarrarem na deficiência em relação ao manejo e técnica adequada. No Maranhão, a 

suinocultura é desenvolvida com base tecnológica de baixa, média e alta complexidade. A tecnologia 
utilizada pelos produtores dependerá das condições locais, da dimensão do negócio e do poder aquisitivo do 

proprietário. O objetivo foi de orientar os produtores sobre as técnicas adequadas de manejo reprodutivo, 

nutricional, sanitário e ambiental para possibilitar-lhes o aumento nas taxas de fertilidade e de natalidade em 

suas criações. O projeto foi realizado em propriedades da zona rural e bairros do município de São Luís-MA, 

nas localidades Vila Nova Betel, Quebra-Pote, Cidade Operária, São Cristóvão, Tirirical e Jaracati, onde o 

contato com os pequenos produtores era feito de maneira direta com visita nas propriedades e entrevista com 

preenchimento de questionários com informações sobre o manejo reprodutivo, nutricional, sanitário e 

aspectos ambientais. Com base em um pré-diagnóstico elaborado a partir dos dados coletados nas entrevistas, 

realizaram-se palestras educativas, e planejamento e elaboração de plantas nas instalações de forma 

econômica, adequando-as de modo racional e funcional às necessidades da propriedade. De forma 

complementar, foram realizadas coletas de amostras de fezes de alguns animais em duas propriedades 
escolhidas aleatoriamente e levadas ao Laboratório de Parasitologia, Departamento de Patologia, Centro de 

Ciências Agrárias–CCA, Universidade Estadual do Maranhão–UEMA, São Luis-MA, sendo submetidas a 

exame parasitológico, através dos métodos de sedimentação espontânea (método de Lutz) e flutuação 

(método de Willis). O número de propriedades assistidas pelo projeto foi de 19. De acordo com os dados 

obtidos, 68% das propriedades possuem reprodutores (cachaço) (Fig. 1); sobre a realização de limpeza diária 

das instalações, 60% dizem praticá-la (Fig. 2); somente 58% administram ferro aos animais (Fig. 3) e 16% 

vermifugam a granja (Fig. 4). Ao exame parasitológico de fezes, 67% das amostras coletadas na primeira 

propriedade deram positivas para protozoários (oocisto de Coccídeo e Balantidium coli), e 87,5% das 

amostras coletadas na segunda propriedade positivaram para protozoário e helminto (oocisto de Coccídeo e 

ovos da superfamília Strongyloidea) (Tab. 1). Esses dados ressaltam a importância da adoção de técnicas 

adequadas para que o manejo de suínos se torne economicamente rentável para o pequeno produtor, além de 

fornecer um produto saudável ao consumidor.  
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Tabela 1: Parasitos gastrintestinais encontrados nas amostras de fezes coletadas nas propriedades I e II. 

 

 

Palavras-chaves: suínos, manejo, técnicas. 
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Propriedades Nº de amostras Parasitos encontrados 

Propriedade I 06 Oocisto de coccídeo 

Balantidium coli  

Propriedade II 16 Oocisto de coccídeo 

Ovos da superfamília Strongyloidea  

32% 

68% 
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Os psitacídeos se destacam como animais de companhia, sendo crescente o número de espécimes mantidos 

como animais de estimação em todo o mundo (OJASTI, 2000; VELOSO, 2008). Ao mesmo tempo, os 

criadores têm enfrentado entraves para manutenção da saúde destas espécies em cativeiro, principalmente, 

problemas de ordem nutricional, o que tem estimulado a comunidade científica a um aprofundamento sobre 

este tema (CARCIOFI, 2008). As dietas consumidas pelos psitacídeos em seus ambientes naturais raramente 

podem ser reproduzidas em cativeiro, devido a grande variedade de itens, disponibilidade sazonal e custos 
econômicos (KOUTSOS et al. 2001). Neste contexto, muitas dietas são propostas, quase sempre com itens 

alimentares sendo oferecidos ad libitum, porém, normalmente inadequados nutricionalmente, conduzindo os 

animais a diversos problemas (CARCIOFI, 2008), que se traduzem em menor expectativa de vida e bem-

estar. Assim, a formulação de rações para aves silvestres deve levar em consideração o conhecimento de suas 

necessidades nutricionais e dos nutrientes disponíveis em cada ingrediente ou matéria-prima utilizada na 

elaboração da dieta (MEJÍA & FERREIRA, 1996). Com base nas informações supracitadas o presente 

trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da inclusão de níveis crescentes de fibra em detergente neutro 

(IFDN) (12,29%, 17,89%, 23,13% e 28,77%) e dos processamentos de extrusão ou peletização (consideradas 

como rações extrusadas (RE) e rações peletizadas (RP)), sobre a digestibilidade da matéria seca (DMS) e 

energia metabolizável aparente (EMA) de dietas em Arara-Canindé (Ara ararauna). Foram utilizados 24 

casais de Araras-Canindé (Figura 1). O ensaio de digestibilidade teve duração de 24 dias e adotou-se 
delineamento em blocos, com dois blocos de 24 unidades experimentais cada, em esquema fatorial 2 x 4. A 

análise de variância foi realizada utilizando o programa estatístico SAS (Version 9.1), considerando-se os 

efeitos de bloco, tratamentos e parcela. As médias dos teores de inclusão de fibra em detergente neutro foram 

avaliadas utilizando-se contrastes polinomiais. As médias do tipo de processamento foram comparadas 

utilizando-se o teste F. Considerou-se o nível de significância  = 5%. Ao final do período de coleta, as 

excretas (Figura 2) foram descongeladas e homogeneizadas, compondo-se uma amostra única por gaiola e 

período. Posteriormente foram pesadas e secas em estufa de ventilação forçada (320-SE, FANEM, São 

Paulo) a 55 ºC durante 72 horas. As fezes pré-secas e as rações experimentais foram moídas em moinho de 

facas (MOD 340, ART LAB, São Paulo) com peneira de 1 milímetro, para proceder-se às análises 

laboratoriais. Nas fezes, nas rações experimentais e na fibra de cana-de-açúcar foram determinados matéria 

seca, matéria mineral, proteína bruta, fibra bruta e extrato etéreo ácido de acordo com métodos compatíveis 
com AOAC (1995) e determinada a energia bruta em bomba calorimétrica (1281, PARR Instruments, EUA). 

A fibra em detergente neutro (FDN) das rações experimentais e da fibra de cana-de-açúcar foi determinada 

de acordo com SILVA & QUEIROZ (2002). O óxido crômico foi determinado pelo método colorimétrico em 

espectrofotômetro visível (Labtest Diagnóstica Ltda, Lagoa Santa - MG), envolvendo a digestão da matéria 

orgânica, solubilização do composto e determinação fotométrica simples (FENTON & FENTON, 1979). O 

teor de ácido úrico das excretas foi determinado pelo método enzimático-trinder (Labtest Diagnóstica Ltda, 

Lagoa Santa - MG) em analisador semi-automático (modelo LABQUEST, Labtest Diagnóstica Ltda, Lagoa 

Santa – MG). Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes foram calculados, com base nos resultados 

laboratoriais das rações e excretas. Foram determinados energia metabolizável aparente, coeficiente de 

metabolização da energia bruta e os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, matéria 

orgânica, proteína bruta, extrato etéreo ácido e extrativo não nitrogenado das rações experimentais segundo 
CARCIOFI (2008). As rações experimentais foram fornecidas ad libitum, às 07h00min e às 14h00min, as 

sobras e o desperdício foram recolhidos do comedouro e do fundo da bandeja das gaiolas e quantificados ao 

final do dia (18h00min). A água foi fornecida ad libitum.  O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de 

Ética e Uso de Animais da UNESP – Jaboticabal sob o nº. 27346, e sob Licença de Pesquisa nº. 26/2009. 

Houve efeito da inclusão de FDN sobre a DMS (p < 0,0001) das rações (CV = 2,27%) e sobre a EMA (p < 

0,0001) das rações (CV = 1,72%). Os resultados são apresentados no Gráficos 1 (DMS das RE), Gráfico 2 

(EMA das RE), Gráfico 3 (DMS RP) e gráfico 4 (EMA das RP). 
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O aumento no teor de FDN nas dietas resultou em redução da digestibilidade da matéria seca e em 

diminuição no aproveitamento dos nutrientes com conseqüente redução da energia metabolizável das rações, 

sendo obtidas as seguintes equações DMSE = 96,065 – 1,4168 IFDN e EMAE = 19,618 – 0,298 IFDN (para 

RE), e DMSP = 91,112 – 1,129 IFDN e EMAP = 18,716 – 0,1883 IFDN (para RP), ocorrendo redução de 

1,42% e 0,30%, e 1,13% e 0,29% na DMS e EMA das RE e RP, respectivamente, para cada 1% de IFDN. Os 

resultados observados para a DMS e EMA são coerentes, considerando que não há na literatura indícios que 

os psitacídeos possuam capacidade de aproveitar fibra em seu trato digestório, e que esta provoca uma 
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diminuição do aproveitamento dos nutrientes das rações devido às suas propriedades físicas e químicas, 

principalmente, a de se ligar aos nutrientes interferindo na ação dos sucos digestivos, como observado por 

DEBRA (2002). De acordo com WENK (2001) a celulose, hemicelulose e lignina possuem a capacidade de 

interferir no tempo de trânsito do alimento, com redução do tempo de permanência no estômago e intestino, 

resultando em decréscimo na digestibilidade da maioria dos nutrientes e da energia. No presente estudo, a 
FDN presente nas rações , além de não ser digerida pelas araras atuou como uma barreira impedindo a 

penetração das enzimas, diminuindo a digestão dos nutrientes da ração e consequentemente a EMA. 

Concluiu-se que a inclusão de FDN em dietas para Arara-Canindé resulta em redução linear na DMS e na 

EMA das rações, sendo mais expressivo para as extrusadas, como conseqüência da aparente inexistência de 

sítios de digestão de fibra e na interferência sobre a digestão dos outros nutrientes. 

 

Palavras-chave: Fibra; dietas; psitacídeos. 
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 A abelha possui as características de ser um excelente polinizador, ocasionando conseqüentemente uma 

variabilidade genética das espécies, favorecendo, deste modo, todo o ecossistema, tornando assim a 

apicultura uma atividade rentável, além disso, o mel é um  produto  benéfico para o ser humano. Segundo 

Sommer (1996) e Perez (2005), o Brasil é 5º maior produtor de mel (1
o 

lugar
 
Estados Unidos, 2

o 
Argentina, 3

o 

México e 4o Canadá). No Maranhão a produção e comercialização de mel têm sido colocadas como uma das 

áreas estratégicas de interesse do Estado para promover o desenvolvimento da agricultura familiar. As 

floradas silvestres favorecem o Estado para ser um grande pólo de produção de mel. Dentre as espécies de 

abelhas produtoras dos principais méis comercializados no Estado do Maranhão, destacam-se a Melipona 

compressipes e a Apis mellifera (SILVA; BRINGEL, 2006). Como a apicultura é uma atividade que vem 

crescendo é necessário estar informado da procedência do produto, se há fiscalização e se este se encontra 

nos padrões de higiene exigidos pelo Ministério da Agricultura. Embora o mel apresente propriedades 

funcionais que ajudam a manter a inocuidade do produto, pode ocorrer contaminação microbiológica do 

produto pela própria microbiota da abelha, principalmente na Apis mellifera (DUARTE et. al., 2006). A 

contaminação no mel pode ocorrer também pela falta de higiene na extração e beneficiamento, e durante a 

comercialização do produto pode ser detectado pólen, néctar floral, poeira, terra e o próprio corpo e trato 
digestivo da abelha, além do crescimento de fungos e bactérias (SNOWDON et. al., 1996). Dessa forma, este 

estudo teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica de amostras de mel de Melipona compressipes 

e Apis mellifera produzidas no Estado do Maranhão. Foram analisadas, até o momento, doze amostras de 

mel, sendo nove da abelha Melipona compressipes e três de Apis mellifera adquiridas diretamente do 

produtor de diferentes localidades do Estado do Maranhão. As amostras foram colhidas no período de maio a 

julho de 2011 e em seguida foram encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia de Água e Alimentos 

da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), onde foram realizadas as análises microbiológicas, para 

determinação do NMP de Coliformes totais, Coliformes á 45o C e contagem de Bolores e leveduras conforme 

métodos analíticos oficiais para análises microbiológicas para controle de produtos de origem animal e água 

(MAPA, 2003). Os resultados encontrados para Bolores e leveduras (UFC/g), Coliformes totais e C. a 45 °C 

(NMP/g) estão apresentados na Tabela 1. De acordo com os valores obtidos para Bolores e leveduras três 

(36%) amostras apresentaram contagem acima do máximo estabelecido conforme Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade do Mel (MAPA, 2000), sendo consideradas impróprias para o consumo humano 

direto. Os valores máximos e mínimos foram > 1,0x10³ e <1,0x10 UFC/g, respectivamente, na figura 1 

podemos observar a  presença de bolores e leveduras de amostra de mel de Melipona compressipes. Das 12 

amostras analisadas, apenas duas (24 %) evidenciaram contaminação por Coliformes totais e C. a 45ºC, com 

valores > 3,0 NMP /g, sugerindo uma não observância às boas práticas de manipulação do mel.  Oliveira et 

al. (1984) citam que a presença de microrganismos indicadores pode sugerir também a presença de  

microrganismos de maior patogenicidade, mais difíceis de serem detectados que o grupo coliforme. De 

acordo com Silva (2000) e Sereia (2005), a composição físico-química do mel determina qual microrganismo 

será capaz ou não de se desenvolver no produto, condição que pode explicar os resultados encontrados. 

Conforme a análise deste estudo verificou-se que o mel da espécie de abelha Melipona compressipes 

apresentou maior índice de contaminação em relação à espécie de abelha Apis mellifera, sendo evidenciado 
contaminação por Coliformes totais, C. a 45ºC e Bolores e leveduras no produto, não apresentando assim 

uma qualidade microbiológica satisfatória sugerindo uma maior observância às boas práticas de manipulação 

do mel. 
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A carne é um alimento extremamente rico em nutrientes, que oferece às pessoas proteínas de alto valor 

biológico com combinações de aminoácidos essenciais ao organismo (AVANCINI & ELLWANGER, 2006). 

A carne fresca é um dos alimentos mais perecíveis, portanto apresenta uma capacidade de se deteriorar 
facilmente, necessitando da aplicação de procedimentos de conservação e armazenamento imediatamente 

após o abate. Segundo Ordóñez et al. (2005), a refrigeração oferece vantagens em proporcionar máximo 

prolongamento de conservação, mínima modificação das características sensoriais e do valor nutritivo e 

ausência de ações nocivas para a saúde. A venda de carnes frescas constitui um comércio importante, 

bastante procurado pela população. Contudo, as condições higiênico-sanitárias de comercialização deixam a 

desejar particularmente no que concerne à cadeia de frio dos produtos frescos, que é ignorada devido à falta 

de conhecimento dos comerciantes e dos consumidores/as e à ausência de fiscalização (GERMANO & 

GERMANO, 2008). Cerca de 60% da carne fresca consumida em São Luís é comercializada nos mercados 

públicos, feiras e açougues privados, em toda a região metropolitana e fornecida pelos quatro abatedouros 

inspecionados pela Prefeitura. Antes de ser disponibilizado à comercialização, o produto é resfriado a 7ºC 

para eliminar os microrganismos prejudiciais à saúde humana. O transporte dessa carne é feita em carros 
frigoríficos que apresentam um selo de fixação identificado como sendo do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM). No entanto, os estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos, somente 

poderão entregar carnes e miúdos, para comercialização, com temperatura de até 7ºC (Portaria 001, de 20 de 

fevereiro de 2008 – SEMAPA). Assim, este trabalho objetivou avaliar o comportamento dos consumidores 

em relação à obrigatoriedade da comercialização de carne sob refrigeração em feiras e mercados no 

município de São Luís - MA.  O estudo foi realizado durante o período de março a junho de 2011, em 10 

(dez) feiras e mercados do município de São Luís – MA. As feiras e mercados foram selecionados de forma 

não probabilística por conveniência. Em cada feira e mercado fez-se a aplicação de 10 questionários que 

continham perguntas fechadas direcionadas aos consumidores de carne, sendo que a escolha dos 

entrevistados foi de forma probabilística do tipo intencional, em que o consumidor era abordado e inquirido 

sobre a possibilidade de responder as perguntas do questionário, totalizando assim 100 entrevistas. No estudo 

realizado foram entrevistados 100 consumidores. Destes 66% (66) eram do sexo feminino e 34% (34) 
masculino. A maioria 50% (50) era da faixa etária entre 38-57 anos. Os demais se distribuíam nas seguintes 

faixas: 29% (29) entre 18 e 37 e entre 21% (21) 58 e 77. Com relação ao grau de instrução dos entrevistados, 

a pesquisa revelou uma maior concentração de pessoas com ensino médio completo ou incompleto (56%). Os 

demais se posicionaram nas seguintes faixas: 23% (23) até o ensino fundamental e 21% (21) até o ensino 

superior. Nos 10 mercados visitados do município de São Luís – MA, observou-se que mais de 50% dos 

entrevistados como os do Vinhais 100% (10), João Paulo 70% (7) e Ipem São Cristóvão 70% (7), afirmaram 

já terem ouvido falar através da mídia sobre a Portaria Nº001 de 20 de fevereiro de 2008 da SEMAPA. 

Então, podemos enfatizar que os entrevistados estão cientes que a carne após o abate deve ser mantida e 

transportada a 7ºC até sua comercialização nas feiras, mercados públicos e açougues de São Luís – MA. 

Porém, nem todo estabelecimento respeita essa cadeia de frio devido à falta de equipamentos para tal, como 

freezer e balcão frigorífico, e até mesmo os que possuíam tais esses equipamentos comercializavam a carne 
em temperatura ambiente. Em relação à venda de carne sob refrigeração percebeu-se  que há uma grande 

resistência por parte dos entrevistados em comprar carne refrigerada, preferindo assim, a carne in natura, 

como foi verificado principalmente nos mercados do Ipem São Cristóvão 80% (8), Anjo da Guarda 80% (8), 

Vicente Fialho 70% (7) e Mercado Central 70% (7). Muitos alegaram que a carne sendo refrigerada perde a 

naturalidade, a qualidade, o sabor e ―estragam‖ com mais facilidade. Durante a realização dessa pesquisa, 

verificou-se que as carnes comercializadas em  São Luís – MA, encontram-se em temperatura ambiente, o 

que se assemelha com os dados observados por Lundgren et al. (2009) em João Pessoa – PB, que do total de 

67 pontos de comercialização de venda de carne analisados, 70,2% (47) possuíam refrigerador para 

conservação dos produtos, porém o ciclo do frio era interrompido tendo em vista que os comerciantes 
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retiravam as carnes para venda e as deixavam expostas aos compradores à temperatura ambiente, durante 

todo o período de sua comercialização, o que prejudica na qualidade dessa carne. Sobre as doenças 

transmitidas por alimentos notou-se que os entrevistados têm noção que os alimentos são veiculadores de 

doenças, como condiz, por exemplo, os dados das feiras e mercados: Vinhais 80% (8), Vicente Fialho 80% 

(8), Mercado Central 70% (7) e João Paulo 70% (7). Porém quando foi pedido que citassem algum tipo de 
doença transmitida por alimentos, muito não souberam especificar falando apenas em diarréia, verminoses, 

intoxicação, ―doença do porco‖ etc; e os poucos que souberam especificar citaram a salmonelose, brucelose, 

cisticercose e toxoplasmose. Com relação à preocupação do consumidor com a origem da carne que está 

sendo comercializada no município de São Luís – MA verificou-se, que a maioria dos entrevistados 

afirmaram ter preocupação com a origem da carne que é comercializada nos mercados de São Luís – MA, 

como: Bairro de Fátima 100% (10), Vicente Fialho 90% (9), São Francisco 90% (9) e Ipem São Cristovão 

90% (9), entretanto lhes foi perguntando se eles exigiam algum tipo de certificado sanitário da carne ou até 

mesmo uma nota fiscal, de um modo geral responderam que não, alegando que sempre compravam a carne 

de um mesmo estabelecimento, pois já tinham confiança naquele vendedor, assim como os de resposta 

negativa afirmaram o mesmo. Sobre os boxes de comercialização de carne oferecer boas condições de 

higiene, observou-se  que mais de 80% (83) dos entrevistados discordaram, como foi visto, por exemplo  no 

Mercado Central  e João Paulo (100%). Apesar de poucos,  40% (4) na Cidade Operária afirmaram que os 
boxes tinham boas condições higiênicas, porém o que se via era presença de lixo, esgoto a céu aberto, 

equipamentos inadequados como serra elétrica e freezer oxidados, além de precárias condições de infra-

estrutura. A carne sendo comercializada em ambientes inadequados in natura, em temperatura ambiente, só 

proporciona o aumento da sua contaminação e deterioração, pois quanto maior o tempo que a carne estiver 

exposta em condições inadequadas maiores as chances de ocorrerem doenças de origem alimentar. De acordo 

com Mendonça et al. (2002), os problemas decorrentes das condições higiênico-sanitárias inadequadas dos 

estabelecimentos ocorrem devido a falta de educação sanitária e noções mínimas de higiene pessoal e 

manipulação de alimentos. Além disso, os utensílios e equipamentos quando higienizados apressadamente ou 

de maneira inadequada são considerados veículos de contaminação (GUERRA, 2002). Com isso, pôde-se 

verificar a partir do presente trabalho, que os consumidores estão cientes sobre as condições higiênico-

sanitárias inadequadas dos boxes que comercializam carnes nos mercados de São Luís – MA, porém 
continuam efetuando a compra desse produto, o que pode ocasionar o surgimento das intoxicações 

alimentares.  Com relação ao vendedor de carne utilizar EPIs e passar por um treinamento de higiene, notou-

se  que a quase totalidade 91% (91) dos entrevistados concordaram que esses vendedores/manipuladores 

deveriam sim usar EPIs ou vestimentas mais adequadas durante a manipulação da carne, além também de 

passarem por esse treinamento sobre higiene, como foi verificado, por exemplo, no Mercado central 100% 

(10), João Paulo 100% (10) e Ipem São Cristovão 100% (10). Sobre a satisfação do consumidor com a venda 

atual de carne (temperatura ambiente), verificou-se que mais de 50% dos entrevistados, como por exemplo, 

os dos mercados do Vinhais 80% (8), Vicente Fialho 70% (7), São Francisco 70% (7) e Mercado Central 

60% (6) mostraram-se insatisfeitos com o modo de venda deste produto. No entanto, no Ipem São Cristóvão 

80% (8) e Bairro de Fátima 60% (6) os consumidores afirmaram estarem satisfeito com a forma de venda da 

carne em temperatura ambiente. Em relação à necessidade de mais fiscalização por parte da Vigilância 

Sanitária nos estabelecimentos dos mercados do município de São Luís – MA para que a venda de carne sob 
refrigeração seja cumprida, percebeu-se que os entrevistados desejam que haja mais essa atuação desse 

órgão, principalmente naqueles estabelecimentos que possuem equipamentos para a cadeia de frios, mas 

realizam a comercialização de carne em temperatura ambiente. Isso foi verificado, por exemplo, no Vinhais 

100% (10), São Francisco 100% (10), Mercado Central 100% (10) e João Paulo 100% (10). Em relação à 

necessidade de mais fiscalização por parte da Vigilância Sanitária nos estabelecimentos dos mercados do 

município de São Luís – MA para que a venda de carne sob refrigeração seja cumprida, percebeu-se que os 

entrevistados desejam que haja mais essa atuação desse órgão, principalmente naqueles estabelecimentos que 

possuem equipamentos para a cadeia de frios, mas realizam a comercialização de carne em temperatura 

ambiente. Isso foi verificado, por exemplo, no Vinhais 100% (10), São Francisco 100% (10), Mercado 

Central 100% (10) e João Paulo 100% (10). Ao ser tratada a questão da divulgação da obrigatoriedade da 

venda de carne sob refrigeração, observou-se  que mais de 70% dos entrevistados concordaram que deveria 
existir essa divulgação para que pudesse colocar tanto os consumidores quanto os vendedores de carne 

cientes sobre os benefícios que o processo de refrigeração proporcionaria a saúde de todos de modo geral. 

Como foi visto, por exemplo, em 90% (9) no Vinhais e Ipem São Cristóvão. Percebeu-se também que há uma 

resistência daqueles, como por exemplo, Vicente Fialho 50% (50), Bairro de Fátima 40% (4) e Anjo da 

Guarda 40% (4). Os quais não concordaram que seja necessária a divulgação dessa obrigatoriedade, 

afirmando que a carne deve continuar a ser comercializada da mesma forma, em temperatura ambiente. 

Conclui-se dessa forma que o nível de conhecimento dos consumidores em relação à obrigatoriedade da 

comercialização de carne refrigerada foi satisfatório, pois os entrevistados afirmaram conhecer a Portaria 

Nº001 de 20 de fevereiro de 2008 da SEMAPA, embora não façam exigências para que ela seja cumprida; 
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No entanto, por questões sócio-culturais muitos consumidores preferem a carne in natura, mesmo estando 

cientes dos riscos de consumi-la. Os estabelecimentos de carne dos mercados visitados no presente trabalho 

estão comercializando esse produto em temperatura ambiente, em desacordo com a Portaria 

001/2008.Portanto, faz-se necessária a ação da Vigilância Sanitária Municipal nos estabelecimentos 

comerciais, para que possa proporcionar uma maior segurança alimentar. 
 

Palavras-chave: comercialização, carne, refrigeração. 
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Os cavalos usados para puxar carroça são, na maioria das vezes, mal alimentados, mal ferrados, não recebem 

qualquer atendimento médico veterinário, sendo obrigados a trabalhar além de suas forças, mesmo doente e 

faminto, Benatar (1988). São maltratados com carga excessiva, horários exaustivos de trabalho. Alguns 

praticamente não têm repouso e, quando fraquejam, são açoitados, inclusive com instrumentos escolhidos 

para causar grande dor. No trânsito, são conduzidos por vias de movimento, horários de pico, sujeitos a 
inúmeros acidentes. Muitas vezes são conduzidos por menores em flagrante desobediência às leis de trânsito 

e à legislação. Quando não servem mais, são abandonados em beiras de ruas e estradas, acabam sendo 

atropelados ou morrem miseravelmente de fome e sede. Alguns são entregues a matadouros, quase na sua 

totalidade clandestinos, para um abate cruel e geralmente são repassados para o comércio como carne de boi, 

Campbel (1988). Inúmeras cidades brasileiras contam, atualmente, com um grande cinturão de pobreza em 

sua volta. Trata-se de aglomerados de pequenas casas, onde vivem pessoas de classe baixa, grande parte 

desempregada e com pouca ou nenhuma instrução. Muitas dessas famílias vivem da renda gerada pela venda 

de vários produtos (leite e derivados, verduras, legumes, frutas, plástico, metais, papel, etc.), transportados 

através de carroças puxadas por cavalos. Esses animais vivem sob péssimas condições nutricionais, 

carregando peso superior ao recomendado, muitos deles sem nenhum cuidado sanitário Neves, (1997). Sabe-

se que muitas doenças dos eqüinos são transmissíveis ao homem, principalmente quando não são tomadas as 
devidas medidas profiláticas. Dentre elas raiva, tétano, mormo, encefalites, dentre outras. A medicina eqüina 

é privilégio de poucos animais de posse de pessoas de classe média a alta. São geralmente animais atletas, 

tanto de esportes olímpicos (salto e adestramento), como de serviço (rédeas, apartamento, etc.) ou ainda 

animais utilizados para companhia ou apresentações folclóricas. Os animais utilizados para tração 

normalmente não recebem nenhuma assistência médica veterinária. No Brasil existem universidades que 

mantém projetos de pesquisa e extensão servindo-se da casuística dos cavalos utilizados para tração, onde os 

animais são tratados nos hospitais veterinários dessas instituições. Nosso atendimento é realizado pelo 

professor pesquisador e auxiliado pelos acadêmicos, a fim de promover sua qualificação profissional. Desta 

forma estes animais recebem tratamento compatível com o quadro clínico diagnosticado recebendo toda 

medicação necessária obtida de parcerias com laboratórios, empresas locais e secretária de saúde do 

Município de Imperatriz. O sucesso de projetos deste tipo comprova que é possível aliar estudo, pesquisa e 

extensão na medicina eqüina, adequando esta área do conhecimento aos papéis de uma universidade bem 
como a obrigação dos órgãos públicos para com a sociedade. Os cavalos de periferia normalmente não 

possuem um registro de posse, facilitando os abusos e o surgimento de doenças em decorrência da falta de 

controle sanitário dos mesmos, Potter (1988). É conhecido o perigo das doenças transmissíveis entre homens 

e animais (zoonoses) quando os últimos não são vacinados e vivem em um ambiente sem controle sanitário. 

O controle parasitário nessas localidades não é feito e os cavalos pastam próximos às casas e hortas. Dessa 

forma, torna-se fundamental o esclarecimento e a educação sanitária junto a essas famílias quanto ao correto 

manejo  dos eqüinos e demais animais por eles mantidos, visando a promoção da Saúde Coletiva. Dentre os 

resultados preliminares obtidos se registram eletrocardiogramas de baixa voltagem e alta incidência 

parasitária associada a alterações hematológicas acentuadas pelo freqüente erro alimentar adotado pelos 

carroceiros a seus animais, além de distúrbios metabólicos do VSH. Quadro 01. 
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Os psitacídeos se destacam como animais de companhia, sendo crescente o número de espécimes mantidos 

como animais de estimação em todo o mundo (OJASTI, 2000; VELOSO, 2008). Ao mesmo tempo, os 

criadores têm enfrentado entraves para manutenção da saúde destas espécies em cativeiro, principalmente, 

problemas de ordem nutricional, o que tem estimulado a comunidade científica a um aprofundamento sobre 

este tema (CARCIOFI, 2008). As dietas consumidas pelos psitacídeos em seus ambientes naturais raramente 

podem ser reproduzidas em cativeiro, devido a grande variedade de itens, disponibilidade sazonal e custos 
econômicos (KOUTSOS et al. 2001). Neste contexto, muitas dietas são propostas, quase sempre com itens 

alimentares sendo oferecidos ad libitum, porém, normalmente inadequados nutricionalmente, conduzindo os 

animais a diversos problemas (CARCIOFI, 2008), que se traduzem em menor expectativa de vida e bem-

estar. Assim, a formulação de rações para aves silvestres deve levar em consideração o conhecimento de suas 

necessidades nutricionais e dos nutrientes disponíveis em cada ingrediente ou matéria-prima utilizada na 

elaboração da dieta (MEJÍA & FERREIRA, 1996). Com base nas informações supracitadas o presente 

trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do nível de fibra bruta e dos processamentos de extrusão ou 

peletização (consideradas como rações extrusadas (RE) e rações peletizadas (RP)), sobre o consumo de água 

(CA) por Arara-Canindé (Ara ararauna). Foram produzidas quatro rações experimentais, denominadas e 

distribuídas da seguinte maneira: Tratamento 1 – Ração extrusada com baixo teor de fibra (BTF – 2,66% de 

FB); Tratamento 2 – Ração extrusada com alto teor de fibra (ATF – 14,38% de FB); Tratamento 3 – Ração 
Peletizada com baixo teor de fibra (BTF) e; Tratamento 4 – Ração Peletizada com alto teor de fibra (ATF). 

Foi utilizado como fonte de fibra o produto de nome comercial Vit2be Fiber® (DILUMIX, Leme, São Paulo, 

Brasil) derivado de fibra de cana-de-açúcar. A fibra de cana-de-açúcar foi incluída às rações em substituição 

ao amido. As rações experimentais foram moídas a 0,8 mm e produzidas em extrusora e peletizadora da 

Fábrica de Rações do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus 

de Jaboticabal. Com o objetivo de produzir rações com qualidade semelhante de cozimento do amido, foi 

realizado controle de qualidade do processo de extrusão por meio da dosagem da densidade do alimento. 

Foram realizadas amostragens na saída da extrusora, antes da passagem pelo secador, a cada 30 minutos, o 

que possibilitou mensurar a densidade, que foi mantida no intervalo entre 360 a 370 g/L. As amostras das 

rações experimentais foram pesadas e secas em estufa de ventilação forçada (320-SE, FANEM, São Paulo) a 

55 ºC durante 72 horas, sendo moídas em moinho de facas (MOD 340, ART LAB, São Paulo) com peneira 

de 1 milímetro, para proceder-se às análises laboratoriais. Nas rações experimentais e na fibra de cana-de-
açúcar foi determinada a matéria seca. As araras receberam água ad libitum em bebedouros de alumínio com 

capacidade para 370 ml. Os bebedouros ficaram localizados em área específica para tal fim, sem 

possibilidade de serem virados (Figura 1). A quantidade de água oferecida e as sobras foram pesadas em 

balança digital (Britânia, modelo BCZ5, Curitiba – PR) com conversor de massa para volume de água. As 

rações experimentais foram fornecidas ad libitum, às 07h00min e 14h00min, as sobras e o desperdício foram 

recolhidos do comedouro e do fundo da bandeja das gaiolas e quantificados ao final do dia (18h00min). 

Temperatura e umidade relativa do ar do período foram mensuradas diariamente. As rações experimentais 

(Figura 2) foram fornecidas ad libitum, às 07h00min e às 14h00min, as sobras e o desperdício foram 

recolhidos do comedouro e do fundo da bandeja das gaiolas e quantificados ao final do dia (18h00min). O 

presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética e Uso de Animais da UNESP – Jaboticabal sob o nº. 

27346, e sob Licença de Pesquisa nº. 26/2009. Para avaliação do efeito da fibra e dos processamentos das 
rações sobre o consumo das dietas e da água, empregou-se delineamento inteiramente casualizado, num 

esquema fatorial 2 x 2 (dois tipos de processamento do alimento e dois teores de inclusão de fibra de cana), 

totalizando quatro tratamentos experimentais. A unidade experimental foi considerada uma gaiola com um 

casal de araras, com seis repetições por tratamento. Foi avaliada a pressuposição de normalidade dos erros 

pelo teste de Cramer-von Mises e de homocedasticidade das variâncias pelo teste de Levene. A análise de 

variância foi realizada utilizando o programa estatístico SAS (Version 9.1 , SAS Institute Inc., Cary, NC, 

USA). As médias das variáveis de consumo foram comparadas utilizando-se o teste F. Consideraram-se 

significativos valores de p < 0,05.  
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Os resultados das análises estatísticas do consumo de água e relação entre o consumo de água e matéria seca 

encontram-se na Tabela 1.  
 

Tabela 1. Consumo (1) de matéria seca, água, proteína digestível e energia metabolizável, por casais de 

Arara-Canindé mediante ingestão de rações extrusadas ou peletizadas, com baixo teor de fibra 

(2,7% de FB) ou alto teor de fibra (14,4% de FB). 

 

Item Fibra 

Processamento 

Média CV 

P value 

Extrusão Peletização 
Processa

mento 
fibra 

Intera

ção 

Água 

(ml/kg0.75/dia) 

 

BTF(2) 96,91 ± 4,06 93,57 ± 3,71 95,24B ± 2,67 
8,9 0,908 < 0,001 0,74 

ATF(3) 134,44 ± 2,80 138,76 ± 5,74 136,60A ± 3,11 

Geral 115,67a ± 6,13 116,17a ± 7,55  

Relação entre 

consumo de água 

e Matéria Seca  

BTF 1,74Ab ± 0,02 2,02Aa ± 0,11 1,88 ± 0,07 
12,42 0,513 0,688 0,038 

ATF 1,99Aa ± 0,13 1,84Aa ± 0,09 1,92 ± 0,08 

Geral 1,87 ± 0,07 1,93 ± 0,07  
 (1) Resultados apresentados como Média ± Erro padrão; (2) Baixo teor de fibra; (3) Alto teor de fibra. 
a, b Médias na mesma linha sem uma letra em comum são diferentes pelo teste F (P<0,05). 
A, B Médias na mesma coluna sem uma letra em comum são diferentes pelo teste F (P<0,05). Comparação válida dentro 
de cada variável. 

 

O tipo de processamento não afetou o consumo de água. O teor de fibra nas rações experimentais influenciou 

o consumo de água (p < 0,0001), sendo 43,4% maior para as rações com alto teor de fibra em relação às de 

baixo teor. Segundo BERTECHINI (2006) a inclusão de fibra na dieta resulta em menor teor de energia/kg 

de ração, tendo como conseqüência um aumento no consumo da dieta. WARPECHOWSKY (1996) também 

observou aumento compensatório no consumo em frango de corte devido à diluição energética com o 

acréscimo de fibra na dieta. Portanto o aumento no consumo de matéria das rações com ATF observado no 

presente estudo é justificado pela sua menor densidade energética, consequentemente levando as araras a 

consumir mais água. As araras que receberam as rações com ATF apresentaram aumento no consumo de 

água 43,43% maior do que as que receberam as rações com BTF. Os resultados obtidos são coerentes com a 
literatura, pois para aves domésticas existe relação linear na proporção aproximada de 2:1, entre o consumo 

de água e matéria seca das rações (NRC, 1994). Resultados semelhantes foram observados por KALMAR et 

al. (2007) com papagaio cinza africano (Psittacus erithacus) e aos de KUMMEL (2007), trabalhando com 

Agapornis spp., que observou relação de 1,74 ml/g de MS, para dietas com alto conteúdo de fibra (5,89% de 

FB). Ocorreu interação significativa entre o teor de fibra e o tipo de processamento, resultado relacionado ao 

menor consumo de matéria seca das rações extrusadas quando comparadas às rações peletizadas. ROBBINS 

(1983) e NUNES (1998) ainda relacionam a necessidade de água como conseqüência da interação animal-

ambiente, sendo afetada, principalmente, pela temperatura e umidade do ar, taxa metabólica, e adaptações 

fisiológicas, comportamentais e anatômicas de conservação de água. Conclui-se que a inclusão de fibra às 

dietas para araras resulta em aumento de água como conseqüência do aumento no consumo de matéria seca 

das rações, independentemente do processamento aplicado na fabricação das rações. 
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Nas últimas cinco décadas, a soja tem apresentado uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimento 

populacional, ocupando papel fundamental na alimentação humana e animal nos cinco continentes 

(CARRARO, 2003). Paralelamente a expansão da cultura, surge um problema de ordem fitossanitária, 

fazendo com que a maioria das doenças de importância econômica também aumente, tanto em número, 
quanto em intensidade (GOMES et al., 2009). A soja é uma cultura de grande importância e, pelo seu alto 

teor de proteínas e óleo, destaca-se tanto para alimentação humana como animal. Para a implantação da 

cultura da soja os produtores utilizam-se, muitas vezes, de sementes não certificadas (BATISTA, 2007). As 

sementes utilizadas para propagação devem ser sadias e livres de patógenos. Sementes infectadas por 

doenças podem não apresentar viabilidade ou serem de baixo vigor. Sendo a semente um veículo de 

disseminação de patógenos, os quais podem, às vezes, causar surtos de doenças nas plantas, pois pequenas 

quantidades de inóculo na semente podem ter uma grande significância epidemiológica (PESKE et al., 

2006).Os patógenos Colletotrihcum dematium var. truncata (Schw.) Von Arx, Phomopsis sojae Lehman, 

Cercospora kikuchii (Matsu. & Tomoy) Gardner, Cercospora sojina Hara e Septoria glycines Hemmi, são os 

mais freqüentemente disseminados através das sementes (EMBRAPA, 2003). A maioria dos agentes 

etiológicos das doenças são transmitidos por sementes, principalmente as causadas por fungos, que reduzem 
o poder germinativo e podem ser disseminados, estabelecendo assim focos primários de infecção em novas 

áreas de cultivo. Dai a necessidade de realizar testes que, além da qualidade física, avaliem a fisiológica e  

sanitária das sementes, já que altas incidências de fungos poderão comprometer o estabelecimento da cultivar 

no campo e ocasionar focos iniciais de doença na lavoura e, conseqüentemente, baixo rendimento da cultura 

e infecção das sementes produzidas (HAMAWAKI, 2002). O objetivo desse trabalho foi determinar a 

qualidade sanitária de sementes de soja convencional variedade Sambaiba. A amostra de sementes de soja 

utilizada foi fornecida pela Embrapa Transferência de Tecnologia, através do escritório de Negócios de 

Imperatriz. A amostra foi devidamente identificada contendo informações sobre a variedade, origem e 

encaminhada ao laboratório de Fitopatologia, Microbiologia e Alimentos do Centro de Estudos Superiores de 

Imperatriz - Universidade Estadual do Maranhão. A sanidade das sementes foi analisada utilizando-se o 

método de ―Blotter test‖, onde as sementes de soja foram desinfestadas 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 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. Na analise sanitária a variedade 

convencional Sambaiba apresentou incidência fungica de apenas 35%. Na identificação fúngica foram 

detectados a incidência de 5 espécies de fungos: Fusarium semitectum, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 

Penicillium italicum, Trichoderma viride (Gráfico 1). 
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Grafico 1 – Incidência fúngica da semente de soja [Glycine max (L.) Merril] convencional Sambaiba.  

 

Dos fungos encontrados apenas o F. semitectum é patogeno em campo à cultura da soja, onde pode se 
detectar incidência de 38,28% para este fungo, sendo esta a maior incidencia fúngica encontrada na análise 

sanitária. Diversas espécies de Fusarium sp. têm sido relatadas, porém, em nossas condições, F. semitectum é 

o mais comum em sementes de soja , esta incidência torna-se importante, pois está diretamente relacionado a 

germinação podendo causar problemas semelhantes ao Phomopsis sp., esse fungo está comumente associado 

às sementes por sofrerem atraso de colheita ou deterioração por umidade no campo (HENNING, 2005). A 

incidência de F. semitectum encontrada é semelhante ao resultado encontrado por Hamawaki (2002) ao 

analisar sementes de soja da variedade FT-20 que apresentou incidência de 35,17%. Para HamawakI (2002) é 

comum a associação de F.semitectum e sementes de soja já que é um fungo habitante natural do solo em 

algumas áreas de plantio de soja na fase inicial de estabelecimento da cultura. Do gênero Aspergillus sp.  

foram encontrados as especies A. flavus (17,19%), A. niger (7,81%) encontrados na literatura como fungo de 

armazenamento, assim como o Penicillium italicum (16,41%) também detectado na amostra analisada.  O 
Trichoderma viride.(20,31%) também foi identificado na amostra analisada porem este fungo atua como um 

microrganismo antagonista, controlando a proliferação de muitos fitopatógenos. Pode se concluir que a 

variedade de sementes de soja convencial apresenta infestação fúngica e as espécies detectadas na análise 

sanitária foram F. semitectum, A. flavus, A. niger, P. italicum, T. viride. 

 

Palavras Chave: Soja, Sanidade, Fitopatógenos. 
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Foi realizado um levantamento etnobotânico na comunidade bom Jesus situado em imperatriz do Maranhão, 

verificou-se, a quantidade de pessoas que utilizam plantas medicinais, a família com o maior numero de 
espécies utilizadas como fitoterápicas,a parte da planta mais utilizada,o meio de aquisição da mesma,e a  

forma de preparo utilizada na comunidade,tendo como objetivo proceder um levantamento etnobotânicos das 

espécies vegetais mais utilizadas, com fins terapêuticos visando resgatar e preservar o conhecimento popular 

e cultural adquirido ao longo dos tempos, gerado assim  subsídios e informações em beneficio da população,  

a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas diretas , aplicando um formulário semi-estruturado , 

feito de maneira informal, as casas foram escolhidas aleatoriamente, foram entrevistados 65 famílias 

residentes da comunidade com idade que varia de 15 a 76 anos foram citadas no levantamento 22 plantas 

fitoterápicas distribuídas em 14 famílias.O uso das plantas medicinais, conhecido hoje como fitoterapia 

sempre esteve presente ao longo da historia da humanidade. As origens dessa prática terapêutica datam dos 

primórdios da espécie humana, já que esta sempre usou de plantas tanto na sua alimentação quanto com fins 

medicinais (ALMASSY JUNIOR et al, 2005). Sendo, cada vez maior o interesse sobre plantas e suas 
possíveis aplicações terapêuticas (WHO, 2002). Transformar os conhecimentos relacionados à natureza e 

trazer para o modo de vida é algo que as populações precisam construir saberes tradicionais são necessários 

para a conservação da biodiversidade, permite identificar melhor o uso de espécies nativas e as pressões a 

que ela estão submetidas (OMS,2000). A perpetuação do conhecimento sobre o uso de plantas como remédio 

vem gradativamente tornando-se uma pratica constante, pois, o uso desta medicina natural não se restringe 

somente ás zonas rurais ou ás desprovidas de assistência médica e farmacêutica, mas nos últimos anos, estão 

sendo utilizadas intensamente no meio urbano, como forma alternativa ou complementar aos tratamentos da 

medicina tradicional. (RODRIGUES; CARVALHO, 2001).A utilização de plantas medicinais tem recebido 

grande incentivo pela Organização Mundial de Saúde e o conhecimento tradicional é riquíssimo. A obtenção 

de substâncias ativas das plantas na maioria dos casos é baseada em informações da medicina popular. A qual 

se constitui numa forma de medicina que vem crescendo visivelmente ao longo dos anos, onde o principal 

fator a contribuir para esse crescimento é a evolução dos estudos científicos, que comprovam, cada vez mais, 
a eficácia das plantas medicinais, principalmente aquelas empregadas na medicina popular com finalidades 

terapêuticas. O ministério da saúde através do PNPMF (Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos) apresenta uma lista com 71 plantas medicinais, que poderão ser utilizadas como fitoterápicos 

pelo SUS, um dos principais princípios desse programa é a valorização dos conhecimentos tradicionais das 

comunidades e indígenas, além do fortalecimento da agricultura familiar. Incentivando a pesquisa e o cultivo 

dessas plantas de grande valor. Nesse sentido é extremamente necessário o envolvimento das universidades 

no sentido de orientar os moradores no cultivo dessas plantas, através de hortas medicinais em suas 

residências, permitindo assim terem plantas mais indicadas para o tratamento de doenças comuns e de menor 

gravidade. O estudo foi desenvolvido no Município de Imperatriz-MA na comunidade Bom Jesus, a coleta de 

dados foi realizada no período de janeiro a abril de 2011, contando com a colaboração de 65 famílias 

residentes na comunidade. A faixa etária dos entrevistados variou de 15 a 76 anos, dentre estes, 22 eram do 
sexo masculino e 43 do sexo feminino. No decorrer das entrevistas foram registradas todas as informações 

baseando-se em questionários semi-estruturados a cerca do modo de uso, preparo, parte do vegetal utilizada, 

forma de aprendizagem e aquisição das plantas. De acordo com Albuquerque, (2002), para uma pesquisa de 

qualidade em etnobotânica, além de informações referentes aos usos de plantas é importante salientar o 

registro de como são feitos esses usos e quais as partes dos vegetais utilizados pelo os mesmos. Através dos 

dados etnobotânicos das espécies utilizadas como fitoterápico na comunidade de Bom Jesus constatou-se que 

92% dos entrevistados faz uso de plantas (Gráfico1) onde seu cultivo se dá em suas próprias residências 

servindo como rede de transmissão do conhecimento tradicional sendo repassada para as demais faixas 

etárias proporcionado a continuidade do saber. O cultivo foi citado por 47 entrevistados (60,26%) sendo o 
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principal meio de obtenção da planta. Os entrevistados que não cultiva obtém a planta pelo vizinho (30,77%), 

mato (6,41) raramente eles compram de vendedores ambulantes (1,54%).(Gráfico 2) Foram mencionadas 

diferentes espécies vegetais utilizadas na medicina caseira, distribuídas em 14 famílias, com maior freqüência 

as espécies pertencentes às famílias Lamiaceae (22,7%), Rutaceae (13,6%), Fabaceae (9,1%), entre outras 

com indicação de apenas uma família cada, com o total de (54,5%).(Gráfico  3) As partes mais utilizadas das 
plantas foram as folhas seguida de raízes, cascas e frutos, indicadas para o preparo de medicamentos como 

chá, as folhas são tradicionalmente as partes mais utilizadas para tratamento medicinal popular, 

provavelmente devido uma maior facilidade de coleta e por estar presente na planta, durante a maior parte do 

ano.(Gráfico  4). A forma de preparo predominante na comunidade é o chá (38,27%) em seguida xarope 

(18,52%), Infusão (14,81%), decocção (12,36%), garrafada (12,34%), inalação (3,70%)(Gráfico 5) 
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As plantas medicinais têm sido muito utilizadas como recurso alternativo para a resolução de problemas da 

saúde humana. Mesmo com o avanço da indústria farmacêutica, a evolução da ciência de medicamentos, o 
uso de plantas superiores para a extração de substância ativa e material vegetativo ainda é indispensável. O 

uso adequado das plantas com propriedades farmacológicas traz uma série de benefícios para a saúde, 

ajudando no combate de doenças infecciosas, doenças alérgicas entre outros. Ainda hoje nas regiões mais 

pobres do Brasil e até mesmo nas grandes cidades, plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, 

mercados populares e encontradas em quintais residenciais (ANGRA; FRANÇA; BARBOSA, 2007). O 

material vegetal usado merece atenção especial quanto ao manuseio, alguns autores discutem a falta de 

preocupação com estes cuidados que podem levar à deterioração, tais como, a degradação de substâncias 

ativas, contaminação por parasitas, roedores, fungos e outros microrganismos (SILVA; FRANCO; 

MOLINARI, 1995). Alguns desses organismos apresentam substâncias tóxicas, tais como as micotoxinas 

liberadas por fungos, que põe em risco a saúde humana podendo levar até a morte do mesmo. As micotoxinas 

são metabólitos secundários, aparentemente sem qualquer função no metabolismo normal dos fungos. Elas 
são produzidas, ainda que não exclusivamente, à medida que o fungo atinge a maturidade (FREIRE et al, 

2007). O objetivo do presente trabalho foi realizar análise fitossanitária em cascas de jatobá (Hymenaca 

stilbocarpa Hayne) e angico (Anadenanthera colubrina), comercializados em Imperatriz – MA. As análises 

foram conduzidas no Laboratório de Fitopatologia, Microbiologia e Alimentos do Centro de Estudos 

Superiores de Imperatriz / Universidade Estadual do Maranhão. O material vegetal foi adquirido nas feiras 

municipais de Imperatriz, levando em consideração na análise somente as cascas. As plantas coletadas para 

análise foram o jatobá (H. stilbocarpa Hayne) e o angico (A. colubrina). As quais foram acondicionadas em 

sacos plásticos e identificas com o nome popular no local de compra. No laboratório, o procedimento de 

isolamento de fungos foi realizado em dois procedimentos: um sem desinfecção superficial e o outro com 

desinfecção superficial em ambiente asséptico. Foram retiradas, na base de 40 (quarenta) lascas, com 

aproximadamente 0,5cm² do material vegetal, onde 20 (vinte) fragmentos de material vegetal foram expostos 

a uma sequência de lavagens e o restante foi utilizado no procedimento sem desinfecção. O procedimento de 
desinfecção iniciou-se com uma lavagem que ocorreu em álcool a 70% durante 30 segundos, a segunda em 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2% durante 20 segundos, seguida de três lavagens com água destilada por 20 

segundos cada uma (Fig. 01). Após a desinfecção os fragmentos foram expostos a papel de filtro para a 

retirada do excesso de água. Após esse procedimento foram colocados 4 (quatro) fragmentos em cada placa 

de Petri em meio de cultura BDA. As placas foram devidamente vedadas e mantidas em condições de 

laboratório na temperatura de 25-30ºC, por 7 (sete) dias. Após esse período, foram preparadas lâminas com 

azul de metileno e em seguida observadas em microscópio óptico. Nas análises laboratoriais, as cascas 

(jatobá e angico) apresentaram uma infestação fúngica significativa, onde foi possível observar as seguintes 

espécies de fungos: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium moniliforme, Fusarium solani, 

Penicillium italicum, Penicillium expansium e Rhizopus (Gráfico 01). Nas análises os gêneros Aspergillus sp. 

e Fusarium sp. foram os que apresentaram maior infestação nas amostras. O material vegetal do angico 
apresentou maior infestação fúngica. O gênero Aspergillus sp.(Fig. 02) foi o de maior infestação na espécie 

do jatobá e do angico, com percentual representativo de 46% e 40,42% respectivamente , seguido do 

Fusarium sp. com percentual de 40,48% e 34,04% respectivamente. Os fungos filamentosos do gênero 

Aspergillus são fungos hialinos, saprófitos, encontrados no solo e na vegetação em decomposição e têm sido 

crescentemente, relatados em casos de infecções sistêmicas ou disseminadas. A patogenicidade destes fungos 

oportunistas está na alta concentração dos microconídios no ar, facilitando a sua inalação (LOYOLA, 2006). 

A incidência de fungos detectados nas cascas indica a exposição das plantas medicinais a condições 

incorretas de armazenamento podendo ocasionar doenças. Em Imperatriz- MA, as plantas coletadas para 

análise, estavam expostas em condições inadequadas, sendo encontradas em sacos plásticos com rasuras, no 
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chão em contato com a umidade, em bancadas, levando assim a condições de riscos para a saúde humana. 

Nos mercados, os materiais vegetais não apresentam padronização, ou seja, não são apresentados em 

embalagens e não apresentam rótulos. 
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A soja [Glycine max  (L.) Merrill] é o principal componente do agronegócio brasileiro, com o maior valor de 

produção agregado. Sendo considerada como uma das quatro maiores ―commodities‖ do mundo  (RIGA et 

al., 2001). Paralelamente a expansão da cultura, surge um problema de ordem fitossanitária, fazendo com que 
a maioria das doenças de importância econômica também aumente, tanto em número, quanto em intensidade 

(GOMES et al., 2009). A presença de fungos nas sementes constitui-se num problema de significativa 

importância, não só durante o armazenamento como também durante a germinação e emergência no campo, 

podendo torná-las desuniformes ou inaptas para produzir um bom estande (LUCCA FILHO, 2003). Dentre os 

patógenos transmitidos pelas sementes, os fungos são considerados os mais importantes, não somente devido 

ao maior número, mas também pelos prejuízos causados, tanto no rendimento quanto na qualidade de 

sementes. Na cultura da soja, existem diversos patógenos que causam prejuízos à qualidade das sementes, 

entre esses se destacam Phomopsis spp., Fusarium spp., Colletotrichum truncatum e Cercospora kikuchii 

(GOULART et al., 1999). Fusarium semitectum é o mais comum em sementes de soja, Este fungo, 

considerado por alguns autores como parasita fraco ou saprófita, foi propositalmente incluído entre os fungos 

fitopatogênicos, por causar problemas na germinação de maneira semelhante ao phomopsis sp. (HENNING, 
2005). A transmissão de patógenos, do ângulo da patologia de sementes, diz respeito à passagem de um 

patógeno de uma geração a outra. Por tanto a taxa de transmissão é um período de tempo para que o patógeno 

seja transportado da semente para um determinado tecido da plântula em desenvolvimento (SHAH et. al., 

2000). O objetivo deste trabalho foi quantificar a taxa de transmissibilidade do F. semitectum das sementes 

para plântulas de soja transgênica variedade BRS Valiosa RR. A pesquisa foi conduzida na casa de vegetação 

do Centro de Difusão Tecnologica-CDT em Imperatriz-MA e no laboratório de Fitopatologia, Microbiologia 

e Alimentos da Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Estudos Superiores de Imperatriz. A amostra 

de sementes de soja transgênica BRS Valiosa RR foram semeadas em bandejas plásticas, de 41 cm de 

comprimento x 28 cm de largura x 10 cm de altura, sendo semeadas 9 bandejas, contendo substrato 

autoclavado, constituído pela mistura de solo de horizonte ―B‖ e areia grossa, na proporção de 3:1. As 

plântulas foram coletadas em três épocas, aos 15, 30 e 45 dias após a semeadura, para avaliação da 

transmissibilidade dos patógenos. De cada plântula, destacaram-se a raiz primária, o coleóptilo e as folhas. 
Realizou-se a assepsia do material em hipoclorito de sódio (1%) por 3 min, seguido de 2 lavagens com água 

esterilizada. Os tecidos vegetais foram plaqueados em placas de Petri (previamente esterilizadas), com 8,5 

cm de diâmetro, contendo meio de cultura BDA (Batata-Dextrose- Ágar). O material foi incubado durante 

sete dias em fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro e a partir de então foi considerado infectado 

o órgão em que se observou colônia e/ou estruturas do fungo. Os dados foram expressos em taxa de 

transmissão do fungo da semente, para cada órgão da plântula, em função da incidência destes nas sementes e 

estruturas respectivas. Para cálculo da taxa de transmissão usou-se a seguinte fórmula de TEIXEIRA; 

MACHADO (2003):   

 

T.T(%) = T.I (%) x 100 

I.S (%) 
 

Em que: T.T = Taxa de transmissibilidade; T.I = taxa de infecção em orgãos da plântula por fungos; I.S = 

incidência do fungo em sementes avaliadas no ―Blotter test‖. 

O Fungo F. semitectum apresentou transmissibilidade nas três épocas avaliadas e em todos os órgãos das 

plântulas de soja. apresentou incidências média de 23,29 %, 23,60 % e 25,48 % para folhas, coleóptilo e raiz 

respectivamente (Tabela 1).  
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Tabela 1 – percentagem de transmissibilidade de F. semitectum de sementes para diferentes órgãos de 

plântulas de soja. 

 

Dias após a 

semeadura 

Incidência (%) 

Folhas Coleóptilo Raiz 

15 dias 24,89% 28,47% 24,90% 

30 dias 19,25% 21,99% 24,75% 

45 dias 25,75% 20,35% 26,79% 

Média 23,29% 23,60% 25,48% 

 

O  menor percentual médio de transmissibilidade foi detectado nas folhas das plântulas (23,29%) e o maior 

na raiz (25,48%). Levando em consideração as épocas de avaliação, pode-se observar que todos os órgãos 

incubados para determinação da transmissibilidade aos 30 dias apresentaram decréscimo no percentual de 

transmissibilidade e aos 45 dias aumentaram. Sartori (2004) ao determinar a transmissão de F. moniliforme 

em plântulas de milho detectou a incidência do fungo em todos os órgãos incubados e em todas as épocas de 

avaliação aos 15, 30 e 45 dias após a semeadura. 

 

Palavras-chave: Transmissibilidade, Fusarium Semitectum, Sementes de Soja 
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A subordem Heteroptera juntamente com a subordem Homoptera constituem os verdadeiros Hemípteros. Das 

várias infra-ordens de heterópteros, sendo Leptopodomorpha, Gerromorpha e Nepomorpha estão associadas a 

ambientes aquáticos (Schuh & Slater, 1995). Os Nepomorpha são insetos verdadeiramente aquáticos e 

encontrados nas margens dos corpos d‘água. Gerromorpha composta por insetos semi-aquáticos que se 

deslocam sobre a película d‘água e plantas flutuantes (Nieser & Melo, 1997). Atualmente existem cerca de 
3800 espécies da fauna aquática e semiaquática registradas para o mundo (Merritt & Cummins, 1996). Na 

América do Sul Tropical, são registradas até o momento aproximadamente 900 espécies, distribuídas em 81 

gêneros (Froehlich, 1999). Os heterópteros são considerados predadores aquáticos e alimentam-se do 

conteúdo pré-digeridos de suas presas (Nieser & Melo, 1997). Habitam vários ambientes aquáticos incluindo 

marinho, estuarino, lótico e lêntico, constituindo uma importante subordem de insetos nos ecossistemas 

límnicos (Neri et. al.). São considerados indicadores ambientais por responder rapidamente as perturbações 

ambientais antrópicas (Vianna & Melo, 2003). Estudos de Heteroptera para o estado do Maranhão e 

município de Caxias ainda são escassos e frente à carência é necessário obter conhecimentos sobre a 

biodiversidade local e da utilização da fauna como indicadora da qualidade ambiental. O presente trabalho 

teve como objetivo realizar levantamento faunístico da heteropterofauna aquática e semi-aquatica em 

igarapés da Área de Preservação Ambiental do Inhamum, município de Caxias, Maranhão. As coletas foram 
realizadas em período seco (outubro - dezembro/2010) e período chuvoso (fevereiro - abril/2011), cada coleta 

teve duração de cinco dias consecutivos, em cinco igarapés: Inhamum e Soledade (2º ordem), Sumidouro do 

Padre I, Sumidouro do Padre II e Areia Branca (ambos de 1º ordem) (Fig. 1). Foram avaliados fatores 

ambientais, físicos e físico-químicos como: largura, profundidade, velocidade da corrente, vazão, cobertura 

de dossel, tipo de substrato, tipo de vegetação ripária e de leito, área de remanso (poção) ou correnteza para 

serem utilizados em futuros trabalhos. Em cada igarapés, foi amostrada uma seção de 50m, dividida em cinco 

pontos, com 10m cada. Os espécimes coletados com auxilio de peneira entomológica, rede entomológica em 

D (rapiché) e catação manual. Foram examinados substratos como: bancos de folhas, troncos e raízes 

submersas na correnteza, e macrófitas, em áreas de correnteza ou remanso. O material coletado foi 

examinado no local, acondicionado, e transportados ao Laboratório de Entomologia Aquática do CESC – 

UEMA, fixados em álcool etílico a 80% e, identificados no nível de família. Dos resultados obtidos, foram 

coletados, 183 exemplares, sendo: 121 pertencentes à família Naucoridae; 47 de Veliidae; 13 de Nepidae e 
somente dois exemplares da família Gerridae. A família Naucoridae com 66,12% foi a mais abundante em 

todos os igarapés, com exceção do igarapé Inhamum (A), com 35 exemplares, em contrapartida foram 

obtidos 39 (25,68%) espécimes de Veliidae.  Gerridae com 1,09% foi a família menos representativa nos 

igarapés amostrados, ocorrendo apenas para o igarapé Inhamum (Tab. 1;  Fig. 2). A região necessita ainda de 

estudos a serem realizados referente a subordem para que possa servir de suporte a outros trabalhos referente 

a entomofauna aquática da região e para essa localidade.  
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O gênero Thrichomys pertence à família Echimyidae e apresenta habitat terrestre e semi-arborícola diurno e 

noturno, mas preferencialmente crepuscular (STREILEN, 1982). Habita áreas abertas e florestais da caatinga, 

do cerrado e do pantanal. Neste grupo, assim como para os demais roedores, a classificação taxonômica 

geralmente é feita com base em estudos morfológicos, o que dificulta a diferenciação de espécies devido às 
semelhanças apresentadas. Segundo Bonvincino et al., (2008) este gênero ocorre em várias regiões do Brasil 

entretanto neste estudo não há registro para o Estado do Maranhão. Já Abreu et al., (2010) em um trabalho 

realizado em áreas de cerrado na região de Balsas (sul do Maranhão) aponta a presença deste gênero,  porém 

sugere que mais estudos sejam realizados para ter-se uma maior confiabilidade quanto a distribuição deste 

gênero. Diante desse contexto objetivou-se neste trabalho utilizar dados moleculares para validar a ocorrência 

deste gênero para o estado do Maranhão, uma vez que os dados de ocorrência deste gênero são incipientes 

para o Estado. ―A área de estudo foi Área de Proteção Ambiental do Inhamum que está localizada na parte 

centro leste do estado do Maranhão na cidade de Caxias entre as coordenadas 04º53‘30‖ S e 43º24‘53‖ W à 

margem da BR 316 cerca de 4 km do perímetro urbano (Neres & Conceição, 2010). Armadilhas diferentes do 

tipo queda (sherman e tomahawk) foram usadas neste estudo, sendo o mesmo licenciado pelo IBAMA 

número: 25746-1. O espécime foi obtido a partir da armadilha tomahawk, uma identificação prévia foi 
realizada baseada em características externas (pele e crânio) que apontou o espécime como pertencente ao 

gênero Thrichomys (Figura 1). DNA total foi extraído usando protocolo de fenol clorofórmio. A integridade 

da molécula foi visualizada em um mini gel de agarose a 1%. Fragmento de uma região de gene mitocondrial 

foi isolado e amplificado a partir do DNA total através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

usando-se primers específicos. Os produtos da PCR foram sequenciados utilizando-se o método 

didesoxiterminal (Sanger et al., 1977) no seqüenciador automático de DNA 3500. Realizou-se as análises 

moleculares com representantes de vários gêneros e a partir de vários softwares com adição de sequencias do 

Genbank: T. apereoides (AF422890) e T. aperoides (AF422889). Thrichomys sp (representante da APA do 

Inhamum Maranhão) agrupou fortemente com T. apereoides ( Figura 2 - clado I). Este estudo permitiu 

observar que tanto a identificação morfológica quanto a molecular apontaram o espécime como sendo 

pertencente ao gênero Thrichomys, sendo este o primeiro registro do gênero para a APA do Inhamum e mais 

um registro para o estado do Maranhão. Sendo assim, os resultados obtidos evidenciaram a ocorrência do 
gênero Thrichomys para o estado do Maranhão, no entanto sugere-se que estudos em diferentes áreas do 

estado aliadas a análises morfológicos e moleculares sejam feitas no sentido de elucidar a distribuição deste 

gênero, bem como, registro de espécies para o Estado.  
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Figura 2: Árvore filogenética de Agrupamento de Vizinhos (NJ) observada entre os espécimes de roedores 

da APA do Inhamum utilizando-se o modelo Tamura-Nei. Os valores dos ramos correspondem aos valores 

de bootstrap. 

 

Palavras-chaves: Inhamum, Maranhão e Thrichomys 
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Os peixes atualmente compreendem mais de 20 mil espécies, a metade dos vertebrados conhecidos. Na 

América do Sul encontra-se a mais rica ictiofauna de água doce do mundo, porém a avaliação e compreensão 

dessa rica diversidade são negativamente afetadas pelo conhecimento incompleto de sua ecologia, biologia e 

sistemática. Estudos realizados na bacia do rio Itapecuru no Estado do Maranhão possibilitaram conhecer e 
catalogar sua fauna de peixes (PIORSKI et al., 1998 e BARROS et al., 2011). A Área de Preservação 

Ambiental (APA) do Inhamum está localizada à margem esquerda da BR-316 no município de Caxias/MA 

(FERNANDES et al., 2007), apresenta um alto potencial hídrico, com várias coleções de águas formando 

piscinas naturais ao longo de toda sua extensão (Figura 1). No entanto, nenhum estudo foi realizado nas 

coleções de água desta APA na tentativa de catalogar sua biodiversidade ictiofaunística. Portanto fazem-se 

necessários trabalhos de levantamento faunístico, pois este constitui o passo inicial e indispensável para 

estudos biológicos e de manejo de uma área. Neste contexto e considerando o desconhecimento da ictiofauna 

que habita os cursos d'água da APA do Inhamum, nosso objetivo foi realizar levantamento das espécies de 

peixes de riachos que ocorrem na área de estudo, fornecendo listas taxonômicas e figuras das espécies 

coletadas na área de estudo. 

 
Coletas foram realizadas mensalmente na 

Área de Preservação Ambiental do 

Inhamum no Município de Caxias/MA 

utilizando-se apetrechos de pesca como 

tarrafas, puçás, peneira redondas de arame 

e redes de armação metálica. A 

identificação taxonômica foi realizada 

com o auxílio de literatura científica 

(CASATTI, et al., 2001, OYAKAWA, et 

al., 2006) e confirmada por especialistas. 

Um total de 184 espécimes foi coletado, 

pertencentes a cinco ordens de peixes, oito 
famílias e 11 espécies (Tabela 1 e Figura 

2). Em termos de número de espécies, a 

ordem mais representativa para a 

ictiofauna de riachos do Inhamum foi 

Characiformes (76%), seguida por 

Perciformes (11,4 %) e Siluriformes 

(8,7%), enquanto que as famílias mais 

representativas foram Characidae, 

Lebiasinidae, Cichlidae e Pimelodidae.  

A composição da ictiofauna da APA do 

Inhamum apresentou aspecto 
característico daquelas de riachos, onde se 

observou uma dominância absoluta de 

espécimes da ordem Characiformes. Em 

outros estudos realizados em riachos não estuarinos da região neotropical este mesmo padrão de composição 

tem sido encontrado, como observado em riachos da Amazônia. No entanto, em um levantamento das 

espécies de peixes de riacho que ocorrem no Parque Estadual Morro do Diabo bacia do Alto Rio Paraná/SP 

realizado por Casatti, et al. (2001) foram coletadas 22 espécies, pertencentes a cinco ordens e 11 famílias, 

num total de 1.573 espécimes, com predomínio da Ordem Siluriforme, seguido por Characiformes. 
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Tabela 1. Peixes coletados em riachos da APA do Inhamum, Caxias, MA. 

Ordem Família Espécie 

Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

 Characidae Hemigrammus guyanensis Géry, 1959 

  Bryconops sp 

 Lebiasinidae Nannostomus beckfordi Günther, 1872 

Siluriformes Pimelodidae Pimelodella sp 

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotos carapo Linnaeus, 1758 

 Sternopygidae Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 

Perciformes Cichlidae Aequidens tetramerus (Heckel, 1840) 

  Crenicichla menezesi Ploeg, 1991 
  Crenicichla sp 

Cyprinodontiformes Rivulidae Rivulus sp 

 

Figura 2. Espécies confirmadas da APA do Inhamun A) Aequidens tetramerus (Heckel, 1840); B) 

Crenicichla menezesi Ploeg, 1991); C) Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) D) Gymnotos 

carapo Linnaeus, 1758 E); Bryconops sp: F) Rivulus sp, o de cima é femea e o de baixo macho; G) 

Hemigrammus guyanensis Géry, 1959 H): Nannostomus beckfordi Günther, 1872. 

 

Palavras-chave: levantamento, água doce, biodiversidade 
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Popularmente a espécie Morinda citrifolia L.é conhecida como noni, de origem hawaiano, dependendo de 

cada país e região ele apresenta outros nomes como: Indian mulberry, nuna ou ach (India), ba ji tian (China), 

nono (Taiti e Raratonga), cheesefruit, great morinda e canary Wood (Austrália), mengkudu (Malásia), nhau 

(sudeste da Ásia), painkiller tree ou polynesian bush fruit (Caribe), grand morinda (Vietnam) e bumbo 

(África) conforme Correia (2010). A M. citrifolia L. é um arbusto que pode medir de 3 a 10 metros de altura. 

Trata-se de uma pequena árvore perene e de clima tropical e temperado, que cresce frequentemente em 

regiões florestais e em áreas costeiras, com cerca de 400 metros acima do nível do mar. Desenvolve-se bem 

em solos vulcânicos ricos em minerais, apesar de também se desenvolverem em solos arenosos ou muito 
úmidos. O tronco do noni é caracterizado pelo formato ereto que ele adquire. Os galhos jovens são angulares 

e observam-se ranhuras (estrias). As folhas são elípticas, opostas com margens onduladas, possuindo 

coloração verde brilhante na face superior e opaca na face inferior. A inflorescência é composta pequenas 

flores brancas e em seguida amarelas com formato tubular. Os frutos são ovóides e tornam-se amarelos ou 

brancos opalescentes quando maduros. Eles possuem a superfície grumosa coberto de secções com formato 

poligonal, podendo crescer a 12 cm ou mais de comprimento (WANG et al., 2002; McCLATHEY, 2002). A 

planta do noni tem sido usada pelos Polinésios por mais de 2000 anos, tanto como alimento como para fins 

medicinais. De acordo com a medicina tradicional e popular, dentre as afecções e enfermidades mais tratadas 

encontram-se: alergia, artrite, asma, infecções bacterianas, câncer, depressão, diabetes, hipertensão, 

distúrbios menstruais, musculares, obesidade, úlceras gástricas, dores de cabeça, inibição sexual, insônia, 

estresse, problemas respiratórios, AIDS, esclerose múltipla e até dependência de drogas (WANG et al., 2002; 
McCLATHEY, 2002). Estudos científicos sobre o uso do noni revela que esta planta é um forte agente 

terapêutico que previne e cura diversas doenças, sendo utilizada principalmente para estimular o sistema 

imunológico no combate de infecções virais, bactérias, fúngicas, parasitárias e efeitos do envelhecimento, 

como pequenas dores e falta de energia até doenças mais graves (SILVA, 2010). Pesquisas revelam que as 

folhas do noni apresentam boa citotoxidade e possíveis relações antitumorais (CASTRO et al, 2010). A 

atividade antiparasiticida é esperada na planta noni, a qual possui o poder de matar ou expelir o parasita 

(FAHS, 2002 apud BRITO et al, 2008).  As folhas foram coletadas pela manhã, em seguida  lavadas e  secas 

em temperatura ambiente e em local ventilado durante 15 dias. Depois de secas, as folhas foram trituradas no 

liquidificador, em seguida colocou-se o material triturado dentro de um recipiente vazio e pesou-se em 

balança analítica 50g da amostra, segundo as informações de Barbosa (2001).Depois de pesado, o material 

foi transferido para um recipiente de vidro, onde acrescentou 250mL de álcool etílico hidratado a 96% até a 

completa submersão do material, logo depois, o recipiente foi fechado e vedado com papel alumínio. Após 
uma maceração de 4 dias, o material foi filtrado, primeiramente com gase para o recolhimento do resíduo, o 

extrato obtido foi refiltrado com  papel filtro sendo transportado para um Becker com auxílio de um funil de 

vidro e levado para a estufa por 2 horas para ficar mais concentrado, obtendo 100 mL de extrato. Logo depois 

o extrato foi colocado num recipiente com tampa, vedado novamente com papel alumínio e guardado na 

geladeira para a realização dos testes fitoquímicos de acordo com técnicas de Barbosa (2001) e Matos (1997). 

Os resultados mostraram a presença de alcalóides, flavonóides, saponinas e açúcares redutores. Segundo 

Elkins, 1997 apud Silva, 2010, relatou que a folha do noni é constituída por aminoácidos (alanina, arginina, 

acido aspártico, cisteina, cistina, glicina, acido glutâmico, histidina, leucina, isoleucina, metionina, 

fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, e valina), antraquinonas, glicosídeos, componentes 

fenólicos, resinas, B-sitosterol e ácido ursólico. Neste estudo não foram confirmados a presença de 

componentes fenólicos. A diferença nos resultados reforça  a hipótese de que o local onde a planta é 
cultivada influencia na concentração de componentes químicos. Portanto, os princípios ativos confirmados no 

extrato da Morinda citrifolia L. podem apresentar ações terapêuticas. Os flavonóides apresentam ações 

antioxidante e anti-inflamatória. Os alcalóides atuam no sistema nervoso central do corpo humano como 



730 

 

analgésico, anestésico As saponinas possuem propriedades antiinflamatórias (FIGUEREDO,2009). Em 

relação aos testes fitoquímicos, este trabalho mostrou cientificamente a presença de alcalóides, saponinas, 

flavonóides e açucares redutores na folha de Morinda citrifolia L. que são de grande importância 

terapêutica. É de suma importância que tais constatações sejam disseminadas para a população para que ela 

possa utilizar de forma correta tais benefícios naturais dessa planta. 
 

 

Tabela 1. Resultados dos metabólitos secundários encontrados no extrato da Morinda citrifolia L. 

 

  

Metabólitos secundários 

  

PRESENTE 

  

  

AUSENTE 

  

 Alcalóides X   

 Fenóis   X 

 Taninos   X 

Saponinas X   

Polissacarídeos   X 

Açúcares redutores X   

Glicosídeos   X 

Flavonóides X   

Leucoantocianidinas   X 

Catequinas   X 

Flavononas 

 

  X 

   Fonte: Pesquisa laboratorial, 2011 

  

 Palavras-chave: Boophilus microplus, larvas, fitoterápico, teste in vitro  
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A espécie Platonia insignis Mart, arbórea de grande porte, com dispersão natural, na Amazônia brasileira, 

atingiu os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, e Tocantins. Na direção da região Nordeste do 

Brasil, a dispersão alcançou os estados do Piauí e do Maranhão (LIMA, 2007). O consumo humano da 
semente do bacuri vem aumentando gradativamente, sendo que seu valor nos princípios ativo é sobejamente 

conhecido por todos os leigos de maneira ensinada de geração a geração, dispondo, de alto uso na medicina 

popular. Como conseqüência, tem-se, a grande exploração através dos óleos utilizados no uso como 

cosmético (LIMA, 2007). Uma das características anatômicas marcantes da família Clusiaceae é a presença 

de canais e cavidades secretores esquizógenos em todos os tecidos, onde são elaborados e secretados diversos 

metabólitos secundários. Suas folhas apresentam cavidades secretoras resiníferas, sendo algumas delas 

produtoras de resinas aromáticas que, somadas aos canais secretores, promovem o acúmulo de diversos tipos 

de metabólitos secundários, tais como xantonas e cumarinas (BACURI, 2010). O presente trabalho teve 

como objetivo a determinação dos metabólitos secundários na semente da espécie P. insignis Mart  (bacuri).  

As sementes do bacuri(figura 01),foram coletadas na Zona Rural de Riachão-MA, armazenadas em sacos 

plásticos e encaminhados aos laboratórios de Fitopatologia, Microbiologia e Alimento, Biologia e Química 
da UEMA, para realização dos testes fitoquímicos de acordo com Barbosa (2001) e Matos (1997). Os frutos 

após a coleta foram lavados e colocados para secar a temperatura ambiente, removeu se a casca, o endocarpo 

do fruto e em seguida o tegumento da semente. As sementes depois de retirado o tegumento foram cortadas 

em rodelas, e em seguida postas para secar a temperatura ambiente durante quatro dias. Depois de secas 

foram trituradas seis sementes de bacuri  no triturador mecânico, triturou-se até ficar em pó (sem água), 

pesou-se em seguida na balança analítica de precisão 50g da amostra. Transferiu-se para um recipiente de 

vidro e acrescentou-se 150 mL de álcool etílico, ficando submerso o material. O recipiente foi vedado com 

folha de alumínio. Deixado em maceração por 3 dias. Ao final do prazo foi filtrado no papel filtro sendo 

transportada para o Becker com auxílio de um funil de vidro, obtendo 50 mL de extrato. Em seguida foi 

levado a estufa por 1 hora ficando apenas 40 mL de extrato, e depois vedado novamente com folha de 

alumínio e colocado na geladeira para conservação e determinação dos metabólicos secundários, conforme as 

informações de Barbosa (2001); Matos (1997). No resultado dos testes (tabela 1), estão presentes, os 
alcalóides que podem ser responsáveis pela paralisia dos músculos, usado como anestésico tranquilizante e 

diminuidor da sensação de dor. Os fenóis e taninos flobafénicos ( taninos catéquicos ou condensados), 

conhecidos por suas ações antitumorais, tem efeitos inibidores de tumores, pela formação de radicais livres 

estáveis, inibem a peroxidação de lipídios e outras substâncias de poder antisépitico, antioxidantes, 

antiinflamatório e adstringente capaz de cicatrizar feridas. Os flavonóides (flavanonas e flavanonóis), que 

tem ações antioxidantes, antialérgica e antihemorrágica. A cumarina ,possuidora de propriedades antibióticas, 

bronco dilatador, fungicida, anticoagulante, antibacteriana, anestésica, existe casos de tratamentos contra o 

câncer. Portanto, através dos testes fitoquímicos foi possível determinar os princípios ativos, flavanonas, 

flavanonóis, açúcares redutores, alcalóides, cumarina, fenóis e taninos presentes na semente da espécie P. 

insignis Mart .  
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Tabela 01: Resultados encontrados no extrato hidrofílico de sementes de P. insignis Mart (bacuri), de 

ocorrencia no município de Riachão – MA, 2011. 
 

METABÓLITOS 

SECUNDÁRIOS 
RESULTADOS DOS EXTRATOS HIDROFÍLICOS 

Alcalóides  Presente 

Fenóis Presente 

Taninos Presente 

Saponinas Ausente 

Açucares redutor Presente 

Flavonóides Ausente 

Antocianinas Ausente 

Antocianidinas Ausente 

Flavanonas Presente 

Flavonóis Ausente 

Xantonas  Ausente 

Chalconas Ausente 

Auronas Ausente 

Flavanonóis Presente 

Leucoantocianidinas Ausente 

Leucoantocianidinas Ausente 

Leucoantocianidinas Ausente 

Cumarina Presente 

 

  Fonte: Pesquisa laboratorial, 2011. 

 

Palavra chave: Bacuri, Metabólitos secundários, semente. 
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ITAPECURU 

 

Orientandas: Ediane Soares MARTINS, Elaine da Silva LIMA, Katiane dos Santos LOBO, Maria Ediane 

CONRRADO, Tatiane da Silva BACELAR - Acadêmicas do curso de Ciências Biológicas Licenciatura- 
CESC/UEMA  

 

Orientadora: Margarita Valdesprieto ROCHE 

Profª M. Sc. do CESC/UEMA 

 

O Rio Itapecuru, é importante para o estado do Maranhão, tendo em vista que é fonte de abastecimento de 

água para a capital deste Estado, São Luis. Em tempos recentes a ação antrópica tem aumentado muito ao 

longo do rio, como desmatamento para a plantação de soja e pasto, atividade agro pastoril, lançamento de 

esgotos sanitários. O rio que é o principal rio maranhense encontra-se bastante assoreado e com as coberturas 

vegetais ribeirinhas sensivelmente danificadas na quase totalidade do seu percurso. Este estado de 

degradação da cobertura ciliar do Rio Itapecuru está provocando um alargamento da sua calha e uma 

conseqüente redução do seu volume de água, sobretudo nos períodos fora da quadra chuvosa. (LEMOS, 
2006). A bacia hidrográfica do rio Itapecuru situa-se na parte centro-leste do Estado do Maranhão, entre as 

coordenadas 2°51‘ a 6°56‘S e 43°02‘ a 43°58‘W (ALCÂNTARA, 2003). Abrange uma área de 52.972,1 

Km2, que corresponde a cerca de 16% das terras do Maranhão. Limita-se a sul e leste com a bacia do rio 

Parnaíba através da serra do Itapecuru, chapada do Azeitão e outras pequenas elevações, a oeste e sudoeste 

com a bacia do Mearim e a nordeste com a bacia do Munim. (ALCÂNTARA, 2003). Os efeitos combinados 

da urbanização e das demais atividades antropogênicas associadas ao rápido crescimento populacional das 

últimas décadas são facilmente visualizados nos ecossistemas. A crescente ocupação urbana provoca na 

maioria das vezes a retirada da mata ciliar o assoreamento do leito e do rio, conseqüentemente, 

transbordamento dos mesmos, quando ocorrem eventos pluviométricos de grande escala (PINTO et. al., 

2009). Os esgotos domésticos degradam o meio ambiente de uma forma tão agressiva que podemos 

considerar uma prática sem volta e que em contato com as águas dos riachos, ocasiona poluição do lençol 
freático e disseminação de doenças. Um dos maiores desafios é a construção de um paradigma em que o 

meio ambiente seja um potencial produtivo sustentável, isto significa que materializar o pensamento 

complexo numa nova racionalidade social que integre os processos ecológicos, econômicos, tecnológicos e 

culturais para gerar um desenvolvimento alternativo com sustentabilidade em todas as suas dimensões, tanto 

socioambientais, econômicas, éticas, políticas como culturais (LAGO, 2008). O presente trabalho objetivou 

analisar os principais fatores que contribuem para a degradação do rio Itapecuru, e os efeitos que esta ação 

pode causar no rio. As coletas foram realizadas em fevereiro e março de 2011, nos bairros Centro, Trezidela 

e Cangalheiro, localizados no perímetro urbano do município de Caxias-MA que está localizado no médio 

Itapecuru. Foi aplicado um questionário sócio-ambiental para 150 moradores residentes próximo aos três 

pontos do rio, contendo nove perguntas fechadas ou objetivas, para verificar o nível de conhecimento dos 

moradores sobre meio ambiente e preservação do mesmo e com isso propor meios para conscientizar a 

população sobre os riscos causados pela poluição, na tentativa de propor medidas que sejam viáveis à 
conservação do rio mostrando a bacia do rio Itapecuru em Caxias-MA (fig.1). Quando perguntados quanto 

tempo moram às margens do rio, 66,68% dos moradores responderam a mais de 10 anos. 85,34% dos 

moradores afirmaram que seu bairro possui coleta de lixo regularmente. Na pergunta ―Você já tomou alguma 

atitude para preservar o rio?‖, 61,34% dos entrevistados disseram que não. Quando perguntados sobre o que 

acontece quando o lixo é jogado às margens do rio, 80,68% citaram o aumento da poluição da água como 

principal conseqüência causada pelo lixo. 98% dos moradores disseram que o Rio Itapecuru possui alguma 

importância para a cidade de Caxias. Em relação ao que deve ser feito para a preservação do rio, 56,67% dos 

entrevistados disseram que deve haver uma maior conscientização por parte dos próprios moradores. Quanto 

perguntados se já jogaram lixo no rio, 86% dos moradores disseram que não. Porém, quanto perguntados se 

já viram alguém jogando, 62% responderam que sim. Na pergunta ―O lixo jogado no rio pode causar algum 

dano à saúde da comunidade?‖, 95,34% dos entrevistados responderam que sim. Na bacia hidrográfica do 
Itapecuru todos os esgotos domésticos e os industriais são lançados diretamente no rio sem nenhum tipo de 

tratamento, considerada a agressão mais comum, se constituindo a maior carga poluidora, resultado da 

aglomeração urbana. (Gráfico 1). A maioria dos moradores reside a mais de 10 anos nas proximidades do rio. 

Os três bairros possuem coleta de lixo regularmente. Os moradores citaram o aumento da poluição da água 

como principal conseqüência causada e efeito do lixo. Os entrevistados disseram que deve haver uma maior 

conscientização por parte dos próprios moradores para a preservação do rio, que é um dos maiores 

abastecedores do maranhão. 
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Palavras-chave: Rio Itapecuru. Lixo. Degradação. 
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A ordem Plecoptera possui atualmente no mundo, aproximadamente 3.500 espécies distribuídas em 16 

famílias. Possui ampla distribuição em todos os continentes, exceto na Antártida (Hynes, 1976; Zwick, 

2000). No Brasil existem hoje cerca de 143 espécies descritas e distribuídas em duas famílias, 

Gripopterygidae e Perlidae (Froehlich, 1969, 1981, 1990, 1993, 1994, 1998, 2001, 2002; Stark, 2001). Os 

imaturos são comuns em águas correntes limpas e, juntamente com Ephemeroptera e Trichoptera, são 
utilizados em programas de biomonitoramento da qualidade da água (Rosenberg & Resh, 1993). Para o 

Estado do Maranhão e município de Caxias, estudos sobre a ordem ainda é insipiente, necessitando ampliar o 

conhecimento sobre a ordem. Neste sentido o objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento 

faunístico de imaturos da ordem Plecoptera na área de Preservação Ambiental do Inhamum. As coletas foram 

realizadas em riachos/igarapés na APA Inhamum no Município de Caxias-Ma (Figura 1), localizada entre as 

coordenadas 04º 53‘ 30‘‘S/43º 24‘ 53‘‘W, à margem esquerda da BR-316 (Costa, 2009). Possui dois tipos de 

vegetação distintos: a mata ciliar, com árvores de grande porte mostrando-se predominante, e a vegetação 

tipo cerrado, caracterizada por árvores tortuosas de pequeno porte, arbusto e gramíneas (Fernandes et al., 

2007; Costa, 2009). Os imaturos foram coletados no período de outubro de 2010 a maio de 2011, nos 

períodos seco e chuvoso, durante cinco dias consecutivos. As coletas foram realizadas em cinco 

riachos/igarapés de 1ª e 2ª ordem. Em cada local, uma seção de 50m foi amostrada. As larvas foram coletadas 
com auxílio de uma rede entomológica aquática em D (rapiché) e catação manual, sendo removidos os 

substratos troncos, folhas e raízes em áreas de correnteza e remanço da jusante para montante. Foram 

coletados 145 exemplares de larvas de Plecopteros distribuídas em uma única família, Perlidae, e 

apresentando um único gênero: Anacroneuria ssp. Os espécimes apresentaram abundância e frequência 

variada em cada igarapé: Inhamum com 43,44% (n=63) dos espécimes coletados, Soledade 0,68% (n=1), 

Sumidouro do Padre I 23,44% (n=34), Sumidouro do Padre II 15,17% (n=22) e Areia Branca com 17,24% 

(n=25). O Igarapé Inhamum apresentou um maior numero de espécimes e o Igarapé Soledade o menor 

numero (Figura 2, Tabela 2). Dos substratos coletados folhas e raízes foram os mais representativos 

respectivamente (Tabela 1). Segundo a literatura o gênero Anacroneuria é o mais representativo e com ampla 

distribuição, não diferindo deste estudo. A sua maior presença em folhas deve está relacionada aos igarapés 

serem de pequeno porte e geralmente as folhas e raízes serem os substratos mais presentes e servindo de 

aporte a maioria das espécies presentes. Existem poucos gêneros e espécies conhecidas para o Brasil, 
havendo a necessidade de associação dos imaturos aos adultos em laboratório para um maior conhecimento 

da ordem (Figura 3). As informações taxonômicas poderão ser disponibilizadas e utilizadas como ferramenta 

para aprimorar estudos de avaliação de impacto ambiental sobre os ambientes lóticos do Estado do 

Maranhão. 
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Tabela 1: Distribuição do gênero Anacroneuria ssp (Plecoptera, Perlidae) por substrato. 

 

GÊNEROS Substratos   

  Tronco Folhas Raiz Total 

Anacroneuria 0 94 51 145 

Total 0 94 51 145 

% 0 64,82 35,17 

  

 

Tabela 2: Distribuição do gênero Anacroneuria ssp. (Plecoptera, Perlidae) em igarapés da APA Inhamum, 

Caxias-MA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Palavras-Chave: Plecoptera, Perlidae, APA Inhamum. 
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IGARAPÉS 1ºCol. 2ºCol. 3ºCol. 4ºCol. TOTAL 

Ig. Inhamum 5 0 4 54 63 

Ig. Soledade 0 0 0 1 1 

Ig. Sumidouro do Padre I 2 0 2 30 34 

Ig. Sumidouro do Padre II 11 1 3 7 22 

Ig. Areia Branca 15 1 1 8 25 

TOTAL 33 2 10 100 145 
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A distribuição da família Chironomidae abrange todas as regiões zoogeográficas, inclusive a Antártida. 

Estima-se o número de espécies de Chironomidae entre 10.000 e 15.000 (Cranston, 1995). No Brasil, até o 

momento, foram registradas cinco subfamílias de Chironomidae: Chironominae, Tanypodinae, 

Orthocladiinae, Telmatogetoninae e Podonominae. O gênero Stenochironomus possui ampla distribuição 
geográfica com aproximadamente 100 espécies amplamente distribuídas com exceção da região Antártida 

(Spies & Reiss, 1996). Do total de espécies de Stenochironomus registrado para a região Neotropical, 65% 

ocorrem no Brasil, sendo três na região Sul e 14 na região Amazônica. Para o Estado do Maranhão até o 

momento não se tem estudos relacionados, havendo a necessidade de preenchimento dessa lacuna.  As larvas 

participam ativamente da reciclagem de matéria orgânica, uma vez que boa parte de sua alimentação é 

constituída de detritos e matéria orgânica em decomposição (Pinder, 1995; Tokeshi, 1995; Henriques-

Oliveira et al., 2003). Muitos insetos aquáticos como Coleoptera, Diptera, Trichoptera, Plecoptera e 

Ephemeroptera utilizam troncos e folhas submersas como substrato para fixação, oviposição ou alimento, 

incluindo as larvas de Chiromimidae do gênero Stenochironomus (Cranston & McKie, 2006). O presente 

trabalho teve como objetivo realizar o levantamento faunístico de larvas minadoras de folhas e trancos do 

gênero Stenochironomus, em igarapés da Área de Preservação Ambiental do Inhamum, Caxias – MA. A 
APA Inhamum (Figura 1) está localizada entre as coordenadas 04º53‘30‘‘S/43º24‘53‘‘W, à margem 

esquerda da BR-316 (Costa, 2009). Possui uma área de 4.500 ha. com dois tipos de vegetação: a mata ciliar, 

com árvores de grande porte mostrando-se predominante e a vegetação tipo cerrado, com árvores tortuosas de 

pequeno porte, arbusto e gramíneas (Fernandes et al., 2007; Costa, 2009). As coletas ocorreram no período 

de dezembro de 2010 a julho de 2011, em cinco igarapés: Inhamum (A) e Soledade (B) (ambos de 2º ordem), 

Sumidouro do Padre I (C), Sumidouro do Padre II (D) e Areia Branca (E) (1º ordem). As larvas foram 

coletadas com auxilio de rede entomológica aquática, rede em D (rapiché) e manualmente. Foram removidos 

os substratos tronco, raízes e folhas em áreas de correnteza e remanço da jusante para montante, sendo 

acondicionados em sacos plásticos com álcool etílico à 80% e transportados ao laboratório de Entomologia 

Aquática do CESC-UEMA. Foram coletadas no total 440 larvas de Stenochironomus (Tabela 1). O igarapé 

Soledade apresentou maior abundância de espécimes com 69%, e o igarapé Areia Branca e Sumidouro do 

Padre II com menor abundância 1% (Figura 2). Do material identificado de larvas de Stenochironomus todas  
estavam presentes no substrato folhas (Figuras 3 e 4), não sendo coletado até o momento nos substratos 

tronco e raízes. O resultado vem de acordo com vários autores que registram sua preferência por folhas deste 

gênero. O registro de espécies para o Brasil e para estado do Maranhão por ser incipiente necessita de 

maiores estudos, incluindo estudos biológicos e criação para associar larvas a adultos e estudo de adultos. 
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Tabela 1. Número de espécimes coletadas nos igarapés da APA Inhamum, Caxias. MA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGARAPÉS 
Nº de 

Espécimes 
% 

(A).Inhamum 17 4 

(B).Soledade 302       69 

(C).Sumidouro do Padre I 109 25 

(D).Sumidouro do Padre II 7 1 

(E).Areia Branca 5 1 

TOTAL 440 100 
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Palavras-chave: Stenochironomus, larvas minadoras, APA Inhamum.  
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Figura 3. Seta indicando larva de 

Stenochironomus em folha. 

Figura 4. Setas indicando galerias feitas por 

larva de Stenochironomus em folha. 
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Os flebotomíneos são insetos dípteros nematóceros de pequeno porte apresentando o corpo e as patas 

recobertos por cerdas. Possuem asas longas e lanceoladas, também densamente revestidas por cerdas. São 

insetos de grande importância epidemiológica por serem vetores dos agentes causais das Leishmanioses. Os 

flebotomíneos são encontrados com frequência em ecótopos naturais, abrigos de animais domésticos e 

habitações humanas (LIMA, 2009). Os flebotomíneos apresentam distribuição pantropical, com algumas 

espécies sendo encontradas nas regiões temperadas. Nas Américas distribuem-se do extremo sul do Canadá 

até o norte da Argentina. Algumas espécies são de distribuição restrita, regional ou local, outras são de ampla 
distribuição continental (SILVA et al., 2007). No Brasil, os flebotomíneos possuem ampla distribuição 

geográfica e, no Maranhão, já foram encontradas mais de 60 espécies distribuídas nas diversas regiões do 

Estado (RÊBELO et al., 2010). As Leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero 

Leishimania e são consideradas pela Organização Mundial da Saúde como uma das seis doenças tropicais 

mais importantes, tanto no velho mundo como nas Américas. No Brasil são encontradas duas formas 

principais, Leishmaniose Visceral Americana (LVA) e a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 

(SILVA et al., 2008). No Maranhão, as Leishmanioses são atualmente um dos maiores problemas de saúde 

pública. O intenso fluxo migratório e o incessante processo de modificação da cobertura vegetal vêm 

mudando os padrões epidemiológicos das Leishmanioses, de modo que atualmente, podem-se encontrar 

casos de infecção em todo o Estado (MARTIN & RÊBELO, 2006; XIMENES et al., 2007). A pesquisa 

objetivou verificar a ocorrência da entomofauna de flebotomíneos na localidade Junco do município de 
Caxias, Maranhão. As coletas foram realizadas no povoado Junco localizado no segundo distrito do 

Município de Caxias (Figura 1). As captura dos flebotomíneos foram feitas nos meses de abril e junho de 

2011 com auxílio de armadilhas luminosas do tipo CDC e armadilha Shannon, durante três dias consecutivos, 

as armadilhas foram instaladas no peri e extradomicílio. As armadilhas CDC foram colocadas em duas 

residências localizadas nas proximidades de mata com coleções d‘água, acúmulo de matéria orgânica e 

criação de animais domésticos no horário das 16:00 as 21:00h. Foram instaladas um total de quatro 

armadilhas, duas em cada residência, sendo uma no peri e a outra no extradomicílio. As armadilhas do peri 

foram instaladas a 1,5m  de altura (Figura2), enquanto as do extradomicilios  em estrato de copas de árvores, 

a uma altura média de 5 a 8m (Figura 3). A altura da instalação das armadilhas foi determinada de acordo 

com o habitat dos insetos encontrados próximo as residências e em área silvestre. Nas coletas com utilização 

das armadilhas Shannon, selecionou-se um domicílio próximo a área de mata residual, com modificações 

causadas pelas ações antrópicas. Também foram instaladas duas armadilhas uma no peri e outra no 
extradomicílio. As capturas ocorreram em dois horários distintos, o primeiro das 05h30 às 06h30, 

correspondendo o crepúsculo matutino e das 17h30 às 18h30 crepúsculo vespertino. Foi utilizada uma isca 

equina servindo como atrativo para captura dos mosquitos que eram capturados no momento em que 

realizavam o repasto sanguíneo no animal, ou quando permaneciam em repouso nas paredes, no interior ou 

exterior das armadilhas (Figura 4), em seguida os mosquitos foram levados ao Laboratório de Entomologia 

Médica-LABEM do CESC/UEMA, para posterior identificação no Centro de Controle de Zoonoses de 

Caxias CCZ.  A identificação dos flebotomíneos foram feitas com auxílio dos técnicos do CCZ utilizando 

chaves dicotômicas de Yong & Ducan (1994). Foram coletados um total de 59 exemplares de flebotomíneos 

distribuído em quatro espécies pertencentes ao gênero: Lutzomyia (Tabela 1), O maior número de indivíduos 

coletados pertence à espécie Lutzomyia wellcomei com 39 (66%) do total da amostra, seguido de Lutzomyia 

whitmani com 13 (22%), Lutzomyia flaviscutellata com 10 (10%) e Lutzomyia longipalpis com 1 (2% ) 
(Figura 5). Do total de espécimes coletados, 43 (73%) foram capturados com armadilha de Shannon e apenas 

16 (27%) com a armadilha luminosa tipo CDC (Figura 6).   Do total de exemplares coletados, 45 (76 %) 

foram fêmeas e machos 14 (24 %) (Figura 7). A espécie Lutzomyia wellcomei foi a mais coletada em todas as 

coletas. Dos ambientes selecionados para a captura dos exemplares, o extradomicílio foi predominante. Em 

relação ao sexo dos flebotomíneos, a maioria dos exemplares capturados pertence ao sexo feminino. 
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Tabela 1. Espécies de flebotomíneos coletados em armadilha Shannon e CDC. 

Espécie Total 

Lutzomyia flaviscutellata 06  

Lutzomyia longipalpis  01  

Lutzomyia wellcomei 39  

Lutzomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) 13  

TOTAL 59  

Figura 03. Armadilha luminosa 

tipo CDC instalada no 

extradomicílio. 

Figura 02. Armadilha luminosa tipo CDC 

instalada no peridomicílio. 
Figura 01. Localização do 

município de Caxias no estado 

do Maranhão. F
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Figura 04. Armadilha de Shannon 

utilizada para coleta dos 

flebotomíneos. 
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Figura 03. Armadilha luminosa tipo 

CDC instalada no extradomicílio. 
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Palavras-chave: ocorrência, flebotomíneos, Lutzomyia. 
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Díptera é uma das quatro ordens megadiversas de insetos apresentando atualmente cerca de 150 mil espécies 

descritas para o mundo (CARVALHO et al. 2002).Os dípteros muscóides são indivíduos vulgarmente 
chamados de moscas (BORROR & DELONG, 1988).Segundo POLVONY (1971) algumas espécies 

apresentam uma íntima associaçao com o ambiente criado ou modificado pelo homem. Considera-se os 

dípteros muscóides como  bioindicadores em potencial para avaliação de impacto e monitoramento da 

recuperação florestal,  pois além de ser o grupo de animais mais numerosos do globo terrestre, apresentam 

grande diversidade em termos de espécies e habitats e são importantes no funcionamento de ecossistemas 

naturais, atuando como predadores, parasitos, filófagos, saprófagos, polinizadores, entre outros ( MAJER 

1987; SCHOEREDER  1997). Trabalhos desenvolvidos pelos autores LEANDRO & D‘ ALMEIDA (2005) 

em um fragmento de mata na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ; FURUSAWA & CASSINO (2006) na 

Mata Atlântica, Rio de Janeiro, RJ e FERRAZ et al. (2009) na Reserva Biológica do Tinguá – RJ, apontam 

que a presença de espécies de moscas eussinantrópicas, pode ser   relevante na avaliação de impactos 

ambientais sobre áreas de florestas. A família Sarcophagidae é um táxon que têm sido estudado devido ao 
fato de apresentar espécies associadas tanto aos ambientes naturais (Eubiocenose) como aos modificados 

pelo homem (Antropobiocenose). Os sarcofagídeos são bastante diversos, apresentando cerca de 2600 

espécies conhecidas (PAPE 1996), e estão presentes em todas as regiões biogeográficas, porém sua maioria 

se concentra em regiões tropicais ou com temperaturas elevadas (SHEWELL, 1987). São moscas muito 

semelhantes a algumas varejeiras, quanto ao aspecto e aos hábitos, sendo geralmente bastante comuns e com 

algumas espécies que são parasitas de invertebrados e vertebrados (GUIMARÃES & PAPAVERO 1999). No 

município de Estreito, Ma, devido a forte pressão antrópica exercida nos ecótopos naturais, como por 

exemplo, construção da Usina Hidrelétrica, atividades agropecuárias e projetos agroflorestais, houve uma 

drástica redução das áreas preservadas. Este  trabalho teve como objetivo caracterizar e comparar a fauna de 

moscas da família Sarcophagidae em termos de composição, abundância e riqueza em áreas dos ambientes de 

Capoeira, Pastagem e Mata do Município de Estreito, Ma, para a possível compreensão das mudanças nas 

comunidades desses insetos em decorrência do processo de antropização nas últimas décadas nesta região. O 
presente estudo teve como universo amostral 9 áreas, sendo 3 áreas de capoeira, 3 de pastagem e 3 Mata  

(Figura 1). Em cada área foram colocadas 2 armadilhas, que permaneceram por um período de 24 horas, 

totalizando 18  armadilhas. As 18 armadilhas foram  dispostas nas áreas observando as posições norte – sul e 

leste – oeste, distanciadas a pelo menos 200 m umas das outras. Foram utilizadas armadilhas específicas para 

coleta de dípteros saprófagos, descritas por  FERREIRA (1978) e utilizadas por PARALUPPI (1996) e 

ESPOSITO (1999). As moscas da Família  Sarcophagidae capturadas foram identificadas ao nível específico 

(com auxílio de chaves e trabalhos específicos para alguns gêneros) no Laboratório de Zoologia ―Prof. Clésio 

Fonseca‖ da Universidade  Estadual do Maranhão, Centro de Estudos Superiores de Imperatriz. Os demais 

dípteros foram identificados em nível de família. Foram coletados 1989 exemplares da família 

Sarcophagídae, distribuídas em cinco gêneros, cinco subgêneros, e doze espécies. Desse total apenas 1902 

indivíduos foram identificados ao nível de espécies, sendo que as espécies mais abundantes foram 
Sarcophagulla occidua (Fabricius) com 87,1% e Sarcodexia lambens (Wiedemam.1830) com 6,99% (Tabela 

1). No ambiente de Pastagem registrou-se a maior abundância de indivíduo ( 89,7%), e no ambiente de 

Capoeira foi registrado  7,9%  de indivíduos. A espécie Sarcophagula occidua (Fabricius) foi a mais 

abundante na Pastagem e Sarcodexia lambens (Wiedemam.1830) no ambiente de Capoeira( Tabela 1) . A 

presença expressiva de Sarcophagula occidua provavelmente deve estar relacionada à capacidade desta 

espécie de se adaptar em ambientes alterados pelo homem ( antropobiocenose) , podendo ser encontrada em 

fezes humanas e de eqüinos (DIAZ & GALLARDO, 1996). A riqueza nos ambientes variou de 6 espécies no 

ambiente de  Mata, 7 no ambiente de  Pastagem a 11 espécies no ambiente de Capoeira. O aumento de 

riqueza nos ambientes de pastagem e capoeira pode  estar relacionada a antropização nesses ecótopos. 
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Figura 1 – Ambientes de coleta: a) Capoeira; b) Pastagem; c) Mata. 

 

Tabela 1. Composição e abundância das espécies de sarcofagídeos coletados em áreas dos ambientes de 

Capoeira , Pastagem  e Mata , no município de Estreito, Ma.  

Palavras – chave : Dípteros muscóides; Sarcofagídeos; Fauna. 
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A água é essencial para todo ser vivo, vegetal animal ou humano. Sem a água não haveria vida, pois é ela, a 

água a seiva da vida. A água é essencial para existência e bem-estar do ser humano, devendo ser disponível 

em quantidade suficiente e boa qualidade, garantindo qualidade de vida (FREITAS et al., 2002). Todas as 
formas de vida dependem da água para sobreviver (HARA, 1991) A qualidade da água é definida por sua 

composição e pelo conhecimento dos efeitos que seus constituintes podem causar ao ambiente, em especial à 

saúde do homem. Padrões de qualidade de água variam em função do seu uso. Para consumo humano, a 

legislação brasileira dispõe que toda água deve obedecer ao padrão de potabilidade e define como água 

potável aquela cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de 

potabilidade e não oferece risco à saúde (BRASIL, 2004). É fundamental que os recursos hídricos 

apresentem condições físico-químicas adequadas para a utilização dos seres vivos, devendo conter 

substâncias essenciais à vida e estar isentos de outras substâncias que possam produzir efeitos prejudiciais 

aos organismos (BRAGA et al. 2003). As fontes hídricas são abundantes, porém mal distribuídas na 

superfície do planeta. Em algumas áreas, as retiradas são bem maiores que a oferta, causando um 

desequilíbrio nos recursos hídricos disponíveis. Os recursos hídricos são de fundamental importância no 
desenvolvimento de diversas atividades econômicas. A água pode representar até 90% da composição física 

das plantas; a falta de água pode destruir lavouras. A disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos para 

determinados tipos de uso, depende fundamentalmente da qualidade físico-química, biológica e radiológica 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). No presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água 

dos poços artesianos em estudo no que se refere a análises sensoriais como, aparência, cor e odor e quanto às 

análises físico-químicas no que se refere às análises de dureza total (Ca2+ e Mg2+), cloreto (Cl-), alcalinidade 

em (CO3-
), alcalinidade em (OH-), ferro, condutividade e pH. Para a determinação de cálcio, usou-se uma 

alíquota de 50 mL, juntou-se 2 mL de KOH a 10% (para tornar o pH alcalino), uma pequena quantidade do 

indicador murexida ou ácido calconcarboxilico e titulou-se com solução de EDTANa2 0,02N. Na 

determinação do magnésio usou-se uma alíquota de 50 mL, adicionou-se 3 mL de solução tampão, uma 

pequena quantidade do indicador Eriocromo Black T e titulou-se com solução de EDTA Na2 0,02N. Na 

determinação da alcalinidade transferiu-se uma alíquota de 100 mL da amostra para um erlenmeyer de 250 
mL, após juntou-se 3 gotas do indicador fenolftaleína e titulou-se com solução de H2SO4  0,04N.Então se 

juntou ao mesmo erlenmeyer, 2 gotas do indicador alaranjado de metila e titulou-se até coloração rósea.Na 

determinação de cloretos, transferiu-se uma alíquota de 50 mL da amostra para um erlenmeyer de 250 mL, 

após juntou-se 1 mL do indicador cromato de potássio e então titulou-se com solução padrão de AgNO3, até a 

coloração vermelho tijolo.Na determinação de condutividade, colocou-se 50 mL da amostra em um béquer e 

com o auxilio de um condutivímetro fez-se a leitura do instrumento. Na determinação do pH, colocou-se 50 

mL da amostra em béquer e com auxilio de um pH-gâmetro mediu-se o pH da amostra.Na determinação da 

turbidez, colocou-se 10 ml da amostra em uma cubeta de vidro e com o auxilio do aparelho turbidimétrico 

mediu-se a turbidez da amostra.Na determinação da cor, ajustou-se o espectrofotômetro para um 

comprimento de onda de 540 nm e com o auxilio de uma cubeta de vidro, calibrou-se o aparelho com branco 

(água destilada) e depois com amostra determinou-se a cor. Na determinação de ferro total, transferiu-se uma 
alíquota de 50 mL da amostra e uma de 50 mL de água destilada (branco) para um erlenmeyer de 125 mL, 

após juntou-se 3 mL de HCl, 1,5 mL de água oxigenada e 5 mL de KSCN nessa seqüência e deixou-se 

repousar por 15 minutos. Ajustou-se o espectrofotômetro para o programa de determinação de ferro e com o 

auxilio de uma cubeta de vidro, calibrou-se o aparelho com branco (água destilada mais reagente) e depois 

com a amostra determinou-se o ferro total 
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O nível máximo de dureza para os padrôes de potabilidade da água, de acordo com o Ministério da Saúde é 
de 500mg/L (BARROS et al. 1995) assim, observando-se a tabela 1 e 2 nota-se que todos os poços 

analisados,estão dentro do limite estabelecido. Alcalinidade é devida principalmente a presença de 

bicarbonato nas águas dos poços, cuja concentração variou no poço 1 de 276,94 a 312,32mg/L, enquanto no 

poço 2 de 143,39 a 273,28mg/L. Esta variação na alcalinidade pode estar associada aos processos de 

intemperismo químico (hidrólise parcial ou total).Em relação ao parâmetro cloretos, não houve uma variação 

significativa e os valores encontrados foram relativamente baixos, variando no poço 1de 21,5 a 49,9 mg/L e 

no poço 2 de 26,9 a 42,64 mg/L, estando ambos os poços dentro do padrão recomendado pela Portaria n° 518 

do Ministério da Saúde, ou seja, 250mg/l. Os valores encontrados para a condutividade variaram no poço 1 

de 285 a 386 µS/cm e no poço 2 de 163 a 346 µS/cm. Essa variação pode estar relacionada a variações na 

temperatura e na concentração total de substâncias ionizadas dissolvidas. Em relação ao parâmetro pH Os 

valores estabelecidos pela Portaria nº. 518, de 25 de março de 2004 - ANVISA – MS para água potável estão 

no intervalo de 6,0 a 8,5 sendo que os valores encontrados neste trabalho estão de acordo com a norma. Em 
relação ao parâmetro turbidez os valores variaram no poço 1 de 0,84 a 0,93 UT e no poço 2 de 0,78 a 1,83 

UT. Essa pequena variação pode estar relacionada vazão da água uma vez que determinam processos de 

turbulência do fluxo e o transporte de materiais em suspensão. Os valores analisados indicam baixos valores 

de turbidez nos poços amostrados, estando ambos dentro do padrão recomendado pela Portaria n° 518 do 

Ministério da Saúde, ou seja, 5 UT. Em relação ao parâmetro cor, não houve uma variação significativa e os 

valores encontrados foram relativamente baixos, variando no poço 1de 0 a 1UH e no poço 2 de 0 a 2UH 

conferindo assim  águas bastante transparentes, estando ambos poços dentro do padrão recomendado pela 

Portaria n° 518 do Ministério da Saúde, ou seja, 15 UH. Em relação ao parâmetro ferro, não houve uma 

variação significativa e os valores encontrados foram relativamente baixos, variando no poço 1de 0,003 a 

0,013 mg/L  e no poço 2 de 0,0003 a 0,006 mg/L, estando ambos os poços dentro do padrão recomendado 

pela Portaria n° 518 do Ministério da Saúde, ou seja, 0,3mg/L. Com base nas análises realizadas e resultados 
discutidos no presente trabalho, passa-se a concluir que: Os parâmetros dureza, cloretos, pH, turbidez, cor, e 

ferro das amostras coletadas no Residencial Resende estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela portaria 

518 de março de 2004 – ANVISA – MS. A água consumida pela comunidade do Residencial Resende se 

encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela portaria 518 de março de 2004 – ANVISA – MS, não os 

trazendo, portanto, males a saúde 

 

Palavras-Chave: Água subterrânea, Conjunto Residencial Resende, Análise físico-química. 
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PARÂMETROS AVALIATIVOS DO ENSINO DE QUÍMICA EM ALGUMAS ESCOLAS DE 
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Colaborador: Israel Lages Gonçalves 

Prof. Departamento de Química  - CESC/UEMA. 

 

A função do ensino de química deve ser a de desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que implica a 

necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social e a escola em que o aluno está 

inserido. Considerando que o processo de ensino aprendizagem de qualquer conteúdo refere-se a uma 

atividade intencional que os alunos possuem certas dificuldades em aprender, o ponto de partida é sempre 

uma reflexão que fundamenta a tomada de decisões: o que ensinar, como ensinar e porque ensinar a química. 
Com isso está pesquisa buscar avaliar este ensino na região caxiense do estado do Maranhão da qual foi feita 

por meios de questionários. Com o objetivo de alguma forma contribuir para se obtém um melhor ensino-

aprendizagem nas escolas públicas, desempenhando papel fundamental no ensino da química para formação 

de cidadão.Como sabemos a química se trata de uma ciência que estuda as transformações da matéria. Sendo 

de mera importância seu ensino para nossas vidas como forma de compreender o mundo em que nos cercam. 

E para isso tem-se como ferramenta os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM 

(BRASIL, 2002) que ressaltam que os conteúdos abordados no ensino de química não devem se resumir à 

mera transmissão de informações, a qual não apresenta qualquer relação com o cotidiano do aluno, seus 

interesses e suas vivências. Embora esta disciplina, ainda seja temida por alguns alunos que consideram 

difícil. São essas dificuldades além de outros tópicos que será analisado no decorrer deste trabalho. Tendo 

como principal objetivo de avaliar o ensino da química em algumas escolas de nível médio em Caxias-MA, 
realizados nos turnos: matutino, vespertino e noturno. Pois a avaliação é atividade de se avaliar a 

aprendizagem do aluno por meios de testes, (DAVEL, 1995). E o termo teste é denominado como grupo de 

questões referente à apenas de alguns trechos de assuntos apresentados e excitado podendo também ser 

chamado de exame ou prova. As questões buscam identificar desde a importância que os alunos atribuem à 

Química para a sua formação e no seu cotidiano, até futuras expectativas quanto a seu educador da área de 

química. Em suma, o trabalho possibilita a conexão de pesquisadores ao mundo em que vivem, tornam a 

aprendizagem significativa e desenvolvem o senso crítico nas escolas. Gerando assim, fontes de informações 

que promovem futuramente o estudo para novos pesquisadores nesse campo, possibilitando novas reflexões 

sobre o tema.O projeto realizar-se em investigação a partir de pesquisas bibliográficas, centradas em proposta 

teóricas como autores como: SALDANHA, SHEPPARD, NOLL E DAVEL, dentre outras além dos teóricos 

que tratam acerca da questão proposta pesquisar-se também o índice de interesse de alunos e suas afinidades 

na disciplina sobre o mesmo, registrando as anotações sob forma de questionário do tipo de resposta 
acessível para melhor operacionalização da pesquisa. Além da pesquisa em bibliotecas com acervos de 

jornais e livros. Paralelo do levantamento bibliográfico é feito um plano provisório do assunto, leituras, 

fichamentos, organização e sistematização do material coletado. De acordo com o método utilizado para a 

avaliação percebemos que a dificuldade do corpo docente ainda é grande, segundo parâmetros analisados: o 

interesse dos alunos na disciplina de química, se o aluno estuda ou já estudou em escolas de reforços, a 

avaliação e o modo de transmissão de conteúdo de seu professor, o grau da dificuldade em aprender e a 

opinião dos entrevistados quanto à contribuição do educador para uma melhor aprendizagem (Tabela 1). 

 

Parâmetros 
Desempenhos 

Sim Às vezes Não 

 O grau de interesse dos alunos pela disciplina de Química 70 % 20% 10% 

Estudos em escolas de Reforços 15% 28% 57% 

Abordagem do professor em conceitos da química no 

cotidiano 
65% 19% 16% 

A importância da contextualização dos temas químicos 

sociais tratados pelo professores 
51% 23% 26% 

Tabela 1. Parâmetros avaliados em algumas escolas públicas de Caxias - MA 
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Como pode ser observado na tabela 1, pode-se observar que o percentual no índice de alunos com relação ao 

interesse pela disciplina é 70%, e que embora a taxa pelo desinteresse da disciplina seja pequena, isso nos 

leva a corroborar que O professor tem que se preocupar com o porquê do aluno estar desinteressado em sua 

aula e se dedicar a tornar sua aula mais atraente, pois existem alguns professores de Química, talvez por não 

terem formação específica na área, demonstram dificuldades em relacionar os conteúdos científicos, isto é, a 
relação entre teoria e prática estar impedindo aos alunos compreenderem a importância da área. No entanto, 

quando perguntamos sobre os assuntos que os alunos apresentavam mais dificuldade em aprender, teve como 

resultados os conteúdos da físico-química, devido à presença de cálculos matemáticos, embora seja 

fundamental para a compreensão da fenomenologia química, bem como para a solução de problemas práticos 

do cotidiano. Da mesma forma, quando indagamos questões a respeitos de seus educadores, observamos que 

houve um acréscimo no número de alunos que os consideram como um bom professor, para 28% o professor 

transmite bem e explica de forma que o aluno entenda fazendo uma relação entre a prática e teoria, para 33% 

o professor nem sempre explica bem tendo pouca paciência com os alunos e para 39% as aulas são 

cansativas, pois o educador não usa métodos para despertar o aluno durante a aula, isto ocorre principalmente 

com de turno noturno. Diante do exposto é visto, que a escola nem sempre disponibiliza de recursos que 

podem auxiliar o professor e que nem todas as escolas possuem um laboratório adequado para realização de 

aulas práticas com experiências químicas. Saber relacionar com a teoria dada em salas de aulas. Conclui-se 
que o ensino de química em algumas escolas públicas de nível médio em Caxias apresenta um ensino que 

precisa ser melhorado. Os resultados e discussões nos apontam que precisamos de professores de primeira 

qualidade para cada nível de ensino e que as escolas nem sempre disponibiliza recursos didáticos suficientes 

e de um laboratório adequado para uma melhor educação. Em síntese, podemos ressaltar que o processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido nas escolas públicas deste município, apresenta-se em uma situação que 

não há articulação entre a teoria e a prática, sendo um dos motivos que os alunos apresentam dificuldades em 

aprender os conteúdos, além da ausência de subsídios para realização de aulas contextualizadas que possam 

contribuir para a efetivação da inclusão e cidadania de seus alunos.  

 

Palavras-Chaves: avaliação, ensino, química. 
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Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Água ―O direito à água é um dos direitos fundamentais do 
ser humano: O direito à vida, tal qual é estipulado no artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem‖(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,2003). A água é o componente essencial da vida, sendo 

fundamental para o bom funcionamento do organismo (GUYTON, 2003). É a substancia mais abundante no 

corpo humano, representando cerca de 60 a 70% de seu peso (JACOB, 1990). No entanto, conforme Caubet 

(2006), dois milhões de seres humanos, principalmente crianças, morrem anualmente, nos países mais 

pobres, por causa de doenças gastrintestinais, propagadas pela falta de água tratada. A abundância de água no 

planeta causa uma falsa sensação de recurso inesgotável. Segundo especialistas em meio ambiente, 95,1% da 

água é salgada, sendo imprópria para consumo humano. Dos 4,9% restantes, 4,7% estão na forma de geleiras 

ou regiões subterrâneas de difícil acesso, e somente os 0,147% estão aptos para o consumo em lagos, 

nascentes e em lençóis subterrâneos (GALLETI, 1981; RAINHO, 1999). O presente trabalho teve como 

objetivo Avaliar e analisar a qualidade da água nos aspectos físico-químicos, tais como, análises de dureza 
total (Ca2+ e Mg2+), cloreto (Cl-), alcalinidade em (CO3

-), alcalinidade em (OH-), ferro, condutividade e pH do 

poço de abastecimento do Viva Vila Embratel e comparar os resultados obtidos nas análises físico-químicas 

com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. As amostras foram coletadas em um poço tubular do 

Viva Vila Embratel durante os meses de novembro, dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Para análise físico-

química da água foram utilizadas garrafas plásticas de dois litros, previamente lavadas e levadas para análise. 

Para as coletas em torneiras de plásticos realizou-se a desinfecção com algodão embebido com uma solução 

de hipoclorito de sódio e outro com algodão embebido com álcool, deixou-se escorrer a água por três 

minutos. Em seguida as amostras foram identificadas e transportadas até o Laboratório de físico-química e 

Microbiologia da UFMA, para análises pertinentes. O intervalo entre a coleta e a análise foi de 

aproximadamente quinze minutos. A avaliação foi realizada segundo os métodos do Standard Methods For 

the Examination Of Water And Wastewater (1995) no que diz respeito a análises de dureza total (cálcio e 

magnésio), cloreto (Cl-), alcalinidade total, ferro, condutividade, pH. Com base nas análises e discussões no 
que se refere às análises físico-químicas as amostras coletadas no poço de abastecimento do Viva Vila 

Embratel estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela portaria 518 de março de 2004 – ANVISA – MS. 
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Tabela 1 - Avaliação dos parâmetros físico-químicos de águas utilizadas no poço do Viva Vila Embratel. 

 

Palavras-chave: Água subterrânea, Viva Vila Embratel, Potabilidade. 
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PARÂMETROS 

 

 

 

UINIDADE 

 

 

 

1º Amostra 

 

 

 

2º 

Amostra 

 

 

 

 3º Amostra 

VALOR 

MAXIMO 

PERMITIDO NA 

ÁGUA POTAVEL 

(PORTARIA N° 

518/2004 DO M. 

DASAÚDE) 

Dureza Total mg/ LCaCO3 159,32 209 206 500 

Alcalinidade 

(OH-) 

(mg/L) 0 0 0 NÃO 

ESPECIFICADO 

Alcalinidade 

(CO3
2-) 

mg /LCaCO3 0 0 0 NÃO 

ESPECIFICADO 

Alcalinidade 

(HCO3) 

mg /LCaCO3 376,98 357,46 355,02 NÃO 

ESPECIFICADO 

Alcalinidade Total mg/ LCaCO3 376,98 357,46 355,02 NÃO 

ESPECIFICADO 

Cloretos (Cl--) mg L-1 34,956 32,583 33,100 250 

Condutividade μS//cm 357 500 293 NÃO 

ESPECIFICADO 

Turbidez uT 0,85 1,29 0,88 5 

pH - 7,91 8,04 7,5 6,5 A 8,5 

Cor aparente UH 2 2 3 15 

ferro mg /L 0,005 0,012 0,008 0,3 
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Alunas de Graduação do Curso de Ciências com habilitação em Química-CESI/UEMA 

 

A fabricação de ferro-gusa constitui-se numa atividade de elevado potencial poluidor, sendo as siderúrgicas 

as principais responsáveis pelos problemas de poluição ambiental gerados nas regiões sob suas influências. 

As siderurgias independentes do estado do Maranhão enfrentam graves conseqüências com as emissões 

atmosféricas, os resíduos líquidos e principalmente com os resíduos sólidos. Com relação aos resíduos 

líquidos gerados, eles apresentam alta concentração de contaminantes. Entre os poluentes encontrados estão 

amônia, benzeno e outros componentes aromáticos, sólidos em suspensão, cianetos, fluoretos e zincos, óleos, 
cobre, chumbo, crômio, ferro e níquel. O presente trabalho tem por objetivo determinar os níveis das espécies 

metálicas Cu2+, Cr3+ Pb2+ Cd2+ e Fe2+ e os parâmetros físico-químicos na contribuição da qualidade da água 

da Lagoa do Quarenta no Baixo Piquiá. As amostragens de água foram realizadas a montante e jusante das 

siderúrgicas Gusa Norte e Viena e aproximadamente três centímetro da superfície da lâmina d‘água. As 

amostras foram coletadas em garrafas plásticas de 1 L, previamente lavadas no laboratório, e no próprio local 

de amostragem foram lavadas três vezes, consecutivamente, com água do da Lagoa do Quarenta, e 

preservadas segundo as normas da CETESB[1]. As amostras foram coletadas em duas porções de 1L, uma 

porção foi utilizada para determinação de cor e turbidez. A outra porção (1L) foi utilizada na determinação de 

metais dissolvidos e totais, todas as amostras foram acondicionadas em caixa de isopor sob resfriamento. As 

amostras no laboratório foram imediatamente preparadas e analisadas de acordo com a metodologia [2],[ 3]. 

Apósa preparaçãoas amostras foram armazenadas sob refrigeração a 4º C até a ocasião da determinação da 
concentração das espécies metálicas. O pH é um parâmetro importante na avaliação de um corpo hídrico, 

pois este está diretamente relacionado com a disponibilidade de nutrientes para as plantas, influenciando 

várias reações definindo mecanismos de sorção e alterando o equilíbrio químico[4].O parâmetro pH mostrou 

variação significativa entre a montante e jusante nos pontos localizados nas proximidades da área de 

influência da Gusa Norte, os valores obtidos encontram-se na faixa considerada aceitável pela legislação 

brasileira (CONAMA nº 357/2005), a qual estabelece valores variando entre 6 e 9 para rios de classe 2. O 

valor máximo apresentado pela lagoa foi de 7,1 no ponto localizado a jusante da Gusa Norte (P3GN) 

apresentando um caráter levemente alcalino no ponto.Mudanças no pH da água são responsáveis por 

alterações significantes no fluxo iônico dos peixes[4].Logo opH da água é importante para a sobrevivência 

dos peixes, pois existem algumas espécies de peixes que não conseguem se adaptarem as variações do pH da 

água e isso interfere no crescimento e processo de osmorregulação. A condutividade é um valor numérico 

que expressa a mobilidade iônica consequentemente a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Depende 
das concentrações de íons em solução presentes no corpo hídrico e da temperatura, para indicar a quantidade 

de sais dissolvidos existente na coluna d‘água. Logo, representa uma medida indireta de concentração de 

poluentes.  No ponto coletado a jusante da Gusa Norte um aumento acentuado em relação a montante. De 

acordo com a Tabela 1, as condutividades da água da maioria dos pontos amostrados estiveram acima da 

faixa considerada para água de ambiente lótico não contaminado, entre 6 a 30 µS cm-1[5]. A CETESB 

considera que níveis superiores a 100 S cm-1 como indicativo de ambiente impactado pode-se inferir que a 

lagoa do Quarenta pode ser considerada contaminada em relação à presença de sais dissolvidos, tanto pela 

classificação de PalaezRodrigues [5] quanto pela classificação da CETESB, isso se deve provavelmente 

devido ao descarte de resíduos oriundo das siderúrgicas.As variações dos parâmetros físicos químicos (pH, 

Condutividade) indicam alteração na qualidade da água e essas variações ocorrem em virtude de ações 
antrópicas possivelmente causada pelos despejos de resíduo industrial. Os valores de oxigênio dissolvido 

encontrada no período investigado mostram que a lagoa apresenta o valor de oxigênio dissolvido acima do 

parâmetro estabelecido pelo CONAMA. A maioria das espécies de peixes não resiste a concentrações de 

oxigênio dissolvido na água inferior a 4,0 mg L-1, de acordo com [6]. Como verificado, os dados apresentam 

valores acima de quatro, sendo assim, o lançamento de resíduos líquidos, analisando apenas o oxigênio 

dissolvido não coloca em risco a vida do peixe. Um fator que pode está contribuindo para o alto de teor de 

oxigênio é a influência da característica hidráulica. Nos pontos amostrados a velocidade da água é intensa 

permitindo maior liberação de oxigênio dissolvido em função da turbulência da água. Esses valores deveriam 

a possibilitar uma grande concentração de animais, (peixes), no entanto, tem se observado escassez de peixes, 

essa escassez deve estar sendo causada pelo valor do pH.O estudo da cor é importante, pois é um indicativo 
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da presença de contaminantes dissolvidos ou em suspensão. A cor está associada a grande intensidade que a 

luz sofre ao atravessá-la (e esta redução se dá por absorção de parte da radiação eletromagnética), devido à 

presença de sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico. Os 

valores para variável cor em todos os pontos amostrado não ultrapassaram o valor máximo estipulado pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe 2, que é até 75 PtCo.mg. L-1.A turbidez de uma amostra 
de água indica o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá-la, devido à 

presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila), de detritos orgânicos, 

algas, bactérias e plânctons em geral. Uma elevação nessa variável pode causar modificações nos ciclos 

biodinâmicos, interferindo na velocidade e intensidade da ação fotossintética. Os valores obtidos, para a 

turbidez em todos os pontos amostrados estão abaixo de 100 NTU, que é o limite máximo permitido segundo 

a Resolução CONAMA n°357/2005 para rio de classe 2.A Tabela 2 ilustra a concentração metais totais e 

dissolvidos nas águas da Lagoa do Quarenta. Em todos os pontos amostrados, houve presença sistemática dos 

metais investigados, indicando que a sua presença não representa apenas o processo natural de lixiviação do 

solo, que ocorre em sistemas fluviais, possivelmente se deve à influência de resíduos das indústrias 

siderúrgicas existente na área.  Com relação aos teores de metais totais de modo geral observa-se na 

concentração das espécies metálicas Cu2+, Cr3+ a jusante das usinas siderúrgicas (P2GN). A concentração o 

íon ferro apresentou aumento em todos os pontos a jusante em ambas siderúrgicas.  Para o Cd
2+

 os resultados 
obtidos nos levam a seguinte observação uma redução nos pontos P1GN e um aumento na concentração no 

ponto P2GN e P3GN, quando comparado com o ponto MGNe dobro  da concentração no ponto JV em relação 

a MV. Para os metais dissolvidos observa-se que o Cu2+ apresenta concentrações na área de influência da 

Gusa Norte mais significativas nos ponto MGN e P2G, Na área de influência da Gusa Viena observa-se um 

acréscimo de aproximadamente 3,3 na concentração do Cobre. Os resultados obtidos para o crômio 

observam-se um acréscimo nos pontos à jusante da Gusa Norte. Nos pontos situados nas imediações da gusa 

Viena observa-se uma redução na concentração de crômio no ponto a jusante (JV). Os resultados para o 

chumbo dissolvido em todos os pontos à jusante da siderúrgica Gusa Norte a concentração desta espécie 

metálica aumentou, no entanto, na Gusa Viena observa-se uma redução na Jusante (JV). Para o cádmio 

observa-se um decréscimo a jusante na área de influência de ambas siderúrgicas. A concentração de ferro 

dissolvido apresentou acréscimo à jusante nos pontos P1GN e P2GN, seguida de redução no ponto P3GN. No 
entanto, no ponto JV a concentração quadruplicou em relação ao ponto MV (montante Viena). Os resultados 

obtidos nesta pesquisa permitem deduzir a hipótese das siderúrgicas estarem contribuindo na degradação da 

qualidade da água da Lagoa do Quarenta. Embora o CONAMA [7] não considere o teor de metais 

dissolvidos para o crômio e chumbo como parâmetros indicadores de deterioração da qualidade da água as 

concentrações elevadas para o Crômio e Chumbo em relação a montante sugere a influência das siderúrgicas 

nas concentrações desses metais na lagoa do Quarenta.   

Tabela 1 - Parâmetros Físico-Químicos no período investigado. 

Amostras pH Cond O.D Temperatura Cor  Turbidez 

MGN 5,3 140 7,3 28 30 0,7 

P1GN 6,8 180 6,4 28 15 4,0 

P2GN 6,7 150 7,2 28 10 3,2 

P3GN 7,1 140 8,0 29 15 7,8 

MV 6,2 160 8,0 28 50 10,0 

JV 6,0 150 8,0 30 40 2,9 

CONAMA 

nº 357/05 
6 a 9 - > 5 - Até 75 

 

Cond: Condutividade ( S cm-1); O.D: Oxigênio dissolvido (mg L1); Temperatura (º C) Cor (mg Pt L-1); 

Turbidez (N.T.u) 

 
Tabela 2 – Concentração dos metais potencialmente tóxicos de interesse no período investigados. 

Amostra 

Cobre (Cu
2+)

 ) Crômio (Cr
3+

) Chumbo (Pb
2+

) Cádmio (Cd
2+

) Ferro (Fe
2+

) 

M.T M.D M.T M.D M.T M.D M.T M.D M.T M.D 

MGN 0,014 0,003 0,003 0,030 0,005 0,066 0,001 0,005 0,289 0,02 

P1GN 0,014 0,001 0,003 0,051 0,004 0,088 0,0004 0,003 0,319 0,04 

P2GN 0,015 0,003 0,004 0,062 0,004 0,090 0,001 0,002 0,391 0,05 

P3GN 0,012 0,001 0,003 0,074 0,004 0,090 0,001 0,001 0,867 0,02 

MV 0,012 0,0003 0,003 0,084 0,004 0,131 0,0002 0,006 0,006 0,02 
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JV 0,012 0,001 0,004 0,065 0,004 0,086 0,0004 0,002 0,152 0,08 

M.T= Metais totais; M.D = Metais dissolvidos; Concentração em mg L-1; Montante da Gusa Norte 

n=MGN;  jusante da Gusa Norte (P1GN, P2GN e P2GN);montante  Viena (MV) ; jusante da Viena (JV) 

 

Palavras-Chave: Qualidade da água,influência de resíduos,usinas siderúrgica. 
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O emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde tem evoluído ao longo do tempo desde as formas 

mais simples de tratamento local, provavelmente utilizada pelo homem das cavernas, até as formas 

tecnologicamente sofisticadas de fabricação industrial utilizada pelo homem moderno (LORENZI e MATOS, 

2008). Durante muito tempo, tal procedimento representou a principal forma de cura, especialmente entre a 

população rural. Entretanto com o processo de urbanização e o desenvolvimento da indústria química, os 

medicamentos artificiais passaram a predominar na terapia moderna (DIAS, 2009).  Conforme Mello et al. 

(2005), o uso de vegetais tem se difundido largamente nos últimos anos no tratamento de muitas doenças, na 

forma de medicamentos fitoterápicos. Por esta razão, existe um interesse crescente sobre o estudo da 

composição desses vegetais, tanto para constituintes orgânicos como para os inorgânicos (LOPES et al., 

2002). Segundo Devienne et al. (2004), apenas 30% dos medicamentos comercializados são originados direta 

ou indiretamente de plantas. A identificação de novas fontes naturais de compostos químicos visando o 
desenvolvimento de fitofármacos pode beneficiar a economia de países em desenvolvimento, além de 

possibilitar a autonomia no gerenciamento de suas políticas de saúde. Diante disso, o presente trabalho 

propõe-se em contribuir com dados que sejam relevantes para a saúde pública através da avaliação atividade 

antibacteriana da planta medicinal Plectranthus amboinicus popularmente conhecida como malva do reino, 

podendo futuramente os resultados destes estudos se tornem uma alternativa eficaz e de baixo custo para 

tratamento terapêutico. As amostras do material botânico foram coletadas em residências de comunidades 

localizadas na cidade de Imperatriz – MA, no período de janeiro a março de 2011. Todas as amostras foram 

coletadas de acordo com a metodologia de Jorge (2009) que descreve a coleta deve ser feita 

preferencialmente pela manhã (após secar o orvalho) em dias secos e ensolarados, posteriormente realizou-se 

a identificação e o prepara das exsicatas. Para preparo da exsicata, as amostras coletadas foram tratadas, 

secas (Figura 1 A) e prensadas individualmente e acondicionadas em folhas de jornal. Em seguida, a exsicata 

(Figura 1 B) foi enviada para a UEMA, onde se efetuou a caracterização botânica da espécie com base nas 
características físicas do material coletado e acordo com a caracterização botânica, a espécie estudada, foi 

identificada por um especialista da área, como pertencente à família Lamiaceae, cujo nome científico é 

Plectranthus amboinicus (L.) Spreng conforme características das folhas, galhos e flores da espécie. Para a 

obtenção do extrato (Figura 2) utilizou-se 50g das folhas das amostras, trituradas em Liquidificador industrial 

e logo após foi transferido para um recipiente de vidro, onde foram acrescentados 450 mL de álcool etílico 

para a completa submersão do material. O frasco foi vedado com folha de papel alumínio e deixado em 

maceração por três dias, sendo que ao final do prazo o material foi filtrado, primeiramente sobre papel filtro, 

em seguida transferido para um frasco devidamente tarado e levado a estufa a uma temperatura de 50°C, por 

um período médio duas horas, para a concentração do extrato. Para o processo de avaliação da atividade 

Antimicrobiana do extrato, as cepas testes padrão (Figura 3) utilizadas neste estudo foram: Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. As culturas bacterianas foram reativadas inoculando-se 
com alças descartáveis em tubos de ensaio contendo caldo Infusão Cérebro e Coração (BHI) (Figura 4A), por 

24 horas a uma temperatura de 37ºC. Os inóculos (0,1 mL) de cada bactéria teste foram semeados sobre a 

superfície do meio Ágar Müeller-Hinton (Figura 4 B) com auxílio de uma alça estéril. Posteriormente, sobre 

este com o auxílio de uma pinça previamente flambada, foram aderidos pequenos discos de papel filtro 

impregnados com 75 µL do extrato, em seguida as placas foram incubadas em estufa bacteriológica à 37ºC 

por 24 horas para posteriormente serem realizadas as leituras. O extrato etanóico extraído das folhas de P. 

amboinicus apresentou atividade antimicrobiana apenas sobre a cepa bacteriana de Escherichia coli (Figura 

5), com halo de inibição de 11 mm e quanto às cepas de Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus o 

extrato da mesma não presentou nenhuma atividade. No entanto de acordo com Oliveira et al. (2006), em 

estudos realizados com o óleo essencial de P. amboinicus combinados com diferentes tipos de antibióticos 

(ampicilina, cefalotina e tetraciclina), demonstraram efeito sinergético sobre a atividade dos antibióticos, 

sendo que tal efeito foi observado principalmente na interação com S. epidermidis e um efeito menor sobre S. 
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Figura 2 – Fluxograma de obtenção do extrato etanóico 

Fonte: Próprio autor, 2011.  

aureus. Ainda segundo Nogueira; Diniz; Lima (2008), seu estudo demostrou que o extrato das folhas de P. 

amboinicus foi ativo sobre cepa de S. aureus isolada de otite externa, sendo o timol e carvacrol presentes no 

óleo essencial de P. amboinicus confere-lhe propriedades antibacterianas (MATOS, 1994). De acordo com os 

resultados obtidos observa-se que a ação antibacteriana do extrato das folhas de P. amboinicus apresentada 

frente à cepa de E. coli, deve-se a presença de fitoconstituintes, principalmente dos óleos essenciais contidos 
na planta. Quanto à atividade antibacteriana não apresentada sobre os demais microrganismos, pode-se levar 

em consideração a escolha da parte da planta e a metodologia utilizada na obtenção do extrato. 
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Palavras-chave: Atividade antimicrobiana. Extrato etanóico. Plectranthus amboinicus. 
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Figura 5 – Halo de inibição de P. amboinicus frente à cepa de E. 
coli 

Fonte: Próprio autor, 2011. 
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As plantas medicinais e suas formas derivadas (extratos, xaropes, etc.) constituíram durante décadas a base 

da medicina terapêutica. O emprego correto de plantas para estes fins pela população em geral, requer o uso 
de plantas medicinais selecionadas por sua eficácia e segurança terapêutica, baseadas na tradição popular ou 

cientificamente validadas como medicinais (LORENZI; MATOS, 2002). No Brasil, a utilização de plantas 

medicinais, para o tratamento de enfermidades, está relacionada ás culturas indígenas, negra e dos imigrantes 

europeus. Durante muito tempo, tal procedimento representou a principal forma de cura, especialmente entre 

a população rural. Entretanto com o processo de urbanização e o desenvolvimento da indústria química, os 

medicamentos artificiais passaram a predominar na terapia moderna (DIAS, 2009). Atualmente, as pesquisas 

científicas em torno de plantas medicinais apresentam focos majoritários definidos nas áreas da fitoquímica, 

farmacognosia e horticultura. A fitoquímica é responsável pela caracterização de possíveis compostos 

bioativos, enquanto a farmacognosia contempla ensaios de bioatividade, identificação do modo de ação e 

sítios ativos para ação de fitoquímicos (BRISKIN, 2000). Diante disso, o presente estudo propõe-se em 

contribuir com dados que sejam relevantes para a saúde pública através do estudo fitoquímico do extrato 
extraído de plantas medicinais. A amostra do material botânico foi coletada em residências de comunidades 

localizadas na cidade de Imperatriz – MA, no período de janeiro a março de 2011. A amostra foi coletada de 

acordo com a metodologia de JORGE, 2009 que descreve que as partes aéreas devem ser colhidas pela 

manhã (após secar o orvalho) em dias secos e ensolarados, evitando retirada de todas as folhas de um ramo. 

Ainda segundo LORENZI & MATOS, 2008 só deverão ser colhidas partes da planta que estejam bem 

desenvolvidas sem marcas de pragas e deficiências nutricionais. Para o preparo do extrato etanoico (Figura1) 

realizou-se inicialmente a coleta e a seleção das folhas, as quais foram tratadas em água corrente e 

submetidas à secagem em temperatura ambiente por um período de três dias. Em seguida, o material vegetal 

foi triturado em um liquidificador, pesou-se 50g da amostra e logo após foi transferido para um frasco de 

vidro, onde foram acrescentados 450 mL de álcool etílico para a completa submersão do material. O 

recipiente foi vedado com folha de alumínio, para evitar exposição à luz, e deixado em maceração num prazo 

mínimo de três dias. Ao final do prazo, o material foi filtrado sobre papel filtro e adicionou-se carvão ativado 
para a clarificação do extrato. Em seguida o filtrado foi transferido para um frasco devidamente tarado para 

medição do volume e levado à estufa em uma temperatura de 50°C para extrair parte do álcool, visando um 

extrato mais concentrado. Posteriormente, o extrato teve seu volume medido e em seguida foi acondicionado 

em um recipiente vedado e conservado em um refrigerador à uma temperatura de aproximadamente 10 °C. 

Para então dá inicio o processo de triagem fitoquímica, como demonstrado na figura 2. A Tabela 2 apresenta 

os resultados dos testes qualitativos empregados durante a pesquisa, pode-se observar a presença de 

alcalóides, açúcares redutores, saponinas, taninos e glicosídeos cardíacos nas folhas da Lippia alba, enquanto 

que os testes realizados para polissacarídeos, fenóis,  flavonóides, proteínas e aminoácidos não foi  detectado 

essas classes de metabólitos secundários. Diante disso, as folhas da L. alba revelaram a presença intensa de 

alcalóides, o que confirma a eficácia de seu uso como calmante, sendo que conforme Martins et al. (1995) 

plantas que apresentam tais constituintes atuam no sistema nervoso central como calmante, sedativo, 
anestésico e analgésicos. Quanto aos taninos, sua presença é responsável pela ação antimicrobiana, enquanto 

que às saponinas confere a ação analgésica. Entre outras propriedades atribuídas a espécie, destaca-se as 

ações antiespasmódica, antipirética, antiinflamatória, enemagoga e diaforética, sabendo que tais propriedades 

devem-se aos seus constituintes ativos, dentre eles o óleo essencial (JULIÃO et al., 2003). Esse resultado 

pode ser sustentado por AGUIAR et. al. (2008), onde o mesmo discute que dependendo do material botânico 

coletado (raiz, caule e folha) e considerando os solventes utilizados para a obtenção do extrato têm-se melhor 

resultados na triagem fitoquímica. O grau de intensidade dos constituintes presentes está expresso na 

Tabela1. 
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Figura 1 – Fluxograma de obtenção do extrato etanóico 

Fonte: Próprio autor, 2011.  

Tabela 1: Critérios para expressar os resultados dos testes fitoquímicos do extrato etanóico das folhas da 

Lippia alba. 

Critérios Grau de Intensidade 

0 Não detectado 

- Traço 

1 Fraco 

2 Moderado 
3 Forte 

                                   Fonte: Matos, 1997 

 

Tabela 2: Resultado dos testes fitoquímicos do extrato etanóico das folhas da Lippia alba.  

Testes fitoquímicos Resultados 

Alcalóides 3 

Açúcares Redutores 3 

Flavonóides 0 

Fenóis 0 

Glicosídeos cardíacos - 

Polissacarídeos 0 

Proteínas e Aminoácidos 0 

Saponinas 1 

Taninos 0 
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Palavras-chave: Triagem Fitoquímica. Extrato etanóico. Plectranthus amboinicus. 
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Fonte: Próprio autor, 2011 
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A espécie Morinda citrifolia L. é uma tradicional planta medicinal popular que tem sido usada por mais de 

2000 anos pelos povos polinésios. A planta é originária do sudoeste asiático, e subsequentemente foi 

distribuída através de vários colonizadores pelas ilhas do pacífico. O próprio oceano e os animais 

contribuíram para a propagação da planta pelas ilhas. Seu cultivo ocorre na Polinésia, Índia, Caribe, regiões 
centro e norte da América do Sul e em locais que oferecem condições adequadas de desenvolvimento para a 

Morinda citrifolia L. (MARQUES, 2009). O noni pertence à família Rubiaceae que é a quarta maior família 

das angiospermas depois da Asteraceae, Orchidaceae e Fabaceae e compreende cerca de 650 gêneros e 13 

000 espécies (MACPHERSON et al., 2007 apud SILVA, 2010). A família Rubiaceae Juss, foi descrita 

primeiramente por Antoine Laurent de Jussieu em 1789, tem seu nome derivado do gênero Rubia L., do Latin 

rubium, relativo à tinta vermelha produzida pelas raízes de plantas deste gênero utilizadas para tingir tecidos 

(PEREIRA, 2007). O nome botânico para o gênero foi derivado de duas palavras do Latim morus (mulberry) 

e indicus (Indian), em referência para a similaridade do fruto para aquele do mulberry verdadeiro (Morus 

alba) da família Moraceae. O nome das espécies indica a semelhança da folhagem da planta com algumas 

espécies de citrus (SILVA, 2010). Segundo Nelson (2006), Morinda citrifolia L. é uma pequena árvore ou 

arbusto de 3-10m de altura na maturidade. A planta às vezes se apóia em outras plantas como um cipó. O 
presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar um estudo morfológico - anatômico das folhas 

da M. citrifolia L., fornecendo subsídios à sua caracterização e identificação, bem como auxiliando em 

estudos sobre a espécie estudada. A pesquisa de campo foi realizada em Imperatriz, segundo município mais 

populoso do estado do Maranhão, onde as folhas de M. citrifolia L. foram coletadas e armazenadas em sacos 

de papel e levadas para o laboratório de Biologia do CESI/UEMA. Onde foram utilizadas na confecção de 

lâminas temporárias e permanentes com cortes paradérmicos, transversais e longitudinais, seguindo as 

técnicas botânicas descritas por Oliveira (2000). Os cortes transversais e longitudinais foram feitos a mão 

livre, clarificados em solução comercial de hipoclorito de sódio a 50%, lavados em água destilada e corados 

em safranina. Após, esses procedimentos, as secções foram montadas em glicerina 50% entre lâminas e 

lamínulas e vedadas com esmalte incolor (OLIVEIRA, 2000). Para o estudo das epidermes foram feitos 

cortes à mão livre com auxílio de uma lâmina de aço. Após a dissociação das epidermes, estas foram 

clarificadas pela solução de hipoclorito de sódio a 50%, lavadas em água destilada, coradas com safranina 
aquosa e montadas em glicerina a 50%. Os padrões estomáticos foram definidos segundo Metecalfe e Chalk 

(1950) apud (CUTTER, 2002). Para o estudo das substâncias ergásticas foram feitos cortes à mão livre, em 

material recém coletado. Os reagentes utilizados foram: Lugol para identificação dos grãos de amido, ácido 

clorídrico para identificação de oxalato de cálcio, ácido acético para identificação de carbonato de cálcio 

(MACEDO, 1997). De acordo com as observações realizadas no material em estudo a espécie possui folhas 

simples, opostas, elípticas, com ápice agudo, com base acunheada, margens onduladas, limbo inteiro e 

desprovidos de pêlos, nervação perninérvia, com nervuras que saem ao longo da nervura principal. O limbo 

possui em média 20 cm de comprimento e 8cm de largura e apresenta coloração verde-escuro brilhante na 

face adaxial e verde-claro na face abaxial (Fig. 1a). Anatomicamente, pecíolo, em secção transversal é 

praticamente cilíndrico, a epiderme é unisseriada e coberta por uma cutícula lisa e delgada. O colênquima é 

angular e envolve o pecíolo por meio de camadas de células. Entre o colênquima e os feixes vasculares está 
localizado o parênquima fundamental, as células parenquimáticas possuem espaços intercelulares em 

destaque. Os feixes vasculares são colaterais, dispostos em forma de arco. No sistema vascular os feixes 

vasculares estão bem diferenciados, no xilema, os elementos traqueais dispõem-se de modo enfileirados, 

separados por raios de células parenquimáticas e no floema, os elementos crivados também são 

acompanhados por células do parênquima. Em corte longitudinal, o xilema possui traqueídes com paredes 

secundárias espiraladas. A epiderme, em vista frontal, na face adaxial, apresenta células epidérmicas de 

formato poliédricas, tamanhos irregulares, com paredes anticlinais retas e levemente onduladas (Fig. 23). Na 

face abaxial, as células epidérmicas apresentam paredes sinuosas. Os estômatos são do tipo paracíticos e 

paralelocíticos, encontrados somente na face adaxial classificando a folha como hipoestomática como 
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descreveu Metcalfe e Chalk (1950) apud Cutter (2002), (Fig. 24). O mesófilo é dorsiventral, constituído pelo 

parênquima paliçádico e pelo parênquima lacunoso. O sistema vascular da nervura principal repete o mesmo 

padrão descrito para o pecíolo. Nos testes histoquímicos constatou-se a presença de cristais de oxalato de 

cálcio do tipo ráfides no mesófilo, na nervura central e também no pecíolo. Foram encontrados idioblastos 

contendo ráfides de oxalato de cálcio na epiderme superior e no pecíolo (Fig. 28). Segundo Mantovani et al 
(1995), a presença dos cristais em plantas pode ser atribuída à necessidade de se remover o oxalato do 

sistema metabólico, armazenar cálcio, bem como promover o desenvolvimento de defesas contra o ataque de 

herbívoros. Os grãos de amido foram encontrados nas células parenquimáticas próximas aos feixes do floema 

na nervura principal. A análise dos resultados morfológicos e anatômicos mostrou que a espécie Morinda 

citrifolia L. apresenta características comuns para espécies da família Rubiaceae e de valor taxonômico muito 

importante. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



767 

 

Palavras-chave: : Morinda citrifolia L., Rubiaceae, Anatomia foliar 
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A utilização de plantas para fins medicinais é uma prática antiga. Estima-se que a maioria das plantas usadas 

na medicina popular não foi estudada a respeito de seus componentes químicos, ações farmacológicas e suas 

reais indicações terapêuticas, sem considerar as plantas cujas propriedades medicinais não foram 

identificadas. O gênero Cinnamomum (Lauraceae) é constituído por aproximadamente 350 espécies, muitas 

das quais produtoras de óleo essencial. A Canela tem várias finalidades, sendo utilizada na agricultura, para 

controle de nematóides, fungicida, na arborização urbana, nas indústrias de cosméticos, na culinária e na 

medicina popular. No Brasil, a utilização de plantas medicinais, para o tratamento de enfermidades, está 

relacionada às culturas indígena, negra e dos imigrantes europeus. Por muito tempo, tal procedimento 
representou a principal forma de cura, especialmente entre a população rural. Entretanto, com o processo de 

urbanização e o desenvolvimento da indústria química, os alopáticos sintéticos passaram a predominar na 

terapia moderna. Atualmente, observa-se uma crescente redescoberta do valor das plantas medicinais em 

decorrência não só de certos efeitos colaterais imprevistos de muitos remédios sintéticos (alopatos), embora o 

uso incorreto dos remédios naturais também possa causá-los, como também do seu elevado preço, visto que 

está atrelado a poderosos interesses capitalistas internacionais. A canela e o seu óleo essencial são 

empregados como corretivos do odor e do sabor na preparação de alguns medicamentos (LIMA, 2005). A 

caneleira é uma árvore originária do Ceilão, da Birmânia e da Índia e conhecida há mais de 2500 anos a.C. 

pelos chineses, como mostra a Figura 1. Seu nome científico, "cinnamomum", segundo referências, é 

derivado da palavra indonésia "kayu manis", que significa "madeira doce". Mais tarde, recebeu o nome 

hebreu "quinnamon", que evoluiu para o grego "kinnamon". De acordo com a literatura, a Cinnamomum 
zeylanicum apresenta como composição química as seguintes substâncias: ácido cinâmico, açúcares, aldeído 

benzênico, aldeído cinâmico, aldeído cumínico, benzonato de benzil, cimeno, cineol, elegeno, eugenol, 

felandreno, furol, linalol, metilacetona, mucilagem, oxalato de cálcio, pineno, resina, tanino e vanilina. As 

partes da plantas mais utilizadas são: óleo essencial e casca desidratada. A Cinnamomum zeylanicum 

apresenta como propriedades medicinais: adstringente, afrodisíaca, anti-séptica, aperiente, carminativa, 

digestiva, estimulante, hipertensora, sedativa, tônica e vasodilatadora (BALMÉ, 1978; SCHIPER, 1999). 

Praticamente se utiliza a parte aérea do vegetal como um todo. As folhas são utilizadas para a extração de 

óleos essenciais, mas a parte mais valorizada é realmente a casca dos ramos. Portanto a pesquisa teve como 

objetivo estudar a atividade antimicrobiana através do óleo essencial da Cinnamomum zeylanicum Breyn. As 

amostras de folhas verdes em estudo foram coletadas nos meses maio a agosto do ano de 2007 (escolha 

aleatória) no sítio localizado na Maioba, Município de Paço do Lumiar – Maranhão. Após a coleta, o material 

foi transportado até o Laboratório de Físico-Química de Alimentos do Pavilhão Tecnológico da Universidade 
Federal do Maranhão (LFQPT-UFMA) para a realização das análises pertinentes. Para preparo das exsicatas, 

as folhas coletadas foram tratadas, prensadas e secas individualmente e acondicionados em folhas de jornal. 

A temperatura aplicada para secagem foi de, aproximadamente, 38ºC, por um período de 48 horas. Em 

seguida, as exsicatas foram enviadas ao herbário da UFMA, que efetuou a caracterização botânica da espécie 

com base nas características físicas do material coletado. De acordo com a caracterização botânica, a espécie 

de canela estudada, foi identificada pelo Departamento de Farmácia da UFMA, como pertencente à família 

Lauráceas, cujo nome científico é Cinnamomum zeylamicum Breyn, conforme características das folhas e 

galhos da espécie. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação, em um sistema de Clevenger, mantendo-

se à temperatura de 100°C. Para a extração, utilizou-se 300 gramas das folhas secas e moídas com 3000mL 

de água destilada (proporção 1:10) como mostra a Figura 2. Posteriormente, os óleos foram secos por meio 

da percolação em Na2SO4 anidro. Em seguida, esses óleos foram armazenados em frasco apropriado para 
posteriores análises. As cepas testes utilizadas neste estudo foram: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Serratia odorífera, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa e Proteus mirabilis como mostra na 

Tabela 7 onde foi feita análise da variância da zona de inibição do óleo essencial da canela frente às bactérias 

patogênicas. Todas as cepas foram mantidas em Ágar Triptona de Soja sob uma temperatura de 20ºC.  A 

cultura bacteriana foi reativada inoculando-se alçadas em tubos contendo caldo Infusão Cérebro e Coração 

(BHI), por 24 horas, a 37ºC. Para a determinação da menor concentração inibitória procedeu-se a 

padronização do inóculo com a escala 0,5 de Mac Farland. A susceptibilidade do óleo essencial foi avaliada 

utilizando-se dois métodos distintos: método de difusão de disco (CLSI, 2009) e método de diluição 

(National Committee for Clinical Laboratory Standard, 2002). Os inóculos (0,1mL) de cada bactéria teste 
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foram semeados sobre a superfície do meio Ágar Müeller-Hinton com auxílio de um cotonete estéril. Em 

seguida, sobre este, foram aderidos pequenos discos de papel de filtro impregnados com 75 μL do óleo 

essencial, com o auxílio de uma pinça previamente flambada. Os discos foram pressionados levemente contra 

a superfície do meio. As placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas e, posteriormente, foram realizadas as 

leituras. A Figura 3 apresenta o gráfico referente à ação antibacteriana do óleo essencial da Cinnamomum 
zeylanicum avaliada pelo método de difusão de discos. Como se podem observar na Figura 19 os halos de 

inibição encontrados variou de 11 a 15 mm de diâmetro considerando todas as cepas bacterianas testadas. Em 

geral, os dados desta pesquisa mostraram que o óleo essencial de canela apresentou maior eficiência frente às 

cepas gram negativa, apesar de a cepa Staphylococcus aureus, por ser gram positiva, também se mostrar 

susceptível ao óleo em estudo, no qual esta de acordo com os trabalho de NOGUEIRA et al. (2008), no qual 

mostram que os óleos essenciais são mais efetivos contra bactérias gram positiva do que gram negativa. 

Outro fator interessante é que a atividade de óleos essenciais de extratos de planta em estudo contra bactérias 

patogênicas pode ser referida à presença de fitoconstituintes. De acordo com a análise estatística do tamanho 

dos halos das cepas testadas, houve diferenças entre as cepas. Considerando os resultados obtidos com bases 

nas condições experimentais pode-se concluir que: O óleo essencial extraído das folhas da canela 

demonstrou-se um eficiente agente antibacteriano, tanto aplicado puro, quanto diluído, frente às bactérias 

testes; O óleo essencial da Cinnamomum zeylanicum Breyn (Canela) demonstrou uma ação antibacteriana 
frente às bactérias testadas, apresentou uma atividade inibitória tanto para as bactérias gram positivas quanto 

para gram negativas; A atividade antibacteriana do óleo essencial de canela frente às bactérias deve-se à 

presença de fitoconstituintes, no caso eugenol; De acordo com os resultados obtidos da Cinnamomum 

zeylanicum Breyn, o uso desta planta medicinal, é de grande relevância, pois é uma alternativa terapêutica 

promissora em futuro próximo, sobretudo para a população mais carente.  
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Palavras- chave: Atividade bacteriana. Cinnamomum zeylanicum Breyn. Eugenol. 
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Grandes extensões territoriais de paisagens ―naturais‖ sofreram transformações significativas, especialmente 

no último século. A pressão do crescimento da populacional humano tem aumentado a degradação dos 

habitats, levando muitas espécies de plantas e animais, à extinção e colocando várias outras em risco. Essa 

pressão se dá por interesses econômicos, como necessidade de terras para cultivos mais rentáveis, e expansão  

das áreas urbanas, tendo como consequência a degradação de ecossistemas naturais e redução da 

biodiversidade (SILVA, 2009). Embora áreas extensas ainda permaneçam intactas, a taxa de perda de áreas 

florestadas é dramática. A perda da biodiversidade e os possíveis impactos climáticos são as maiores 
preocupações geradas  com esse tipo de degradação. A vastidão das florestas remanescentes significa que os 

impactos potenciais do desmatamento de forma continuada são muito mais importantes que os já severos 

impactos que ocorreram até hoje (FEARNSIDE, 2005). O estado do Tocantins, escolhido para a realização 

deste trabalho, é composto de uma vegetação extensa e com características variadas, apresentando áreas de 

Pantanal, de Cerrado e Florestas Amazônicas, o que lhe permite uma rica biodiversidade, no que diz respeito 

à sua fauna e flora. A fitossociologia realiza estudos entre associações vegetais buscando alternativas que 

possibilitem a preservação de áreas ricas em variedade de espécies. Os levantamentos florísticos consistem 

em identificar e catalogar espécies de plantas de uma determinada área, com a finalidade de se obter um 

arquivo de nome popular e científico das espécies encontradas durante a pesquisa in loco, proporcionando a 

elaboração de um recurso visual, informativo, didático e pedagógico; de uma valia incalculável, com suporte 

para conhecer, preservar e conservar a biodiversidade florística de cada região (SILVA et al. 2010). Os 
estudos florísticos e fitossociológicos de fragmentos florestais, em áreas de transição entre Cerrado e Floresta 

Amazônica, podem subsidiar ações que visem o manejo, a restauração e a conservação (ARAÚJO et al. 

2009) destas áreas florestadas. O presente trabalho tem por objetivo realizar o levantamento de dados 

florísticos e fitossociológicos, e através destes, buscar a compreensão do desenvolvimento da vegetação e 

identificação das principais espécies da comunidade vegetal da região do povoado Camarão, município de 

Praia Norte - Tocantins. O estudo foi realizado na Chácara Santo Antônio, localizada no povoado Camarão, 

pertencente ao município de Praia Norte do Tocantins, situado na parte norte do estado, sob as coordenadas 

05º26‘56.3‖ S e 47º42‘39.0‖ W (Fig.1). Este povoado se situa em uma parte do estado do Tocantins 

conhecida como Bico do Papagaio (CARVALHO et al. 2006).  Na análise florística foram coletados 

indivíduos que se apresentavam em estágio de reprodução dentro da área de amostragem, alguns foram 

coletados aleatoriamente com o objetivo de gerar mais dados sobre as espécies pertencentes aquela 

comunidade vegetal. Na determinação dos parâmetros fitossociológicos os dados coletados no campo se 
basearam no método de quadrantes proposto por COTTAM e CURTIS (1949) apud RODRIGUES et al. 

(2010), que dentre os métodos de distância, tem sido o mais utilizado em levantamentos fitossociológicos de 

florestas tropicais (GORENSTEIN et al. 2010). com 40 pontos amostrais, distribuídos em duas áreas 

vizinhas, sendo 20 pontos na área 1 (na chácara Santo Antônio) divididos em dois transectos e 20 pontos na 

área 2 (terras do Josimo) também distribuídos em dois transectos. Os pontos foram distribuídos com uma 

distância de 5m, tendo sido amostrado o indivíduo mais próximo ao ponto em cada um dos quadrantes. Para 

cada indivíduo, registrou-se o nome vulgar, a distância do ponto ao indivíduo (DP), a altura (obtida por 

estimativa visual) (ALT), a circunferência à altura do peito (CAP) tendo como critério o CAP ≥ 5 cm, todos 

os indivíduos que apresentavam mais de um caule, tiveram suas CAPs medidas com auxílio de uma fita 

métrica e somados posteriormente. Todos os indivíduos foram etiquetados com plaquetas de alumínio e 

numerados.A análise da suficiência amostral foi observada pela montagem de curvas, nº de espécies x 
esforço amostra com auxílio do programa Excel 2007,. Os dados coletados no campo – (DP), (ALT.) e 

(CAP) – foram todos digitados no programa Excel 2007 e processados nos programas PARAMS e 

PREPARE pertencentes ao pacote FITOPAC 1.0, desenvolvido pela UNICAMP. Com isto foram obtidos os 

seguintes parâmetros fitossociológicos: Densidade total (DTA), densidade absoluta (DA), densidade relativa 

(DR), frequência absoluta (FA), freqüência relativa (FR), área basal por espécie (AB), dominância relativa 

(DoR) e índice de valor de importância (IVI). A diversidade florística do ambiente foi medida, com base nos 

índices de Shannon – Wiener (H‘) e Simpson (D). No levantamento realizado foram identificados 166 

indivíduos, pertecentes à 56 táxons, distribuídos em 34 famílias, com 27 identificadas e 7 que permanecem 

desconhecidas.Entre os 56 táxons encontrados, 5 não foram identificados à nível de família, e os demais 
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permanecem agrupados em 27 famílias, sendo que 24 destas estão inseridas nos quadrantes e 3 famílias estão 

fora dos pontos amostrados. Estas famílias encontradas denotaram um Índice de Shannon-Wiener de H‘= 

2,799 nats/indivíduo para a área 1 e H‘ = 2,503 nats/indivíduo para a área 2.Os táxons não identificados à 

nível de família, são ―Folha-miúda‖, ―Pau-de-brejo‖, ―Tajaú‖, ―Cipó-bravo‖ e ―Não identificada 4‖. As 3 

famílias amostradas fora dos pontos são Vochypiaceae, Myrticaceae e Melastomáceae.A não identificação 
dos 5 táxons deve-se à dificuldade de coleta de material botânico de algumas espécies, em conseqüência da 

altura das mesmas, e à ausência de material botânico e bibliográfico que apresentem similaridade com as 

espécies coletadas.Para a área 1 a família Palmae foi de maior importância na comunidade estudada, bem 

como a de maior freqüência relativa e com maior número de indivíduos, seguida por Fabaceae, Moraceae e 

Mimosaceae. A maior densidade relativa foi representada pela família Fabaceae a de maior dominância 

relativa depois de Palmae foi a família Moraceae.Nesta área o táxon de maior importância foi a ―Palmeira 

babaçu‖, com maior densidade, dominância e freqüência relativas. Acompanhada dos táxons ―Pente de 

macaco‖, ―Ingá- bravo‖ e ―Imbaúba‖, com maior importância.Para a área 2 a família de maior importância na 

comunidade amostrada foi Caesalpinaceae, sendo também a de maior densidade e freqüência relativa. Logo 

em seguida, aparecem as famílias Moraceae, Palmae e Mimosaceae. A maior dominância relativa 

compreende a família Palmae.O táxon ―Pente de macaco‖ apresentou maior importância, maior riqueza de 

indivíduos, densidade e freqüência relativas. Os outros três de maior importância são ―Palmeira babaçu‖, 
―Catingoso‖ e ―Folha larga‖. Mesmo com apenas 40 pontos amostrados para as duas áreas, a curva espécie-

amostra mostrou boa representatividade. Com base nos dados obtidos para a diversidade, observou-se que a 

região é caracterizada por possuir em sua comunidade vegetal alta diversidade. 

 

Figura.1- Mapa de acesso ao povoado Camarão 

 

      Fonte:http//:maps.google.com.br 
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Durante recentes anos o uso de inseticidas tem aumentado à preocupação ambiental, principalmente sobre 

sua poluição massiva do solo (Cheah et al., 2006). A degradação microbiológica dos inseticidas é o principal 

mecanismo de decomposição e redução da persistência no solo. O isolamento, caracterização e identificação 

de microrganismos com a habilidade em metabolizar os compostos químicos potencialmente tóxicos são 

essenciais para a biorremediação como medida mitigadora nos problemas decorrentes de uso irracional de 

agrotóxicos. O inseticida carbofuran (2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil-N-metil carbamato) largamente 

utilizado em culturas (batatas, milho, amendoim, arroz e soja) é um acaricida e nematicida do grupo dos 
carbamatos, que apresenta curta persistência no ambiente e pequeno deslocamento para regiões adjacentes. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo isolar e caracterizar linhagens fúngicas com potencial de 

degradação do inseticida carbofuran. As linhagens fúngicas foram obtidas da Micoteca do Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental (LABITEC) da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Imperatriz.  

Neste trabalho foram utilizadas dez linhagens fungicas, identificadas à nível de espécie: a) fungos do solo de 

mandioca: Aspergillus níger (MA-06); Aspergillus ochraceus (MA-02, MA-03, MA-04), Aspergillus sp. 01A 

(MA-01) e Syncephalastrum sp. 01S (MA-05); b) fungos solo de amendoim: Syncephalastrum sp. 02S  

(AM-01); c) fungos do solo de milho: Aspergillus sp 02A e 03A (MI-01, MI-03) e Aspergillus  ochraceus 

(MI-03). Os fungos foram avaliados quando ao crescimento micelial em meio de cultura batata dextrose ágar 

(BDA) em triplicata, suplementado com diferentes concentrações de carbofuran (0, 10, 20, 50 e 100 µg ml-1). 

O desenvolvimento das colônias foi avaliado nos sete primeiros dias, com registro do diâmetro da colônia, 
em cada placa. As taxas médias de crescimento micelial foram calculadas em cada linhagem, nos meios com 

as diferentes concentrações de carbofuran. A inibição máxima do crescimento em cada linhagem foi estimada 

dividindo-se a variação entre a taxa de crescimento mínima e a taxa de crescimento na concentração zero, 

pela taxa de crescimento na concentração zero. Os resultados mostraram que todas as linhagens avaliadas, 

foram capazes de degradar o carbofuran em diferentes concentrações em meio BDA sólido. Os níveis de 

crescimento variaram de acordo com as concentrações (10, 20, 50 e 100 μg ml-1) de cabofuran, para cada 

uma das cepas isoladas (Tabela 1). Deste modo, o início da degradação foi monitorado a cada 24 horas de 

incubação para as concentrações (10, 20μg ml-1) e 48 horas depois para as concentrações de 50 e 100 μg ml-1. 

As linhagens MA-01, MA-06 do solo de mandioca e MI-01 e MI-02 do solo de milho, foram as que 

apresentaram os melhores resultados na concentração de 100 μg ml
-1

, após 72 horas de incubação.  

As linhagens AM-01 (solo de amendoim), MA-03, MA-04, MA-05 (solo de mandioca) e MI-03 (solo de 

milho) mostraram crescimento satisfatório até 50 µg ml-1 de carbofuran. Segundo Cork e Krueger (1991), 
ressalta que na degradação, os inseticidas podem atuar de duas formas sobre a microbiota do solo. De um 

lado podem atuar como substrato para o seu crescimento e por outro lado também podem influenciar os 

microrganismos responsáveis pela degradação. A taxa de inibição do crescimento diminui com o aumento da 

concentração do inseticida, sendo que as dez linhagens (MA-03, MA-04, MI-01, e MI-02) apresentaram 

melhor resultado (Tabela 2). As elevadas velocidades de crescimento radial obtidas destes fungos indicam a 

habilidade de crescerem em meios com concentrações elevadas de carbofuran, podendo ser utilizados em 

estudos de biodegradação e biorremediação (Figura 1). Com isso, o isolamento de linhagens fúngicas com 

potencial de degradação do herbicida varbofuran representa uma alternativa de fácil acesso e baixo custo para 

aplicação em processo de biorremediação de áreas contaminadas com xenobióticos. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Potatoes&usg=ALkJrhg8K8dceACEPjIK-AyyI8SyOHtgSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maize&usg=ALkJrhjtdvJio9cGO_7gql9WGaGYNOg9jA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Soybean&usg=ALkJrhhq6RjD1Oj2KCw5e2EX3e7tyj8fZA
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Tabela 1. Crescimento de linhagens fúngicas em meio BDA sólido suplementado com carbofuran em 

diferentes concentrações (µg mL-1), após 72 horas de incubação. 

 

Crescimento Micelial* 

Linhagem Carbofuran (µg ml
-1

) Linhagem Carbofuran (µg ml
-1

) 

10 20 50 100  10 20 50 100 

AM-01 ++ ++ +  - - MA-05 + - ++ +- - - 

MA-01 ++- ++ + ++ MA-06 ++ ++ + + - 

MA-02 + + ++ +- - - MI-01 ++ ++ + + - 

MA-03 ++ ++ + - - MI-02 ++ ++ + +- 

MA-04 ++ ++ + - - MI-03 + + + + + - - 

*- - Crescimento ruim (20 mm); +- Crescimento razoável (40 mm); + Crescimento satisfatório (60 mm); 

++ Ótimo crescimento (80 mm) 
 

Tabela 2. Análise da taxa de inibição do crescimento das linhagens fúngicas em meio BDA sólido 

suplementado com carbofuran nas diversas concentrações (µg mL-1), após 72 horas de incubação. 
 

Taxa de Inibição do Carbofuran* (%) 

Linhagem Carbofuran (µg ml
-1

) Linhagem Carbofuran (µg ml
-1

) 

10 20 50 100 10 20 50 100 

AM-01 4,7 7,8 12,8 26,7 MA-05 1,4 2,6 4,1 12,6 

MA-01 4,9 5,6 9,3 27 MA-06 6,5 6,9 12.9 15,3 

MA-02 6,3 8,1 14,9 27 MI-01 1,4 2,4 14,9 21,3 

MA-03 2,8 3,7 4,9 26,8 MI-02 2,1 4,7 10,3 18,6 

MA-04 1,9 2,2 5,1 16,2 MI-03 4.3 7,8 11,1 17,7 

*Média da taxa de inibição= Tx. cres min conc. µg ml-1-Tx conc.0 µg ml-1/ Tx conc.0 µg ml-1x100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fungos isolados com potencial de degradação do carbofuran: (A) Aspergillus níger (MA-06) ;  

(B) Aspergillus ochraceus, (C) Syncephalastrum sp.e D) Aspergillus ochraceus e (E e F) Aspergillus sp. 

 

Palavras-chave: Bioegradação, carbofuran, fungos  
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As moscas são provavelmente, um dos mais importantes grupos de insetos, visto que possuem um papel 

médico-veterinário relevante, atuam como polinizadores e tem uma participação notável no processo de 
decomposição de matéria orgânica (Smith, 1986). Pode-se encontrar vários graus de associações das moscas 

com o homem, desde uma associação total, tornando-se dependentes de ambientes modificados pelo homem, 

até espécies que ocorrem apenas em ambientes naturais (Polvony, 1971). Os dípteros da família 

Calliphoridae são popularmente conhecidos no Brasil como moscas varejeiras (Lenko & Papavero 1996) e 

segundo ERZINNÇLIOGLU (1996) podem ser considerados um dos grupos de insetos mais comuns do 

mundo, tendo em vista sua ampla distribuição e por ocorrerem nos mais diferentes ambientes. PONT (1980) 

registrou a ocorrência de 1.020 espécies em todas as regiões biogeográficas e conforme SHEWELL (1987), a 

fauna de califorídeos na região Neotropical é conhecida por apresentar um número reduzido de espécies. No 

município de Estreito, Maranhão, devido a uma forte pressão antrópica exercida nos ambientes naturais nos 

últimos anos, como por exemplo, construção da Usina Hidrelétrica, atividades agropecuárias, houve uma 

drástica redução da vegetação nativa. O presente trabalho objetivou o conhecimento das espécies dos dípteros 
califorídeos em áreas dos ambientes de Capoeira, Pastagem e Mata do município de Estreito, Ma, bem como 

dos padrões de abundância e riqueza desse grupo nestes ambientes, para a possível compreensão das 

mudanças nas comunidades desses insetos em decorrência dos processos de antropização nas últimas décadas 

nesta região. O presente trabalho teve como universo amostral 9 áreas, sendo 3 de Capoeira, 3 de Pastagem e  

3 de Mata. Em cada área foram colocadas 2 armadilhas, que permaneceram por um período de 24 horas, 

totalizando 18 armadilhas. Foram utilizadas armadilhas específicas para coleta de dípteros saprófagos, 

descritas por FERREIRA (1978). As moscas capturadas da Família Calliphoridae foram identificadas ao 

nível específico no Laboratório de Zoologia ―Prof. Clésio Fonseca‖ do CESI-UEMA. Foram coletados 1.825 

califorideos (seis gêneros e oito espécies) (Tabela 1), sendo que a Chrysomyia albiceps (Wiedemann, 1819) 

(44,8%) e Chrysomyia megacephalla (Fabricius, 1794) (23,3%) foram as mais abundantes. O ambiente de 

Pastagem com 50,5% e o de Capoeira com 35,2%, foram os ambientes com maior abundância relativa 

(Tabela 1). As espécies C. albiceps e C. Megacephalla foram mais abundantes nos ambientes de Pastagem e 
Capoeira (Tabela 1). Este resultado reflete a presença das espécies exóticas do gênero Chrysomyia nos 

ambientes antropizados, indicando assim uma melhor facilidade de adaptação destas espécies citadas 

anteriormente em ambientes com certo grau de antropização. A espécie Cochliomyia macellaria foi mais 

abundante no ambiente de pastagem (172 ind.; Tabela 1). A maior abundância da Cochliomyia macellaria no 

ambiente de Pastagem deve estar relacionada à presença do gado neste ambiente, pois trata-se de uma espécie 

causadora de miíases secundárias no Brasil, feridas conhecidas popularmente como bicheiras. ALMEIDA & 

LOPES (1983) estudou a preferência de C. macellaria em ambientes ecológicos no Rio de Janeiro e registrou 

que esta espécie foi praticamente restrita às zonas rurais (97.96%) quando comparados a urbana (1,37%) e 

(0,69%) área de florestas. A presença da espécie Mesembrinella batesi apenas no ambiente de Mata pode 

estar relacionada às condições de conservação do mesmo, pois os mesembrinelíneos são assinantrópicos 

(Ferreira (1978), sendo que suas espécies são encontradas exclusivamente em ambientes de florestas 
(GUIMARÃES, 1977). A riqueza nos ambientes variou de 6 espécies no ambiente de pastagem e capoeira a 

8 espécies no ambiente de Mata. A redução de riqueza nos ambientes de capoeira e pastagem pode estar 

relacionada a antropização, pois conforme LOMÔNACO & ALMEIDA (1995), a redução pode ser elemento 

indicador dos efeitos da interferência humana na taxocenose de dípteros muscóideos. 
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Figura 1 – Ambientes de Coleta: A) Pastagem; B) Capoeira; C) Mata. 

 

Tabela 1. Composição e abundância das espécies de califorídeos coletados em área de Pastagem, Capoeira e 

Mata, no município de Estreito, Ma. 

 

Espécie Pastagem Capoeira Mata Total (%)

Chrysomya  albiceps 485 307 26 818 44,8

Chrysomya megacephalla 218 179 29 426 23,3

Chrysomya putoria 11 4 12 27 1,4

Cochliomyia macellaria 172 78 1 251 13,7

Chloroprocta idioidea 30 70 186 286 15,6

Lucilia eximia 7 5 1 13 0,7

H. semidiaphana 0 0 3 3 0,1

Mesembrinela batesi 0 0 1 1 0,05

Total 923 643 259 1825 100

Abundância Relativa (%) 50,5 35,2 14,1 100  
 

Palavras-chave: Fauna, varejeiras, antropização      
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O biodiesel enquanto éster de matérias graxas renováveis tem a sua qualidade monitorada  por parâmetros 

definidos pela Agência Nacional de Petróleo Gás natural e Biocombustíveis (ANP) na Portaria 42/ANP-2008 

que envolve principalmente as suas  propriedades reológicas pelo índice de viscosidade e pelas propriedades 

físico-químicas através de índice de acidez, ácidos graxos livres, umidade, densidade, refração, saponificação 

e iodo. Esses parâmetros de qualidade são também adotados pela American Oil Chemists' Society (AOCS) 

aplicáveis às suas matérias-primas, os óleos e gorduras. Biodieseis de diferentes oleaginosas apresentam 

composições distintas quanto aos seus ésteres graxos e às   suas proporções relativas. A diversidade da 
composição de biodieseis mistos, resultantes do armazenamento conjunto nos reservatórios das distribuidoras 

de combustível provoca variação da qualidade do combustível final. A avaliação dos dados de caracterização 

dessas misturas, objeto dessa pesquisa, visa contribuir para a identificação de eventuais incompatibilidades 

entre biodieseis de oleaginosas diferentes e de desvios do comportamento esperado para  biodieseis mistos 

em relação ao dos seus componentes individualmente. Para esse fim, inicialmente foram determinadas as 

propriedades físico-químicas acima citadas (normas AOCS e ANP) dos óleos de soja e de babaçu adquiridos 

no comércio local a partir dos quais foram sintetizados individualmente os seus respectivos biodieseis via 

transesterificação alcalina; esses em seguida foram purificados e analisados, assim como a mistura binária 

imediatamente obtida na proporção 1:1 m/m. O biodiesel misto de soja e babaçu foi armazenado em frasco 

escuro de 500 mL e mantido em local seco, ao abrigo da luz e hermeticamente fechado á temperatura média 

ambiente de aproximadamente 27,5 oC por  45 dias quando foram efetuadas as determinações dos mesmos 
parâmetros físico-químicos e reológicos aplicados às amostras de óleo, de biodiesel de babaçu, de biodiesel 

de soja e da mistura.Os resultados das características físico-químicas dos óleos de soja e babaçu, 

determinados  conforme as normas da AOCS 1b-87, Cd 3d-63, Cd 3c-1, Ca 2c-25, 1b-87,  Cc 7-25 e  de 

densidade pela relação massa/Volume (m/v), estão respectivamente apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela1: Parâmetros físico-químicos dos óleos de soja e babaçu – normas AOCS e ANVISA 

Índices Unidade Óleo de Soja 
Limites 

ANVISA 
Óleo Babaçu 

Limites 

ANVISA 

Acidez 

 
mg OH/g 0,28 ± 0,01 

 0,28 ± 0,03 

 

 

Ác.Gr.Livres 

 
 

0,57 ± 0,05 

 

 0,56 ± 0,05 

 

 

Saponificação 

 
mg OH/g 182,42 ± 0,24 

180-200 

 

250,5 ± 0,2 

 

247 - 255 

 

Umidade 

 
% 0,12 ± 0,01 

 0,12 ± 0,02 

 

 

Iodo g I2/100g 135,21 ± 0,07 120-141 
21,5 ± 0,2 

 
14-13 

Refração
 

 

 
1, 471±0, 001 

1, 448 –1, 451 

 

1, 450± 0,01 

 

1, 448-1, 451 

 

Densidade g/cm³ 0, 903 ± 0,004 
0, 903 - 0,924 

 

0, 903 ± 0,004 

 

0, 903–0, 924 

 

 

 Os óleos de soja e babaçu apresentaram os parâmetros de qualidade em conformidade com as normas 

AOCS, adequados para produção de biodiesel sem tratamento prévio, por apresentarem baixos índices de 

acidez, ácidos graxos livres, umidade. Para a síntese dos biodieseis de soja e babaçu, obtidos separadamente, 

usou-se o catalisador hidróxido de potássio, na proporção de 1% a massa do óleo, dissolvido em etanol 
formando o étoxido de potássio. A proporção estequiométrica óleo: etanol adotado foi de 1:6, adicionando-se 

46g de etóxido a 160g de óleo sobre agitação em um balão de fundo chato sobre placa aquecedora-agitador 

magnético por 1 hora, à temperatura de 60°C conforme metodologia de Dantas (2006). Transcorrido o tempo 

para completar a transesterificação, o conteúdo do balão de fundo chato foi transferido para um funil de 

separação por 12 horas , quando foram obtidas duas fases, tendo sido removida a fase inferior com glicerina e 
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outras impurezas, deixando-se em cada funil de decantação os seus correspondentes biodieseis na forma 

impura (biodiesel de soja: Figura1; biodiesel de babaçu: Figura 2). Em seguida os mesmos foram lavados 

no próprio funil de decantação em 15 etapas, na primeira feita com água destilada, após agitação, a fase mais 

densa e turva composta de água e impurezas foram removidas; na segunda etapa foi utilizada solução aquosa 

de ácido clorídrico 0,1 N sob agitação para neutralizar o biodiesel, sendo que após remoção da fase inferior, o 
biodiesel foi lavado por mais 3 vezes com água destilada. Finalmente a fase superior do sistema com 

biodiesel foi mantido em estufa a 105ºC por 2 horas, sendo em seguida transferido para frasco 

hermeticamente fechados para posteriores determinações analíticas. 

 

Os dados das características físico-químicas dos biodieseis de soja e babaçu, conforme as normas da AOCS, 

incluindo também o índice peróxido (AOCS Cd8-53) e de densidade pela relação massa/Volume (m/v), estão 
respectivamente apresentadas na Tabela 2. 

Tabela2. Parâmetros físico-químicos dos biodieseis de soja e babaçu – normas AOCS e limites ANP   

 

Índices 

AOCS 

Biodiesel 

De Soja 

Valores 

literatura 

Biodiesel 

De Babaçu 

  Valores 

literatura 

   Limites 

     ANP 

Acidez 0,53 ±0,02      0,55   0,44±0,15 0,5       0,8 

Ác.Gr. Livres 0,89 ±0,07    0,68±0,04 0,06  

Umidade 0, 028 ±0, 022      0,12   0, 044±0, 012                        0, 038       0,05 

Densidade 0, 869±0, 005      878,4   0, 869±0, 005 0, 920 0, 850-0, 900   

Refração 1, 458 ±0, 005    1, 439±0, 002   

Saponificação 170,26 ±0,58      201,5   254,47±0,03 233  

Iodo 122,38 ±0,04      105   18,74±0,05 16,60   Anotar 

Peróxido 1,67 ±0,08    1,08±0,07              1,14  

 

Todos os índices analisadas para as duas amostras de biodiesel apresentaram valores dentro do limite 

estabelecido pela ANP em aproximação aos encontrados por CANDEIA 2008, LIMA 2007 e SANTOS 2008. 

Os valores dos parâmetros físico-químicos dos biodieseis de soja e babaçu foram determinados seguindo os 

mesmos procedimentos aplicados aos óleos conforme as normas da AOCS, incluindo também o índice 

peróxido (AOCS Cd 8-53). 
  

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos da mistura dos biodieseis de soja e babaçu 1:1 recém-preparados e 

após 45 dias de armazenamento – normas AOCS e limites ANP   

Índices  Unidades Mistura 0 dias Mistura 45 dias 
Resultado 

Estimado 

Acidez  mg OH/g 0,48±0,08 

     

nj 

  
 

0,76 0,49 

Ác. Gr. Livres      0,74±0,19 1,04 0,79 

Umidade  % 0, 033±0, 003 0, 044 0, 036 

Densidade  g/cm³ 0, 872±0, 001 0, 865 0, 869 

Refração   1, 449±0, 002 1, 443 1, 449 

Saponificação  mg OH/g 213,47±0,02 215,16 212,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Separação de fases biodiesel de soja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2: Separação de fases biodiesel de babaçu 
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Iodo  g I2/100g 71,12±0,11 77,06 70,56 

Peróxido                            meqg/Kg 1,34±0,09   1,50         1,37 

  A mistura de biodiesel de soja e babaçu (1:1) apresentou acidez de 0,48 mg Kg/g, próximo do valor esperado 

pela média do índice de acidez do biodiesel de soja e babaçu que era 0,49. Assim a adição do biodiesel de 

babaçu melhorou a acidez encontrada no biodiesel de soja que era de 0,53 mg Kg/g. O teor de ácidos graxos 

livres presentes na mistura foi de 0,74 melhor do que o valor esperado de 0,79, reduzindo a hidrólise de 

ésteres, bem como diminuir as demais reações que são favorecidas em pH baixo. O grau de umidade 

encontrado para a mistura,  igual a 0,033%, inferior ao teor de água presente no biodiesel de babaçu se reflete 

na redução da degradação  das cadeias graxas. Por outro lado, a diminuição do índice de saponificação da 

mistura para 213,47 em relação ao biodiesel de babaçu igual a 254,47 mg KOH/g se aproximando  da media 

esperada igual a 212,37 mg KOH/g. Já o índice de iodo 71,12g I2/100g, apresentado pela mistura também 

mostrou-se próximo à  média esperada de 70,56 diminui o grau de insaturação em relação ao biodiesel de 

soja pela adição de ésteres saturados do biodiesel de babaçu aumentando sua estabilidade oxidativa. Esse  
índice mostrou boa correlação  com o índice de peróxido, onde sua mistura apresentou teor de 1,34 refletindo 

na minimização do grau de oxidação quando comparado ao biodiesel de soja com esse índice igual a 1,67. 

A mistura armazenada por 45 dias sofreu aumento no grau de oxidação em comparação à recém-preparada 

refletindo no incremento dos índices de acidez, ácidos graxos livres. A viscosidade, correlacionada ao 

funcionamento adequado dos sistemas de injeção e bombas do combustível, teve seus valores mensurados em 

equipamento de viscosímetro digital rotativo modelo Q860M21 sob condições de temperatura 26,4ºC, em 

triplicata seguindo os mesmos procedimentos aplicados aos óleos conforme as normas da AOCS Cd8b-90, 

cujos resultados estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Viscosidade das amostras de óleo, dos biodieseis, das misturas dos biodieseis de soja no tempo 0 e  

45 dias  de armazenamento – normas AOCS  e limites ANP   

 

Parâmetro 

Óleo de soja Óleo de 

babaçu 

Biodiesel 

de soja 

Biodiesel de 

babaçu 

Mistura  

  0 dias  

Mistura  

 45 dias 

Viscosidade (mm
2
/s) 42,8 39,14    5,36   3,36   4,46 5,12 

LimiteANP (3-6mm
2
/s) -     - -      - -    - 

Literatura (2008) 41,2   38,40 

 

    5,83 

 

3,43 -    - 

 NOGUEIRA CANDEIA CANDEIA SANTOS   

Observou-se que a mistura de biodiesel de soja e babaçu (1:1) apresentou viscosidade inferior à do biodiesel 

de soja separado, o que na prática corresponde a uma melhoria nas propriedades de fluxo do combustível. 

Palavras-chave: misturas de biodiesel, armazenamento, reologia 
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QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE LEITE E DERIVADOS PRODUZIDOS POR 

INDÚSTRIAS MARANHENSES SOB SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
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O leite deriva do latim ―lacte‖ e pode ser definido como líquido branco secretado pela glândula mamária, um 

pouco antes e após o parto dos animais mamíferos. O leite além de ser um alimento de elevado valor 

nutritivo, rico em lipídeos, carboidratos, vitaminas, proteínas e sais minerais (PRATA, 1998), é também um 

meio favorável à multiplicação de microrganismos, incluindo os potencialmente patogênicos. A presença de 

microrganismos patogênicos nos produtos lácteos indica a não recomendação dos mesmos para o consumo, 

além de ser veículo de transmissão de importantes zoonoses ao homem (ALMEIDA FILHO, 2002). O 

presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade higiênico-sanitária de leite e derivados 

inspecionados produzidos por indústrias maranhenses. Foram colhidas 6 amostras de leite ―in natura‖,  2 

amostras de leite em pó, 14 de iogurte, 4 de queijo, 3 de doce de leite e uma amostra de manteiga, totalizando 

30 amostras.  As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da UEMA, 
onde foram analisadas de acordo com as técnicas recomendadas pela Instrução Normativa n° 62 de 23 de 

agosto de 2003, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003). Foram determinados 

o número mais provável (NMP) de coliformes totais e coliformes a 45° C com caldo Lauril Sulfato Triptose 

(CLST); Contagem padrão de microrganismos mesófilos utilizando o Ágar PCA; Contagem de bolores e 

leveduras utilizando-se Ágar Batata Dextrose; Contagem de Staphylococcus sp e pesquisa de Staphylococcus 

coagulase positiva  com Agar Baird Parker (BP) e  identificação de Salmonella sp  com Agar Mac Conkey, 

Agar Verde Brilhante, Agar Hektoen e Agar Xilose-Lisina-Desoxicolato. Das amostras analisadas, 100% das 

amostras de leite padronizado pasteurizado apresentaram contagem de coliformes totais superior à fixada 

pelo (MAPA, 2002) que estabelece limite de < 0,3 NMP/mL, tais amostras foram classificadas como 

impróprias para o consumo. Este achado é superior ao obtido por (TAMANINI, 2007) que verificou 

contaminação por coliformes totais em 24 (30%) amostras. Com relação ao NMP de Coliformes a 45° C, 
constatou-se que 4 amostras  apresentam-se fora dos padrões (4 NMP/ mL) totalizando 16,6%. Valores de 

coliformes a 45°C, variando entre 9 a 2400 NMP/mL foram também encontrados em Salvador- BA, por 

(LEITE et al., 2002).Com relação à microrganismos mesófilos foram encontradas duas . (33,3%) amostras 

com resultados acima dos limites máximos permitidos (106 UFC/mL) (BRASIL, 2002). Em todas as amostras 

analisadas do leite verificou-se ausência de Salmonella sp em 25mL do produto, logo, atendendo ao padrão 

estabelecido pela legislação vigente. Quanto à manteiga, verificou-se que a amostra analisada apresentou 

padrões microbiológicos satisfatórios, portanto recomendável para consumo. Resultados divergentes ao da 

pesquisa foram encontrados por (SBAMPATO et.al ,2007), ao analisarem o mesmo produto, encontrando 

contaminação por coliformes a 45°C em quatro amostras , com valores acima de 10/g, identificando 

contaminação por Staphylococcus coagulase positiva em duas amostras. Quanto ao doce de leite avaliado, 

três (100%) amostras apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos pelo (MAPA ,1997) demonstrando 

assim que houve pasteurização da matéria prima, que o processamento tecnológico do produto foi adequado, 
bem como que a manipulação deste, ocorreram em condições higiênico-sanitárias adequadas, impedindo que 

o mesmo sofresse qualquer tipo de contaminação. Resultados divergentes foram encontrados por (TIMM 

et.al ,2007) ao analisarem doce de leite fracionado para venda a varejo, uma amostra apresentou Salmonella 

entérica, as vinte e oito amostras analisadas apresentaram contagem de Staphylococcus coagulase positiva < 

10 UFC /g. As contagens de coliformes a 45° C apresentaram resultados < 3,0 NMP/ g. Apenas uma amostra 

apresentou contagem de bolores e leveduras com valores aceitáveis pelas normas brasileiras. Referente às 

quatro amostras de queijo analisadas, uma tipo Requeijão e três tipo Minas Frescal, apenas uma (25%) estava 

de acordo com os padrões microbiológicos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. (ALMEIDA FILHO 

et. al.,2002) analisando 30 amostras de queijo tipo Minas Frescal, sendo 15 de origem artesanal e 15 

submetidas ao Serviço de Inspeção Federal em Cuiabá – MT, verificaram que 15 (100%) amostras de queijo 

artesanal e quatro (26,6%) inspecionadas apresentaram-se contaminadas por coliformes totais. Constatou-se 
neste trabalho que as amostras de queijo que apresentaram altas contagens de coliformes totais e fecais e 

Staphylococcus, sendo assim impróprias para o consumo, indicando falhas no processo de higienização e 

contaminação do produto através de manipuladores, podendo causar intoxicação alimentar, caso fossem 

consumidas. (SILVA et. al , 2011) ao avaliar a qualidade microbiológica de  requeijão e doce de leite pastoso 

produzidos em Tocantins- MG, encontraram todas as amostras dentro dos padrões estabelecidos pela 

Legislação. Concernente aos resultados das 14 amostras de iogurte, observa-se que houve variação na 

determinação do NMP de coliformes totais e a 45° C de < 3 a > 11 x 102 NMP / g e de < 3 a 21x10 NMP/g, 

respectivamente. Para a contagem dos bolores e leveduras a variação observada foi de < 10 a 5 x 10
2
 UFC/g. 

(BORTOLOZO e QUADROS ,2007) avaliando a qualidade microbiológica de iogurtes no Paraná 



784 

 

encontraram resultados inferiores ao da pesquisa para determinação de coliformes totais 4 x 10 NMP e < 10 

NMP para coliformes a 45° C. Os resultados das análises efetuadas nas duas amostras de leite em pó tipo 

―C‖, < 3 NMP para coliformes totais e a 45° C e < 10 UFC/ g para bolores e leveduras e ausência de 

salmonella,  demonstraram que  este produto obedeceu a todos os padrões estabelecidos pela Legislação 

vigente. (COSTA et. al ,2001) ao analisarem 75 amostras de leite em pó integral obtidas no comércio 
varejista em São Luís- MA, evidenciaram que cinco (6,66%)  amostras apresentaram-se contaminadas por 

Bacillus cereus e 16 (21,33%) apresentaram somente esporos, sugestivas de estarem contaminadas por 

bactérias do grupo Bacillus cereus. Após realização dos testes bioquímicos 13 (17,33%) amostras 

confirmaram B. cereus das quais três (4%), apresentaram contaminação acima do valor máximo permitido 

pela Legislação, portanto, inadequadas para o consumo. De acordo com os resultados obtidos, pode-se 

concluir que o leite em pó, o queijo requeijão, o doce de leite e a manteiga apresentaram-se dentro dos 

padrões de qualidade microbiológica, estando, portanto, aptos para o consumo. Todas as amostras de leite 

fluido e queijo Minas Frescal analisadas apresentaram qualidade higiênico-sanitárias insatisfatórias, portanto, 

impróprias para o consumo. O iogurte apresentou algumas de suas amostras inadequadas para o consumo 

humano. Quanto aos laticínios avaliados, a maioria interferiu negativamente nos processos de fabricação dos 

produtos lácteos analisados, comprometendo a qualidade dos mesmos. 

 
Palavras- chaves: Leite, indústrias maranhenses, laticínios. 
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Este estudo verificou na literatura, mediante revisão bibliográfica, a relação entre o sono e a produção de 

hormônios. É durante o sono que o corpo se beneficia, pois previne doenças como: cardiovasculares e as que 
envolvem o sistema hormonal. (LAY-ANG, 2011). Para Nonato et al (1997 apud VELLUTI, 1996, p. 264) 

―O sono é um estado biológico de extrema importância por suas funções restauradoras, bem como sua 

influência na homeostase.‖ Essencialmente, o sono colabora para que órgãos e tecidos desempenhem as 

funções; e com isso, ajuda o corpo a manter o equilíbrio. Ressaltando a definição de Braga (2009 apud 

FRIEDMAN, 1995) ao dizer que: ―o sono é o desencadear deliberado de uma alteração ou redução do estado 

de consciente, que dura, em média 8 (oito) horas, em cada período de 24 (vinte e quatro) horas, resultando 

geralmente em sensação de energia física, psíquica e intelectual restabelecida.‖ Dentro dessa esfera de 

conhecimento pode-se ressaltar ainda que, os pesquisadores do sono, o dividem em 2 (dois) tipos de sonos, 

segundo a qualidade: sono de ondas lentas, pois as ondas cerebrais são grandes e lentas (NREM); e o sono de 

movimentos rápidos dos olhos (rapid eye movements - REM). ―O cérebro está muito ativo no sono REM, e o 

metabolismo geral pode estar aumentado por até 20%.‖ (GUYTON; HALL, 2002, p. 642). Sendo importante 

citar que o sono NREM ocupa cerca de 75% do tempo do sono e divide-se em 4 períodos distintos 
conhecidos como estágios: O primeiro começa com a sonolência, com duração de 5 minutos; predominam os 

pensamentos incertos, mioclonias das mãos e dos pés, lenta contração e dilatação pupilar. O segundo estágio 

a pessoa já dormiu, mas não profundamente; tem duração de 5 a 15 minutos. Já na terceira fase, os estímulos 

necessários para acordar são maiores; tem duração de 15 a 20 minutos. No quarto estágio são 40 minutos de 

sono profundo, sendo caracterizado pela secreção do hormônio do crescimento em grandes quantidades, 

promovendo a síntese protéica, o crescimento e reparação tecidual. (SONO, 2011). Vale ainda mencionar 

que, a primeira hora de sono, após ter estado acordado por várias horas, durante o dia, corresponde ao sono 

profundo, repousante. Está associado à diminuição do tônus vascular periférico e de muitas outras funções 

vegetativas do corpo. Já o sono REM ocorre em episódios durante o sono e ocupa cerca de 25% do tempo do 

sono. Em uma noite de sono normal, o sono REM duram de 5 a 30 minutos, geralmente a cada 90 minutos. 

(GAYTON; HALL, 2002, p. 642). E nesse contexto, o principal valor do sono é o de restaurar o balanço 
natural entre os centros neuronais. Certamente, que a falta de sono afeta as funções do Sistema Nervoso 

Central. Sendo esse um dos efeitos fisiológicos do sono. (Ibid., p. 644). ―A longo prazo, a privação do sono, 

pode comprometer seriamente a saúde, como envelhecimento precoce, diminuição do tônus muscular, 

comprometimento do sistema imunológico, tendência a desenvolver obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares e gastro-intestinais e perda crônica da memória. A curto prazo, a privação do sono, pode 

provocar: cansaço e sonolência durante o dia, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda da 

memória de fatos recentes, lentidão do raciocínio, desatenção e dificuldade de concentração. ‖ (BRAGA et 

al, 2009, p. 2). Sobre essa questão vale ressaltar que os fatores que interferem na qualidade do sono das 

crianças são: apnéia (interrupção da respiração, frequentemente associada ao ronco), terror noturno (episódio 

de agitação intensa com movimentos bruscos, gritos e abertura dos olhos durante o sono), obesidade, 

irritabilidade e hiperatividade. O artigo aborda ainda que se tem constatado o aumento de crianças obesas e a 

baixa estatura, ambas relacionadas com a qualidade do sono. (LOPES, 2009 apud ALVES, 2009).  Nessa 
perspectiva, dormir em horários regulares e num ambiente calmo, adequado ao sono, é essencial para o 

desenvolvimento físico e mental. O indivíduo que não tem um bom sono, apresenta sonolência durante o dia, 

pode ter alterações de humor e apetite, desatenção nas atividades diárias, como também alteração no 

crescimento. (LAHORQUE, 2010). Dessa forma, o pico de produção do hormônio do crescimento (Growth 

Hormone – GH) ocorre durante a primeira fase do sono profundo, aproximadamente meia hora após uma 

pessoa dormir. Ajudando a manter o tônus muscular, evita o acúmulo de gordura, melhora o desempenho 

físico e o combate a osteoporose. ―Estudos provam que pessoas que dormem pouco reduzem o tempo de sono 

profundo e, em conseqüência, a fabricação do hormônio do crescimento.‖ (CRONFLI, 2002). ―O hormônio 

do crescimento é também denominado de Hormônio Somatotropico ou Somatotropina (STH), é uma 

molécula pequena de proteína que contém em uma única cadeia 191 aminoácidos. Tal hormônio é 

responsável pelo crescimento de quase todos os tecidos do corpo que tem a capacidade de crescer. 
Promovendo o aumento de tamanho das células e do numero de mitoses, com o desenvolvimento de numero 

aumentado de células e diferenciação específica de certos tipos celulares, como as células do crescimento 

ósseo e as células musculares imaturas.‖ (GAYTON; HALL, 2002, p. 794). A hipófise (glândula pituitária) é 

um corpo ovóide, cinza-avermelhado, medindo cerca de 12 de diâmetro transverso e 8 mm de diâmetro 

ântero-posterior e pesando aproximadamente 500 mg, no ser humano. Situa-se dentro da fossa hipofisária do 

osso esfenóide, coberta superiormente por um diafragma da sela, circular, da dura-máter do encéfalo; Do 

ponto de vista fisiológico, a hipófise tem 2 (duas) regiões, que diferem em origem, estrutura e função: a 

adeno-hipófise (hipófise anterior) e a neuro-hipófise (hipófise posterior). (GRAY, 1995, p. 1365). A hipófise 

anterior secreta 6 (seis) hormônios peptídicos (são hidrossolúveis, o que permite sua fácil entrada no sistema 
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circulatório e o transporte até os tecidos - alvo), bem como outros hormônios de menor importância. Já a 

hipófise posterior secreta 2 (dois) hormônios peptídicos importantes. (GAYTON; HALL, 2002, p. 791). O 

hipotálamo controla a maioria das funções vegetativas e endocrinas do corpo. Um desses sinais eferentes são 

para o infundíbulo hipotalâmico, para controle parcial ou total da maioria das funções secretórias das 

glândulas hipófise anterior e posterior. (Ibid., p. 636). Ao receber o suprimento sanguíneo da parte inferior do 
hipotálamo, a glândula hipófise anterior, liberá os hormônios específicos, pois o sangue que passa pelo 

hipotálamo leva consigo hormônios de liberação e de inibição. (Ibid., p. 637). Os hormônios da hipófise 

anterior desempenham papel importante no controle das funções metabólicas de todo o organismo. Um dos 

hormônios é o do crescimento que promove o crescimento de todo o corpo, ao afetar a síntese de proteínas, a 

multiplicação das células e a diferenciação celular. (Ibid., p. 791). Convém ressaltar que, o hormônio do 

crescimento estimula a deposição aumentada de proteínas e o aumento do crescimento em quase todos os 

tecidos do corpo, sendo seu efeito mais obvio aumentar o crescimento do esqueleto. Os efeitos que causam o 

crescimento do osso incluem: deposição aumentada de proteínas pelas células condrocíticas e osteogênicas, 

que causam o crescimento do osso; a velocidade aumentada da reprodução dessas células; efeitos da 

converção dos condrócitos em células osteogênicas, induzindo, assim, a deposição de novo osso. (Ibid., p. 

795). O hormônio do crescimento é secretado de modo pulsátil, com aumento e diminuição de sua 

concentração ao longo da vida. Depois da adolescência, a secreção diminui apenas lentamente com a idade e, 
por fim, cai para cerca de 25% do nível da adolescência em idade muito avançada. (Ibid., p. 796). Os 

mecanismos precisos que controlam a secreção desse hormônio não estão totalmente elucidados, porém há 

vários fatores relacionados ao estado de nutrição do indivíduo e ao estresse: inanição, particularmente com 

grave deficiência de proteínas; hipoglicemia, ou baixa concentração de ácidos graxos no sangue; exercícios; 

excitação e traumatismos. A secreção de hormônio do crescimento aumenta nas primeiras 2 (duas) horas de 

sono profundo. (Ibid., p. 796). A reflexão sobre esses estudos sono e produção de hormônios, permite-nos 

reconhecer a importância do sono nos processos neurofuncionais do organismo. Consequentemente, seu 

comprometimento trará prejuízos para a saúde e desempenho das conexões nervosas.  

 

Palavras-chave: sono, hormônios, sistema nervoso  
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O Diabetes Mellitus (DM) constitui-se em um problema universal de Saúde Pública, uma vez que sua 

condição crônica vem a exigir que o indivíduo conviva da melhor maneira possível com a doença, tornando 

necessário o conhecimento sobre a doença e o desempenho de cuidados para a prevenção das complicações. 

No Brasil, o Diabetes e a Hipertensão Arterial, são responsáveis pela primeira causa de mortalidade, 

hospitalizações, amputações de membros inferiores e representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em 

pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à diálise (VILLAR, 2001. BRASIL, 2006). A 

classificação atual do DM é baseada em sua etiologia e não no tipo de tratamento, portanto o termo 

insulinodependente e não insulinodependente devem ser eliminados. Classificando-se em: DM tipo 1, DM 

tipo 2, DM gestacional e outros associado a condições ou síndromes (DIRETRIZES SBD, 2007). O 

diagnóstico da doença é feito através de exame de sangue, para conferir a quantidade de glicemia contida no 

indivíduo. O DM é uma doença que provoca deficiência absoluta ou parcial de insulina ou resistência à ação 
desse hormônio. Caracteriza-se por distúrbios do metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios 

(BOUDY, 2004).  O mau controle da doença ocasiona uma série de complicações agudas e crônicas 

incluindo disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos 

sanguíneos (BRASIL, 2010), elevando a frequência de internações, que podem ser evitadas com melhor 

acompanhamento e controle da doença, estimulando a participação mais ativa do paciente no seu tratamento 

diário. Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (2001), o tratamento para o DM constitui-se de um 

conjunto de medidas que significa a inclusão de dieta, exercício físico, monitorização da glicemia, re-

educação alimentar e medicamentos, quando necessário.  A educação do paciente diabético é de fundamental 

importância para o seu tratamento, pois sem sua colaboração em relação aos cuidados com a dieta, a prática 

de exercícios físicos e a manutenção da glicemia, não seriam possíveis um controle adequado da doença. 

Quando o paciente não responde ou deixa de realizar corretamente o tratamento não-medicamentoso, deve 
ser indicado o tratamento farmacológico com hipoglicemiantes orais, com o objetivo de controlar a glicemia 

(DIRETRIZES SBD, 2007). Neste contexto, a Enfermagem visa à saúde individual e coletiva sempre em 

busca da interação da comunidade.  As ações educativas de saúde, desenvolvidas nas unidades, são processos 

tanto individuais quanto grupais para a solução dos problemas de saúde, que inclui o crescimento dos 

profissionais através de reflexão conjunta sobre o trabalho que desenvolvem e suas relações com a melhoria 

das condições de saúde da população (FIGUEIREDO, 2005). Esta pesquisa tem como fundamento a função 

do Enfermeiro no cuidar do diabético, pois é através de Consultas de Enfermagem que se objetiva estender os 

conhecimentos do paciente acerca do Diabetes conscientizando-o da importância da mudança de 

comportamentos e atitudes a fim de conquistar auto-estima, vontade de aprender a controlar o Diabetes, 

proporcionando uma convivência mais feliz no ambiente familiar e no contexto social. A presente pesquisa 

teve como objetivo avaliar o conhecimento de pacientes com Diabetes Mellitus na faixa etária acima de 40 

anos, através da Consulta de Enfermagem, visando à educação do paciente e o controle da doença. Trata-se 
de uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem qualitativa dos dados. A pesquisa foi realizada na 

Unidade Básica de Saúde no município de Pindaré-Mirim – MA, no período de julho a agosto de 2011. A 

amostra foi constituída por 42 indivíduos, usou-se como critério de inclusão o comparecimento dos 

diabéticos às Consultas de Enfermagem durante o período da pesquisa. A coleta de dados foi realizada antes 

e após as consultas de enfermagem. A partir dos resultados obtidos a maioria dos entrevistados pertencia ao 

sexo feminino, compondo 66,67% da pesquisa, enquanto apenas 33,33% pertenciam ao gênero masculino. 

Observou-se que a predominância dos pacientes entrevistados encontra-se em maiores de 71 anos, que 

corresponde a 38,10% dos resultados da pesquisa. Uma pequena quantidade soube responder qual tipo de 

diabetes é portador (21,43%), e a maioria não soube informar correspondendo a 78,57%. Entre os 

entrevistados, 85,72% afirmam saber que sua doença não possui cura, e 14,28% deles, acreditam na 

possibilidade de cura. Apenas 30,95% souberam dizer os sintomas clássicos do diabetes, a maioria referiu 
não conhecer os sintomas sendo 42,85% dos entrevistados e 26,19% acham que é apenas emagrecimento. De 

acordo com as analise dos dados 14,28% dos pacientes usam a dieta como única forma de tratamento, 

26,20% usam apenas medicações, e a grande maioria tomam a medicação e seguem a dieta, 14,28% 

conciliam dieta exercício físico e medicamentos, enquanto 2,38% só fazem uso de fitoterápicos. Foi 

observado que 30,95% dos pacientes não souberam dizem quais medicamentos faziam uso, 16,67% não usam 

nenhum tipo medicamento. Constatou-se que menos de 50% dos entrevistados (42,86%) afirmaram que o 

nível normal de glicemia no sangue é ate no máximo 110md/dl, 2,38% achavam que o normal é entre 100 a 

140mg/dl, 50% referiram não saber e 4,70% disseram não lembrar. Quanto ao hábito alimentar, os dados 

coletados revelam que a maioria da amostra 90,48% acha que a dieta pode ajudar no controle da doença, 
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enquanto uma percentagem de 9,52% afirmou não saber se realmente a dieta pode ajudar de alguma forma no 

tratamento. Evidencia-se que a maior parte dos entrevistados (73,80%) frequenta com regularidade as 

consultas de enfermagem à medida que 26,20% revelam não possuir este hábito. É possível notar que de 

acordo com análise dos dados, verificou-se o baixo nível de informação do paciente diabético em relação à 

patologia, tratamento e problemas provenientes da doença e que a Consulta de Enfermagem torna-se o 
momento propício para a educação destes pacientes, pois o grau de aceitabilidade dos entrevistados às 

consultas foi surpreendente. Contudo, mesmo entre aqueles que se consideram informados, foi possível 

observar que existia, em alguns pontos, a necessidade de esclarecimento, e uma parte dos entrevistados tinha 

certa dificuldade na convivência com a doença e com seu tratamento devido alguns fatores sócio-econômico 

e também culturais. No entanto, conseguir a adesão do cliente a um tratamento que exige mudanças de 

comportamento, nem sempre é tarefa fácil para os profissionais da área da saúde. 
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Leininger (apud GEORGE, 2000), descreve a cultura como sendo valores, crenças, normas e práticas de vida 

de um determinado grupo, que são aprendidos, partilhados e transmitidos entre os seres humanos, que 

orientam o pensamento, as decisões e as ações, de forma padronizada e vão se adaptando a nova maneira de 

ser e de agir tornando-os seres singulares, com necessidades diferentes, porém influenciadas pelo contexto de 

onde vivem. O cuidado é uma das práticas mais antigas e de certa forma uma das mais bem executadas, 

realizada pelas mães aos seus filhos. Essa prática do cuidado é cultural, e é parte integrante de todo um ritual 

passado de geração em geração, das avós para as mães, das mães para as filhas. Segundo Rezende (2005), os 

cuidados que requerem os RNs para crescerem e desenvolverem-se na vida extrauterina é um ponto 

imprescindível de discussão. Seu viver dependerá da reciprocidade entre ele e as pessoas com as quais 

conviverá principalmente no que diz respeito às respostas que o novo ambiente dará às suas necessidades 
prioritárias, como alimentação, segurança e cuidados de saúde. Frente a tal evidência, um fato chama 

atenção, trata-se do risco de infecção do coto umbilical do recém-nato, uma estrutura branco-gelatinosa, que 

se desidrata imediatamente após o nascimento, passando à fase de mumificação, prosseguindo até sua queda 

definitiva, num período compreendido geralmente entre o sexto e o décimo dia. O coto umbilical deve ser 

mantido limpo e seco até a sua queda. A limpeza do coto deve ser feita diariamente, aplicando-se álcool 70%. 

Alguns costumes usados no passado como faixas, moedas, borras de café, talismãs são contra-indicados, pois 

trazem contaminação ao local podendo dar início a um processo infeccioso. Com base nessas considerações o 

objetivo deste estudo foi conhecer as práticas culturais nos cuidados executadas pelas mães com o coto 

umbilical na cidade de Caxias - MA. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, desenvolvido a partir de 

entrevistas com puérperas internadas em uma maternidade do leste maranhense. A coleta de dados foi 

realizada entre agosto e setembro de 2011, por meio de entrevista individual, semi estruturada, utilizando 
gravador MP3. O cenário foi escolhido pelo fato da Maternidade Carmosina Coutinho ser um centro de 

referências para gestantes atendendo grande número de mulheres não somente de Caxias como também de 

várias cidades do Maranhão (Codó, Timbiras, Senador Alexandre Costa, etc.). Todos os aspectos éticos 

foram considerados durante o processo da pesquisa de acordo com a resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, que dispõe sobre pesquisa envolvendo seres humanos, os dados 

foram analisados aplicando-se a análise de conteúdo, com ênfase no eixo temático. Após a análise dos dados, 

as principais categorias que emergiram foram: o conhecimento das puérperas a cerca do coto umbilical, as 

práticas de cuidado ao coto umbilical e a influência familiar na orientação dos cuidados com o coto 

umbilical. As vinte puérperas participantes do estudo tinham idade entre 16 e 41 anos, onde a grande maioria 

(40%) referiu ser casada. Quanto ao nível de escolaridade foi encontrado desde o analfabetismo ao ensino 

superior completo, de modo que 60% apresentam escolaridade a nível fundamental incompleto. As mesmas 

possuem renda per capita variando de R$ 18,55 a R$ 1000,00. Observou-se ainda que 47% das mulheres 
possuem 2 filhos, 17% possuem 4 filhos, 18% possuem 3 filhos, 6% possuem 9 filhos, 6% possuem 7 filhos e 

6% possuem 6 filhos. Quando questionadas: você sabe o que é coto umbilical? 65% das puérperas 

responderam que não sabiam e apenas 35% responderam que sim, conceituando o coto umbilical de acordo 

com seu nível de instrução. Diante disso é evidente a falta de informação das puérperas a acerca do que é o 

coto umbilical, podendo este fato está relacionado ao baixo nível de escolaridade que a maioria possui e a 

deficiência das ações de educação em saúde. O cuidado ao coto umbilical, pelas puérperas, é um ato que 

encontra respaldo na historicidade familiar, refletido na sua maneira de cuidar e envolve os saberes culturais 

adquiridos, com maior influência dos membros familiares mais proximais. Assim, as visões das puérperas 

para o cuidado com o coto umbilical modelam-se pelo significado que atribuem ao coto, nas experiências e 

formas expressas adquiridas no meio familiar que pertencem. Os discursos demonstram sua compreensão 

acerca destes cuidados, permeados de saberes populares. O uso de azeite de mamona, azeite de coco, banha 
de galinha, azeite doce, óleo de copaíba, gema do ovo, banha de carneiro, rapé, azeite de pequi e faixa 

umbilical tem um significado terapêutico para estas cuidadoras no seu cotidiano, mas são práticas de cuidado 

ao coto umbilical, que podem produzir perigosos efeitos à saúde de RNs, tais efeitos podem convergir para 

infecção do coto umbilical. Segundo Leininger e Mcfarland (2006) práticas populares de risco à saúde 

precisam ser rediscutidas para o alcance daquelas benéficas, sem, no entanto, desrespeitar os saberes e 

práticas populares, mas antes reconstruir/rediscutir a partir deles. Das vinte puérperas entrevistadas no 

presente estudo 25% usaram exclusivamente álcool a 70% no cuidado com o coto umbilical, as demais 75% 

utilizaram outras formas de cuidados, incluindo-se entre estes: azeite de coco azeite de mamona, rapé, dentre 

outros. A relação familiar nas práticas de cuidado nesse estudo mostrou a transferência de cuidados, em 
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destaque a figura da mãe, ente familiar com maior experiência no cuidado com o coto umbilical. Quando 

questionadas sobre a orientação quanto os cuidados ao coto umbilical 65% das entrevistadas afirmam ser a 

mãe a principal pessoa que cuida e lhe orienta, visto que essas orientações são transmitidas de geração em 

geração. Outros entes familiares também foram identificados como influentes no processo de cuidar ao coto 

umbilical: 20% das entrevistadas citaram a avó como influenciadora nos métodos de cuidado ao coto 
umbilical, 5% apontou a irmã, 5% a sogra e 5% não fazia parte do convívio familiar. No enlace familiar, as 

avós, que cuidam dos membros da família, em especial de puérperas e de RN, põem em prática experiências 

que foram adquiridas ao longo de sua história de vida cuidado este permeado de símbolos, crenças e valores 

culturais. A sabedoria dos mais ―velhos‖ tem papel de destaque e determinado ―poder‖, permeando nas 

formas de cuidado dos RN. Portanto, lidar com os cuidados ao coto umbilical do recém-nascido trata-se de 

um ato repleto de aspectos culturais assim, observou-se nesse estudo que a experiência vivenciada pelas 

puérperas em relação ao coto umbilical ainda sofre a influência dos valores culturais arraigados 

principalmente no sistema familiar. Constatamos assim as mais diversas opiniões como, por exemplo, o uso 

da umbigueira, rapé e outras substâncias caseiras que ainda são utilizadas, demonstrando que os valores 

repassados principalmente pela figura materna influenciam diretamente no cuidar do recém-nascido. Dessa 

forma, destaca-se a necessidade de educar as gestantes principalmente durante as consultas de pré-natal visto 

que certas práticas não possuem uma comprovação científica que auxiliam no processo fisiológico de 
cicatrização podendo então colocar em risco a saúde do recém-nascido. 
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A tuberculose constitui-se em uma doença infecciosa milenar que tem como agente causal o Mycobacterium 

tuberculosis (BRASIL, 2009). Apesar de ser mais frequente nos pulmões (tuberculose pulmonar), também 

atinge outros órgãos através da corrente sanguínea, o que se denomina de tuberculose extrapulmonar (TBEP) 

(SILVA, 2011). De acordo com Silva (2011) o Brasil ocupa o 14º lugar entre os que evoluem para o óbito 23 

países responsáveis por 80% do total de casos mundiais de tuberculose. Segundo Mascarenhas et al. (2005) a 

região Nordeste ocupa o segundo lugar em número de casos, com cerca de 22.244 notificações para o ano de 

2002, perdendo apenas para a região Sudeste, que, no mesmo ano, apresentava 36.227 casos notificados. 
Entre os Estados nordestinos, o Piauí aparece em sexto lugar, com 1.263 casos registrados da doença. 

Conforme dados obtidos pela Secretaria de Saúde do estado do Maranhão, foram notificados 2.780 casos de 

tuberculose no ano de 2007. No cenário brasileiro, a TB vem se firmando como uma das principais causas de 

morbimortalidade, atingindo indistintamente diversas faixas etárias e classes sociais (SILVA et al 2011).O 

estudo teve como objetivo principal conhecer o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose notificados no 

município de Caxias – Maranhão nos anos de 2009 e 2010. O presente estudou trata-se de um levantamento 

de dados dos registros epidemiológicos de Tuberculose do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN, 2010) por meio de fichas disponibilizadas pela Secretaria Municipal Saúde, dos anos de 2009 e 

2010. Os dados obtidos foram listados e as variáveis utilizadas foram: sexo, faixa etária, grau de 

escolaridade, área de residência, formas clínicas, resultado do exame de baciloscopia. Durante o ano de 2009 

a 2010 foram notificados 141 casos de tuberculose na secretaria de vigilância epidemiológica do município 
de Caxias-Maranhão, pela analise da tabela 1 pode-se observar que 89 (63,12%) dos casos estudados eram do 

sexo masculino. A faixa etária mais atingida foi de 20 a 34 anos com 52 casos (36,87%). Houve também uma 

predominância de indivíduos analfabetos 36,62%, e residentes na zona urbana 79,13%. A tabela 2 apresenta a 

distribuição dos casos notificados segundo a forma clinica da tuberculose, onde constatou-se que houve uma 

predominância da forma pulmonar com 126 casos (89,36), enquanto os outros casos notificados oscilaram 

entre a forma extrapulmonar e pulmonar + extrapulmonar. De acordo com a tabela 3 a baciloscopia, 

importante instrumento diagnóstico da tuberculose, foi realizado em 115 dos casos onde houve um resultado 

positivo para 73 dos casos. Em relação à tabela 4 observou-se que houve um numero bastante relevante de 

cura da doença com 93 casos evoluindo para a cura. Desta forma observou-se que no município de Caxias, a 

tuberculose afetou mais indivíduos do sexo masculino, com idade entre 20 a 34 anos, dados semelhantes aos 

encontrados pela pesquisa de Mascarenhas et al. (2005). Segundo Rouquayrol et al. (1999) e Alves et al. 

(2000) a baixa escolaridade da população, principalmente composta por analfabetos, revela-se como um fator 
importante, pois a prevalência da doença relaciona-se com o baixo grau de escolaridade, que pode ser 

considerado um dos fatores de risco que concorrem para a não aderência ao tratamento da tuberculose. O 

Ministério da Saúde relata que, no pais, 15% dos casos de tuberculose poderiam ocorrer na faixa etária de 

zero a 14 anos. No município de Caxias esse percentual foi de apenas 0,7% observando-se uma diferença 

muito grande em relação a tais resultados. A predominância da forma pulmonar entre os casos de estudo 

coincide com a distribuição estimada para o Brasil pelo Ministério da Saúde (90%) no município de Caxias 

esse percentual chegou a 89,36% dos casos. Com referência aos recursos diagnósticos, a baciloscopia 

apresentou resultado positivo em 51,77% dos casos, valor próximo aos 70% estimados para o país pelo 

Ministério da Saúde (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2002). Em relação à taxa de cura obteve-se 

um percentual de 65,95%, segundo o ministério da saúde esse não é um percentual tão efetivo, pois o 

ministério preconiza uma taxa de cura para a tuberculose em 85% dos casos. Finalmente, os resultados 
obtidos possibilitaram conhecer as características dos casos notificados de tuberculose, além de mostrar que 

os portadores de tuberculose são em sua maioria, adultos jovens do sexo masculino. Quanto à faixa etária 

houve uma predominância em pessoas com idade entre 20 a 34 anos. Em relação ao grau de escolaridade foi 

visto que a grande maioria dos doentes é analfabeta, visando dessa forma uma intensificação com base em 

campanhas educativas mais eficazes para o controle da tuberculose no município. 
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A hanseníase, conhecida desde os tempos bíblicos como lepra, é uma doença que se manifesta, 

principalmente, por lesões cutâneas com diminuição de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Tais 

manifestações são resultantes da predileção do Mycobacterium leprae, agente causador da doença de Hansen, 

em acometer células cutâneas e nervosas periféricas (EIDT, 2004). A Hanseníase é uma doença infecto-
contagiosa de evolução lenta e que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas 

dermatoneurológicos. O grau de imunidade determina a manifestação clínica e a evolução da doença. O 

comprometimento dos nervos periféricos é sua característica principal e lhe confere um grande potencial 

incapacitante (DUARTE et al., 2009). A hanseníase apresenta-se hoje como um problema de saúde pública 

mundial, especialmente no Brasil onde os coeficientes de prevalência e incidência ainda são altos, superiores 

à meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde que é a de menos de um caso da doença por 10 mil 

habitantes (RIBEIRO, 2009). O presente trabalho objetivou verificar a ocorrência e distribuição dos casos de 

hanseníase no município de Caxias, Maranhão. Foram analisados os registros epidemiológicos de hanseníase 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN, 2011) por meio de fichas disponibilizadas 

pela Secretaria Municipal Saúde, de Janeiro de 2001 a Setembro de 2011. De acordo com os dados 

analisados, quanto ao sexo verificou-se que os casos de hanseníase predominaram no sexo masculino com 
54,26% (795 casos) (Tabela 1). A análise por faixa etária revelou que pessoas acima de 15 anos obtiveram 

maior percentual nos anos estudados, com  91, 26 % (1337 casos) (Tabela 2). Na análise quanto à ocorrência 

de formas clínicas, o número de pessoas com a forma dimorfa foi maior no período de estudo com 30,06% 

(440 casos). O número de pessoas com avaliação de incapacidade classificada no grau 0 foi  maior 59,13 % 

(866 casos). A análise da classe operacional revelou diferença no percentual entre as classes multibacilar com 

53,38 % (782casos) paucibacilar com 46,62 % (683). O esquema terapêutico mais utilizado no período de 

estudo foi o PQT/PB/12 com 48,96 % (717casos). Quanto à frequência por zona residência a zona urbana foi 

a que obteve o maior percentual com 87,18% (1277casos).  Na análise quanto à etnia, a cor parda obteve um 

maior percentual com 62,88% (921casos). Segundo o grau de escolaridade o que obteve maior percentual 

foram os analfabetos com 27,27% (399 casos) (Tabela 3). O estudo mostrou que os portadores de hanseníase 

são em sua maioria, jovens e adultos do sexo masculino, o que caracteriza em hipótese, a predisposição do 

homem a ter mais relações interpessoais, e uma maior exposição ao meio. Quanto à faixa etária houve uma 
predominância em pessoas com idade superior a 15 anos. A forma dimorfa foi significativamente maior no 

período de estudo. A zona de maior incidência foi à zona urbana. Os analfabetos foram os indivíduos mais 

afetados pela doença, mostrando que estes apresentam maior vulnerabilidade de infecção.  Sugere-se um 

maior apoio dos órgãos de saúde pública na implementação de medidas mais eficazes para o controle da 

hanseníase, a exemplo da realização de campanhas que visem alertar à comunidade sobre transmissão, 

sintomatologia, prevenção e tratamento da hanseníase, com ênfase em campanhas audiovisuais.   

  

Tabela 1. Distribuição da freqüência dos portadores de hanseníase referente ao sexo. 

Sexo n          % 

Masculino 795 54,26 

Feminino 670          45,74 

TOTAL 1465          100 

 

 

Tabela 2. Distribuição da freqüência dos portadores de hanseníase segundo a faixa etária. 

Faixa etária n % 

0-14 128 8,34 

Acima de 15 1337 91,26 
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TOTAL 1465 100 

Tabela 3. Dados referentes à Hanseníase, quanto às formas clinicas, avaliação da incapacidade, classe 

operacional, terapia utilizada, frequência por zona residência, frequência por raça e escolaridade.  

Variáveis n % 

Formas clínicas   

Ignorada 2 0,14 

Indeterminada 362 24,70 

Tuberculóide 311 21,22 

Dimorfa 440 30,06 

Virchowiana 284 19,38 

Não classificada 66 4,50 

TOTAL 1465 100 

Avaliação da incapacidade  

Grau 0 866 59,13 

Grau I 268 18,29 

Grau II 64 4,36 

Não avaliado 267 18,22 

TOTAL 1465 100 

Classe operacional  

Paucibacilar 683 46,62 

Multibacilar 782 53,38 

TOTAL 1465 100 

Terapia utilizada   

ignorado 2 0,13 

PQT/PB/6 678 46,27 

PQT/MB/12 717 48,96 

Outros 68 4,64 

TOTAL 1465 100 

Frequência por zona residência  

Ignorado 33 2,25 

Urbana 1277 87,18 

Rural 154 10,51 

Periurbana 1 0,06 

TOTAL 1465 100 

Frequência por raça  

ignorado 91 6,21 

Branca 160 10,92 

Pretra 287 19,59 

Amarela 5 0,34 
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Parda 921 62,88 

Indígena 1 0,06 

TOTAL 1465 100 

Grau de Escolaridade  

Ignorado 30 2,04 

Analfabeto 399 27,27 

1ª a 4ª série incompleta do EF 324 22,11 

4ª série completa do EF 50 3,41 

5ª a 8ª série incompleta do EF 296 20,20 

Ensino Fundamental completo 41 2,79 

Ensino Médio incompleto 145 9,89 

Ensino Médio completo 98 6,68 

Educação Superior incompleta 7 0,50 

Educação Superior completa 40 2,73 

Não se aplica 35 2,38 

TOTAL 1465 100 

 

Palavras-Chave: hanseníase, ocorrência, distribuição. 
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A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica que, na ausência de tratamento eficaz, evolui para a 

doença ativa, de forma consuntiva, sobrevindo, como última conseqüência, a morte. (CAMPOS et al, 2000). 

Apesar de ser uma das doenças infecciosas mais antigas, bem conhecida e há mais de meio século vulnerável 

ao tratamento medicamentoso, a tuberculose permanece como um dos principais agravos à saúde a ser 

enfrentado em âmbito global. Contribui para este fato as desigualdades sociais, insuficiência de pesquisas 

visando o desenvolvimento de novos tratamentos e vacinas, fluxos migratórios, deficiências do sistema de 

saúde e alta prevalência dos casos de tuberculose multi-drogas resistentes e associados à infecção pelo HIV 

(BRASIL, 2004). A tuberculose foi equivocadamente considerada controlada nos anos 1980, especialmente 

nos países desenvolvidos. Atualmente, afeta cerca de um terço da humanidade, tendo sido estimada, somente 

no ano de 2005, a ocorrência de 8,8 milhões de novos casos. A imensa maioria (95%) de casos ocorreu nos 

países de média e baixa renda. A cada ano, pelo menos 1,6 milhões de pessoas morrem por tuberculose, 12% 
deles associados à epidemia de AIDS. (RUFFINO NETTO, 2002).No contexto nacional, o Brasil é o único 

país da América Latina incluído entre as 22 nações responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no 

mundo. Estima-se que um em cada quatro brasileiros esteja infectado pelo bacilo de Koch e, todo ano, cerca 

de 90.000 novos casos da doença são notificados ao Ministério da Saúde. Pouco mais da metade (53%) 

encontra-se relacionado à forma pulmonar bacilífera. (WHO, 2001). Descrever o perfil epidemiológico dos 

casos notificados de tuberculose no município de Caxias-Maranhão. O presente estudo foi realizado por meio 

de uma pesquisa do tipo descritiva exploratória quantitativa. Foram utilizadas para a realização do presente 

estudo informações coletadas na base de dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN), em um período de seis anos, correspondentes ao período de 2006 a 2011. Os dados foram 

divididos de acordo com suas categorias, que incluíram sexo, faixa etária, raça, escolaridade, zona de 

residência e as notificações segundo HIV/AIDS, baciloscopias realizadas, raios-X do tórax, formas clinicas 

da tuberculose, tipo de entrada e situação de encerramento do tratamento. Posteriormente esteve-se 
calculando as taxas de incidência de cada uma delas e realizou-se por fim analise e tabulação dos dados, 

obtendo-se assim os resultados do estudo. No período de 2006 a 2011 foram notificados 358 casos de 

tuberculose por todas as formas clínicas em Caxias, e destes, 298 casos (83,2%) correspondem a casos novos, 

40 casos (11,2%) a transferências, 13 casos (3,6%) a reingresso após abandono e 7 casos (2%) à recidivas. 

Em relação aos dados sociodemográficos, foram encontrados 221 casos do sexo masculino (61,7%) e 137 

casos do sexo feminino (38,3%) A idade variou entre menor de um ano e maior de 80 anos, onde se observou 

que o adulto jovem, na idade produtiva de 20 a 34 anos (36,6%), foi o mais atingido pela tuberculose. Dos 

358 casos notificados, 116 casos (32,4%) eram analfabetos, 84 casos (23,5%) possuíam menos de quatro 

anos de escolaridade, 23 casos (6,3%) estudaram até a quarta série, 46 casos (12,9%) possuíam o ensino 

fundamental incompleto, 21 casos (5,9%) completaram o ensino fundamental, 26 casos (7,3%) possuíam o 

ensino médio incompleto, 28 casos (7,8%) o ensino médio completo e 8 casos (2,2%) cursaram o Ensino 
Superior. Ficou evidente, ainda, o predomínio da patologia entre pardos (57,8%), residentes da zona urbana 

da cidade (81,6%). Com referência aos dados clínico-epidemiológicos, os casos ficaram distribuídos em 

89,9% na forma pulmonar da doença, 8,7% na forma extrapulmonar e 1,4% na forma pulmonar associada 

com a extrapulmonar. Observou-se ainda que, quando extrapulmonar, a notificação quanto ao órgão atingido 

é em sua maioria ignorada (89,9%). A baciloscopia, importante instrumento diagnóstico para a tuberculose, 

foi realizada em 84,4% dos 358 casos notificados da doença nos anos pesquisados, sendo 53,9% com 

resultado positivo e 30,5% negativo para a primeira baciloscopia, e a segunda baciloscopia foi realizada em 

62,3% dos casos, sendo que 37,7% dos casos foram positivos, 24,6% negativos e em 17% dos casos a 

informação foi ignorada (Tabela 5). Segundo a distribuição dos achados radiológicos na população de estudo, 
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verifica-se que o resultado da radiologia do tórax foi de suspeito de tuberculose pulmonar em 282 pacientes 

(78,8%), não foi realizado em 55 pacientes (15,3%), normal para 13 casos (3,6%), sugestivo a outras 

patologias em 6 casos (1,7%) e ignorado em 2 casos (0,6%). Com relação à administração do tratamento aos 

pacientes de tuberculose, 81,6% tiveram seus tratamentos supervisionados por profissional de saúde, 17,8% 

não foram supervisionados durante o tratamento e em 0,6% a informação não estava disponível 
(ignorado/branco). Os testes anti-HIV não foram realizados em 51,6% dos casos, tiveram resultado negativo 

em 34,1% dos casos investigados, estavam em andamento em 8,4% dos casos e foram positivos em 5,9% dos 

casos.Quando investigada a comorbidade AIDS, observou-se a associação em 5,9 % dos casos (21 casos), 

salientando que a informação sobre esta variável não estava disponível (ignorado/branco) em 54,7% dos 

casos. Quanto à condição de saída do paciente de todos os casos de tuberculose notificados em Caxias, 71,2% 

apresentaram cura, 8,7 % abandonaram o tratamento, em 6,7% dos casos a informação foi ignorada, 4,5% 

foram transferidos, 4,4% foram a óbito por tuberculose, 2,8% foram a óbito por outra patologia e 1,7% 

tiveram mudança de diagnóstico. Apesar das limitações do presente estudo, principalmente no que diz 

respeito às falhas no registro das informações, procurou-se demonstrar ao longo da discussão dos resultados o 

perfil epidemiológico concernente à tuberculose no município de Caxias, Maranhão e o posicionamento dos 

serviços de saúde frente à patologia. Os resultados apresentados apontam para a necessidade de implementar 

os procedimentos de acompanhamento, incorporando na rotina dos serviços de saúde a realização sistemática 
de baciloscopias. Ressalta-se a importância da realização de estratégias para ações preventivas, como a busca 

ativa de casos através da atenção básica, do diagnóstico precoce da tuberculose bem como a sua classificação 

e de reforçar o preenchimento correto da ficha de investigação. Além das medidas descritas acima, é 

necessário esclarecer à comunidade, quanto aos aspectos importantes da doença, sua transmissão, prevenção 

e tratamento uma vez que o desconhecimento leva à discriminação do doente, no âmbito familiar e 

profissional, contribuindo para o agravamento do sofrimento do paciente.  

 

Palavras-chave: Tuberculose; Perfil epidemiológico; Ações de enfermagem.  
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O TANATOPODER E AS EPIDEMIAS: discurso civilizador e saúde pública no centro urbano de São 
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Orientada: Mariza Pinheiro BEZERRA - Voluntária 

Mestranda em Cultura e Sociedade – CCH – PGCULT – UFMA e bolsista FAPEMA. 
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A presente pesquisa analisa o controle social exercido sobre os corpos mortos no centro urbano de São Luís 

no início do século XX (1900-1905), período marcado por epidemias e endemias que elevaram os índices de 

mortalidade na região. Trata-se de uma pesquisa histórica que aparece em decorrência de já se ter conseguido 

estabelecer uma tradição de pesquisa, conhecida como Tanatologia Crítica (GURGEL, 2008, p.233), que 

reconhece as disputas sociais e políticas em torno do controle social sobre os corpos moribundos, falecidos e 

enlutados. A pesquisa evidencia como aquela sociedade estava se organizando, se modificando e se 

adequando ao contexto de normalizações sociais apresentado insistentemente por diversas instâncias de poder 

naquele tempo. Normalizações específicas que constituem as bases do Tanatopoder (controle social sobre a 
morte) de época e que serão os alicerces para comportamentos comuns em nossa atual sociedade, como a 

interdição do morrer. Não obstante, demonstra como o processo de finitude torna-se objeto de preocupação 

da Saúde Pública do período, onde a atenção com os elevados índices de mortalidade da região promovem 

mudanças sociais, culturais e urbanísticas na capital. O modo pelo qual a pesquisa prosseguiu está assentado 

no método dialético (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.72-80), com base na orientação materialista de 

história que as teses marxistas apresentam. O modo pelo qual esse caminho investigativo se estrutura é a 

partir do ―silogismo da morte‖ (GURGEL, 2008, p. 69-108) que reconhece que o controle social dos corpos 

mortos, manifesto em uma dada sociedade, está estritamente ligado à uma totalidade que corresponde à 

ascensão do capitalismo e a transformação dos bens e serviços em mercadorias. Dentro desse fenômeno 

maior, encontramos a particularidade que refere-se ao projeto capitalista de medicalização da sociedade, 

assim como a chegada de novos padrões de consumo ao comércio fúnebre. A singularidade desse raciocínio 
é o objeto de nosso estudo, pois investigamos as disputas pelas práticas fúnebres em São Luís no início do 

século XX. Os resultados preliminares dessa pesquisa foram extraídos da seleção e sistematização de 

documentos históricos encontrados no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), no acervo da 

Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL), em acervo digitalizado disponível no site Center for Research 

Libraries Reserve e na Biblioteca do Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM). Além disso, 

buscamos na literatura especializada critérios de análises dos documentos selecionados. Limitamos o 

processo de seleção aos relatórios da Inspetoria da Higiene, às imagens de periódicos de circulação na 

capital, às falas de autoridades estaduais e municipais e às propagandas de jornais de época. Verificamos que 

esses documentos notificavam o aparecimento de pestosos, o recolhimento desses, os óbitos e reiteravam as 

providências científicas para os problemas enfrentados naquela sociedade. Os resultados parciais da pesquisa 

nos levam a inferir que o contexto social delineado nos primeiros anos do século XX em São Luís é marcado 

por inúmeros surtos de epidemias que assolavam o centro urbano. Depois de aterrorizar a população ao longo 
do século XIX, a peste bubônica retorna à capital entre 1903 e 1904 como atestam Almeida (2004, p.241) e 

Medeiros (2006, p.1). Além disso, a cidade agonizava com as doenças endêmicas (FOUCAULT, 2002, 

p.291) que levavam a óbito uma pessoa de forma lenta e dolorosa. No cenário nacional, o início do século 

XX, trouxe a intensificação dos ideais republicanos e a possibilidade de uma ―era da civilização‖. Nesse 

sentido, medidas mais enérgicas e até violentas foram tomadas para extirpar as epidemias, apartar a loucura e 

a pobreza que tanto incomodavam as elites (SCHWARTZ, 1993, p.34). Com base nesse contexto, a política 

municipal e estadual passou a assumir responsabilidade direta por ―[...] manter a cidade limpa, desodorizada 

e agradável aos sentidos‖ (LAPA, 1996, p.183). Essa postura buscava promover as normas burguesas de 

vida, assegurando a salubridade e o bem-estar no espaço urbano, justificando, portanto, as intervenções do 

poder público perante a vida dos cidadãos. O caminho para a civilização europeia nos trópicos passava por 

―[...] um modelo de aperfeiçoamento moral e material que teria validade para qualquer povo‖ (CHALHOUB, 
1996, p.35). O discurso científico da época gerava os procedimentos, as técnicas e as estratégias das políticas 

da saúde. Incentivava o surgimento da ―ideologia da higiene‖ (Ibid., p.29) ou a difusão de uma ―consciência 

coletiva dos fenômenos patológicos‖ (FOUCAULT, 1977, p.31). Em São Luís, no que diz respeito aos rituais 

funerários, o decorrer do XIX e início do XX denotam um lento processo de laicização de tais costumes 

visando à saúde dos vivos. O que não ocorreu somente em São Luís. No entanto, com a intensificação 

mundial das relações industriais-mercantis e a primazia do econômico, somando-se o quadro endêmico-

epidêmico da cidade, houve alteração significativa nos rituais funerários e na forma como as pessoas 

concebem e enfrentam a morte (ARIÈS, 2003, p. 84). Esse contexto nos apresentou um cenário de 

importantes disputas sobre os cuidados que deveriam ser dispensados aos moribundos e falecidos, entre 
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entidades ―filantrópicas‖ (Irmandades religiosas), Estado (governo republicano) e entre algumas casas 

funerárias nascidas no período. Tais personagens por visarem o controle e o lucro, acarretam o que Gurgel 

(2008) chamou de ―expropriação da morte‖, uma vez que interferem nos momentos finais da existência 

humana anulando as singularidades de cada pessoa e de práticas fúnebres já cristalizadas na região. As 

fotografias a seguir são exemplos do processo civilizatório que a capital ludovicense passava no período. 
Todavia, enquanto discursos situados historicamente, conflitam com outras falas produzidas à mesma época 

sobre o contexto de insalubridade e desorganização do centro urbano de São Luís, ao mesmo tempo que, 

apresentam a iniciativa, ainda que incipiente, do Estado de ―civilizar‖ os espaços da capital. 

 

 

 

Palavras-chave: Morte. Controle Social. Tanatopoder. Saúde Pública. 
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A profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi criada pela Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, 

que define seu exercício como exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde e sob a supervisão do 

gestor local em saúde (BRASIL, 2002). O profissional Agente Comunitário de Saúde realiza atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde realizada em domicílios 
ou junto às coletividades, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS; estende, também, o acesso 

da população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania 

(BRASIL, 2003). Nessa perspectiva o trabalho em saúde configura-se como um trabalho reflexivo, destinado 

à prevenção, manutenção ou restauração de algo (a saúde) imprescindível ao conjunto da sociedade. Como 

trabalho reflexivo, ele é dotado de incertezas, não podendo, portanto, ser definido a priori nem se submeter a 

critérios inflexíveis de produção (PEDUZZI M, 1998). Nesse contexto, o agente comunitário de saúde (ACS) 

tem um papel singular, ao se constituir um "elo" entre a comunidade e o serviço de saúde, atuando de forma 

condizente com atitudes e valores requeridos pelas situações de trabalho, realizando ações de apoio em 

orientação, acompanhamento e educação em saúde, visando, sobretudo, à promoção da qualidade de vida e 

bem estar da população (GALAVOTE et al, 2011). Ao que se referem às habilidades desenvolvidas no pré-

natal os ACS deverão fazer, acompanhamento da gravidez e puerpério, conforme orientações da equipe de 
saúde; orientar as gestantes e seus familiares nos cuidados relativos à gestação, parto e puerpério; orientar 

gestantes, puérperas e grupo familiar quanto ao aleitamento materno e cuidados com o recém nascido e 

orientar famílias e grupos quanto à saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2003). Diante disso objetivou-se 

descrever o trabalho do agente comunitário de saúde na assistência pré-natal. Empregou-se como técnica de 

obtenção de dados o grupo focal para analisar o processo de trabalho do agente comunitário de saúde. Os  

sujeitos da pesquisa foram agentes comunitários de saúde (ACS) (n=46) que atuam em dez equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de Caxias-MA, onde o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde, PET-Saúde /Vigilância em Saúde (PET/VS) desenvolve suas atividades. Assim, 

foram formados cinco grupos. Os grupos foram reunidos na própria Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

trabalho dos ACS, visando a ética profissional, a privacidade e a cidadania de cada participante. As sessões 

tiveram duração média de uma hora e meia. As cadeiras foram colocadas em círculo para facilitar a interação 

face a face de todos. Para os Grupos focais, foram convidados todos os ACS das dez equipes de ESF 
selecionadas, do total compareceram as reuniões de cada grupo respectivamente, 17 ACS no grupo 1, 10 

ACS no grupo 2, 9 ACS no grupo 3, 5 ACS no grupo 4, 5 ACS no grupo 5. Aqueles que desistiram não 

comunicaram previamente aos pesquisadores sobre a ausência. Em relação aos dados obtidos nas entrevistas, 

foram submetidos à Análise de Conteúdo (AC). Os resultados foram que os ACS em sua totalidade relataram 

desenvolver durante o pré-natal atividades de acompanhamento da gravidez e do puerpério, onde estes 

realizam atividades de orientações quanto aos cuidados relativos a gestação, parto e puerpério, a alimentação, 

vacinas, exames,  aleitamento materno, desmame, cuidados com o recém nascidos encaminhamento as 

consultas de enfermagem e médica, além de orientações sobre planejamento familiar enfocando as vantagens 

e desvantagens dos métodos contraceptivos. Desse modo, para que exista uma assistência integral é de 

grande importância a boa organização e disposição de profissionais das UBS, devido ser nestas que se 

concretizará a assistência, porém o que se observa na totalidade é que mesmo estas contando com uma equipe 
multiprofissional que é um ponto positivo, essa assistência acontece de forma fragmentada, em virtude 

principalmente da falta de profissionais médicos diariamente nas UBS, pela grande demanda, bem como pela 

distância entre a UBS e a comunidade, principalmente as populações rurais. E ainda na realização e 

recebimento de exames de rotina gestacional. Quando entrevistados sobre as dificuldades enfrentadas na 
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assistência ao pré-natal, as respostas em sua totalidade foram semelhantes, dessa forma revelando a realidade 

do município de Caxias-MA. Foi relatado que as dificuldades estão principalmente na detecção precoce da 

gravidez, onde a maioria das mulheres tentam esconder a gravidez em virtude de diversos fatores, 

principalmente a idade. Também na adesão da gestante ao pré-natal, devido o companheiro não permitir que 

esta realize o pré-natal, os exames e ainda a visita domiciliar dos ACS a essa mulher. Os ACS do sexo 
masculino sentem muitas dificuldades na atuação de suas atividades, devido muitas mulheres não aceitar que 

estes realizem visitas em suas casas sem a presença do marido e muito menos fazerem perguntas sobre 

característticas fisiológicas da gravidez e puerpério, evidenciando dessa forma o preconceito quanto ao 

gênero masculino e falta de informação de algumas mulheres. Quando interrogados sobre participação em 

capacitação introdutória e orientações em pré-natal, todos os ACS relataram ter participado de capacitações e 

orientações em relação à assistência no pré-natal, porém, estes referiram que as capacitações oferecidas 

foram de grande valia para sua atuação profissional, no entanto estas aconteceram em diversos momentos e 

de maneira repetitiva e sem modificações. O que remete a idéia de inovar a formação permanente em saúde 

desses profissionais para que desta forma estes possam atuar de forma mais significativa para ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde desenvolvidas no seu ambiente de trabalho. Diante disso 

chegamos a conclusão que a totalidade da amostra de ACS realiza atividades e orientações em todo o ciclo 

gravídico puerperal, porém apresentam dificuldades na execução de seu trabalho na detecção precoce da 
gravidez, na adesão da gestante ao pré-natal, e quanto ao gênero masculino. Todos os agentes de saúde foram 

capacitados quanto a assistência que deve ser prestada por eles durante o pré-natal, porém estas apesar de ter 

sido consideradas importantes para eles, aconteceram de forma repetitivas e sem modificações o que de certa 

forma acaba não acontecendo modificações na assistência prestada por eles. 

 

Palavras- chaves: Enfermagem, Auxiliares de saúde comunitária, Cuidado pré-natal  
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A brucelose bovina, conhecida também como Febre de Malta, é uma doença infecto-contagiosa de origem 

bacteriana causada normalmente pela Brucella abortus, acomete os animais domésticos e o homem e pode ser 

transmitida em animais sexualmente ou pela ingestão do agente através de fetos abortados, placenta e secreções 

uterinas, e no homem a transmissão ocorre por contato direto ou oral, principalmente pela ingestão de leite cru e 

seus derivados contaminados (SILVA JÚNIOR et al., 2007; FAVERO et al., 2008). Esta enfermidade, além de 

ser zoonótica, é responsável por grandes prejuízos no rebanho nacional devido à transtornos reprodutivos como 

aborto e redução da fertilidade e nos setores produtores de carne e leite, com significativa queda na produção 

leiteira. A qualidade do leite que chega à indústria de processamento procede do leite proveniente da fazenda, 

onde a presença do agente patogênico da brucelose bovina no leite alterará sua qualidade, pois mesmo após 

pasteurização, ainda possuirá enzimas produzidas pela Brucella sp., que continuarão agindo na degradação dos 

componentes do leite, reduzindo o rendimento e o tempo de prateleira dos produtos lácteos, além de risco de 

contaminação por falhas no sistema de produção industrial do produto (ACYPRESTE et al., 2002; SILVA 
JÚNIOR et al., 2007). A utilização de técnicas de triagem, como o teste do anel em leite, mesmo que não 

confirmatória, torna-se necessária, uma vez que através delas conseguimos de forma rápida e segura o 

diagnóstico da brucelose e as condições do leite, nos fornecendo subsídios para implementação de um controle 

da brucelose bovina (ACYPRESTE et al., 2002; BONETTI et al., 1994). Objetivou-se neste trabalho 

diagnosticar a brucelose bovina pelo teste do anel em leite nas plataformas de entrega de leite de laticínios sob 

serviço de inspeção estadual (SIE) na microrregião de Açailândia - MA, Brasil. Foram coletadas 15 amostras em 

plataformas de entrega de leite em dois laticínios oriundos dos municípios de Cidelândia e São Francisco do 

Brejão, pertencentes à microrregião de Açailândia – MA, no período de setembro de 2011. Para a colheita de 

cada amostra utilizou-se pipetas e frascos com tampa de rosca esterilizados, onde retirou-se 30 ml de leite 

diretamente dos latões com o auxílio da pipeta e colocados nos frascos devidamente identificados e conservados 

em isopor com gelo e posteriormente em geladeira (2° a 8°C). Após 24 horas de conservação na geladeira, as 
amostras foram encaminhadas ao Laboratório de microbiologia de alimentos da UEMA/CESI de Imperatriz – 

MA. Com o auxílio de uma pipeta de 1,0 mL, o leite previamente homogeneizado de cada frasco foi colocado 

em tubos de ensaio e adicionado 0,03 mL de antígeno, seguido de homogeneização e incubação em estufa 

bacteriológica a 37°C por 1 hora. Foi realizada a leitura das amostras, onde as amostras com anel com tonalidade 

roxo azulado foram consideradas positivas (BRASIL, 2001). Das quinze amostras coletadas, duas (13%) foram 

consideradas positivas ao teste do anel em leite (TAL), onde as mesmas são oriundas de um mesmo laticínio 

(Tabela 1). Contudo, o resultado do TAL, não representa fielmente a presença de Brucella sp., devido ao teste 

apresentar falso-positivos em presença de leite ácidos, animais em início e final de lactação e animais 

mastísticos, mas indica que o leite provavelmente esteja contaminado ou com alguma alteração na sua 

composição (ACYPRESTE et al., 2002, BRASIL, 2006).  Segundo Silva Júnior et al. (2007), existe um elevado 

percentual de reações falso-positivas no teste de anel em leite em animais positivos para o California Mastitis 

Test (CMT) e Chielle et al. (1989) concluiu que a causa disso seria a presença de células somáticas da glândula 
mamária de vacas com mastite. O presente trabalho mostrou que um dos laticínios sob SIE pode estar recebendo 

leites contaminados por Brucella sp, onde 13% das amostras de leite coletadas obtiveram resultados positivos ao 

TAL.  

Tabela 1 – Resultado dos testes do anel em leite realizados em 15 amostras de leite colhidas das plataformas de 

recebimento em laticínios da microrregião de Açailândia – MA, para diagnóstico da brucelose bovina, no 

período de setembro de 2011. 

 Resultados TAL Nº de Amostras         Percentual  

Positivos          2               13% 

Negativos         13               87% 

 Total         15              100% 

 
Palavras-chave: Brucelose bovina, Brucella sp., laticínios 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é entendida pela elevação da pressão do sangue nas paredes das 

artérias, causando assim, o aumento crônico da pressão arterial sistêmica. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) tem como critérios de hipertensão arterial a pressão sanguínea sistólica 140mmHg e a diastólica 

95mmHg. Fisiologicamente a hipertensão arterial pode ter várias causas que levam a lesões em órgão alvos 

como coração, cérebro, rins e retina. Estudos demonstram que o tratamento medicamentoso da hipertensão 
reduz, substancialmente, o risco de eventos cardiovasculares. Os sintomas da hipertensão arterial são sutis, 

podemos dizer até que é assintomáticos, quando aparecem é uma discreta cefaléia, devido à vasoconstricção, 

tontura e falta de ar dentre outras, assim (CUPPARI, 2000). O tratamento da HAS pode envolver 

modificações no estilo de vida e uso de drogas anti-hipertensivas. A adesão ao tratamento de hipertensão é de 

fundamental importância para a equipe de saúde, devido ao fato de propiciar o controle adequado da pressão 

arterial e também contribuir para a redução da morbimortalidade. Vários autores acreditam que existam 

diferentes níveis de adesão. No nível mais elevado estão os aderentes; indivíduos que seguem totalmente o 

tratamento e, no lado oposto, os desistentes; aqueles que abandonam o tratamento. Há ainda os persistentes, 

dentro do grupo dos não-aderentes, que são aqueles indivíduos que até comparecem às consultas, mas não 

seguem o tratamento de forma adequada (RIEIRA, 2005). A partir dessa observação, verificamos a 

importância da prevenção e do tratamento, além dos fatores de risco que envolve a hipertensão arterial. Esta 
que se descoberta antes do comprometimento direcionado aos órgãos alvos, pode ser acompanhada de um 

tratamento simples que não acarretaria em consequências graves. Fatores como distúrbios emocionais, 

obesidade, ingestão excessiva de álcool e super estimulação pelo café e tabaco também contribuem para sua 

elevação, assim como, fatores de cunho familiar. A hipertensão afeta mais os homens do que as mulheres, no 

entanto os homens negros têm menos tolerância à doença. Esta diferença entre os sexos está diminuindo 

recentemente devido ao fato de que as mulheres estão desenvolvendo hábitos que até então, eram somente 

masculinos e também pela utilização de pílulas anticoncepcionais que contribui para o aumento das afecções 

cardiovasculares.  Devido ao árduo trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com as 

Secretarias Municipais de Saúde, atualmente toda e qualquer pessoa, independente da classe social ou nível 

de escolaridade têm informações claras e acessíveis sobre o perigo da pressão arterial descontrolada, porém o 

nível de adesão ao tratamento apresenta-se distante da meta considerada ideal a nível populacional, sendo a 

não adesão medicamentosa o maior obstáculo encontrado para a efetividade do tratamento (GÓES E 
MARCON, 2002). Outros fatores como, por exemplo; o custo do medicamento, que pode tornar-se muito 

elevado dependendo da medicação prescrita; presença de erro voluntário no seguimento da prescrição, após 

algum tempo de tratamento como tomar o medicamento uma vez ao invés de duas vezes ao dia como 

prescrito; e ainda o fato de as drogas anti-hipertensivas poderem determinar o aparecimento de alguns 

sintomas como sono, fadiga, tosse remitente entre outras; e ainda de alguns efeitos colaterais indesejáveis 

embora nesses casos, ainda se possa fazer novas tentativas, seja reduzindo a dose do medicamento, seja 

trocando por um novo agente. Podemos acrescenta que, a condição social e econômica das famílias de 

indivíduos hipertensos constitui aspecto importante a ser considerado pelos serviços de saúde, pois a 

hipertensão está frequentemente associada aos status sociais mais baixos, fato esse que pode concorrer em 

muito para a não aderência ao tratamento, especialmente nos casos em que a família precisa arcar com a 

despesa decorrente do mesmo. (LESSA, 1998; BRASIL, 2006). Qualquer pessoa com hipertensão arterial  
pode tê-la sob controle com uma ampla variedade de medicamentos disponíveis, mas o tratamento precisa ser 

adaptado a cada indivíduo. Estão disponíveis nas Unidades de Saúde Captopril, 25 mg; Hidroclorotiazida, 

25mg; Propranolol, 40mg entre outros. Faz-se necessário mencionar o papel importante do Programa 

Hiperdia desenvolvido na rede básica de saúde, que possui como um dos objetivos a redução do índice de 

abandono do tratamento, através da educação a saúde. Tendo em vista o contexto atual, é de total 

responsabilidade dos profissionais de saúde a defesa de propostas de educação em saúde, fundamentadas na 

capacitação dos indivíduos e da sociedade, levando-se em conta: a influencia dos fatores ambientais em seu 

processo saúde doença, o indivíduo, bem como a concepção da realidade em que está inserido. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar os motivos que levam o cliente hipertenso a abandonar o tratamento anti-
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hipertensivo. Diante disso realizamos uma pesquisa no intuito de achar um motivo que respondesse á nossa 

pergunta. Achamos que para facilitar nosso estudo seria melhor enumerarmos questões que, além de 

pertinentes ao assunto, nos norteariam na tentativa de sanar nossa dúvida. São elas: 1- Qual a incidência de 

pacientes com hipertensão arterial sistêmica em uma UBS que abandonam o tratamento? Qual o perfil desses 

pacientes que abandonam o tratamento? Quais fatores interferem na continuidade do tratamento de 
hipertensão arterial? Com essa pesquisa pudemos saber quais foram os motivos mais comuns que levam à 

falta de cuidado com a hipertensão arterial por parte dos clientes; mostrar a importância sobre a continuidade 

do tratamento e também do envolvimento no autocuidado. Para realizar nossa pesquisa escolhemos como 

campo de pesquisa uma Unida Básica de Saúde localizada no município de Miranda do Norte-MA. 

Realizamos visitas domiciliares para coleta de dados da nossa população alvo, os clientes cadastrados, mas 

que não comparecem às consultas agendadas. Usamos como instrumento de coleta um questionário, que 

constam perguntas previamente formuladas. O material foi coletado em 30 dias, correspondente entre 1 de 

abril a 1 de maio de 2011. Optamos por um estudo qualiquantitativo. Como resultado da pesquisa temos três 

tópicos à ressaltar: no primeiro tópico encontramos aspectos relacionados com fatores ligados a modificação 

no estilo de vida sendo eles hábitos sociais como: tabagismo, bebida alcoólica, sedentarismo, hábitos 

alimentares. No segundo temos motivos relacionados à interrupção da medicação. E o ultimo tópico 

relaciona-se com fatores não modificáveis como gênero e idade. Conforme definição abordada Rouquayrol & 
Filho (1999), estilo de vida são ―hábitos e comportamentos auto-determinados, adquiridos social ou 

culturalmente, de modo individual ou em grupos‖. Compreende-se aqui que, no decorrer da análise foram 

colocados em evidencia os fatores de risco, pois estes são integrantes do estilo de vida e identificáveis neste 

mesmo estilo.  Tabagismo: 53,33% não fumam e 46,67% já fumaram ou fumam. Bebida alcoólica: 65% 

declaram-se não consumidor de bebida alcoólica, enquanto 35% consomem socialmente. ―O consumo de 

alcoól eleva a PA tanto agudo quanto cronicamente‖ (OPARIL, 1997). Sedentarismo: Os dados mostram que 

39,1% não praticam atividade física regularmente contra 71,9% que praticam alguma atividade física 

regularmente. Hábitos alimentares: 60,86% afirmam hábitos alimentares inadequados indicando uma dieta 

hipersódica e hiper calórica o que contribuem para a elevação da pressão contra 39,14% que mostram 

preocupação em manter uma dieta hipossódica e pobre em calorias. Quanto a idade os indivíduos 

apresentavam-se na faixa dos 44 a 65 anos. Gênero: estudos demonstraram que a pressão arterial é mais 
elevada em homens que em mulheres até a faixa etária de 60 anos. Sugere-se que os hormônios ovarianos são 

responsáveis pela pressão mais baixa nas mulheres durante o climatério e com a chegada do climatério a 

prevalência da pressão alta entre homens e mulheres tendem a se aproximar (IRIGOYEN et AL., 2003). 

Concluímos então que para que os clientes sintam-se motivados a participarem ativamente do tratamento de 

hipertensão arterial acredita-se que o caminho seja a educação e a estimulação para mudanças de atitudes 

diante da patologia. Deve haver também, um maior envolvimento dos profissionais que participarem dos 

programas de atendimento, oferecendo suporte social adequado, através de uma relação social mais próxima, 

na qual tenha afetividade comunicação e visão do cliente como único, levando em consideração seus 

problemas e sua história de vida.  

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Tratamento, Abandono. 
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O meio ambiente tornou-se um dos assuntos mais importantes dentro do contexto da vida na atualidade, pois 

sua deterioração implicará em danos para a população. Motivados pela pressão dos órgãos ambientais, os 

parlamentos têm elaborado leis cada vez mais rigorosas no sentido de proteger o meio ambiente e preservar 

os recursos energéticos. Todos esses fatores citados anteriormente têm influenciado as indústrias, centros de 

pesquisas e universidades a pesquisarem processos de produção alternativos, criando tecnologias que 

minimizem ou evitem a produção de resíduos que agridam o meio ambiente (RODRIGUES e RODRIGUES, 

2005; STEMMER, 2005). Os fluidos de corte baseados em emulsão ainda são usados em grande quantidade 

na indústria de processamento metal-mecânica, gerando elevados custos de consumo e de descarte, além do 
prejuízo ambiental. A necessidade cada vez maior de uma técnica de produção não agressiva ao meio 

ambiente e o crescimento rápido dos custos de disposição dos fluidos de corte tem justificado a demanda por 

uma alternativa ao processo de usinagem com fluido (MACHADO e DINIZ, 2000; PEREIRA et al. 2006). 

Esse fluido, além de agredir o meio ambiente, afeta também a saúde do trabalhador, uma vez que o contato 

direto com o fluido pode causar doenças dermatológicas e respiratórias, que podem variar de uma leve 

dermatite de contato até o câncer. Na última década, porém, as pesquisas tiveram como meta restringir ao 

máximo o uso de fluidos de corte na produção metalmecânica (SILLIMAN, 1992; MACHADO e DINIZ, 

2000). Neste trabalho foram realizadas seqüências de ensaios de torneamento contínuo a seco e com fluidos 

de corte aplicados por meio de dispositivo (conforme Figura 1) em amostras retiradas de barras de aço ABNT 

1045 com diâmetro de 25,5mm e comprimento de 1000 mm, usinadas em um Torno ROMI S – 20A. Utilizou 

um Multímetro alicate MINIPA modelo ET – 3200A para monitoramento da corrente elétrica. Já rugosidade 
superficial média foi medida por meio de um rugosímetro MITUTOYO, modelo: SJ-301. A ferramenta da 

classe P30 e suporte porta-ferramenta foi fornecida pela Mitsubishi Materials e possuem a seguinte geometria 

conforme fabricante: Ferramenta de metal duro - DCMT070202-UTI20T; Suporte porte-ferramenta: Tipo 

LL, SDJCR/L1010E07.  Os fluidos utilizados na direção sobre-cabeça sob uma vazão de aproximadamente 

5ml/min, foram: O fluido contendo 50% de óleo de babaçu diluídos em água; e o comercial da marca 

VONDER, emulsionavél em água (10%). Esse último, trata-se de um fluido de base semi-sintética com 

aditivos anti-oxidantes, inibidores de corrosão, anti-espumantes, detergentes e biocidas. De acordo com 

Figura 2, constatou-se que o emprego de fluidos de corte reduz consideravelmente a corrente elétrica em 

função da ação lubrificante. Á medida que a velocidade de corte é aumenta, nota-se que o desempenho do 

fluido á base de óleo babaçu é mais eficiente que os demais fluidos empregados no processo de usinagem. 

Observa-se por meio da Figura 3 uma elevação da corrente elétrica com o aumento do avanço para usinagem 

a seco, fato contrário quando observado na usinagem com emprego dos fluidos de corte: comercial e à base 
de babaçu. Com base na Figura 4, Percebe-se que aplicação de fluidos de corte, independente da composição, 

possibilitou uma melhora considerável no acabamento superficial. Observou-se que o fluido a base de óleo 

babaçu foi responsável pelos valores mais baixos em relação aos demais aplicados, provavelmente devido a 

redução do atrito entre a ferramenta e a peça ou cavaco. 

 

 
Figura 1. Dispositivo de aplicação do fluido de corte durante ensaios de torneamento. 
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Para se identificar a distribuição da força de sustentação ao longo da envergadura da asa de uma aeronave, 

pode-se utilizar o método de aproximação de Shrenck, que é uma forma razoável de fazê-la, sendo resultado 

da média aritmética de sua distribuição com a de uma asa elíptica de igual envergadura 

(RODRIGUES).Considerando que as cargas primárias a quais a asa estará submetida serão suportadas pela 

longarina, esta foi dimensionada em modelo tubular, em fibra de carbono. Devido as premissas quanto a 

logística da aeronave, a longarina foi dividida em três seções, sendo dimensionadas considerando os esforços 
requeridos em suas áreas de atuação. Foram feitos simulações pelo Método de Elementos Finitos (Autodesk 

Inventor®), onde se considerou a força distribuída ao longo da semi-envergadura. Como a asa será suspensa, 

os seus suportes para fixação na fuselagem também foram analisados (figura 3 e 4). Fez-se também um teste 

estático (carga de 9,5 Kg), levando em conta os dados obtidos até então, serviram para observar as predições 

da análise (tabela 1). Tanto para longarina quanto para o suporte da asa fez-se uso da fibra de carbono devido 

à sua leveza, facilidade de construção e resistência. Como sistema de armação da asa, utilizou-se de nervuras 

construídas em madeira balsa, reforçadas nos bordos de ataque e de fuga com chapeado do mesmo material, 

com intuito de fornecer resistência à torção. O resultado é uma estrutura bastante resistente, a qual resistirá 

positivamente aos esforços que for submetida. Foram determinados os esforços atuantes na longarina da 

superfície horizontal da empenagem, considerando a força de sustentação máxima da mesma; para o 

dimensionamento do tail boom foi considerado que ele estaria sujeito a esta mesma força de sustentação da 
superfície horizontal, que seria de aproximadamente 80,9 N, em condição de velocidade e ângulo de ataque 

máximos(figuras de 5 à 8). Tanto o tail boom quanto a longarina do profundor foram construídos em fibra de 

carbono. Com base nos resultados da análise computacional e do teste estáticos (como tratam-se de 

protótipos, fez-se uso de pouca carga na análise, sendo 3,6 Kg para o profundor e 2,6 Kg para o suporte) 

observa-se que o sistema terá bom comportamento na aeronave. Foi dimensionado para Aeronave Athos um 

sistema de trem de pouso do tipo triciclo construído em fibra de carbono, que para seu dimensionamento 

estrutural se considerou o peso máximo de decolagem (160 N) no pouso distribuído 10% para trem de nariz e 

o 90% restantes no trem principal, seguindo a metodologia de RODRIGUES, para três situações de 

carregamento Tabela 3. O fator de carga adotado para o carregamento vertical foi de 3 fator de carga 

horizontal em  e o peso total da aeronave 160N, desconsiderando o efeito da sustentação da 
aeronave, conforme mostrado na Tabela 3. Pode-se observar que nos casos 1 e 2 a solicitação do trem de 

pouso estava abaixo do limite de resistência máximo do material, logo a estrutura pode resistir bem às 

solicitações; quanto ao caso 3, é importante observar que, em uma eventualidade ela vir a ocorrer, a situação 

levará a falha da estrutura, logo será motivo de observância por parte do piloto para que esta situação não 
ocorra. 

 

Tabela 1 – Dados das análises da longarina e do Suporte. 

 

Tabela 2 – Dados da análises do profundor e tail boom 

Peça Máxima Tensão Encontrada Tensão máxima do material Fator de Segurança 

Longarina 317,5  Mpa 700 MPa 2,2 

Suporte 282,9 Mpa 700 Mpa 2,47 

Peça 
Tensão máx. 

encontrada 

Tensão máx. 

do material 
FS 

Longarina (ht) 58,94 MPa 
700 MPa 

11,8 

Tail Boom 150,6  MPa 4,6 

 

Roda Esquerda Roda Direita Roda Nariz 

Sentido das Reações Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

Três Rodas 216 N 86,4 N 216 N 86,4 N 48 N 19,2 N 
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Tabela 3 - Reações nas rodas para cada caso de pouso 

 

Duas Rodas (trem principal) 240 N 96 N 240 N 96 N = = 

Uma Roda (trem principal) 480 N 192 N = = = = 

Figura 3 - Analise computacional do 

suporte 

Figura 11 - Analise computacional da 

longarina 

Figura 2 - Analise estática da longarina 

Figura 4 - Analise estática do suporte 

Figura 5 - Analise computacional da 
longarina do profundor 

Figura 6 - Analise estática da 
longarina do profundor 
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Figura 7 - Analise computacional do tail 

boom 

Figura 8 - Analise estática do tail 

boom 

Figura 9 - Analise computacional da 

bequilha 
Figura 10 - Analise computacional do trem de 

pouso para o caso 1 

Figura 11 - Analise computacional do 

trem de pouso para o caso 2 
Figura 12 - Analise computacional 

do trem de pouso para o caso 3 
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Na determinação do modelo de asa para aeronave Athos foram observados requisitos aerodinâmicos e 

geométricos, tendo como objetivo a seleção do conjunto asa-empenagem que permitisse uma decolagem com 

maior carga paga possível. A seleção seguiu de maneira sistemática, baseado na fundamentação do método 

utilizado, através do desenvolvimento de uma planilha que analisasse a aerodinâmica da asa finita, as formas 

geométricas, empenagem correspondente, polar de arrasto e por fim a análise da decolagem, para escolha do 

modelo final de aeronave. Primeiramente, fez-se necessário a correção do coeficiente de sustentação da asa, 

devido o coeficiente de sustentação da mesma, ser menor que o coeficiente de sustentação do perfil, de 
acordo com o modelo baseado na Teoria da Linha Sustentadora de Prandtl. Com os dados do aerofólio 

selecionado, calcula-se o coeficiente angular  do perfil, ; para correção de  para , utiliza-se da 

correção do angulo de inclinação da curva , citado por SHEVELL. Ambos os parâmetros  e  são 
dependentes do modelo geométrico da asa que, por conseguinte é determinado pela envergadura e pela 

relação de afilamento da asa. O  é o fator de arrasto induzido, e é determinado a partir da Figura 02, citada 
por RODRIGUES. Da resolução da Equação 01 e sabendo que o ângulo de sustentação nula do perfil UEMA 

2011 é teoricamente  pode-se então fazer a correção do coeficiente de inclinmação da curva de 
sustentação. Como resultado, tem-se que o Coeficiente de sustentação da asa é de 15% a 20% menor que o 

do perfil aerodinâmico. Para empenagem, as suas superfícies são dimensionadas em função da asa e devem 

ter dimensões suficientes para garantir estabilidade e boa qualidade em vôo à aeronave. O método utilizado 

para dimensionamento da empenagem foi o de Coeficientes de Volume de Cauda, citado em MCCORMICK, 

sendo que as principais grandezas que caracterizam este método são (equações 03 e 04). Para 

dimensionamento da fuselagem e trem de pouso, foi considerado um modelo padrão na análise aerodinâmica 

da aeronave, segundo os requisitos do projeto e restrições quanto a volume mínimo de compartimento de 

carga. Estes itens são melhores explicados na seção de desenvolvimento e análise estrutural dos 
componentes. Uma análise apurada dos parâmetros relacionados a dimensionamento do conjunto asa-

empenagem geram inúmeras combinações como resultado, dependendo das restrições impostas. Com base 

nisto, foi elaborada uma planilha com auxílio do Microsoft Excel®, onde diversas funções forma 

implementadas num programa que faz análises das diversas possibilidades de projeto, sendo essa planilha 

fundamentada nas equações de Aerodinâmica citadas anteriormente. Deste modo gerou-se através do 

programa a geometria  de aproximadamente 100 aeronaves , de acordo com os parâmetros previamente 

determinados. Novamente, foram impostas novas restrições aos resultados parciais obtidos, que agora 

levavam em conta a facilidade de construção e transporte da aeronave:  na faixa de 6,0 a 6,5, envergadura 
da asa não deveria exceder os 2400 mm e a corda da asa não deveria exceder 450 mm de comprimento. Nesta 

etapa obtive-se como resultado os três conjuntos asa-empenagem que constituiriam as aeronaves das quais 

seriam determinadas a polar de arrasto e posteriormente feitas às análises de decolagem, a fim de determinar 

o modelo definitivo para competição (tabela 01). Para o cálculo da polar de arrasto (equação que relaciona 

todas as forças de sustentação e arrasto da aeronave) optou-se pelo método indicado por ROSKAN, que 

determina a contribuição do  (Arrasto induzido da ponta de assa) e o arrasto parasita  de cada parte da 
aeronave: asa, empenagens (horizontal e vertical), fuselagem e trem de pouso. Os resultados são mostrados 

na Tabela 02. Como quesito final para determinação do modelo de asa a ser utilizado na Competição XIII 

SAE AeroDesign, foi realizada a análise de decolagem. A fundamentação da análise baseado na resolução da 

Equação 01 proposta por ANDERSON e citada também por RODRIGUES (equação 05). Na Equação 05, 

tem-se que  e . Além do  e  de cada modelo de asa, também, 

levou-se em conta as forças  e  relativas ao  ideal de decolagem, e a força de tração , 
sendo estes parâmetros considerados para condição de 70% da velocidade de decolagem. O coeficiente de 

atrito entre as rodas e a pista é µ= 0,03. Finalmente, pode-se determinar o peso máximo de decolagem apenas 

em função do comprimento de pista, ou seja, 50 metros. Como resultado desta análise, lista-se na Tabela 03 

os resultados. Como demonstrado, os modelos de asa analisados possuem características aerodinâmicas 

muito semelhantes (mais especificamente o peso total de capacidade), mas para as condições propostas pelo 

Regulamento a asa de configuração mista foi à escolhida pela equipe, sendo essa utilizada como base para 

todas as análises posteriores, tanto de desempenho quanto de estabilidade. 
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(01) (02) 

 

 
   

Para Empenagem Vertical     (03)                                           

 

Para Empenagem Horizontal    (04) 

 

 

(05) 

 

 

 

Modelo de Asa Retangular Trapezoidal Mista 

AR 6,0 6,0 6,5 

 ( ) 0,078 0,079 0,081 

 da asa 1,701 1,718 1,756 

Área da asa (m²) 0,909 0,899 0,883 

Envergadura (m) 2,335 2,323 2,392 

Corda Média Aerodinâmica(m) 0,389 0,391 0,391 

Área emp. Horizontal (m²) 0,1434 0,1427 0,1218 

Área emp. Vertical (m²) 0,0841 0,0828 0,0730 

Tabela 01 – Dados gerais dos conjuntos. 

 

Modelo de Asa Retangular Trapezoidal Mista 

 

0,06441*  0,06176 *  0,05643 *  

 

0,02177 0,02175 0,02183 

 

0,00458 0,00388 0,00364 

 

00,00229 0,00194 0,00182 

 

0,00396 0,00398 0,00353 

 

0,00179 0,00208 0,00205 

 

0,00070 0,00266 0,00449 

POLAR 0,03510 + 0,06441*  0,03628+ 0,06176 *  0,03737+0,05643*  

Tabela 02 – Contribuição do arrasto nas aeronaves. 

 

Modelo de asa 

Comprimento de pista Retangular Trapezoidal Mista 

50m 132,36 N 132,6 N 132,72 N 

Tabela 3 – Comprimento de pista requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Polar de Arrasto das aeronaves 
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Figura 1 - vista superior da aeronave Athos Figura 2 - vista isométrica da aeronave Athos 

Figura 13 - vista frontal da aeronave Athos Figura 13 - Vista lateral da aeronave 

Athos 
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Para o correto dimensionamento dos servos atuadores responsáveis pelo controle das superfícies de comando 

- profundor, leme e ailerons – da aeronave ―Athos‖ (veículo aéreo não tripulado para Competição SAE® 

AeroDesign) foram identificados os momentos de articulação e forças tangenciais envolvidas nas aplicações 

de comando, considerando as variáveis de Dinâmica do Fluidos (velocidade de escoamento, densidade do ar 

e coeficientes de momento de articulação), variáveis geométricas (porcentagens efetiva das superfícies após a 

articulação, ângulos de deflexão e relações de transmissão de forças) e variáveis de segurança (fator de carga 

de voo), segundo a metodologia proposta por NELSON. No Gráficos 1 e 2 tem-se as curvas de força 
requerida dos servo atuadores em função das velocidades desenvolvidas pela aeronave. A equipe fez 

aquisição de servos com desempenho superior ao requerido por cada superfície de controle. Mesmo com as 

especificações dadas pelos fabricantes, fez-se necessário testar todos os atuadores, com diversas cargas, 

fixando-se um limite de segurança tanto de torque quanto de resistência mecânica. Na Tabela 1 tem-se os 

dados gerais dos atuadores selecionados, com base no gráfico 1 indicando as forças requeridas dos servos 

para cada comando. Para que a aeronave possa completar a missão a bateria do sistema de controle deve 

conseguir suprir a carga elétrica requisitada pelo sistema, com margem de segurança. Para determinar a 

duração da bateria, fez-se o teste para verificação da corrente do circuito: considerando que não seriam todos 

os servos utilizados simultaneamente, mediu-se com quatro deles funcionando (motor, ailerons e profundor) 

com stall de eixo (carga máxima). Com auxílio de um amperímetro mediu-se a corrente DC entre o 

interruptor e a bateria, identificado o pico máximo de corrente de  . As baterias selecionadas são do 

modelo Hydrimax de  e . Considerando constante o consumo relativo deste modelo de bateria 

(MEGGIOLARO), o tempo de duração seria de aproximadamente 50 minutos, superior ao necessário para 

completar a missão. Foi realizado também um ensaio para seleção das extensões (fiação) utilizadas, tomando-

se como referência o servo S9650 do profundor, colocando-o em stall e medindo a corrente que passava na 

extensão. Sendo o valor da corrente identificado (Figura 3), foi selecionados condutores AWG 

26. Sendo sua tolerância de 3 A de corrente, demonstrou-se ideal para uso na aeronave. Para melhor 

visualização das ligações elétricas da aeronave Athos, foram esquematizados o diagrama elétrico geral do 

sistema e a distribuição dos componentes na planta da aeronave, conforme mostrado abaixo nas Figuras 4, 5, 

6 e Tabela 2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 1 e 2 – Detalhes do servo comando e forças requeridas dos servos atuadores. 

 

SERVO 
TORQUE 
@ 6 V 

TORQUE 
MEDIDO 

ATUAÇÃO ENGRENAGENS QUNT. 

CS- 919 MG Feather 

 
1,7 Kgf.cm 1,3 Kgf.cm Ailerons Metal 3 
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Tabela 1: Dados da análise e seleção dos servos atuadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Diagrama elétrico do sistema de controle eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HS- 56 HB Feather 

 
1,4 Kgf.cm 1,3 Kgf.cm Leme Metal 1 

S 9650 Standard 

 
4,5 Kgf.cm 4,1 Kgf.cm 

Profundor e 

Freio 
Metal 2 

S3003 Standard 

 
4,1 Kgf.cm 2,8 Kgf.cm Bequilha Plástico 1 

HS-55s Micro 1,3 Kgf.cm 1,1 Kgf.cm Motor Plástico 1 
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Figuras 4 e 5, Tabela 2- Diagrama elétrico das aeronave Athos 
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Esquema elétrico 

Lista de componentes: 

1-Receptor 

2-Servo do freio 

3-Servos dos ailerons 

4-Chave on-off 

5-Pack de bateria 

6-Voltwatch 

7-Servo do motor 

8-Servo da bequilha 

9-Servo do leme 

10-servo do profundor 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA A LOCOMOÇÃO DE 

SENSORES E EXPERIMENTOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO 

 

Orientado: Daniel de Matos Luna dos SANTOS - Voluntário 

Acadêmico do Curso de Engenharia Habilitação Mecânica 
 

Orientador: Francisco Manoel Augusto Dias 

Profor: CCT/CEM/DEMECP-UEMA 

 

Colaboradores: Componentes do Projeto Especial Aero Design - CCT/CEM/DEMECP 

 

Sensores e equipamentos de medição têm sido largamente utilizados para prevenção de acidentes em áreas de 

risco, medições de experimentos científicos em áreas vulcânicas, localização de minas explosivas, detecção 

de agentes nocivos â sobrevivência humana, espionagem, análises de ecossistemas, entre outras utilidades as 

quais a interferência do ser humano se torna prejudicial e perigosa ao próprio, além de ser limitadora, tanto 

pela complexidade e periculosidade como também por fatores ambientais e psicológicos (o indivíduo que irá 

realizar a medição ou visualização do ―problema de campo‖ se coloca em situação muito mais desconfortável 
limitando, muitas vezes, a capacidade de medição e raciocínio local). A robótica tem se apresentado de várias 

formas, com vários tipos de protótipos para fazer análises de campo, estes, que possuem um custo muito 

elevado no caso de pequenas e repetitivas análises, mapeamentos locais e principalmente, em aplicações onde 

POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS, GTA, GOE, entre outros grupamentos que possuírem 

necessidades quanto às operações de campo. Analisando o problema, foi observado ser necessário uma 

plataforma robótica, simples, compacta, com alta acessibilidade, alta relação benefício/custo, alta mobilidade, 

capacidade de ultrapassar um número muito variado de obstáculos e principalmente, que envolvesse poucos 

controles sendo compacto ao ponto de poder ser levado em pequenos compartimentos (mochilas, bolsas, 

pequenas caixas), ou até mesmo ser associado a um dos membros exteriores de movimento do corpo (Braços 

ou Pernas). Foi então, desenvolvida uma plataforma que se apresentasse acessível às várias necessidades de 

análise em locais de difícil acesso, controlada remotamente, utilizando os conceitos de ―RODA-GARRA, 
CAUDA-SENSOR e PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL-UNIFUNCIONAL. Através da análise e 

pesquisa do deslocamento de animais invertebrados do FILO ARTHROPODA que se locomovem 

rapidamente sobre terrenos irregulares, foi desenvolvido um sistema de roda que permitisse ultrapassar vários 

obstáculos consumindo o mínimo de energia. Com base em uma matriz de polímero flexível injetado em 

circuito-sensor, não abrangendo somente os terminais do sensor, para fins de conexão no circuito central, o 

que facilita o processo de implementação dos sensores no robô. Isso resulta no desenvolvimento de sensores 

mais robustos, com menor custo devido a um número muito menor de mecanismos (principalmente no caso 

de sensores químicos para a análise do solo, os quais precisariam normalmente de uma sonda para coleta de 

amostras, isso demanda um peso relativamente maior, além de coleta de dados se apresentar em menor 

velocidade devido ao movimento de instalação dos sensores no solo). Os Robôs que tem como finalidade 

alcançar maior eficiência na realização de suas tarefas, principalmente as de análise em campo. Logo, com 

base em uma plataforma que ofereça o máximo em compatibilidade e suporte para vários tipos de sensores 
(utilizando um número reduzido de sensores com a finalidade de redução no número de canais-controle) 

realiza-se um experimento de forma mais eficiente do que uma plataforma de grandes dimensões, pesada, 

repleta de sensores, que representarão um alto custo e um baixíssimo retorno em termos de compactação e 

facilidade quanto ao uso, transporte e mobilidade do robô. 
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Palavras-chave: Plataforma-Robótica, Cauda-Sensor, Roda-Garra 
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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientados: Felipe Freitas ZENKNER – Voluntário - Extensão/UEMA - Acadêmico do Curso de Formação 

de Oficiais Bombeiro Militar – CCT/UEMA;  Salatiel Maria Moura SALOMÉ – Voluntário - 
Extensão/UEMA  - Acadêmico do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar – CCT/UEMA; Carlos 

David Veiga FRANÇA – Voluntário - Extensão/UEMA  - Acadêmico do Curso de Formação Bombeiro 

Militar – CCT/UEMA. 

  

Orientador: Ubiraci Nascimento – Mestre em Engenharia Mecânica – Membro do CCT/UEMA 

 

A proteção contra incêndios a fim de salva-guardar vidas, o patrimônio e o meio ambiente é uma 

preocupação antiga da humanidade. Hoje, sabe-se ser necessário por obrigatoriedade de leis e fiscalizações 

ou pela simples conscientização voluntária dos profissionais responsáveis pelos projetos de segurança a 

presença em todas as edificações de sistemas de proteção contra incêndios relacionados à natureza, riscos 

existentes e extensão de funcionamento dos estabelecimentos. O enfoque prevencionista é abordado de forma 

mais eficiente na concepção do projeto de proteção contra incêndio e pânico sendo este de suma importância 
para solucionar, dirimir e ou impedir os possíveis riscos e danos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. 

Por ser um enfoque ―novo‖, muitas empresas e projetistas ainda o tem apenas como forma de conseguir 

documentos legais para dar início a obras e reformas e conseguindo o Alvará de Funcionamento, apenas se 

preocupam com a renovação do mesmo em virtude das fiscalizações, que muitas vezes são escassas e não 

rotineiras. No Maranhão tal realidade cultural não é diferente e também como em todo o país seus projetistas 

sofrem com a pluralidade das leis, e em face regional ao difícil acesso aos conhecimentos didáticos dos 

sistemas de proteção, legalização e, sobretudo, a um material de consulta especializado que aborde tais 

temáticas. Mas de que forma pode-se solucionar ou dirimir os entraves encontrados pelo profissional de 

segurança na elaboração do projeto de proteção contra incêndio e pânico no Estado do Maranhão? As 

dificuldades para elaboração do projeto de proteção contra incêndio e pânico no Estado do Maranhão 

ocorrem devido à burocracia para legalização no órgão estadual competente, a pluralidade das leis existentes 
que privilegiam apenas a visão das entidades autoras e a dificuldade de delimitação legal de competência. 

Para solucionar ou dirimir estes entraves o presente trabalho visa mostrar a necessidade da  produção de um 

manual que propicie um caminho abreviado para elaboração do projeto de proteção contra incêndio e pânico, 

consistindo na apreciação dos critérios necessários para aprovação no órgão estadual competente, na 

delimitação de competência do responsável técnico, na compatibilização das exigências legais das principais 

entidades autoras, na especificação dos principais materiais construtivos de acordo com o grau de 

combustibilidade, na divulgação dos principais sistemas e tecnologias de proteção contra incêndio, além da 

conscientização do projetista da incorporação de medidas de segurança voluntárias no projeto. Assim, os 

crescentes investimentos de capital público e privado nos setores da construção civil, industrial e portuário 

proporcionam destaque ao profissional de segurança contra incêndio e pânico no Estado do Maranhão. 

Entretanto, as instalações de incêndios ainda são colocadas em segundo plano em virtude dos projetos de 

incêndio serem realizados por empresas especializadas não tendo o autor do projeto arquitetônico qualquer 
envolvimento na escolha dos tipos de sistemas a serem utilizados. Aliado a tal monopólio, este profissional 

encontra alguns entraves para concepção do projeto em virtude da pluralidade da legislação divergentes entre 

si, pois são feitas de acordo com o ponto de vista da entidade autora. A restrita divulgação do conhecimento 

da burocracia para aprovação junto aos órgãos competentes; das combustibilidades dos materiais da 

construção civil; dos tipos de sistemas de prevenção e combate a incêndios adequados de acordo com a carga 

de incêndio e, sobretudo, de um material para consulta especializado e unificado, também concretizam em 

dificuldades para melhor concepção e elaboração dos projetos.O resultado de todo este panorama são 

edificações irregulares e consequentemente inseguras que põem em risco a vida de seus usuários, o meio 

ambiente, o próprio patrimônio e o do entorno. Recentemente, tivemos alguns incêndios que poderiam ser 

evitados se as edificações onde se desenvolveram estivessem munidas de equipamentos mínimos de proteção 

ativa e passiva contra incêndio. É perceptível que muitos empresários, lojistas e construtores em geral ainda 
deixam a proteção contra incêndio em segundo plano justificando que esta onera o custo construtivo de suas 

edificações no implemento da proteção passiva como a aplicação de retardantes, tintas intumescentes, 

materiais que proporcionem em situação de queima pouca fumaça e calor e na proteção ativa como a 

instalação da canalização preventiva, rede de hidrantes e a  rede de chuveiros automáticos. Entretanto, ao 

analisarmos o custo benefício entre a prevenção e proteção e o saldo negativo gerado por uma situação de 

incêndio é catastrófica porque além de destruir todo o patrimônio material e muitas vezes imaterial como é o 

caso do patrimônio tombado pode ceifar a vida humana. A evolução das medidas de segurança adotadas no 

projeto arquitetônico e na proteção contra incêndio e pânico só começaram a serem colocadas em primeiro 

plano após os incêndios ocorridos em meados da década de 70 nos edifícios Andraus, Joelma e Grande 
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Avenida. Para a realidade do Maranhão fazemos o seguinte questionamento: será preciso revivermos tais 

acontecimentos, perdemos tantas vidas e gerar tanto prejuízos para que as medidas de proteção sejam 

adotadas? É neste contexto de dificuldades que este trabalho se apresenta como um caminho abreviado com a 

finalidade de proporcionar, a tal profissional, a necessidade um roteiro para produção do projeto de proteção 

contra incêndio e pânico no Estado do Maranhão, aprovação junto aos órgãos competentes, bem como, 
conscientização para incorporação voluntária de medidas que aumentem a segurança dos ocupantes e dos 

bens materiais. Sendo isto possível com a apreciação das determinações explanadas pela Lei nº. 6.546 de 29 

de dezembro de 1995, ou seja, o Código de Segurança Contra incêndio e Pânico do Estado do Maranhão 

(COSCIP), que dispõe providências obrigatórias para projetos de proteção contra incêndio e pânico no 

referido estado. Aliado as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 

regulamentam a prevenção contra incêndio nos projetos e construção de edificações no Brasil, a Norma 

Regulamentadora número 23 do Ministério do Trabalho que também discorre sobre a proteção contra 

incêndio e pânico. 

 

Palavras-Chave: Segurança Contra Incêndio, Projetos, Maranhão 
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RESPONSABILIDADE SOCIOMBIENTAL NAS EMPRESAS HOTELEIRAS 

 

Orientada: Denise Cerveira Tavares - Voluntária 

Acadêmica do Curso de Turismo - UFMA 

  
Orientador: Saulo Ribeiro dos Santos 

Prof.  do Curso de Turismo - UFMA 

 

A Responsabilidade Socioambiental é um novo estilo de gestão adotado pelas empresas, sendo que a gestão 

social e a gestão ambiental são fatores tão importantes quanto à administração financeira e mercadológica 

para uma organização na atualidade. A responsabilidade socioambiental é um compromisso permanente com 

os empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, 

melhorando a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade 

como um todo, ou seja, é um sistema de gestão adotada pela empresa pública ou privada e que tem o objetivo 

de adotar a inclusão social (Responsabilidade Social) e a preservação ambiental (Responsabilidade 

Ambiental). A questão Socioambiental é um tema que tem bastante aceitação global hoje. Os primeiros 

movimentos surgiram nas décadas de 60 e 70, há uma nova consciência a respeito das transformações 
culturais nas empresas a respeito do meio ambiente e vem ganhando cada vez mais espaço. Durante os anos 

80, várias empresas começaram a ter gastos com a proteção ambiental, não só com custos, mas também com 

investimentos no futuro, sendo um fator predominante para uma vantagem competitiva no mercado. Durante 

os anos 90 essa postura Responsável dos gestores, passou a ser um diferencial, várias empresas passaram de 

defensiva e reativa para ativa e criativa. Hoje segundo Tachizawa, ―a fumaça passou a ser vista como 

anomalia e não mais como vantagem‖. Na primeira década de 2000, deu-se destaque na preservação do meio 

ambiente e converteu-se em um dos principais fatores de influência dessa época. As empresas começaram a 

apresentar soluções para alcançar o desenvolvimento sustentável, e juntamente com a lucratividade dos seus 

negócios. Um novo pensamento surge nessa época, o de desenvolvimento sustentável. Vários 

administradores, executivos e empresários adotaram em suas empresas programas de reciclagem, medidas 

para poupar energia e outras inovações ecológicas, mas é preciso se atentar não só para as medidas e sim para 
a manutenção, ou seja, o acompanhamento por uma mudança de valores, passando de expansão para a 

conservação, da quantidade para a qualidade, da dominação para a parceria. Portanto, a presente pesquisa 

teve como finalidade analisar a política de Responsabilidade Socioambiental em empresas do setor hoteleiro. 

Para tanto, é necessário entender não somente a vantagem empresarial, mas também a sua função social, na 

medida em que para a sociedade essa política garanta a preservação ambiental, a melhoria da qualidade de 

vida e principalmente desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos há uma grande preocupação com os 

impactos de ações antrópicas, devido à industrialização aliada à globalização, que vem gerando diariamente 

toneladas de poluentes, ocasionando assim a destruição dos recursos naturais. Desta maneira, é possível que 

as empresas atuais gerem novas oportunidades de negócios. Atualmente o que está em foco em várias 

empresas é o desenvolvimento sustentável do planeta, assegurando uma vida melhor para a humanidade de 

hoje e do futuro, compreendendo desta maneira garantir sustentabilidade não apenas no contexto ambiental, 

mas também social, cultural e econômico. Esta pesquisa vem demonstrar a importância da responsabilidade 
socioambiental dentro das empresas hoteleiras, hoje há uma grande conscientização por parte dos 

empreendedores hoteleiros, transformando o recurso da hospedagem em algo vantajoso para a sociedade e 

para os hóspedes. Como percurso metodológico, foi necessário delinear o objeto de estudo, que é de 

compreender a política de Responsabilidade Socioambiental nas empresas hoteleiras, identificando sua 

contribuição não só para a empresa, mas também para a sociedade em geral. Para estudar tal fenômeno, foi 

realizada uma pesquisa descritiva, onde sua premissa foi buscar a resolução de problemas melhorando as 

práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas. Foi feita uma abordagem qualitativa, pois 

esta é caracterizada por fazer uma análise profunda do assunto a ser estudado, por entender que a pesquisa 

qualitativa oferece um maior grau de flexibilidade ao pesquisador para a adequação da estrutura teórica ao 

estudo do fenômeno administrativo e organizacional que deseja. Durante o processo investigativo foi 

realizado uma pesquisa bibliográfica, por meio de livros, periódicos, artigos e trabalhos científicos acerca do 
objeto proposto, abordando as seguintes categorias: Responsabilidade Social e Ambiental, Políticas de 

implantações a respeito da Responsabilidade Socioambiental em empresas hoteleiras, a partir de estudiosos 

que abordam tais assuntos, como: Tachizawa (2010) e Barbieri (2009). Foi feita uma análise do perfil dos 

Hotéis de São Luis, o que possível estudar e conhecer as práticas que concerne à política de Responsabilidade 

Socioambiental, como é implantado, efetivada e mantida. Baseada nos resultados obtidos na pesquisa 

descritiva e bibliográfica, pode-se perceber a importância da Responsabilidade  Socioambiental dentro das 

empresas hoteleiras, sendo um novo assunto abordado tanto em livros quanto na prática, sendo que a gestão 

social e a gestão ambiental são fatores tão importantes quanto a administração financeira e mercadológica 

para uma organização na atualidade. A gestão Socioambiental, portanto, é um imperativo, o que reforça a 
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oportunidade para mais uma vantagem competitiva.   Observou-se diante do assunto exposto, o interesse das  

empresas do setor da hotelaria em tratar as políticas e as praticas de Responsabilidade Socioambiental, tendo 

um comprometimento permanente com os empresários de adotar o desenvolvimento econômico , melhorando 

a qualidade de vida tanto dos seus empregados, de sua famílias, da comunidade local, quanto da sociedade 

como um todo, objetivando adotar a inclusão social( Responsabilidade Social) e a preservação ambiental( 
Responsabilidade Ambiental). Em detrimento destas atitudes, o setor hoteleiro, conta com grande 

concorrência, e a necessidade de ter um diferencial que agrade de uma maneira geral aos hóspedes e alcançar 

aspectos que agreguem valores reais, diferenciais que foram vistos através das gestões hoteleiras que tinham 

como objetivo desenvolver a política de desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Socioambiental, Desenvolvimento Sustentável, Hotelaria. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da teoria á 

prática. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégicas de 

negócios focadas na realidade brasileira. 6ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



828 

 

PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PROMOVIDA PELO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO PARA APENADOS DO COMPLEXO 

PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS 
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Colaborador: Cleyton Cruz do Espírito SANTO – Bacharel em Direito, em Segurança Pública e do 

Trabalho. 

 
Os Direitos fundamentais, consagrados pela Constituição cidadã, são a base do Estado Democrático de 

Direito que deve abarcar a todos indistintamente trazendo consigo uma nova concepção de cidadania, 

iniciada com o processo de internacionalização dos direitos humanos. Entretanto, o Estado brasileiro tem se 

mostrado deficiente em suprir as necessidades básicas, tendo em vista que as políticas sociais, por suas 

descontinuidades e precariedade, não atendem aos objetivos propostos. No que diz respeito às pessoas que 

ingressam o sistema prisional e sua correlação com os direitos sociais, a situação revela-se bastante 

complicada. Uma vez condenado pela justiça, além do estigma, são alijados da própria cidadania e, ao 

término da pena, muitos deles, por não terem formação e qualificação profissional, retornam para o crime, 

muitas vezes, em situação pior que a anterior, em razão do Estado não propiciar adequadamente políticas de 

ressocialização. Faz-se necessário compreender o papel e os limites do sistema prisional que não pode ser 

considerado um depósito de indivíduos imprestáveis para viver em comunidade. Ações intervenientes no 
ambiente interno desse sistema são necessárias, mas, até o momento, são insuficientes para dar conta do 

imenso desafio que é propiciar uma ressocialização mais eficiente. É preciso investir maciçamente no 

enfrentamento das causas do ato criminal. Minimizar as desigualdades sociais, combater a corrupção e 

implantar escola com educação de qualidade inibem a entrada no mundo do crime e diminui a quantidade de 

clientes das prisões. Assim, a perspectiva de erguer mais e mais cárceres deve ser substituída pela decisão de 

atuar prioritariamente na prevenção do crime e na aplicação de penas alternativas. As instituições públicas 

têm como função o estabelecimento de normas, disciplinas e estrutura de poder que viabilizam a manutenção 

da sociedade com a instauração da ordem e a paz social. Sob inspiração foucaultiana, diz Santin (2004, p.66) 

que ―o poder disciplinar regula o corpo e atos... Este poder é mais racionalizável, contínuo e permanente‖, 

isto porque estabelece a pax et justitia. A partir do diagnóstico da realidade objetiva socioeconômica dos 

apenados do sistema prisional de Pedrinhas, propõe-se a implantação de uma educação continuada, 

capacitação e qualificação para o trabalho, com aulas dialogais, palestras, oficinas de trabalho e 
acompanhamento das famílias dos encarcerados conforme consta no Plano Nacional de Segurança e 

recomendações do Ministério da Justiça. Baseado em dados estatísticos do INFOPEN, divulgados no site do 

Ministério da Justiça, atualizado ate dezembro de 2010, a quantidade de presos em programas de 

laborterapia-trabalho externo em parceria com órgãos do Estado no Brasil são 2.524 detentos de 69.249 no 

regime semiaberto e 18.746 no regime aberto, representando assim 2,86% da população carcerária do País 

inseridas nestes regimes. No Estado do Maranhão são apenas 2 beneficiados de 779 indivíduos no regime 

semiaberto, e 32 no regime aberto, representando assim 0,24% dos apenados inseridos nestes regimes. Ainda 

de acordo com o Ministério da Justiça, sobre as políticas públicas de reintegração social e ressocialização, o 

objetivo é propiciar aos usuários do sistema penal possibilidades de estreitar a interface entre o Estado, 

comunidade e beneficiários do sistema com intuito de reduzir a vulnerabilidade de retorno à prática de ações 

delituosas, bem como implantar um processo de superação de uma história de conflitos, através da promoção 
dos seus direitos e da recomposição dos vínculos sociais, e assim propiciar condições para a 

autodeterminação responsável. A proposta se apoia nos eixos básicos do INFOPEN e do DEPEN acerca dos 

projetos na área de Reintegração Social, sendo eles: Formação Educacional e Profissional dos 

Aprisionados do Sistema Penitenciário – associar elevação da escolaridade e educação profissional, acesso 

ao trabalho e à geração de renda, de maneira a preparar o beneficiário para ingresso no mundo do trabalho 

após o cumprimento da pena privativa de liberdade; Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos 

seus Dependentes – inclusão dos beneficiários na agenda das políticas públicas de governo e pelo apoio a 

ações de instituições públicas e privadas, de caráter permanente, que tenham como objetivo prestar 

atendimento aos beneficiários, na forma e nos limites da lei: material, jurídica, educacional, social, religiosa e 
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principalmente à saúde ao egresso, após a edição do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 

Pautando-se nestes princípios propõe-se uma ação interveniente no Sistema Penitenciário de Pedrinhas, do 

Estado do Maranhão, propondo-se trabalhar com os apenados que estão na finalização do cumprimento da 

pena ou em regime semiaberto, os quais poderão ser absorvidos no mercado de trabalho tão logo conclua sua 

formação. Diante dessas incongruências, afirma-se que a presente proposição situa-se na modalidade de 
atuação/intervenção a partir da pesquisa de levantamento sobre as condições socioeconômicas dos usuários 

do sistema carcerário do Maranhão, em Pedrinhas, com vistas à promoção de políticas de intervenção na 

qualidade de vida dos envolvidos. Dar-se-á a presente pesquisa por meio do método indutivo, com 

abordagem quantitativa e qualitativa, uma vez que se trata de um estudo social fundado na pesquisa 

exploratória. Será quantitativa porque se precisa dos dados estatísticos tabulados pelo sistema de segurança 

pública do Estado, o qual será confrontado com os estudos elaborados pelos alunos do curso de Ciências 

Sociais da UEMA que estudam esta problemática. Logo a seguir, far-se-á um levantamento qualitativo, 

através do contato com o público alvo. Observando-se a necessidade de formação e/ou qualificação de mão 

de obra para atender às demandas de mercado, ao priorizar pessoas que estão encarceradas no Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas. A execução do projeto de extensão universitária depende da disponibilização da 

Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, UEMA- Universidade Estadual do Maranhão, administração 

dos órgãos envolvidos em propiciar as condições necessárias para a execução do referido trabalho. Em 
contrapartida, propõe-se desenvolver métodos, técnicas e recursos necessários da dinamizar o processo de 

ensino-aprendizagem que favoreça a disseminação do conhecimento e contribua para novas posturas na 

otimização da qualidade de vida dos clientes do sistema penal do Maranhão, nos termos da Lei Federal 

11.901/09 (que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências) e NBR 14.608/07 (que 

trata do bombeiro profissional civil), norma esta da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, e que 

ambas são de observância obrigatória nas empresas regidas pela CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, 

que são fiscalizadas pelo MTE- Ministério do Trabalho e Emprego. Desse modo, propõe-se uma parceira 

entre Universidade Estadual do Maranhão, Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no fomento de formação profissional e treinamento, de apenados 

passíveis de ingressar na carreira de bombeiro civil a ser inserido no mercado de trabalho, como profissional 

qualificado e capacitado, sob respaldo das instituições envolvidas. Espera-se, ao final, que seja efetivada a 
proposta ora apresentada e que tal formação contribua de forma contumaz para a satisfação dos direitos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana do apenado do Sistema carcerário do Estado. 

 

Palavras Chave: Capacitação técnico-profissional; Bombeiro civil; Direitos Humanos. 
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A presente pesquisa tem o enfoque no estudo da aplicação das tutelas de urgência – antecipação de tutela e 

medida cautelar – durante a segunda fase processual (fase de execução) ou processo autônomo (processo de 

execução). O estudo passa pelo entendimento de que se tem como antecipação de tutela o ato do juiz de 

antecipar, parcial ou totalmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, exista prova 

inequívoca e o juiz se convença de verossimilhança da alegação conforme preleciona o artigo 273, do 

Código de Processo Civil. Neste mesmo artigo o legislador elencou as hipóteses legais e regras para 

aplicação dessa antecipação durante qualquer procedimento. Para Eduardo Arruda Alvim, a antecipação de 

tutela possui nascimento na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, que garante 

expressamente o acesso amplo ao Judiciário em caso de lesão ao direito. Para o autor, esse ato judicial é 

ligado intimamente ao princípio também expresso na Constituição – de isonomia. Entretanto especifica a 
hipótese de antecipação do inciso II, do artigo 273, assim como a prevista no §6º do mesmo artigo, à ratio 

essendi do inciso LXXVIII do artigo 5º. Destarte, no processo de conhecimento a antecipação de tutela 

implica na plena aplicação dos efeitos da sentença futura ou, até mesmo, caso o perigo seja iminente, antes 

de contestada a ação pelo demandado. São requisitos dessa tutela de urgência o fumus boni juris – a 

possibilidade da segurança de um direito ser invocada - e o periculum in mora – é o potencial dano, ou seja, 

o risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela ineficácia ou morosidade do processo principal. 

Ovídio A. Baptista da Silva entende, então, que uma das principais características da tutela cautelar é a sua 

―circunstância de ser (...) uma forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança‖, equivalendo, 

assim, ―a uma forma de tutela preventiva e não-satisfativa do pressuposto e provável direito material ou 

processual a que se presta auxílio judicial.‖ Percebe-se essa característica explícita quando, no ‗direito 

anterior‘, usava-se a locução ‗medidas preventivas‘ para indicar as, agora nomeadas, tutelas cautelares; 

inclusive os juristas lusitanos como Pontes de Miranda, chamavam-na de ‗procedimentos de segurança‘. A 
metodologia aplicada neste trabalho foi orientada com base no atual Código de Processo Civil, o proposta 

projeto do Novo Código de Processo Civil, revisão bibliográfica do tema, com pesquisa jurisprudencial nos 

tribunais superiores, quer sejam, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 

e Tribunais de Justiça, análise em livros, artigos e material bibliográfico disponível nos meios eletrônicos. 

Tem-se aqui como ponto de discussão a eficácia da aplicação das medidas de urgência no processo de 

execução, sua legitimidade e se há o cumprimento de seus objetivos – satisfação ou prevenção de um direito 

personagem de um conflito. Ademais desses principais problemas, questiona-se se com a vigência do novo 

Código de Processo Civil haverá mudanças, não só em ambos os temas no limite de suas individualidades 

como em conjunto. A realização da pesquisa demonstrou que muitos são os sub-temas a serem analisados 

profundamente para que seja respondido e compreendido os problemas aqui discutidos. Entretanto, a leitura, 

compreensão e interpretação de pontos extremamente importantes destacados em cada obra dos 
doutrinadores escolhidos são o ponto de partida para uma suscetível resposta.  

 

Palavras-Chave: Processo, tutela de urgência, execução. 
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O novo Código de Processo Civil, na busca de uma maior eficácia na prestação da tutela jurisdicional, traz 

em seu texto as tutelas de urgência e de evidência.Tal questão é considerada na doutrina como foco de 

constantes debates e discussões, que visam garantir a maior efetividade dos direitos sob a perspectiva 

constitucional de segurança jurídica, celeridade e economia processual. Desta forma, a introdução de uma 

reforma legislativa torna clara a necessidade de se discutir à aplicação dessas novas medidas, tendo por 

comparativo a utilização pratica dessas propostas no contexto atual, assim como, a análise de propostas 

futuras que se encontram em tramitação no Congresso Nacional. A metodologia utilizada para o 

estabelecimento deste trabalho científico foi, a análise da legislação especifica ao tema proposto, com base 

em um estudo sistemático às normas Constitucionais que norteiam o Recurso Especial. Em outro momento 

observou-se os principais doutrinadores a abordar a incidência deste efeito em sede de Corte Constitucional, 
com foco nos demais princípios e efeitos atinentes a este recurso que estabelecem relações de 

fundamentalidade ao entendimento jurisprudencial majoritário. Desta forma, a análise embasou-se nos 

principais posicionamentos jurisprudenciais adotado no Tribunal Superior de Justiça, sendo este o órgão 

competente para aplicação concreta das questões discutidas no âmbito da pesquisa.Abrangendo em um grupo 

complexo e amplo as atuais tutelas cautelares e antecipatórias, o Projeto do Novo Código de Processo Civil, 

traz como novidade as tutelas de urgência e evidência, que demonstra a busca de maior eficácia e efetividade 

na prestação jurisdicional.As medidas de urgência podem ser tanto cautelares quanto satisfativas, enquanto a 

tutela de evidência é concedida quando no caso concreto observar-se ser de fácil percepção o direito, sendo 

esta tutela dotada de características extremamente semelhantes às da tutela antecipatória. Tais medidas, por 

sua característica de urgência, podem ser requeridas a qualquer tempo, desde que antes da decisão final, 

independentemente de terem caráter propriamente cautelar, de assegurar o objeto do processo, ou caráter 

satisfativo, como ocorre com a antecipação dos efeitos da tutela. O Superior Tribunal de Justiça em recente 
decisão da Corte Especial no REsp 765.105-TO reconheceu que a superveniência da sentença de 

procedência do pedido não prejudica o recurso interposto contra a decisão que deferiu o pedido de 

antecipação de tutela. Sob o argumento de que a aludida tutela não antecipa simplesmente a sentença de 

mérito, mas antecipa a própria execução dessa sentença que, por si só, não produziria os efeitos que irradiam 

da tutela antecipada.O projeto do Novo Código à medida que, permitindo a concessão das medidas de 

urgência na forma antecedente ou incidental, ainda relaciona seus efeitos e sua durabilidade, à necessidade e 

adequação, possibilita sua revogação a qualquer tempo para a melhor garantia dos direitos das partes. É 

possível quanto às tutelas de urgência e evidência que o juiz defira liminarmente o pedido, justamente pelo 

fato de tais tutelas visarem salvaguardar direitos que estão prestes a sofrer dano grave ou de difícil reparação. 

Dessa forma, a definitividade prevista na PLS 166/2010 se afirma com relação aos efeitos práticos 

produzidos na tutela de urgência, e que, embora, a concessão definitiva desses efeitos não induza à existência 
de coisa julgada material naquele provimento, o reexame da matéria poderia ser realizado por processo 

autônomo posterior de cognição plena.A tutela de urgência embota exigindo basicamente os mesmos 

requisitos da  tutela antecipatória, como a plausibilidade do direito e a possibilidade de dano grave ou de 

insuscetível reparação, não requer, contudo, os requisitos mais densos, quais sejam, a prova inequívoca e a 

verossimilhança da alegação. Há maior facilidade na concessão das medidas de urgência de caráter 

satisfativo na redação do Novo CPC, posto bastarem como requisitos apenas o periculum in mora e o fumus 

boni iuris. Em algumas situações vê-se a possibilidade de que a tutela de evidência seja deferida, ainda que 

não demonstrado o periculum in mora. Sobre as medidas de urgência antecedentes, o procedimento previsto 

no novo CPC também é bastante semelhante ao que hoje se tem para o processo cautelar. As tutelas de 
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evidência assemelham-se ao pedido incontroverso, hoje previsto no artigo 273, §6°, referente à tutela 

antecipatória. Há semelhanças ainda com o instituto do Mandado de Segurança quanto às provas. O Novo 

CPC buscou dar maior eficácia às medidas em caráter de urgência, além de facilitar a sua aplicabilidade aos 

casos concretos em que os requisitos das mesmas se verifiquem, corroborando a idéia máxima do novo 

ordenamento que é a busca de uma jurisdição mais célere e que, cada vez mais, possibilidade às partes, 
eficazmente, seus direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Quadro 1- Quadro Comparativo acerca do tratamento das tutelas cautelares e antecipatórias nos Códigos 

Atual e Novo Código de Processo Civil. 

 

Palavras-chave: Tutelas de urgência, antecipação de tutela, execução. 
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 Código Buzaid, Código de Processo 

Civil de 1973 

 

-Tutela Antecipatória, art.273 CPC (Satisfativa) 

-Tutela Cautelar, arts. 796 ao 889 (Acautelatória) 

-Tratadas de forma diferenciada, mas com muita 

similaridade. 
- Alguns autores defendem a aplicação analógica 

dos dispositivos 

 Código Fux, Novo Código de Processo 

Civil 

 

-União das medidas cautelares e antecipatórias sobre 

a nomenclatura de tutelas de urgência 

-Novidade:Tutelas de evidência 
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O presente estudo buscou analisar qual o entendimento da jurisprudência brasileira especificamente acerca da 
responsabilização do Estado quando a prisão do réu extrapolar o tempo fixado na sentença condenatória, 

tendo por fundamento o artigo 5º, LXXXV da CF. O estudo foi realizado mediante a análise de 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e 

Tribunais de Justiça. A equipe de pesquisa realizou levantamento jurisprudencial junto aos sítios destes 

órgãos, selecionando decisões em matéria de responsabilidade civil do Estado por omissão em casos de 

cumprimento de pena excessiva, por prisão além do tempo determinado na sentença. O período de coleta dos 

dados compreendeu os meses de setembro de 2010 a setembro de 2011, passando-se, em seguida, a etapa de 

análise e discussão dos resultados. Na discussão dos resultados efetivou-se uma coleta dos julgados com os 

referenciais teóricos e com a própria legislação atinente à matéria. A partir do artigo 5º, LXXXV da 

Constituição de 1988 foi possível verificar o entendimento jurisprudencial acerca da temática. Assim, dos 

julgados examinados, apurou-se, primeiramente, que a indenização por erro judiciário independe de revisão 
criminal, sendo seu nascedouro, o momento em que se verifica a extrapolação do prazo estabelecido na 

sentença. De outra feita, o excesso no tempo de prisão, para fins deste estudo, foi considerado apenas aquele 

visualizado sob o enfoque da sentença transitada em julgado. Nesse aspecto, encontramos três hipóteses 

principais na jurisprudência e na doutrina: 

 

 

Réu que é condenado a uma 

pena determinada e permanece 

ergastulado por tempo superior 

ao fixado, por inércia da 

Administração. 

 

 

Réu preso cautelarmente que, ao 

final, é condenado à pena 

privativa de liberdade inferior ao 

prazo que já havia permanecido 

detido. 

 

Réu preso cautelarmente por 

tempo injustificado e 

excessivamente longo que, em 

sentença definitiva, é absolvido. 

 

 Dessa forma, constatou-se que, o dever de indenizar decorrerá de um exame casuístico do caso concreto, sob 
o parâmetro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de estabelecer a causa do 

excesso de prisão e, assim, determinar se é razoável ou não, a responsabilização do ente estatal. Constatou-se 

que não há um critério linear para a determinação da responsabilização ou não do Estado, nas hipóteses de 

prisão além do tempo previsto na sentença condenatória, fixando-se tal entendimento através da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, tendo em vista a importância da liberdade, bem protegido em 

diplomas de cunho nacional e também em normas de direito internacional, devem ser obedecidos parâmetros 

seguros para a reparação do dano causado. Portanto, defendemos que, verificados os requisitos que ensejam o 

dever de reparar, não pode o Estado deixar de ser responsabilizado pela indevida restrição à liberdade, de 

sorte que o vocábulo ―indevida‖ deve ser avaliado em conformidade com as circunstâncias fáticas e, tendo 

por norte, a teoria do risco administrativo, que é mais adequada à própria finalidade da indenização pleiteada, 

ao isentar o lesado do ônus de provar o elemento volitivo. Destarte, partindo da premissa que a Constituição 
determina a duração razoável do processo e aqui, entenda-se o seu aspecto formal e material, aquilo que 

eventualmente ultrapassar tal critério deve ser compensado pelo Estado, pela via pecuniária, posto ter sido 

configurado ato danoso a determinado cidadão, em decorrência da conduta estatal. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil do Estado, teoria do risco administrativo, direito penal. 
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O presente estudo trata da responsabilidade civil do Estado no que concerne a sua omissão ante os direitos 

fundamentais que são positivados e protegidos pela égide da atual Constituição Federal do Brasil, direitos 
fundamentais estes que representam um núcleo jurídico de proteção à pessoa humana em todos os seus 

aspectos. O termo responsabilidade é utilizado sempre que uma pessoa, seja ela natural ou jurídica, deva 

arcar com as consequências de um ato, fato, ou negócio jurídico danoso. De acordo com essa concepção, toda 

atividade humana pode acarretar o dever de indenizar, ou seja, toda atividade humana que acarreta prejuízo 

gera responsabilidade ou dever de indenizar. O Estado, quanto à omissão na prestação de serviços, responde 

de forma subjetiva, de forma que a conduta omissiva decorre da ineficiência estatal. Requer, além da 

omissão, a comprovação do dano, a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano e, ainda, a 

concorrência de culpa em sentido amplo. Nesses casos, quando a violação diz respeito a direitos 

fundamentais, há de se ressaltar que se trata de ofensa a pilares da República. Há, neste caso, o seguinte 

questionamento: o que significam os direitos dos cidadãos que devem ser respeitados e garantidos pela lei? 

Significam que os direitos civis dos cidadãos vão muito além de sua regulamentação jurídico formal. É esse o 
cerne da democracia. Portanto, levando em consideração que o Estado é responsável por manter os direitos 

fundamentais como saúde, educação, segurança pública, dentre outros. A presente pesquisa buscou 

fundamento na jurisprudência das cortes brasileiras acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado. O 

estudo foi orientado com base em análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal 

de Justiça, Tribunal de Justiça do Maranhão, bem como de doutrina nacional. Foram realizadas seleções do 

material coletado buscando filtrar os casos de decisões específicas acerca da responsabilidade civil do 

Estado, com observância do limite legal e o limite do legítimo. Diante da constitucional responsabilidade do 

Estado em promover não apenas o cumprimento do seu dever legal, mas também a dignidade das pessoas 

verificou-se, nas decisões encontradas e analisadas, que o Estado será responsabilizado sempre que houver 

falta de efetiva prestação de serviço público. Dessa forma, da análise aqui realizada, constatou-se que o 

instituto examinado não tem cumprido a contento a finalidade para a qual foi inserido no nosso ordenamento 

jurídico, quais sejam, assegurar direitos básicos da coletividade. Há, então, omissão por parte do Estado no 
seu dever constitucional de agir - falha no serviço - para manter incólume os direitos fundamentais, elencados 

no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, condições, em sua maioria, necessárias para uma vida com o 

mínimo de dignidade - princípio fundamental ao Estado Democrático de Direito, na exegese do art. 1º, III, da 

Constituição da República. Destarte, o Estado, com a sua omissão, viola, igualmente, o princípio da 

eficiência, um dos preceitos norteadores da Administração Pública, como explicitado no artigo 37, caput, da 

Carta Fundamental. A busca por uma atuação maior e mais efetiva por parte do poder público (o Estado), na 

concretização do interesse público identificado com os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa 

humana e da cidadania, numa perspectiva de justiça social na sociedade contemporânea, é o intuito do 

presente trabalho. 

 

Palavras-Chave: Responsabilidade civil do Estado, teoria da culpa administrativa, direitos fundamentais. 
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É cediço que o Estado surgiu e se mantém, por meio de ideologias que buscam sua legitimação, dentre as 
quais, se destaca aquela cujo objetivo é a busca do bem comum, consubstanciada na possibilidade de 

convivência social harmônica. Exsurge, para dita função, meios legitimados, conhecidos como instituições de 

controle ao corpo social. Nesse diapasão, a polícia é uma das instituições que exerce o controle, por vezes, 

com o uso legítimo da força, de modo que em atividades realizadas por esta instituição, é tênue a diferença 

entre o estrito cumprimento do dever legal e o abuso de direito. Assim, o agente selecionado pelo Estado, em 

algumas hipóteses, causará danos e, por conseguinte, nascerá para o Estado o dever de indenizar. A partir 

desses referenciais, propõe-se que se estabeleça a diferença entre uma atuação eficaz diante de uma atuação 

violenta e, a necessária da consagração daquela em um Estado Democrático de Direito. Do exposto, se tem a 

importância deste trabalho, vez que não mais subsiste a ideia de que o Estado não responda por atos advindos 

de seus agentes. A pesquisa iniciou pela revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento dos conceitos de 

Estado e de responsabilidade civil do Estado. Em seguida, foi desenvolvida a análise dos procedimentos 
instaurados na 2° Promotoria de Investigação Criminal, localizada em São Luís/MA, cuja atribuição 

compreende o controle externo da atividade policial e também, dos dados da Ouvidoria de Segurança Pública 

do Maranhão. Como amostra de controle realizou-se levantamento jurisprudencial nos sítios dos Tribunais de 

Justiça, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ocasião 

em que se buscou analisar, preponderantemente: a) o trâmite processual; b) qual o posicionamento 

jurisprudencial em relação à responsabilidade civil do Estado; c) a média de indenizações recebidas por 

aqueles que sofreram danos pela atividade do Estado. Após estas duas fases, passou-se à análise reflexiva dos 

procedimentos e dos julgados para que se pudesse chegar a determinado conhecimento. Da análise dos 

procedimentos instaurados na 2° Promotoria de Investigação Criminal, dos dados da Ouvidoria de Segurança 

Pública do Maranhão e dos Julgados dos Tribunais, constatou-se que as ações policiais acarretam danos aos 

cidadãos devido a ineficácia de treinamentos técnicos específicos, visando a humanização desses agentes, 

tendo em vista que a atividade policial, em regra, é exercida de forma truculenta e repressiva. Vislumbrou-se, 
ainda, que, há grande morosidade no trâmite processual, tanto no que se refere a processos judiciais, quanto a 

procedimentos investigatórios, em que se discutem a responsabilidade do Estado e a apuração da ação 

policial. Ademais, outro dado relevante consiste no valor irrisório das indenizações, quando figura o Estado, 

no pólo passivo da demanda. Assim, verificamos a ineficiência do Estado em treinar, controlar e organizar as 

ações policiais, com constante e flagrante afronta a direitos e garantias fundamentais, além de constatarmos 

que, em geral, são membros de classes populares os mais vulneráveis a uma atuação  de violência excessiva 

pelo Estado, daí grande parte dos procedimentos e reclamações advir da periferia e das penitenciárias. O 

Estado Democrático de Direito, implantado no Brasil, vem progressivamente inadmitindo que o ente estatal 

esteja acima das leis e quiçá, da Constituição. Nessa esteira, a Carta Política de 1988, trouxe em seu bojo, um 

rol extenso de direitos e garantias fundamentais, assim como, instituições, processos e procedimentos que 

visem impedir abusos por parte da Administração Pública, ou seja, o Estado, na efetivação do seu poder de 
império, não podendo ignorar os preceitos estatuídos na Constituição. Portanto, a atividade policial não pode 

ser excluída de tal regra, de modo que as ações danosas, por parte de tal instituição, devem ser rechaçadas, 

tanto através do controle externo e interno de suas atividades, quanto mediante a reparação pela conduta 

lesiva, responsabilizando os agentes causadores e condenando o Estado a indenizar os cidadãos-vítimas pelos 

abusos cometidos.  

 

Palavras-Chave: Responsabilidade civil do Estado, violência, atividade policial. 
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O presente estudo que trata da responsabilização civil do estado por danos causados na prisão provisória, 

inicia-se com o seguinte questionamento: como uniformizar as disposições da Carta Magna com a 

problemática do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941(CPP) e leis complementares, com relação à 

prisão provisória em contraposição aos princípios fundamentais, dentre os quais a presunção de inocência e 

consequente responsabilização civil do estado por danos a este direito? Reza a nossa Constituição Federal 

que o estado será responsabilizado por qualquer ofensa a particular em razão da atuação estatal, regular ou 

irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade do 

ônus e encargos sociais, além de garantir a efetivação do estado de direito. É sabido que ―sempre que 

possível, as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente 

condenadas‖. No entanto, o que vemos em nosso cotidiano é o reverso, não há espaço suficiente nem mesmo 

para os condenados sob sentença judicial, quiçá para os provisoriamente presos. E se vier a ser absolvido? 
Quem lhe indenizará os prejuízos? Quem lhe devolverá o tempo perdido? Por óbvio que o Estado, por se 

encontrar no status de garantidor, deverá ser responsabilizado por todos os danos ocorridos nesse ínterim. A 

pesquisa iniciou pela revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento dos conceitos de Estado e de 

responsabilidade civil do Estado. O presente estudo buscou analisar qual o entendimento da jurisprudência 

brasileira especificamente acerca da responsabilização do Estado quanto à responsabilização civil do estado 

por danos causados na prisão provisória, tendo por fundamento o artigo 5º, LXXXV da CF. O estudo foi 

realizado mediante a análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça. Objetiva-se neste trabalho analisar a responsabilidade 

objetiva do estado por danos ocorridos durante a prisão provisória; classificar os danos ocorridos aos detentos 

no interior dos estabelecimentos prisionais durante a prisão provisória; demonstrar a relevância da 

responsabilidade civil do estado, mediante a inaplicabilidade dos pressupostos fundamentais que garantem ao 

cidadão uma vida digna; aplicar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para garantia do estado 
democrático de direito e exemplificar os remédios contra a medida prejudicial da privação provisória da 

liberdade, meios como a prisão domiciliar. Este trabalho justifica-se pela objetividade em demonstrar como 

no exemplo supracitado, o quão falho é o nosso sistema, onde não faz - se ponderação a qual o bem maior, a 

liberdade e a vida ou a preservação da ―ordem‖; até quando será necessário demonstrar que o preso 

provisório é presumivelmente inocente? Como pode alguém ser recolhido à cadeia antes do trânsito em 

julgado da sentença condenatória? Por que executar a pena se não houve trânsito em julgado? Dessa forma, 

se conclui que este trabalho é salutar para tornar sabidas as falhas vivenciadas pelo nosso estado. Diante 

desse entrave o estado, por meio do Conselho Nacional de Justiça vem elaborando projetos, como ―Começar 

de Novo‖, este que tem como escopo, à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil com o 

propósito de coordenar, em âmbito nacional, as propostas de trabalho e de cursos de capacitação profissional 

para presos e egressos do sistema carcerário, de modo a concretizar ações de cidadania e promover redução 
da reincidência. Dessa forma, da análise aqui realizada, constatou-se a busca mesmo que tímida da efetivação 

de preceitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária e erradicação da pobreza e da marginalização, assim como dispõe a nossa Constituição Federal. 
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Tutelas de urgência são aquelas evocadas pelo juiz quando este se vê em frente de um risco iminente por 

motivo do qual a tutela jurisdicional em conflito não se possa efetivar. O conceito de urgência utilizado aqui, 

de acordo com Teori Zavascki, é o de representar, numa situação fática, risco de dano irreparável ao direito, 

ou embaraço à efetividade da jurisdição. A partir daí, medidas devem ser promovidas, imediatamente, para 

que o Estado possa garantir a execução ou antecipação dos efeitos do julgado, sob pena de impossibilidade de 

execução futura do direito em lide. Assim, o Estado se compromete a partir dessas tutelas de urgência, a 

combater qualquer circunstância de damnum irreparabile e de periculum in mora, e ―oferecer a melhor 

solução do problema de iure condendo‖ (RICCI, 2010). As tutelas de urgência se subdividem em duas: 
antecipação de tutela (ou tutela antecipada ou antecipatória) e tutela cautelar (ou processo cautelar ou medida 

assecuratória). A tutela antecipada é uma técnica processual prevista no art. 273, do Código de Processo Civil 

vigente, e no título IX do Livro I do Projeto do Código de Processo Civil. Esta, conforme o dispositivo 

mencionado pressupõe ―a existência de dano ao direito, risco de ineficácia da execução, obstáculos que o réu 

maliciosamente põe ao andamento normal do processo e assim por diante‖ (ZAVASCKI, 2009). Essa é 

chamada, também, pelos doutrinadores de tutela satisfativa, pois ao se verificar a verossimilhança de prova 

inequívoca e de alegação de qualquer dos motivos citados acima, visa satisfazer o pedido da parte autora. Ou 

seja, essa medida promove, desde logo, a execução de efeitos da futura decisão, ou de um direito que só 

poderá ser gozado imediatamente. Para Eduardo Arruda Alvim, a antecipação de tutela possui nascimento na 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, que garante expressamente o acesso amplo ao 

Judiciário em caso de lesão ao direito. Essa medida será concedida pelo juiz competente a requerimento da 

parte observando os requisitos do art.273 do CPC, e pode ser total ou parcial, entretanto não será concedida 
quando houver o risco de irreversibilidade da decisão. Essa tutela, de acordo com Marinoni, ―constitui o sinal 

de esperança em meio à crise que afeta a justiça civil. Trata-se de instrumento que, se corretamente usado 

contribuirá, certamente, para a restauração da igualdade no procedimento‖ (MARINONI, 2009). Ela foi 

criada junto à reforma do Código com a principal preocupação de tornar apto o nosso sistema processual para 

realizar seus objetivos idealizados e servir melhor à sociedade brasileira. Assim como a antecipação de tutela, 

a tutela cautelar – conforme exposto anteriormente – também constitui uma medida de urgência, ou seja, 

quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação poderá ser, também, deferida pelo juiz. Ela está 

disposta no Livro III do Código vigente e no Título IX do Livro I do Projeto. Essas medidas, entretanto, não 

visam satisfazer um direito, visam somente ―a obtenção de providência destinada a garantir a eficácia da 

tutela de conhecimento ou de execução‖ (RICCI, 2010). Tem como finalidade obter a segurança que tornará 

―útil e possível a prestação jurisdicional de conhecimento ou de execução‖ (LACERDA, 2007). Conforme o 
art. 799 do Código de Processo Civil em vigor, o juiz poderá autorizar ou vedar a prática de atos com a 

finalidade de proteger o direito em lide. Essa tutela poderá ser prestada antes (processo antecedente) ou 

durante o curso do processo principal (processo incidente) – o primeiro assume caráter preventivo e o 

segundo, preventivo ou repressivo - mas jamais depois dele. Esse processo principal ao qual a medida 

cautelar estará interligada pode ser de cognição ou de execução. Essas medidas como função jurisdicional 

sempre existiram, às vezes inseridas em outras formas de tutelas e, até mesmo, em estado puro. No direito 

canônico elas nasceram com o intuito de prevenir as formalidades intermináveis do processo comum; na 

Itália, França, Espanha e Alemanha, surgiram como o possessorium summarium ou summarissimum 

justificadas pela necessidade de uma decisão imediata, embora provisória, contra a violência do direito. 
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Como já mencionado, as medidas de urgência podem ser deferidas tanto no processo de conhecimento quanto 

no processo de execução. Assim, a execução pode ser descrita como uma das manifestações essenciais de 

tutela jurisdicional, essa não diz ―respeito somente a situações em que já houve violação ao direito, mas, 

também, aos casos em que há ameaça de violação‖ (MEDINA, 2011). A tutela jurisdicional executiva, de 

acordo com o autor, consiste na prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito em 
lide ou potencialmente violado. Ela abrange não só os resultados da execução forçada, mas os meios à sua 

obtenção. Conforme o exposto, e no contexto de que em um determinado momento na história jurídica do 

ordenamento brasileiro, o legislador processualista veio a perceber o quão elitista poderia se considerar a 

justiça nacional percebe-se assim que no processo cível – de conhecimento e/ou de execução – poucos e 

selecionados eram aqueles que conseguiam e garantiam o direito a que demandavam. Ao mudar sua 

perspectiva surgiram estudos visando questões problemáticas como o acesso à justiça pelos menos abastados 

e a assistência judiciária e jurídica à esses; como exemplo a essa transformação de pensamento temos a 

consagração da Constituição Federal de 1988. Entretanto a sua maior vicissitude ainda é a demora ao 

cumprimento de uma sentença, por exemplo. Acredita-se, então, que as tutelas de urgência são o sinal maior 

de esperança para essa mazela que afeta a Justiça Civil nacional. Nesse intuito é que estudar as tutelas de 

urgência e suas várias aplicações no direito processual brasileiro, em específico na execução apresenta-se 

produtivo, uma vez que são muitas as marcas históricas e ―geográficas‖ dos dispositivos que prelecionam 
essa técnica processual na tentativa de diminuir a lentidão da justiça e erradicar sua característica de, talvez, 

elitista. Adotamos neste projeto uma abordagem teórico-analítico: quantitativo e qualitativo, tendo por 

sustentação o campo do Direito Processual Civil. O objeto pesquisado são as tutelas diferenciadas e sua 

aplicabilidade na proteção do direito de satisfação de título executivo, líquido e certo, as sistematizando e 

apontando em cada caso quais os limites e possibilidade da eficácia da técnica adotada. A princípio foi 

realizada uma cautelosa revisão bibliográfica para determinação dos manuais e obras diversas que 

compuseram o corpus teórico do texto. Após o levantamento bibliográfico teórico, procedeu-se à 

sistematização das decisões do STF e STJ concernentes ao tema, através também de pesquisa bibliográfica, 

com vistas a possibilitar uma análise aprofundada das mesmas em consonância com os objetivos definidos 

pelo projeto de pesquisa. De acordo com os resultados percebeu-se que, conforme a lide e se estiverem 

presentes os requisitos da antecipação de tutela – prova inequívoca, verossimilhança, periculum in mora, 
damnum irreparabile, abuso de direito ou manifesto propósito protelatório do réu – durante o cumprimento de 

sentença, ou durante a ação de conhecimento incidental do processo de execução, será possível o seu 

deferimento conforme o observado nos arts. 461 e 461-A. E, assim como a tutela antecipatória, caso estejam 

presentes os requisitos da medida cautelar – fumus boni iuris, periculum in mora e damnum irreparibile – esta 

também poderá ser aplicada na execução por título judicial ou extrajudicial como atestam os arts. 615, III, e 

793 do Código. 

 

Palavras-chave: Tutelas de urgência, execução civil, eficácia. 
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O presente trabalho cuida de tema ainda pouco versado, quer na doutrina, quer na jurisprudência, apesar de 

significativa relevância nele concentrado. Seu objeto central de análise reporta-se ao princípio constitucional 

tributário que veda a utilização do tributo com efeito de confisco, consagrado, expressamente, no art. 150, 

inciso IV, da Carta Política do país: ―sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito federal e aos Municípios: [...] IV- utilizar tributo com efeito de confisco‖. O 

estudo se inicia com a abordagem do estado fiscal, ou seja, aquele estado que se vale da tributação para 

compor suas necessidades administrativas, bem como os anseios da própria sociedade. Nessa conjuntura, 

encontra-se inserido o Estado brasileiro, cuja legitimidade e justificação do poder de tributar despontam 

como evidentes mecanismos de consecução dos seus objetivos fundamentais, previstos no art. 3º da 

Constituição Pátria, a saber: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de 

todos. Desse modo, o poder tributante do estado encontra-se legitimado por uma ordem jurídica suprema, 

materializada numa ―Constituição‖, pela qual a própria sociedade dá seu consentimento para ser tributada. 

Tal é a característica do modelo de Democracia Representativa, adotado por nossa Constituição Federal de 

1988. Para Horvath (2002), daí advém o princípio da legalidade, em matéria tributária, peculiar ao Estado de 
Direito, no qual o poder de representação é outorgado ao legislador. Entrementes, não são raras as vezes em 

que o estado se utiliza de seu poder de tributar exorbitantemente, invadindo a esfera de direitos dos 

contribuintes, apesar do manifesto rol de preceitos constitucionais que cuidam das ―limitações ao poder de 

tributar‖. A pesquisa não visa negar a tributação como forma legítima de exercer a aptidão para criar e 

arrecadar rendimentos ao estado; ao revés, busca legitimá-la como forma de promover a justiça social, 

ingrediente assíduo para uma exação de equilíbrio, pautada nos valores consagrados em nossa Constituição 

federal de 1988. A forma de abordagem do assunto desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, 

através de revistas, livros, jurisprudências, legislação, sites e artigos científicos; pelos quais, foi possível 

demonstrar as implicações do princípio que proíbe, expressamente, a tributação com efeito confiscatório, na 

esfera do particular enquanto sujeito de direitos. Em sua elaboração utilizou-se o método indutivo, que, na 

prática, justifica-se porque a partir de decisões jurídicas e de argumentos doutrinários busca-se a definição, 

amplitude e conteúdo do art. 150, IV, da CF/1988, onde é estabelecido o princípio da vedação ao confisco. O 
estudo visa, dessa forma, confirmar a importância do princípio do não confisco, como limitação ao arbítrio 

estatal na interposição tributária, qualificando-o como um eficaz direito fundamental do contribuinte. Propõe-

se, ainda, a trazer elementos, sem a pretensão de esgotar o tema, para tentar definir o alcance do chamado 

―efeito confiscatório‖ do tributo. Nessa realidade, os princípios ganham um novo ar, de imperatividade, ou 

seja, torna-se reconhecida sua normatividade, é dizer, seu valor como norma. Nesse cenário, que foi enfocado 

o Direito Tributário, consagrador da justiça fiscal, bem como a discussão em torno de seus princípios, 

notadamente, o princípio da vedação ao confisco, alvo ainda de muitos questionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais, no que tange à demarcação de seu alcance, haja vista ser este omisso na Constituição 

federal. No entanto, houve uma preocupação em manifestar este princípio, da vedação ao confisco, como 

uma norma expressa, o que caracteriza razão suficiente para dele cuidar-se, evidenciando seu caráter afeto a 

direito fundamental do contribuinte, garantidor do direito de propriedade e, como tal, dotado, de eficácia 
plena e aplicabilidade imediata. Ao final desta exposição foi possível concluir que, não obstante a imposição 

estatal em exigir tributos seja legítima, desde que obedecidos os critérios constitucionais, tal ato, por 

caracterizar-se uma restrição a direito individual, deve ser encarado como uma medida de exceção. Este 

entendimento só pode ser possível graças a uma visão principiológica do Direito, sustentada pelo fenômeno 

do constitucionalismo moderno, que prega uma ascensão dos princípios, destacando sua natureza normativa. 

Conforme Jarach (apud BORGES, 1980), é ―pelo confronto do exercício do poder tributário com os limites 

que lhe são postos na Constituição federal, através das normas e princípios constitucionais vetores da 

tributação, que efetivar-se-á o controle da constitucionalidade das normas tributárias‖. Assim, ganham força 

as chamadas ―limitações ao poder de tributar‖, compostas basicamente, além das imunidades, dos princípios 

constitucionais tributários, entre eles inserido o princípio da vedação ao confisco, arrimado no art. 150, IV, 

da Constituição da república. Este preceito, apesar de pouco desbravado pela doutrina e jurisprudência 

nacionais, em que pese a difícil delimitação de seu campo de abrangência, mostra-se bastante relevante, 



845 

 

como significativo instrumento de garantia dos direitos fundamentais do contribuinte. Nesta perspectiva, a 

despeito do não reconhecimento da autonomia do princípio do não confisco, por parte de alguns 

doutrinadores, tendo em vista ser seu objeto de proteção o direito de propriedade do cidadão-contribuinte, 

trata-se de norma constitucional expressa, razão suficiente para cuidar-se de sua exigibilidade, 

independentemente de outros dispositivos da Constituição que versem sobre esse tema. O assunto ainda é 
bastante controverso entre os operadores do direito e qualquer intérprete da Constituição, pois que esta, 

apesar de garantir tal preceito, não define o alcance da expressão ―efeito de confisco‖, de suma importância 

para sua aplicação prática. Para Martins (1998) não é fácil definir o que seja confisco, entendendo que haverá 

sempre que a tributação agregada retire a capacidade de o contribuinte se sustentar e se desenvolver, estar-se-

á perante o confisco. Não obstante, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência são unânimes no destacar sua 

plena eficácia e aplicabilidade imediatas, e nem poderia ser diferente, haja vista tratar-se de um direito 

fundamental do contribuinte, garantidor do direito de propriedade. Corroborando tal entendimento, Rabello 

Filho (2002) entende que todo e qualquer desígnio constitucional tem conteúdo normativo, não sendo ―[...] 

demasiado afirmar que não há, no seio da Constituição, disposição que não tenha densidade normativa; e 

normatividade superior, precisamente por se tratar da Lei das leis, da norma suprema‖. É esse o sentido da 

expressão ―força normativa da Constituição‖a que se refere Hesse em sua obra de mesmo título. Porquanto, a 

Constituição, sendo uma lei, aliás, a lei das leis, como tal deve ser aplicada. Do contrário, seria apenas uma 
carta com valor meramente declaratório, uma direção política, de cunho eminentemente programático. Nesse 

cenário, de plena exigibilidade dos direitos fundamentais, cumpre destacar o que o doutor Sarmento (2004) 

chamou de ―eficácia irradiante dos direitos fundamentais‖, que impõe uma nova leitura de todo o direito 

positivo, colocando os direitos fundamentais no centro da ordem jurídica. A Constituição brasileira de 1988, 

com toda a sua riqueza axiológica, retrata bem esta nova feição constitucional, conferindo ―absoluta 

centralidade e primazia aos direitos fundamentais‖ e estando fortemente ―impregnada por valores 

solidarísticos, de marcada inspiração humanística‖. Desta forma, evidenciou-se, ale, de sua auto-

aplicabilidade, o alcance de sua eficácia, que deve ser a maior possível, de modo a não restringir qualquer 

limitação que vise inibir o confisco pela via tributária. Vargas (2004), à despeito deste assunto, assegurou 

que, por ser o princípio do não confisco uma garantia constitucional, ―tem eficácia plena, é um direito 

público subjetivo, e por isso não pode ser reduzido a simples advertência ao legislador. A Constituição não 
dá advertência ao legislador dos tributos, ao contrário, vincula-os‖. No mesmo sentido, Derzi (1989) defende 

a forte carga de efetividade do princípio em comento. Mostrou-se, ainda, os elementos mais utilizados pelos 

juristas na tentativa de determinar o efeito confiscatório dos tributos, concluindo-se que esta resposta deve ser 

buscada a partir da análise da situação fática, apresentados em cada caso concreto, bem como da conjugação 

de diversos princípios constitucionais tributários, que compõem o Sistema Tributário nacional, tais como: o 

princípio da razoabilidade ou proporcionalidade; da legalidade; da capacidade contributiva, além dos valores 

da justiça fiscal e dignidade da pessoa humana que dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Sabe-

se que, mesmo uma análise minuciosa de todo estes preceitos num dado caso concreto, a caracterização do 

que seja ou não confisco não estará livre d alcance do subjetivismo do intérprete, entretanto, se efetivamente 

estes elementos forem observados na elaboração, aplicação, execução das leis que instituem os tributos, 

certamente será dado um grande passo para a real tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos-contribuintes 

e para a reafirmação do estado democrático de Direito, que deve estar pautado, no que tange à seara 
tributária, na justiça fiscal.   

Palavras-chave: não confisco, Direitos Fundamentais, tributo 
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A região do Itaqui-Bacanga possui cerca de 250 mil pessoas, é formada por 57 bairros, dividida atualmente, 

em quatro microrregiões urbanas e uma rural: Anjo da Guarda, Vila Ariri, Vila Embratel, Vila Bacanga e a 

Vila Maranhão. O povoamento dessa área teve inicio por volta da década de sessenta e foi provocado pelo 

deslocamento de várias famílias vitimas de incêndio no bairro do Goiabal, atrás do Cemitério do Gavião. A 

maioria dos bairros que compõem a área do Itaqui-Bacanga foi ocupada de maneira desordenada e hoje é 

carente de infra-estrutura básica. A população conta com oito policiais lotados em duas delegacias e tem o 

registro de, em média, 45 homicídios por mês. O Poder Judiciário se faz presente na área do Itaqui-Bacanga 

através do 5º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo, discute-se desde 2008 a criação de um 
Juizado Criminal no bairro do Anjo da Guarda, pois o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais 

entende que a área do Itaqui-Bacanga, com mais de 250 mil habitantes, precisa de um órgão específico para 

resolver os conflitos que, atualmente, são levados para outros juizados. É nessa conjuntura que o Processo 

atua como mecanismo importante de resolução de conflitos dentro de um Estado Democrático de Direito, 

mas, muito embora, coloque fim a uma lide e solucione os conflitos emergentes, não consegue eliminar a 

insatisfação entre os indivíduos que, muitas vezes, ainda permanecerão brigados um com o outro. Isso se dá 

em virtude do fato de que o processo costuma dar um tratamento estritamente jurídico ao conflito e não 

trabalha o conflito em um âmbito mais profundo, no âmbito das questões subjetivas. Como as atuações dos 

extensionistas dar-se em uma comunidade carente, em que impera a ausência do poder público, o projeto de 

mediação tem por objetivo incentivar o exercício da cidadania, bem como o reconhecimento de todos como 

capazes de resolver seus próprios conflitos. A mediação traz à tona uma via alternativa à judicial, atualmente 
a mais usada para resolver litígios, e possibilita que os próprios envolvidos na relação conflituosa se tornem 

protagonistas da solução que porá fim ao dissenso. A mediação realiza, um verdadeiro tratamento dos 

conflitos, facilitando a continuação da relação entre as partes. Os mediados não atuam como adversários, mas 

como co-responsáveis pela solução da disputa, o mediador é um terceiro imparcial que se coloca na base do 

conflito e auxilia as partes na elaboração da solução de sua controvérsia. Ele nada decide, apenas estimula e 

viabiliza a comunicação entre os mediados na busca por melhores e mais criativas soluções, de modo a 

facilitar a celebração de um acordo mutuamente satisfatório. O mediador deve ser qualificado e imparcial, 

pois sua tarefa é atuar como um catalisador de acordos. Tem um papel mais ativo que o conciliador, embora 

atue com menos interferência que ele. Desta forma compreende-se que o acesso à justiça transcende ao 

judiciário, vai alem da possibilidade de romper com a inércia da atividade jurisdicional estatal e abrange 

também os métodos alternativos de resolução de conflitos. O trabalho foi realizado mediante a apresentação 

da mediação como mecanismo alternativo de solução de conflitos familiares existentes na comunidade 
Itaqui-Bacanga, com os discentes devidamente treinados para mediarem os conflitos postos à apreciação, 

após a triagem dos casos e, sob supervisão do coordenador do projeto, para assim presidirem as audiências de 

mediação.  Promovendo o desenvolvimento, o esclarecimento e a transformação de opiniões e conceitos do 

acesso a justiça, além de fomentar as discussões aqui publicadas; efetuou-se uma pesquisa em livros, artigos, 

periódicos, revistas, jornais e material bibliográfico disponível nos meios eletrônicos. Depois de unificar e 

avaliar o referencial teórico passou-se a coleta das informações da comunidade de forma exploratória, para o 

melhor conhecimento da mesma, a partir daí a equipe de pesquisa, utilizou procedimentos para a 

sistematização e análise dos dados para implantação do mecanismo da Mediação na sociedade destacada. A 

prática mediadora é um verdadeiro incentivo ao exercício da cidadania uma vez que se dispõe a educar, 

facilitar e ajudar os indivíduos a reconhecer suas diferenças e com isso tomar suas próprias decisões 

estimulando a capacidade. O respaldo dessa ação está nos resultados obtidos a médio e longo prazo na 
transformação da comunidade; como a melhoria das condições de vida e fomento a responsabilidade social, 

permitindo a realização do intento magno do direito e do próprio Estado – a pacificação social.  

 

                                            
16 joaocosta-jr@hotmail.com 
17 freirealexandre@hotmail.com 
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Os direitos sociais são concebidos pela doutrina moderna como direitos de segunda dimensão 

(BONAVIDES, 2008; SARLET, 2009; ALEXY, 2008), e com o advento da Constituição Brasileira de 1988, 
foram elevados ao status de direitos fundamentais, ao serem inseridos no Título II, alcunhado ―Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais‖ (BRASIL, 2011). Vale dizer, então, que passaram a gozar da condição de direitos 

oponíveis erga omnes, além de lhes ter sido conferida aplicabilidade imediata (COELHO, 2009). Ocorre que, 

não obstante sua fundamentalidade formal e material (CANOTILHO, 2002), a efetivação dos direitos sociais 

ainda tem sido uma problemática constante, tanto para o Estado, quanto para a sociedade. O Judiciário, 

portanto, tem ocupado uma posição ativa diante da omissão da Administração Pública, consistente em 

concretizar os direitos emanados da Constituição. Tal concepção, de um Judiciário não mais como mero 

espectador é defendida por diversos doutrinadores, dentre os quais, destacam-se Streck (2003) e Silva (2000), 

sendo que este último vaticina que hodiernamente se prefere falar em ―colaboração de poderes‖, ressaltando, 

assim, a postura tradicional de separação de funções. Mello (2010), por sua vez, enfatiza que a Constituição 

não é um simples ideário. Não é uma mera expressão de propósitos. É a conversão de aspirações em regras 
cogentes. Suas normas jurídicas não são conselhos, sugestões, opinamentos. São determinações. A ela todos 

devem obediência e quando não se faz o que nela está determinado que seja feito, ou se faz o que nela está 

proibido que seja feito, teremos a clarividente hipótese de desobediência à Constituição. Ante a vastidão dos 

direitos sociais, nesta pesquisa o objeto foi restringido tão-somente aos casos de concretização do direito à 

segurança pública. A concepção de segurança pública, embora inferida em pelos menos quatro dimensões 

(FILOCRE, 2010), está intimamente entrelaçada a um conceito de ordem pública. É equacionada, efetivada, 

mediante a previsão de políticas públicas definidas pelo Estado, implicando, dentro dessa perspectiva, duas 

naturezas de ações: uma política, que corresponde na constituição das metas a serem alcançadas, visando à 

manutenção da ordem pública; e, outra, de natureza executória, concretizando os procedimentos para alcance 

das metas (FILOCRE, 2010). Sob essa ótica, a administração da segurança pública brasileira gira em torno 

do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), lançado em abril de 2003, representando um esforço 

pioneiro do Governo Federal em elaborar uma política unificada no âmbito da segurança pública, e como 
documentos norteadores das políticas de segurança pública, se encontram o Plano Nacional de Segurança 

Pública (PNSP), apresentado a partir de 2000, cujo parâmetro consiste nas recomendações disciplinadas na 

década de 70, pela Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de que governos desenvolvessem um 

padrão de métodos e sistemas de informações, bem como de estratégias para que pautassem o controle da 

criminalidade; e, em 2003, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) que 

veio estabelecer estratégias para a efetivação do direito à segurança pública (LOPES, 2009). Estabelecidas 

tais premissas, em tese, não haveria óbice para a efetivação das políticas de segurança pública. Todavia, a 

concretização desse direito perpassa primordialmente pela reserva orçamentária do Estado, sendo este, o 

fundamento mais invocado pela Administração Pública quando demandada judicialmente para implementá-

lo. A expressão reserva do possível, traduzida a partir da locução alemã Vorbehalt des Möglichen, teve suas 

raízes fincadas a partir do julgamento do famoso numerus clausus, BVerfGE 33, 303, tratando da restrição do 
número de vagas em algumas Universidades, oportunidade em que foi analisado o art. 12, § 1º, da Lei 

Fundamental, segundo o qual ―todos os alemães têm o direito de eleger livremente a sua profissão, o lugar de 

trabalho e o lugar de formação‖, no original: ―Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitesplatz und 

Ausbildungsstätte frei zu wählen‖ (OLSEN, 2011; KELBERT, 2011; MOREIRA, 2011). Ao examinar o 

BVerfGE 33, 303, depreende-se que o conceito originário de reserva do possível está atrelado ao ―que pode o 

indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade‖ (KELBERT, 2011), sendo postas em evidência a 

razoabilidade e a proporcionalidade. Ao ser importado para o Direito Brasileiro, o conceito de reserva do 

possível sofreu uma depuração, passando a se enfatizar apenas a questão orçamentária e, além disso, 

incorporando ao seu sentido fático, um sentido jurídico que consiste na falta de previsão orçamentária 
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(MOREIRA, 2011). Nesse contexto, nas demandas em que é reclamado que o Estado concretize determinado 

ato, com o fito de implementar o direito à segurança pública, seja para um indivíduo, seja para determinado 

grupo ou, para a sociedade em geral, não se pode relegar a razoabilidade do que está sendo exigido, cujo 

parâmetro é o próprio interesse coletivo, evitando as sentenças aditivas, definidas como aquelas que 

implicam ―aumento de custos para o Erário, obrigando-o ao reconhecimento de um direito social não previsto 
originalmente no orçamento do poder público demandado‖ (SCAFF, 2010) e que, prejudicam, em parte, até 

mesmo o interesse da sociedade, ao deslocar ou alocar recursos sem observar a razoabilidade e a 

proporcionalidade da medida. Dessarte, o presente trabalho teve como objetivo a análise da aplicação da 

cláusula da reserva do possível no âmbito da jurisprudência brasileira, haja vista sua potencialidade em 

acarretar indevida limitação à consolidação do direito à segurança pública. O trabalho foi realizado, 

inicialmente, com pesquisa bibliográfica e documental. Averiguou-se obras doutrinárias acerca do tema 

específico em estudo, sob o parâmetro dos princípios expostos na Constituição Federal e que regem o Estado 

Constitucional de Direito. Em seguida, a equipe de pesquisa deflagrou levantamento jurisprudencial junto aos 

sítios do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Justiça 

Estaduais, além da busca em sites especializados de jurisprudência. Ultrapassada esta etapa, foram 

selecionados julgados específicos sobre a temática reserva do possível nos casos em que se discutia a 

efetivação do direito à segurança pública. A coleta da jurisprudência compreendeu o período de agosto de 
2009 a dezembro de 2010, limitando-se às decisões posteriores a Carta Política de 1988. Por fim, foi 

realizada a análise e discussão dos resultados. A partir dos julgados examinados, verificou-se que na 

jurisprudência pátria não existe um posicionamento uníssono acerca da matéria, e que a temática ganhou 

repercussão com a decisão monocrática exarada pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Celso de Mello, ao julgar a Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45 

(BRASIL, 2004). A equipe se deparou, em consonância com o que já explicitava Moreira (2011), com a 

adoção pelos julgadores de três principais posturas: (i) a aplicação das normas constitucionais a despeito do 

custo dos direitos, ignorando eventuais consequências das decisões exaradas para o orçamento público; (ii) a 

negativa da tutela dos direitos postulados pelos particulares, por considerarem que as decisões proferidas 

invadiriam a seara de discricionariedade do administrador público; e (iii) a análise ponderada dos bens 

jurídicos em conflito, avaliando a razoabilidade e a proporcionalidade das razões suscitadas pela 
Administração Pública e pelo particular. Com efeito, no âmbito dos Tribunais de Justiça há grande 

divergência sobre a aplicabilidade da cláusula da reserva do possível, mormente quando em relevo o direito à 

vida e à dignidade da pessoa humana. Mas, identificou-se que existem decisões no sentido de que o 

Judiciário não pode interferir na esfera de discricionariedade da Administração Pública, uma vez que a 

atividade administrativa, no que concerne à efetivação dos direitos fundamentais, limita-se aos recursos 

disponíveis e à previsão orçamentária, ou seja, não caberia ao Judiciário determinar quando e como serão 

utilizados os recursos financeiros. Contudo, nos Tribunais Superiores, notadamente no Supremo Tribunal 

Federal, constatou-se, mediante o exame de casos análogos, que o entendimento é pela restrição do uso da 

teoria da reserva do possível, posto que, a inércia governamental no adimplemento dos comandos impostos 

ao Poder Público, compromete a integridade e a eficácia/efetividade da própria Constituição Federal. Desse 

modo, concluiu-se que não há um posicionamento uniforme na jurisprudência, de modo que a aplicação da 

cláusula da reserva do possível é feita casuisticamente, através da apreciação dos casos concretos. Não 
obstante a divergência jurisprudencial, doutrina majoritária rechaça que a Administração Pública possa 

invocar a aludida cláusula para imiscuir-se do cumprimento de dever constitucional, sustentando que deve ser 

garantido aos administrados um ―mínimo existencial‖, ou seja, condições mínimas para a existência digna. 

No deslinde da questão, um dos pontos primordiais se refere à violação do direito à vida e à dignidade da 

pessoa humana, hipótese em que, majoritariamente, constatamos a tendência de negar-se a aplicação da 

reserva do possível. Destarte, concluímos que condicionar a efetivação dos direitos fundamentais à 

disponibilidade de recursos financeiros, implica em desconsiderar as normas impositivas albergadas na 

Constituição, de sorte que não é possível evocar a referida cláusula com o fito de justificar omissões 

indevidas do Poder Público. Por derradeiro, no que atine especificamente ao direito à segurança pública, há 

julgados sinalizando que além desses argumentos, a ausência de consolidação de políticas públicas, acarreta 

violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da Administração Pública, preceitos 
dispostos na cabeça do artigo 37, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2011). 

  

Palavras-chave: Efetivação de direitos fundamentais sociais, cláusula da reserva do possível, segurança 

pública. 
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A responsabilidade civil do Estado, consagrada pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6°, 
pode ser definida como a obrigação de reparar danos causados aos administrados, decorrentes de condutas 

omissivas ou comissivas de seus agentes públicos. Pois bem, jurisprudência e doutrina entendem, de forma 

unânime, que o Estado responde objetivamente, isto é, independente de culpa, pelos danos causados por seus 

agentes, mediante condutas comissivas. No entanto, controvérsias existem quanto à teoria a ser aplicada em 

caso de omissão. Daí emerge a problemática que motivou a elaboração deste trabalho, ou seja, perscrutar 

qual o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da omissão estatal ensejadora de morte de 

preso por outro detento. Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico, compreendendo legislação, doutrina 

e artigos jurídicos, analisando-se, em seguida, as principais decisões do Excelso Pretório, após a Constituição 

de 1988. Observou-se que, nos primórdios do Direito Público, predominava a ideia de que o Estado não tinha 

qualquer responsabilidade pelos danos causados por seus agentes. Retrata bem essa época a expressão ―O rei 

não erra‖ (The King can do no wrong). Assim, os administrados só tinham o direito de acionar o indivíduo 
causador do dano, posto que o Estado distanciava-se do conflito, assumindo a postura de um ser intocável. 

Em virtude da insuficiência de proventos do funcionário da Administração Pública, o lesado via quase 

sempre a sua expectativa de indenização frustrada. Percebeu-se que, a partir da segunda metade do século 

XIX, a doutrina da irresponsabilidade do Poder Público foi sendo repelida pelos juristas e pelo legislador. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2009), o reconhecimento da responsabilidade do Estado, à 

margem de qualquer texto legislativo e segundo princípios de Direito Público, teve por marco relevante o 

famoso aresto Blanco, do Tribunal de Conflitos, proferido em 1° de fevereiro de 1873. Ainda que nele se 

fixasse que a responsabilidade do Estado ―não é nem geral nem absoluta‖ e que se regula por regras 

especiais, desempenhou importante função de reconhecê-la como um princípio aplicável mesmo à falta de 

lei. Em seguida, a responsabilidade do Poder Público evoluiu de uma responsabilidade subjetiva, baseada na 

culpa, para uma responsabilidade objetiva, fundada tão-somente na configuração da relação entre a conduta 

administrativa e o dano. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: a) que seja 
praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; b) que esse ato cause dano específico (porque atinge 

apenas um ou alguns membros da coletividade e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida 

em sociedade, decorrentes da atuação estatal); c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente 

público e o dano. (DI PIETRO, 2009). Constatou-se que a doutrina e o STF entendem que o artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal de 1988, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria 

do risco administrativo, segundo a qual o Poder Público responde pelos riscos advindos do desenvolvimento 

de suas atividades. No tocante à conduta omissiva estatal ensejadora de danos, na tentativa de evitar ônus 

excessivos à coletividade, a doutrina tratou de distinguir a omissão do Poder Público em genérica e 

específica. Para entender a diferença entre estas, de grande valia é o exemplo trazido por Cavalieri Filho 

(2009): Se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava à beira da estrada, a Administração 

(entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem 
condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, 

momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma 

razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do 

não-impedimento do resultado. Neste caso, haverá responsabilidade objetiva do Estado e, no primeiro, 

subjetiva. Da análise dos julgados, chegou-se à conclusão de que o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que, em caso de morte de preso por companheiro de cárcere, prevalece a 

responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo e na obrigação que tem 

o mesmo de assegurar a inviolabilidade da integridade corporal daqueles que estão sob a sua custódia, 

conforme determinação do artigo 5°, XLIX, da Constituição Federal. Portanto, basta a demonstração da 
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conduta, do dano e do nexo de causalidade entre os mesmos para que reste configurada a obrigação da 

Administração Pública de indenizar o autor da ação judicial. Todavia, há de se advertir que a 

responsabilidade estatal objetiva é moderada, já que o Poder Público poderá comprovar a existência de uma 

das excludentes de responsabilidade civil, o que o isentará do dever de reparar o dano. Observou-se, ainda, 

que alguns julgados do Excelso Pretório referem-se à omissão específica, mas não se pode negar que o 
simples fato de um preso vier a óbito em virtude da violência de outrem, no interior de um presídio, já, por si 

só, configura a mesma, pois cabe à administração carcerária vigiar constantemente os atos daqueles que estão 

sob a sua guarda. Sem dúvidas, o posicionamento do STF está de acordo com os princípios basilares de um 

Estado Democrático de Direito, posto que afasta inúmeros obstáculos que seriam enfrentados pelos autores 

da ação indenizatória, em decorrência de sua gritante vulnerabilidade em relação ao Estado, resgatando, 

assim, a dignidade dos familiares daqueles que tiveram a sua vida ceifada, sob os olhos de quem deveria ser o 

seu guardião. 

  

Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado por Omissão. Morte de Preso. Supremo Tribunal Federal. 
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A história de toda a humanidade, segundo a história oficial, tem sido marcada pela incessante busca de poder, 

sendo este representado na sociedade através da política, que funciona como instrumento de inserção social, 

já que o aspecto poder é que vai caracterizar a temática dentro da História política. Essas características se 

manifestam como parte de uma ―Nova História‖ que compreende a política e outros temas da história 

cultural, que abrange uma dimensão histórico-geográfica substancial, que atuam, ou se refere à história 

social, categoria que foi constituída ao lado da história econômica, por oposição a história política 

tradicional. Por ser uma abordagem que diz respeita ao estudo da literatura caxiense, dos elementos das 

concepções e vivências políticas, este trabalho torna-se relevante à sociedade acadêmica, e a sociedade civil, 
não só local como também de um modo geral, na medida em que a temática literatura passará a ser vista 

como fator preponderante necessário na compreensão de práticas e discursos de uma sociedade local, dentro 

de um campo do imaginário cultural e social do homem. Portanto, espera-se ainda que pesquisas posteriores 

de abrangência local, referente aos escritos literários, sejam realizadas a partir desta, de modo a contribuir na 

busca pelo conhecimento neste campo de pesquisa, além de subsidiar a escassa bibliografia regional. 

Analisando o campus literário, o qual, devo me debruçar para alcançar as possíveis compreensões acerca das 

concepções e vivências políticas de figuras que se apresentavam como ―notáveis‖ no cenário social, talvez 

elitizado, por se tratar de um pequeno grupo de letrados, chamando-se de assim ―homens de letras‖. 

Notadamente o jornal se apresentava como o escrito de mais acesso das multidões, por um instrumento mais 

lido ou ouvido por grandes grupos de pessoas. O presente trabalho tem por objetivo analisar as concepções e 

vivências políticas dos literatos caxienses, a partir da escrita literária no jornal Folha de Caxias no período de 
1960 a 1980. Dentro do Campo Historiográfico a linha de pesquisa está voltada para a chamada nova história 

cultural, imbricada através da temática história e literatura que utiliza-se da literatura para compreender o 

cenário da política caxiense no período que compreende as décadas de 60 e 70 do século XX. Considerando o 

que José D‘ Assunção Barros diz em seu livro o Campo da História, sobre o vasto campo que se abre diante 

das possibilidades de se trabalhar em diferentes diretrizes de pesquisa, através das disposições que a história 

cultural proporciona para o pesquisador que pretende discorrer em novas fontes de estudo. Nesse aspecto é 

destaque para a cultura literária, onde se pode abordar para elementos culturais de uma sociedade, exaltando 

a história da literatura local, que pode implicar em uma dupla função, em estar ás vivências e as concepções. 

A concepção da metodologia compreende primeiramente de uma análise quantitativa e qualitativa a partir dos 

livros de literatura escritos por figuras políticas, que utilizavam da escrita literária para expressar suas 

experiências políticas, vivenciadas durante sua participação como membro político na cidade de Caxias-MA, 

no período de 1960 a 1970. Destacando que essas literaturas estavam funcionando como fonte para entender 
as concepções e vivências políticas de figuras importantes, que faziam parte do cenário político e que ao 

tempo faziam parte do grupo escritores literários, que mensuravam nesses escritos a sua atuação política 

local. Em outro momento, será necessário o contato fontes orais, já que o período de pesquisa se remete as 

possibilidades existências de pessoas que participaram desta temporada histórica. Sendo viável a partir de 

então a análise detalhada de aspectos relevantes para a compreensão do cenário político juntamente com o 

cenário literário, onde este será fonte direta para o entendimento concepções e vivências políticas de figuras 

notórias na historia política local. O panorama político da cidade de Caxias nos anos das décadas de 1960 a 

1970, que pode ser descrito como de estabilidade aparente em torno do consolidado contexto, desde que 

aquelas foram também uma das décadas de inegável instabilidade, no que se refere administração, com seus 

governos, aos aspectos da vida social que significava sobre tudo nas crises climáticas e, especialmente, pela 

fermentação de diferentes movimentos de contestação social e política, que culminaram com a diferenciação 
literária. É através de alguns escritos literários, os homens letrados, ou ―homens de letras‖ se entregavam 

efusivamente aquilo que sentiam, mascaram e sem encenação, enxergando a política convivendo com ela, e 

vasculhando suas entranhas, onde possuía uma configuração de estranhamento, de fusão, de incomodo e 

ciúme, pois aos poucos á política, no seu sentido clássico, ganhavam os contornos de condutor da vida 

publica, de espaço privilegiado de equação e equilíbrio das estâncias e instituições estruturantes da cidade, 

cada vez mais afastada da literatura, em outras palavras, dos debates, afetações, dos sentimentos dos literatos, 

da linguagem literária. A política passava a ser cada vez mais um lugar autônomo, uma engenharia social 

com lógica, regras e trânsitos singulares. Pode ser perceptível, o quanto o ambiente de Caxias se configurava, 

de forma mesclada, aos vários papeis sociais, em que uma figura política e letrada se apresentava, com suas 
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concepções no imaginário social, como um todo. Nesta situação a trajetória de Caxias aponta para algumas 

mudanças. A primeira é a preocupação política com continuidade da formação social e intelectual. Os grupos 

médios e de elite começavam a formar outra mentalidade em torno do jornal, onde a formação com mundo da 

escrita era percebida, cada vez mais, como algo desejável e indispensável para o sucesso político. Em um 

segundo momento, é notório o papel que a influência política intencional na construção de um imaginário 
social em o representante político perpassava em seus discursos a formação de uma que operasse nos seus 

cotidianos a aceitação de idolatrada a figura deste, para assim perpetuar a imagem de um ―bom político‖. No 

entanto versos a essa manobra, o caos nos palcos políticos ocasionava rompimento de um de uma idéia 

integral e legitima, desviando o foco o politicamente dominante, pois de forma geral, os estudos que 

contemplam a natureza e a vida política caxiense ainda são muito restritos e escassos, sejam sobre a vida 

partidária, sobre a competição eleitoral ou sobre a competição da elite política local.  As reflexões e os dados 

aqui apresentados, ao tempo em que introduzem a especificidade local no rol já extenso dos trabalhados 

sobre poder político local realizados no país, são também contribuição para futuras reflexões sobre a 

formação e composição das elites políticas caxienses das décadas posteriores. No cenário Caxiense, no que se 

refere ao espaço em que circulava o jornal Folha de Caxias, o que se observava era o peso social em que este 

estava inserido nos modos de leitura e as predileções de noticias, transplantada no Imaginário coletivo, sendo 

notório que as formas de disseminação da notícia vinculada tanto de imposição e absorção de idéias eram 
almejadas para uma visibilidade de reconhecimento social. No campo da historiografia, a produção histórica 

ocupa um lugar de extrema especificidade peculiar. De onde é necessário ainda deixar claro que tais circuitos 

precisam ser compreendidos de modo que a literatura não seja deslocada de seus contextos de produção, 

circulação, consumo, descarte e institucionalização. Considerando o contexto Histórico social de Caxias na 

segunda metade do século XX, partido de um olhar encima do jornal folha de Caxias (jornal este que 

circulava na cidade nos vários meandros sociais), onde a utilização de espaços reservados para escrita 

literária era exposta em notas referentes à poesia Local (Caxias) ou regional (Nordeste), refutando interesses 

de quem as escreviam, ou par quem escreviam.  Observando atentamente estes escritos torna-se perceptível o 

quanto a representação do jornal era forte no imaginário social da população caxiense, que utilizava dessa 

fonte de informação como espelho do padrão de vida dos intelectuais. Em outro meandro social do jornal é 

aparente a presença da escrita política, ou seja, a militância política expressada na escrita literária, resultando 
em uma categoria definida por choque de identidade, comportando assim o ―Campus político‖ e ―Campus 

literários‖.  

 

Palavras-chaves: tradição, política, literatura, história. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAD, Shara Jane Holanda Costa, BRANDIM, Ana Cristina Meneses de Sousa e RANGEL, Maria do 

Socorro (ORG) Entre Línguas: Movimentos e Mistura de Saberes. Fortaleza: Edições UFC, 2008. 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Breno de. A Ideologia da decadência: Uma leitura antropológica da história da 

agricultura no Maranhão. Rio de Janeiro: casa8/fundação Universidade Amazonas, 2008. 

ALBUQUERQUE, Júnior, Durval Muniz de. História: A arte de inventar o passado. Bauru, SP: Edusc, 
2007. 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura Brasileira. 4ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 

CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: O Imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das letras, 1990. 

CHAPPINI, Lígia / BRESCANI, Maria Stella (org.) Literatura e cultura no Brasil: Identidade e fronteiras. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. 

COUTINHO, Milson. Caxias das Aldeias Altas: Subsídios para sua História. 2ed. São Luís / Caxias: 

Prefeitura Municipal de Caxias, 2005.  

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2ed. Belo Horizonte - MG: Autêntica, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 



857 

 

REFLEXÕES SOBRE O FEMININO NA BAIXA IDADE MÉDIA ATRAVÉS DO CULTO 

MARIANO: NARRATIVAS SOBRE OS MILAGRES COMO FENÔMENO PRIVILEGIADO NOS 

ESTUDOS DAS HAGIOGRAFIAS 

 

Orientada: Camila Rabelo PEREIRA – Voluntária 
Acadêmica do Curso de História – CECEN/UEMA e bolsista BIC/ FAPEMA 

 

Orientadora: Prof. Drª Adriana Maria de Souza ZIERER- CECEN/ UEMA 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar e refletir sobre as representações do feminino, principalmente na 

figura de Maria – A Virgem, durante a Baixa Idade Média Central na Península Ibérica, utilizando como 

fonte primária a obra Milagres Medievais numa coletânea mariana alcobacense. O culto cristão através dos 

santos vem desde a Igreja Antiga, porém foi durante a Idade Média, que o culto aos santos ganhou uma maior 

dimensão, expandindo e consolidando os centros de veneração por toda a Europa ocidental, o que propiciou a 

utilização e o desenvolvimento das hagiografias, que são pequenas narrativas sobre os santos e o seu culto, 

podendo incluir a trajetória de vida, os tratados de milagres, os relatos de transladações e as viagens 

espirituais. Assim, os estudos das hagiografias vão além da análise dos fenômenos religiosos ou teológicos de 
uma determinada sociedade, pois essas pequenas narrativas podem nos propiciar um leque de possibilidades 

na análise das questões de: gênero, intercâmbios culturais, leitura, morte, organização social, sexualidade, 

corpo, rotas de peregrinação e de comércio, entre outros aspectos referentes ao grupo a que pertence. Assim, 

as hagiografias são textos doutrinais e propagandistas que exemplificam através da vida do protagonista uma 

benção alcançada por intermédio do santo, já que, a vítima sempre se encontra em uma situação adversa e 

impossível de resolver por vias normais, portanto a protagonista precisa recorrer a uma entidade sobrenatural 

(normalmente através de um intercessor), e sendo beneficiado com a resolução positiva do problema, em 

sinal de agradecimento o beneficiado procura narrar, ou seja, criar testemunho do acontecido, além de 

agradecer no santuário que também irá fazer parte da narrativa (AIRES, 2004), de acordo com as finalidades 

já expostas das hagiografias percebemos que elas tem como objetivo principal difundir os ideais cristãos, 

tendo assim estreita relação com os projetos e metas da Igreja Católica Romana, que se utilizou de várias 
estratégias com o intuito de instaurar o seu projeto ideal de vida religiosa e de sociedade, fazem parte desse 

projeto: a normalização do casamento leigo, a imposição do celibato para os clérigos, a divulgação de 

decretos conciliares nas diversas províncias eclesiásticas, incentivos a instrução clerical através de bolsas de 

estudo, difusão da comunhão e da confissão e a organização dos processos de canonização. Portanto, foi 

durante os séculos XI ao XIII, que a Igreja se organizou institucionalmente, adaptando-se as novas demandas 

sociais vividas pelo Ocidente europeu, pois de maneira geral a Cúria Papal após resolver os problemas 

relacionados a organização interna do corpo eclesial e a atuação em sociedade do mesmo, voltou- se para o 

combate as heresias, pois se o século XIII, é visto como o século por excelência dos santos, também pode ser 

visto como o século dos heréticos que não se limitavam mais a sutilezas metafísicas. Assim, durante o século 

XIII, o ocidente europeu sofreu diversas transformações devido ao crescimento econômico, as modificações 

na composição social, nas relações de produção que permitiram a co-presença do feudalismo e do 

desenvolvimento urbano, a desagregação dos laços feudais, o florescimento das cidades, o surgimento das 
universidades, o nascimento de um novo ideal de vida religiosa, a chamada vita vere apostólica, inspirada em 

Cristo e na Igreja Primitiva, a expansão da vida religiosa feminina, a organização interna da Igreja através da 

Cúria Papal, a efervescência religiosa herdeira da Reforma monástica e do ideal cisterciense, e outros tantos 

fatores que resultaram em mudanças nas aspirações e necessidades religiosas, permitindo uma religiosidade 

mais participativa, popular, e laica. É, a partir desse contexto que a Igreja do Ocidente começa a perceber a 

importância das mulheres, porém a presença feminina já existia dentro da Igreja, mas foi durante o século 

XIII que ouve uma expansão e valorização da participação feminina na vida religiosa, como exemplo disso 

constatamos a introdução do milagre no culto mariano, pois os santuários dirigidos a Ela multiplicaram-se ao 

longo dos tempos. Apesar de já percebemos a existência de alguns já na primeira metade do século VIII, na 

distribuição geográfica os santuários marianos pontilharam a Europa inteira durante a Idade Média (AIRES, 

2004). Deste modo, é introduzido tardiamente no já existente culto mariano uma nova característica o 
milagre, pois nos primeiros seis séculos, tanto no Oriente como no Ocidente, os milagres ou fatos 

extraordinários são atribuídos a santos patronos, mas não a Maria. Porém, percebendo uma crescente 

participação feminina nos cultos religiosos a Igreja Católica Romana, acentua o caráter milagroso de Maria – 

A Virgem, mas este não é o único fator que retarda a introdução do milagre nos cultos marianos, 

possivelmente a falta de contato direto com o corpo que geraria peregrinações ao local criando condições 

necessárias para o milagre não existia. Por isso, desde muito cedo se estabelece a crença na elevação de 

Maria ao Céu, em corpo e alma. Essa preocupação em legitimar os milagres feitos através da intercessão de 

Maria está presente também, nos escritos de Paulo Diácono, já sensível à importância do milagre, explicando 

a ausência do corpo de Maria como prova de que Ela subiu ao céu: quod si unquam in terris esset positum, 
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utinam apud homines crebis et fulgentibus miraculis proderetur (―se o corpo tivesse ficado em sepultura na 

terra, certamente isso teria repercussão entre os homens com milagres incessantes e resplandecentes‖). 

Devemos nos atentar que de modo algum estava em questão o papel de Maria como intercessora, ou seja, 

como mediadora de graça, porém, era preciso explicar a ausência de seu corpo, já que na maioria das vezes 

os milagres estão associados ao corpo, se este não está em nenhum lugar e se os milagres existem há que 
explicá-los de outro modo (AIRES, 2004), assim ganhando espaço dentro da Igreja Católica Romana, durante 

o século XIII, o milagre é uma faceta frente às necessidades do homem e torna-se de sinal da presença do 

sobrenatural em instância reparadora (de sinal positivo) ou mesmo vindicadora (sinal negativo), porém, o 

milagre não é teofania cujo objetivo seja a revelação, porque é intervenção de auxilio dirigido a suprir faltas e 

superar fragilidades, através de um poder eficaz, divino e inexplicável exercido em circunstancias 

desencadeadas por uma súplica (AIRES, 2004), é pautado nessa interpretação sobre milagre que 

fundamentamos o culto mariano, pois, a Maria é atribuído um papel duplamente eficaz, próxima dos homens 

(seus filhos) interpreta as situações humanas para as apresentar perante a divindade (de quem está também 

próxima, porque Mãe de Deus) e torna-se intercessora e intermediária da divindade junto dos homens, 

tornando o poder de Deus tanto acessível como adequado às contingências humanas. A sua intervenção tem 

nas narrativas uma expressão de agente simultaneamente ativo e interessado, compassivo e eficaz, total e 

universal (por abranger todas as circunstâncias e todas as oportunidades). Cabe-lhe nessa atuação um dos 
títulos mais antigos na piedade cristã, que acompanha o da maternidade divina: Mãe de Misericórdia 

(AIRES, 2004). O milagre é o sinal de contato dos homens com Deus, e por ser a manifestação da 

benevolência do sagrado o milagre serve para gerar obediência e prostração perante a divindade, provocando 

louvor por parte do beneficiado, porém apesar do seu caráter excepcional, o milagre não é um ato mágico, 

pois no enquadramento dos postulados clericais o milagre serve para contrariar formas mágicas e 

supersticiosas (as relíquias foram o principal instrumento dessa pastoral elementar), assim, a divulgação da 

doutrina cristã em forma acessível tem no milagre uma modalidade eficiente (AIRES, 2004). Porém, não 

podemos deixar de atentar para o fato de que o autor do milagre é Deus, e não os santos, pois estes são 

intermediários, ou seja, instrumentos de Deus, que difundem os ideais cristãos através da graça de Deus, já 

que, o poder pertence a Deus, e o sagrado cristão, é domínio reservado a Deus, a atuação dos intermediários 

não significa a substituição de Deus (a quem é reconhecido sempre o direito de comunicar soberanamente e 
livremente com os homens), então o milagre seria a manifestação do sagrado através dos intermediários que 

são a expressão do poderio e da soberania de Deus em ação, tais intermediários são assumidos como 

reveladores desse mesmo poder, considerando-os como fiéis acolhedores da ação que Deus quer realizar no 

Mundo, o homem cristão faz deles seus intercessores (AIRES, 2004). Portanto, as hagiografias são narrativas 

que expressam o pensamento medieval ocidental, pois o seu caráter popular e sua difusão por todos os 

estratos da sociedade nos permitem discutir quais as representações sociais a respeito da santidade e de outros 

aspectos da vida cotidiana circulavam na Idade Média, nos permitindo assim conjeturar aspectos do 

imaginário da época e as variações possíveis. Nesse sentido, o estudo das hagiografias, é tão enriquecedor 

para os estudiosos e interessados nos estudos medievais. Em relação as representações femininas presentes 

nos textos medievais, nos deparamos com a tríade Maria – Virgem, Eva – Pecadora, Madalena – Penitente. 

Não podemos negar a importância de tais modelos e sua presença constante nos textos medievais, 

principalmente, aqueles produzidos pelos homens da Igreja. Tais escritos tendem a enfatizar a 
responsabilidade feminina na ―Queda‖ do gênero humano, exemplificado principalmente no episódio de Eva  

e Adão com a expulsão do paraíso,, assim como, seu papel central na ―Redenção‖, exemplificado na figura 

de Maria Madalena (SILVA, 2008). Assim, o estudo sobre gênero não se justifica quando apenas se resumi 

as reflexões sobre mulheres ou das relações destas com os homens, mas sim como um estudo que visa a 

análise de como as diferenças sexuais vão se constituindo e sendo transmitidas socialmente, portanto faz 

parte de uma construção cultural. Assim, o estudo de gênero é importante, pois constituir um dos elementos 

que influenciam nas relações sociais, ou seja, nas significantes relações de poder. (SILVA, 2008, p. 46). E, as 

hagiografias é uma das maneiras de se estudar sobre gênero como construção cultural, pois estás definem de 

forma geral a santidade como um conjunto de procedimentos, costumes e atributos que, num determinado 

lugar e tempo, são critérios eleitos por um grupo para considerar um individuo venerável (SILVA, 2008). 

Assim, Maria – Mãe de Misericórdia, nos é apresentado como um dos modelos propostos pela Igreja Católica 
com o intuito de ordenar e coordenar as ações femininas, pois  Maria está em uma posição  privilegiada e 

única, nesse plano mediador, sua figura está vinculada a maternidade relativamente a Cristo e de 

compassibilidade para com os homens. Por isso mesmo, ela pode intervir nas situações mais extremas, 

contanto que haja mantido com Ela um contacto afetivo, por diminuto que seja. Se a justiça é atributo de 

Deus, a Maria pertence a misericórdia, sem diminuição do seu poder e da sua glória (AIRES, 2004), assim 

um dos traços principais do culto mariano é a aproximação, ou seja, a relação estabelecida entre o Maria e o 

pecador, essa aproximação de contrários se justifica pelo fato do poder decisivo de intercessão junto a justiça 

divina em favor das fraquezas humanas consolidando a representação da maternidade e da glorificação de 

Maria, que tem  proclamada sua impecabilidade. Portanto, através do culto mariano presente nas hagiografias 
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podemos traçar um dos modelos propostos pela Igreja Católica, permitindo-nos uma criticidade sobre as 

diferentes funções das mulheres durante a Idade Média. 

 

Palavras- chave: Feminino, Hagiografias, Maria, Milagre. 
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O presente trabalho busca analisar e compreender a contraposição Diabo versus Deus na narrativa da Visão 

de Túndalo. A obra foi produzida no século XII por um monge cisterciense desconhecido, e posteriormente 

traduzida para o português no século XV. Esta é uma narrativa que aborda um tema oculto, mas de especial 

importância, para o ser humano: o além – túmulo. A época, em questão, é a Idade Média, a partir da qual o 

autor cria um cenário onde à alma de um cavaleiro jovem e de boa linhagem chamado Túndalo, o qual tinha 

pouco zelo com a sua alma, começa sua viagem de três dias na companhia de um anjo pelas profundezas do 

inferno e do purgatório. E pelas glórias e belezas do santo paraíso. Através de uma linguagem bastante 

representativa o texto é narrado em terceira pessoa, intercalado com momentos de diálogos, que dão maior 
realidade a história. Uma das características marcantes é a tensão permanente, principalmente nos caminhos 

do inferno e do purgatório, que ambientam esses mundos. Além da tensão, outros sentimentos nos saltam a 

imaginação durante a leitura: a dor, a angústia, o desespero etc. Sofrimentos de vários níveis e intensidades, 

pelas quais padeciam as almas mais pecadoras, de acordo com as faltas cometidas durante a vida terrena. 

Esses tormentos eram causados pelos ‗súditos‘ do Diabo – os demônios. O cavaleiro Túndalo acaba sendo 

submetido a alguns dos castigos que testemunhou correspondentes aos seus pecados. Entretanto, o anjo, 

demonstrando toda a misericórdia do Senhor Deus, retornava para salva-lo das aflições que padecia. Pois, 

ele retornaria ao seu corpo e deveria relatar todas as coisas que viu e sofreu para que esse fato fosse tomado 

como um exemplo evitando que se fizesse o mal, ou seja, pecasse. A história transcorre com o cavaleiro e o 

anjo saindo das trevas do submundo e se encaminhando para o paraíso, onde os ‗escolhidos pelo Senhor‘ 

desfrutavam da abundância e deleites do céu. Esse ambiente paradisíaco encontra-se dividido em três muros. 
A hierarquia desses espaços seguia as determinações estabelecidas por Gregório Magno, que dividia os 

cristãos em três grupos: os casados, os religiosos e os clérigos seculares. Havia o Muro de Prata, que 

estavam os castos no casamento. O Muro de Ouro, onde viviam os monges e monjas e todas as outras almas 

que contribuíram para a construção da igreja. Essas almas eram de mártires que se dedicaram na defesa do 

cristianismo, e por isso carregavam sobre as cabeças coroas de ouro com pedras preciosas. No ápice desse 

lugar paradisíaco o cavaleiro observou o Muro de Pedras Preciosas, e ao seu redor estavam às noves ordens 

de anjos, os patriarcas os profetas e os apóstolos do filho de Deus. Várias questões são trazidas à tona na 

narrativa: os diversos tipos de pecados, as estruturas dos três mundos, a variação dos tormentos ou 

benevolências que as almas se submeteriam eternamente e faz uma ressalva em relação às almas de 

indivíduos das altas classes da sociedade terrena. Isso porque a obra mostra que mesmo os bem nascidos, de 

boa linhagem também estavam a mercês de padecerem nas profundezas das trevas. Sendo que a riqueza 

material e o prestígio, por si só, são inúteis na hora de sua morte. Pois, mesmo o Senhor Deus sendo 
misericordioso, ele é antes de tudo justo. É possível afirmar que esta narrativa tem um expoente máximo na 

configuração e personificação física dos mundos do além – túmulo, deixando o leitor, ou melhor, pensando 

na época em questão, o ouvinte impressionado com as descrições feitas. Na narrativa o Diabo é associado 

aos tormentos eternos do Inferno. Durante a Idade Média a narrativa foi utilizada como um manual 

pedagógico, a utilização do temor que a representação de Satanás num esforço de controle e uniformidade 

das consciências e da relação com o pecado uma espécie de metodologia religiosa, através de uma ―didática 

do medo‖ (NOGUEIRA, 2002), que tinha por objetivo o arrependimento dos pecados por parte dos fiéis, que 

buscariam seguir as condutas sociais estabelecida pela Igreja Católica, para desfrutarem das benevolências 

de Deus no Paraíso. No entanto, a pesquisa tem a intenção de demonstrar que os arrependimentos dos 

pecados davam-se mais pelo medo maior de sofrer as torturas de dois dos três mundos, o Purgatório e o 

Inferno. A obra, escrita por um monge cisterciense desconhecido, que tem como objetivo central fazer com 
que os fies corrigisse e emendasse suas ações pecaminosas. E para alcançarem a salvação plena deveriam 

seguir as condutas sociais e privadas estabelecidas pela Igreja Católica. 

 

Palavras-chaves : Deus - Diabo –Inferno, Visão de Túndalo. 
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Toda sociedade, em algum momento de sua história, procurou meios de enfrentar as durezas da vida, de 

buscar um conforto para as intemperes do cotidiano, seja em relação ao trabalho, a espiritualidade e 

principalmente à condição social e, na Idade Média, mais do que nunca, isso foi levado a sério. A sociedade 

medieval buscava de diversas maneiras, formular mecanismos que solucionassem as problemáticas vigentes e 

umas delas era a criação de sociedades imaginárias, e um dos grandes exemplos é o País da Cocanha. 
Acredita-se que o termo Cocanha tenha surgido em meados do século XII na região da Picardia, interior da 

França e que tenha aparecido em um escrito chamado de Fabliau de Cocaigne, um mosaico textual de autoria 

indefinida que fala de um país mitológico em que não havia trabalho, o alimento era fácil e abundante, o 

clima todo tempo agradável e os habitantes eram todos jovens. A Cocanha possui grande fama na Europa 

Ocidental permeando, durante anos, de maneira bastante folclórica o imaginário popular medieval. Assim, 

convém ressaltar que esse paraíso idealizado é reflexo da imaginação, sobretudo, de segmentos sociais 

marginalizados que viviam subjugados por uma sociedade clerical  ofensiva, que ditava regras de conduta a 

todos. Portanto, é perceptível a intrínseca relação entre sociedades imaginárias e as sociedades reais, uma 

tendência da historiografia atual em tentar reconstituir a história de sociedades baseadas em imaginário 

coletivo. Como podemos ver o estudo do comportamento social na Idade Média não deve ser desvinculado 

da ideia e presença de uma imaginação coletiva de caráter bastante popular e folclórico que deixaram 
influencias até os dias de hoje, como no caso do País da Cocanha. A Cocanha tem grande fama e importância 

na cultura medieval ocidental pelo fato de trabalhar com os conceitos de exagero, da inversão de valores, da 

negação de medos e da projeção de desejos de uma sociedade, ou parte dela, que se via alijada de muitos 

privilégios. Somado a isso, há também o―Maravilhoso‖, que se apresenta nesse mito da Cocanha através de 

uma significação histórica e social, pois, como podemos ver, há uma reação de caráter folclórico, por parte 

das classes populares juntamente de uma aristocracia laica a uma ideologia cristã rígida e fechada. As 

inquietações de uma sociedade pré-industrial denunciam um dos grandes medos da época e que a Cocanha 

aborda de maneira minuciosa, que é a fome. Esse país lendário apresentava uma abundancia alimentar 

bastante exacerbada que estava em contraponto a uma das piores ameaças a sobrevivência no ocidente 

medieval, o fantasma da fome. Os segmentos sociais marginalizados da época viam-se reféns de uma 

sociedade que privilegiava quem mais tivesse comida, reflexo de uma adequação do consumo à produção 

exercido pelas corporações de ofício. Portanto a abundancia alimentar cocaniana se constitui de uma resposta 
à fome e também ajuda a entender certas reações do homem medieval, havendo assim, uma estreia relação 

entre comida, ociosidade, juventude a livre prática sexual, como veremos adiante. O caráter alimentar é o que 

posso mais destaque nas diversas versões cocanianas, sejam elas europeias, ou até a versão em cordel 

brasileira, da Viagem a São Saruê, havendo suas particularides é claro. Mais do que nunca, comer era um ato 

de socialização durante a Idade Média, seja de homem pra homem quanto de homem pra Deus além de não 

haver, para o poeta da Cocanha uma separação entre o comer pecaminoso e o comer legítimo, mais uma vez 

explicitando o embate com a ideologia cristã que condenava a gula, elemento tão comum nesse país lendário. 

A abundância cocaniana pode ser notada também a partir da não dependência do trabalho, a única atividade 

remunerada nesse paraíso é a ociosidade. A desvalorização da moeda através da não escassez destas no País 

da Cocanha é fruto de uma das mais duras críticas feitas pela obraà crescente monetarização da economia no 

ocidente medieval, assim o trabalho é visto, por parte do poeta da Cocanha, com uma prática maléfica 
reservada a inferiores. As influencias romanas, germânicas e cristãs fizeram com que aIdade Média não visse 

o trabalho com bons olhos, como dá para notar no Fabliau de Cocaigne. Essa ociosidade excessiva também 

pode ser percebida a partir das muitas festas presentes na Cocanha, festas estas que perdem caráter de 

excepcionalidade para ganhar cotidianidade, havendo assim uma indistinção do tempo. Portanto, a Cocanha é 

uma festa na qual o tempo inexiste. 
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Luilekkerland (A Terra de Cockaigne), quadro de 1567 de Pieter Bruegel (Alte Pinakothek, Munique) 

 
Toda essa abundancia alimentar e ociosidade jamais poderiam ser aproveitadas se outro elemento de 

significativa importância no País da Cocanha não existisse, a Fonte da Juventude, o maior símbolo dessa 

natureza especial cocaniana. A juventude pode ser percebida na obra como uma das grandes preocupações do 

autor, já que nesse país lendário todos eram jovens e os que não fossem podiam se tornar ao entrar em 

contato com a tal Fonte. Assim, é possível notar a presença de valores aristocráticos já que os ―jovens‖ 

costumavam gostar do luxo de dos livres costumes, bem como os moradores da Cocanha. Com a maior 

complexidade da sociedade ocidental aumentavam-se os costumes, leis, normas e regras que buscassem sua 

organização própria, havendo assim uma intensa preocupação com as liberdades, o que também foi retratado 

no país da Cocanha. A liberdade a todo mundo é exaltada pelos cocanianos, uma forma de compensação as 

inibições sofridas pelo o autor da obra. Havia, portanto, uma fusão entre o que era público e privado, 

liberdade religiosa, política e sexual por excelência. Assim, é notória a explicação, por parte da Cocanha, das 

reflexões sociais do imaginário medieval no que diz respeito a sexualidade e erotismo. Baseados nos 
elementos de abundancia, ociosidade, juventude e liberdade, a Cocanha ganhou várias versões ao longo o 

tempo, ou seja, diversos escritos similares foram desenvolvidos em diversas regiões da Europa, como no caso 

da Inglaterra, que existia uma versão medieval que fazia críticas veementes aos valores eclesiásticos da 

época. Outra grande apropriação do conceito de Cocanha pode ser percebido na literatura de cordel através 

do escrito Viagem a São Saruê, de Manoel Camilo dos Santos, uma releitura nordestina da Cocanha adaptada 

ao século XX. Essa tradição que chegou de forma oral a partir de franceses, portugueses e holandeses 

atravessou os anos até chegar adaptada ao nordeste. Portanto, o País da Cocanha despertou no imaginário do 

nordestino um encantamento refletido na visibilidade dos acontecimentos tradicionais e contemporâneos. 

Palavras- chave: Cocanha. País. Imaginário. Sociedade. 
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No reino de Portugal durante a Idade Média, sempre esteve em voga uma idéia de que a preservação da 

história e dos grandes feitos seria essencial para a formação de uma memória coletiva. Assim, surge o gênero 

cronístico, que com seu caráter híbrido – história e ficção – introduz em Portugal, toda uma tradição de 

crônicas. Ainda que a maioria delas fossem encomendadas por monarcas, teriam além da intenção 

preservacionista, uma segunda intencionalidade: garantir a legitimidade para seus governantes, reis 

escolhidos por Deus e ungidos pelo poder da  Igreja Católica. Dessa forma, infere-se em especial a figura de 

um cronista, Fernão Lopes, que ao receber em 1434 do monarca D. Duarte a tença vitalícia de 14 000 réis, 

passa a exercer além da função de guarda-mor da Torre do Tombo, a de cronista oficial do reino. Sua função 

era simples: escrever a história de todos os reis de Portugal. Diante de tais aspectos, o cronista de origem 
claramente pobre e humilde, com base em estudos sobre sua vida e obra, fez-se valer de documentação 

presente à sua época, à que tanto tinha contato, para executar o faraônico e estupendo trabalho a que havia 

sido designado. São três as crônicas indiscutivelmente escritas por Fernão Lopes: Crônica de D. Pedro, 

Crônica de D. Fernando e Crônica de D. João I. Ademais, vale nosso interesse e estudo em especial, a 

terceira crônica escrita, seu trabalho não terminado e somente finalizado por seu sucessor, Gomes Eanes 

Zurara. O estudo realizado pretende construir o percurso do rei a partir da análise das obras de Fernão Lopes 

e distinguir de que maneira o discurso messiânico foi colocado em prática para a consolidação de uma ―nova 

era‖ e para a produção do passado português. Ainda, é de nosso maior objetivo traçar as principais 

características e acontecimentos do período histórico da Crônica de D. João I. Dessa forma, como toda obra 

é um produto de seu tempo, é necessário contextualizá-la dentro de sua historicidade para que possa ser 

entendida em sua essência. Assim, nota-se que a crônica denota um momento crucial de sucessão monárquica 
dentro do reino de Portugal, onde o reinado de D. Fernando passava por diversas crises por conta de suas 

políticas administrativas. O rei havia se envolvido em diversas guerras contra Castela, construindo assim um 

reinado de grandes dissidências. Casado com uma dama castelhana – fato que também não agradava a 

população portuguesa de forma geral, já que estes alegavam que o monarca havia sido levado pelas paixões 

por D. Leonor Teles, o rei deixou somente uma herdeira, D. Beatriz, – que havia sido prometida em 

casamento para o rei de Castela – antes de D. Fernando falecer, em 1383. Em contrapartida, D. Fernando 

assinou juntamente com a monarquia castelhana, um acordo, o Tratado de Salvaterra dos Magos, que 

garantiria que o primogênito do casal castelhano, seria o verdadeiro herdeiro do trono português, mas que a 

regência seria confiada à viúva, D. Leonor Teles. Entretanto, nada ocorreu da maneira como foi planejado e 

acordado. Dessa forma, neste importante momento da história do reino de Portugal, surgem dois partidos 

antagônicos que disputaram a coroa e assim, a monarquia portuguesa. De um lado, encontrava-se o rei de 

Castela, D. João I, que se achava no direito de assumir o trono português, por razões de sucessão, já 
mencionadas acima e até mesmo razões que implicavam a soberania de Castela sobre Portugal. De outro 

lado, em outra configuração partidária, encontrava-se, D. Leonor Teles, regente do reino português e apoiada 

pelo Conde Andeiro. Todavia, existia uma terceira figura não esperada, que reclamou também para si a coroa 

de reino de Portugal. Este era D. João, Mestre de Avis - irmão bastardo de D. Fernando - que se colocando 

entre estes dois grupos, lutou pelo poder e tornou-se regedor de Portugal em 1383 e posteriormente rei, 

inaugurando assim uma nova dinastia, a Dinastia de Avis. Nascida esta, era necessário que se criasse 

elementos legitimadores que garantissem a perpetuação do poder nas mãos de D. João I e seus herdeiros, já 

que este não possuía aquilo que era conhecido como carisma de sangue, por ser filho bastardo do rei D. 

Pedro. E é justamente por este motivo, que as crônicas são encomendadas por seu primeiro herdeiro, D. 

Duarte ao cronista Fernão Lopes. Entretanto, vale ressaltar que esta trilogia de crônicas – Crônica de D. 

Pedro, Crônica de D. Fernando e Crônica de D. João I, são interdependentes, acontecimentos revelados em 
uma, possuem terminações e explicações na obra seguinte. E é apoiando neste fator contribuinte, que Fernão 

Lopes apossa-se da história real e constrói em torno do Mestre de Avis, toda uma aura salvacionista, 

messiânica e escatológica. Igualmente, podemos citar o caso, por exemplo, de um episódio acontecido na 

Crônica de D. Pedro, onde o monarca 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 por isso sem direito de sucessão 

monástica. Ainda, vale ressaltar que para a afirmação de D. João como regedor e sua posterior aceitação 

como rei, foram de fundamental importância, as suas vitórias em conflitos bélicos, como na Batalha de 

Atoleiros, o cerco de Lisboa, estes em 1384 e em um segundo momento, a batalha de Aljubarrota em 1385, 
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onde as forças castelhanas são derrotadas de forma definitiva. Abaixo, encontra-se uma iluminura da Batalha 

de Aljubarrota, presente na Chronique de France et d‘Angleterre, de Jean Wavrin escrita no século XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Batallha de Aljubarrota segundo iluminura da Chronique de France et d‘Angleterre, de Jean 

Wavrin (Museus Britânico, Londres). Século XV. 

É a partir de tais analogias com batalhas e vitórias, que Fernão Lopes constrói a idéia de ―Messias de 

Lisboa‖, D. João torna-se o governante escolhido por Deus para tirar Portugal da escuridão em que se 

encontrava. Salvar Portugal do domínio castelhano não estava somente posto com intuitos inteiramente 

políticos, territoriais e econômicos, mas também, antes de tudo, para salvar o povo português do sofrimento, 

já que o cronista constrói para D. João de Castela, a figura de Anticristo. Ainda, deve ser levado em 

consideração o momento que estava presente em toda a Europa quando se trata de questões religiosas. O 

Grande Cisma (1378 – 1417), representou uma crise que ocorreu na Igreja Católica e instantaneamente deu 

ao homem medieval a noção de que o Apocalipse estava próximo. A noção da existência de dois papas, um 

em Roma (Itália) e outro em Avignon (França), ambos reclamando para si o poder do Papado, fez com que os 

reinos europeus se dividissem entre as políticas religiosas de cada uma das regiões citadas. 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, o residente em Roma. 

Conseguintemente, D. João de Castela, caracterizado como o Anticristo, era apoiado pelas forças do 

Antipapa, proveniente de Avignon. Ainda, é importante notar que a época desta grande crise na Cristandade, 

fazendo com que as idéias do abade calabrês, Joaquim de Fiore (1132-1202), se expandissem com maior 

rapidez e acepção. Ainda, infere-se que a principal obra do abade foi lançar uma teoria 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 seria a Idade dos Monges, onde aconteceria a reunificação da Igreja, depois de um longe período 

de tribulações. Ainda, nota-se que nesta última idade, as pessoas abraçariam a pobreza de cristo e por 

conseqüência, se corrigiriam as imperfeições subsistentes e se consumaria a plenitude da mensagem 

evangélica. Diante de tais aspectos, o discurso que foi feito por Fernão Lopes, para criar a legitimação da 

Dinastia de Avis e conseqüente consolidação da figura de D. João I como a do ―Messias de Lisboa‖, vale-se 
inteiramente da associação e reinterpretação das idéias de Joaquim de Fiore. O Mestre de Avis surge na 

crônica como o fundador da Idade do Espírito Santo, uma espécie de Imperador dos Últimos Dias, 

combatedor do Anticristo e libertador carismático do reino português. Entretanto, vale ainda ressaltar que não 

foi somente de Joaquim de Fiore que Fernão Lopes apropria idéias e as adaptas. Têm-se ainda o caso de 

Beda, o Venerável (672-753), monge anglo-saxão que elaborou uma teoria que lhe permitira enquadrar todo 

o movimento histórico-religioso dentro do plano da providência sagrada. Beda dividiu a história em sete 

idades cristãs. A última delas está claramente associada à chegada do Mestre de Avis. Ainda, Fernão Lopes 

observa que esta pode ser considerada como um período de quietude e repouso, consumação da obra e da 

criação. Igualmente, vale notar que a Teoria das Sete Idades composta por Beda, está inteiramente associada 

às profecias presentes no Apocalipse de São João, onde apresenta-se de maneira essencial, o advir de uma 

Nova Era e o retorno de Jesus Cristo. Isto significa dizer, basicamente com outras palavras, que o cronista 
Fernão Lopes, em seu glorioso trabalho, associou a imagem de D. João I à própria imagem do filho de Deus, 

assim como a de seus companheiros e defensores da terra com outras figuras dos Evangelhos. Decerto, 

construindo assim, uma analogia poderosíssima no imaginário medieval português. Evidentemente, a Crônica 

de D. João I representa antes de tudo, o imbricamento entre o político e o maravilhoso medieval, fator 
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extremamente necessário para a legitimação da nova dinastia. Vale ainda notar que muitas foram as demais 

alegorias utilizadas por Fernão Lopes ao construir sua narrativa. Estas representariam sinais de que Portugal 

estaria destinado à vitória contra Castela e conseqüentemente, do Anticristo. Pode ser notado o caso da 

Batalha de Atoleiros e do cerco de Lisboa, onde os inimigos não são derrotados somente por conta das armas, 

mas por uma peste enviada por Deus em nome da defesa do reino de Português. Ainda na sequência dos 
milagres, segundo Lopes, os habitantes também viram luzes acesas nas pontas das lanças portuguesas por 

cerca de uma hora e ainda, a queda de uma ―chuva de cera‖ sobre o exército castelhano. Por fim, para 

legitimar a figura do Mestre de Avis, foi necessária a associação de sua figura com as camadas populares. D. 

João I havia tornado-se o pai da ―arraia-miúda‖, grande defensor da cidade de Lisboa, que se encontrava 

viúva e clamava por um novo representante. Associado à sua figura estava ainda, a nobreza secundogênita, 

com seu maior representante em Nuno Álvares Pereira, figura de uma nobreza ideal, cuja ligação primordial 

seria com o reino e com o monarca. Em oposição estava a nobreza tradicional, acusada de apoiar o reino de 

Castela na invasão a Portugal. A guisa de conclusão, vale ressaltar que o verdadeiro trabalho elaborado por 

Fernão Lopes, foi ter criado uma espécie de Evangelho Português, fortalecendo assim o epíteto do ―Rei da 

Boa Memória‖. Para além de interpretações que se dizem literais, a nossa intenção de análise do discurso 

utilizado por Fernão Lopes, mostra a grande associação do cronista com idéias de cunho humanístico já no 

século XV. Tal fato somente demonstra a enorme importância que seu trabalho toma quando a intenção é a 
análise do imaginário medieval, onde as expectativas messiânicas conjuntamente com a longa duração, 

construíram toda uma maneira de pensar de agir na monarquia portuguesa e até mesmo para a sua população. 

A Crônica de D. João I  lança, antes de tudo, modelos educativos de nobre, bom cristão e rei justo para 

aquela sociedade portuguesa que procurava por representação.  Decerto, a principal questão presente na obra 

de Fernão Lopes, e que interessa particularmente à presente pesquisa, é essa busca de uma identidade 

portuguesa que tem no rei o seu centro e que acaba por estar presente em toda a narrativa do cronista. Por 

fim, vale ressaltar que o governo de D. João I foi marcado pelo aumento de impostos, guerras prolongadas 

contra Castela e várias reclamações dos pequenos contra os abusos dos grandes. A tão conhecida ―Revolução 

de Avis‖, termo pelo qual é conhecido o período histórico em questão, na realidade não representou  a era tão 

prometida aos verdadeiros portugueses nas analogias da Sétima Idade e da Idade do Espírito Santo, ficou 

relegada, na prática, somente no plano do imaginário, motor de alegorias messiânicas e escatológicas 
poderosas. 

 

Palavras – chave: Crônica de D. João I – Messianismo – Portugal 
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REPRESENTAÇÕES DO SOBRENATURAL NO MEDIEVO: ORDENAMENTO SOCIAL E 

FOLCLORE 

 

Orientanda – Polyana de Fátima Magalhães MUNIZ - Voluntária 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura - CECEN/UEMA e bolsista BIC/UEMA 
 

Orientadora- Prof. Drª Adriana Maria de Souza Zierer- CECEN/ UEMA 

 

A cultura, as artes, a sociedade no medievo estão freqüentemente associadas à Instituição-Igreja Católica, que 

representa grande parte dos conhecimentos populares sobre esse período da humanidade. No entanto, para a 

formação e estabelecimento dos ideais cristãos pela Europa ocorreu por diversas vezes um embate – que 

ainda hoje acontece de forma imperceptível, entre cristianismo e as diferentes culturas existentes, que foram 

dominadas ou dominaram países europeus. O sincretismo que ocorreu formou a cultura medieval conhecida 

atualmente, e entre a mitologia judaico-cristã e as diferentes outras é que foram formadas as lendas e 

narrativas que ficaram para a posterioridade 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. O estudo feito desse imaginário popular acerca dos monstros e 

maravilhas, heróis e santos medievais não acontecem da mesma forma que os estudos políticos e 

institucionais, pois se desenvolve lentamente, mas dispõe ao pesquisador grandes informações sobre os 

costumes, praticas e valores, pois a oralidade e o próprio mito em si são referenciais de organização de uma 
sociedade, sendo modificados durante o tempo os aspectos que não são mais funcionais. 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 foram ser fontes de 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 Reforma Gregoriana ocorrida no século XII que 

reorganizava a Igreja e dividia a sociedade de forma direta entre eclesiásticos e leigos definia claramente, 

segundo Hilário Franco Jr. os papeis dos primeiros. 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 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 trabalhadas 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 diferenciarem. 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 reinterpretada diversas vezes se torna literatura 

(SIQUEIRA,1994). Essa junção do ser do Outro Mundo com um mortal fazia sentido dentro das sociedades 

de caça e coleta porque é construída através da perspectiva da natureza como provedora da vida e que, 

portanto deveria ser preservada. 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 



868 

 

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.  

 

Imagem 1: Guillebert de Mets, cerca de 1410. O segredo de Melusina revelado, do Le Roman de Mélusine. 

Bibliothèque nationale de France. 

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 um floresta, fonte 

ou perto  de um rio, ou lago.  O culto das águas na sociedade céltica é de importância para entenderas 

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 

conseqüência do diabo. A imagem ilustra a descoberta do mortal do caráter sobrenatural de sua esposa que 

tem rabo de serpente, e asas de dragão e que no caso do Romance de Melusina vai gerar no conflito que fará 
a fada desaparecer. 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 freqüentemente 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 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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1410
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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-chaves: Mito; Linhagem; Folclore; Sobrenatural; 
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Acadêmicos do Curso de Geografia-CECEN/UEMA 

 

O presente artigo visa abordar o projeto desenvolvido em uma escola privada na cidade de São Luís- MA que 

surgiu como proposta da disciplina Prática de Vivência Curricular ministrada no 4º período do curso de 

Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. O projeto foi aplicado em uma turma do 5º ano do Ensino 

Fundamental, onde foi trabalhado o tema Paisagem e mais especificadamente com a temática Água. Dessa 
forma, foram empregadas atividades dinâmicas e criativas com o auxílio de gravuras, colagens, brincadeiras 

e a exibição de filmes educativos por entender que o estudo de conceitos não deve ser realizado isoladamente 

e se esgotar em si mesmo. Os primeiros anos do Ensino Fundamental são essenciais no processo de 

construção de conceitos que serão utilizados na disciplina Geografia ao longo de toda a Educação Básica. 

Muitos professores encontram dificuldades com os alunos nas últimas séries, e estas dificuldades estão 

associadas ao processo de desconstrução de uma linha de informações distorcidas trazidas pelos alunos em 

sua formação nos primeiros anos. O estudo de conceitos não deve ser feito de maneira isolada, pois somente 

adquirem real significado quando associados às realidades humanas, permitindo assim compreender de forma 

efetiva a sociedade. (CARVALHO & PIMENTA, 2008).  Entre os conceitos geográficos de fundamental 

importância para a compreensão da Geografia e do meio em que se vive encontra-se o conceito de paisagem. 

Este consiste em tudo aquilo que é perceptível através dos sentidos (visão, olfato, tato e audição), no entanto, 
a análise da paisagem é mais eficaz através da visão. Há quem entenda a paisagem como uma realidade que 

pode ser representada visualmente em uma fotografia ou pintura. A paisagem é formada por diferentes 

elementos que podem ser de domínio natural, humano, social, cultural, econômico e que se articulam uns 

com os outros. Ela está em constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades 

humanas. (LISBOA). Sob o tema: “A visão da paisagem na ótica da criança: trabalhando o conceito-

chave da Geografia no Ensino Fundamental” foi realizado o projeto na escola Alegria do Saber, localizada 

no bairro do São Cristóvão, na cidade de São Luís- MA. O objetivo do projeto foi trabalhar a noção de 

paisagem, suas formas de representação e principalmente destacar a função, distribuição da água e sua 

importância para o homem e para a própria formação das várias paisagens. Foi proporcionada a elas a 

compreensão do espaço em que moram, levando-se em consideração a criança como ser biopsicossocial e da 

sua interação no âmbito familiar e da sociedade da qual fazem parte. Inicialmente o conceito de paisagem foi 

trabalhado com auxílio de gravuras onde as crianças puderam identificar os tipos de paisagem e os elementos 
que a compõem formulando seus próprios conceitos. Através de vídeos educativos, desenhos e poesias 

elaboradas por elas foi possível mostrar as transformações da paisagem feitas pelo homem, pela própria 

natureza e a importância da preservação e conservação da paisagem e dos recursos hídricos que a compõem. 

Por fim, foram realizadas dinâmicas onde as crianças puderam brincar e associar o conteúdo aprendido 

(FIGURA 1). Os acadêmicos contribuíram de forma significante através de métodos dinamizados 

incentivando as aulas desta turma onde a participação da professora neste processo foi de fundamental 

importância. Dessa forma, ao lado do professor o aluno possui um papel principal do processo de ensino-

aprendizagem, com quem vivencia a troca de experiências, o intercâmbio do saber e a reciprocidade 

epistemológica necessária ao desenvolvimento de uma aula adequada. O projeto alcançou os seus objetivos, 

pois, os acadêmicos conseguiram desenvolver a noção de paisagem e mostrar a importância do elemento 

água para a formação da paisagem, além dos alunos terem a oportunidade de aliar o conteúdo aprendido 
dentro da universidade com a prática nas escolas. Além disso, notou-se o interesse e uma motivação 

satisfatória dos alunos para o estudo da Geografia.  

 

 

 

 

 

 

 



871 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Atividades praticadas no projeto: A) Desenho sobre transformação da paisagem; 
B)Recorte de gravuras;  C)Poesias; D)Despoluindo o rio; E)Dinâmica da batata quente. 
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WÝ’TÝ KRIKATI: POR UMA ANTROPOLOGIA DA CRIANÇA 

 

Orientada: Karilene Costa Fonseca-CESI/UEMA 

 

Orientadora: Maria Aparecida Coelho-CESI-UEMA 
 

O presente trabalho teve início com leituras de dissertações, teses e livros etnográficos, seguida de pesquisa 

in loco com o grupo indígena Krikati-localizado na aldeia São José na cidade de Montes Altos Maranhão. 

Com o método da etnografia, acompanhamos o cotidiano deste grupo durante dois anos. Nas conversas 

informais com os demais indivíduos Krikati, percebemos a magnitude que o Wý‘tý tem na afirmação da 

cultura deste povo, tornando-se essencial para preservação do ritual até então desconhecida pelos 

pesquisadores e estudantes da região. Durante algumas conversas com os jovens da aldeia é um ex-pintinho 

(criança) do Wý‘tý, percebemos que este, amarra a cultura local, preparando homens, mulheres e crianças 

para convivência coletiva. Wý‘tý é uma das festas mais importante da família Timbira, ocorre de intervalos 

de três a quatro anos. Sendo que cada grupo étnico o realiza com suas próprias simbologias de acordo com a 

caracterização do seu povo. Nimuendaju (1987) situa que o wý‘tý se constituiu de um mito do povo Timbira, 

citando os Pukobyê e os Rankokamekrá (Canela). No período em que Nimuendaju visitou o povo Pukobyê, 
os Krikati estavam refugiados nas terras destes, em resultado dos terríveis ataques dos criadores de gado às 

terras Timbira (BARATA, 1993). Com o intuito de fugirem das terríveis ameaças de extermino pela 

expansão agro-pastoril, os Krikati resolveram isolare-se por um determinado período na reserva Pukobyê. 

Por isso, antropólogos, historiadores e o próprio povo discutido no texto concordem que o mito envolva 

também o ritual Wý‘tý Krikati. Outro mito que possa ter originado o ritual Wý‘tý, segundo Barros (1999), 

surge do mito Kukró. Durante o ritual o Wý‘tý as pessoas da comunidade são divididas em dez grupos, 

representando os animais da fauna do cerrado. Sendo dois fundamentais, integrados a subgrupos: Gavião e 

Kroahu. Barros (1999) descreve os grupos do Wý‘tý: do lado Rop (onça),Raptè-Kateyê (jaguatirica); Atchu-

Kateyê (abelha); Akraré (Criança)-grupo formado por homens adultos. Dramatizam o cotidiano das crianças, 

choram e gritam correndo pela aldeia. Os adultos não devem irritar-se com os Akraré, porque, estes ficaram 

com medo e não assimilaram o aprendizado do ritual. Um exemplo para os adultos que através do grupo 
Akraré, aprendem que as crianças devem ser educadas através da paciência e afeto. Algumas crianças têm 

medo do grupo Akraré, devido os gritos e choros estupendos do grupo. Hogré é um dos sujeitos do ritual 

(gavião). Do lado do Kroahu (representam as piranhas do mito de Nimuendaju, 1987) os mascarados do 

Wý‘tý entram correndo pela aldeia, assustando todos da comunidade. Manré (pássaro pequeno) Waitokró 

(olho pintado) e Kokoy (coruja ―rasga-mortalha‖). O ritual é uma festa que está relacionada ao cotidiano dos 

povos Timbira, inserido na posição social e responsabilidades que os indivíduos recebem da comunidade. O 

canto do ritual é feito ao redor da aldeia, as mulheres e homens levantam os braços formando a letra V, 

imitando o vôo do gavião, um passo para o lado direito com uma perna, outro com a perna esquerda e as 

crianças estão acompanhadas com um apito que imita o canto do gavião (BARROS, 1999). Os gaviões e o 

pintinho são ornamentados pelas mulheres por penas de gavião. Como símbolo do domínio do pássaro na 

fauna do cerrado. O encerramento do Wý‘tý inicia em frente a casa dos gaviões, os sujeitos do ritual (gavião 

e pintinho) saem e formam um circulo, cantando em toda aldeia, nos principais pátios.Todos os indivíduos 
dançam e cantam, as mulheres ficam enfileiradas, e as idosas seguram o maracá com os braços levantados 

sobre a cabeça. Enquanto que os homens, todos pulam e cantam com movimentos bruscos, correndo de um 

lado para o outro. A dança final é uma caracterização da abertura do ritual, com exceção dos homens que 

retornam ao pátio, (re)significando os conflitos de gênero, os homens retornam ao seu status social de 

origem, voltam a dominar os pátios da comunidade, em resultado disso, as mulheres voltam a organizar as 

casas na comunidade, revertendo mais uma vez as funções de gênero nos conceitos da família Krikati. Os 

dois gaviões e o pintinho são colocados encima do jirau,nesta ocasião os jovens é a criança são despidos de 

todas as penas de gavião. São jogados sobre estes, água para retirada da tinta de seus corpos, extraída do 

urucu (vermelho) e jenipapo (preto). Os adornos feitos por sementes e miçangas são concorridos entre a 

comunidade, porque de acordo com os velhos, todos os objetos usados pelos três sujeitos principais do ritual, 

devem ficar em posse com as pessoas da comunidade como o símbolo da desmaterialização e entrega total 
dos gaviões e pintinho à sociedade Krikati. O Wý‘tý é uma espécie de ritualização de todos os rituais 

praticados pelo krikati, em todo o momento a comunidade entrega-se ao Wý‘tý. Com intuito que os valores 

da comunidade sejam preservados e constituindo pelas crianças. Todo processo ritual Wý‘tý se encaixa em 

três figuras significativas, os dois Hogré (gavião) e o pintinho, que são as representações do índio devorado 

pelas piranhas no mito de Nimuendaju (1987). Simbolizam a ligação do mundo natural com o sobrenatural. A 

partir do momento em que os gaviões são escolhidos pela comunidade, estes têm a incumbência de proteger 

os membros da aldeia, preservando a harmonia. A criança (pintinho) deve sempre permanecer na frente dos 

gaviões, funciona como uma espécie de luz que encaminhará os dois jovens pelo caminho. O ritual Wý‘tý 

Krikati forma a criança e o jovem para vida na comunidade. Afirmando a criança à sujeito sociohistórico e 
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construtor da sua própria cultura na sociedade Timbira (BARROS, 1999). A criança aprende com este ritual, 

que homens e mulheres se fazem através da cultura e às tradições que devem ser mantidas em compromisso e 

lealdade com os antepassados que foram dizimados com a colonização exploratória. Cabendo neste momento 

o excelente pensamento de Geertz (2011), ―não existiria a cultura sem o homem, assim como não existiria o 

homem sem a cultura‖. De acordo com Conh (2005) é necessária uma etnografia para criança, evitar-se uma 
postura adultocêntrica. Em consonância com este discurso, o estudo do ritual de iniciação Wý‘tý contribui 

para etnografia da criança Krikati. Tendo em vista a criança como sujeito do ritual Wý‘tý e a sua magnitude 

na organização da sociedade Krikati, perceber-se à importância do mesmo para perpetuação da cultura e a 

sabedoria crucial adquirida no ritual pelo Akraré e a ligação entre o meio sobrenatural e natural 

proporcionado na iniciação do pintinho pelo ritual. Daí surge à verossimilhança do ritual de iniciação Wý‘tý 

que insere a criança nas responsabilidades com a comunidade, além da mudança de status, da infância para 

juventude, o tornando sujeito chave na história do seu povo. O amadurecimento adquirido da criança pelo o 

ritual é importante na significação do povo Krikati, na qual é transmitido aos demais povos da região. No 

ritual a criança adquire o conhecimento do amuderecimento social e a influencia que exerce no seu grupo, e o 

contato direto que tem com sua própria cultura de modo sistemático e coletivo, por meio das danças, cantos e 

mitos que dão origem as festas. Além disso, a importância da compreensão do ritual Wý‘tý tem que ser 

etnográfica, apreendida pelo pesquisador em campo junto com o grupo pesquisado; analisada, assistida, 
vivenciada e ouvida. Outro modo de ver o ritual, segundo Van Gennep(1979), é observá-lo antes do seu fim, 

o ritual na sua trajetória completa. Por isso, deu se a importância em está convivendo diretamente com o 

grupo estudado, acompanhado o pré e pós ritual. Criando um elo de confiança entre o pesquisador e o 

pesquisado. O ritual Wý‘tý tem como marco crucial, transformar o que surgiu como sobrenatural para algo 

social (DA MATTA, 2000), ou seja, através da dramatização do ritual, o indivíduo reconhece o seu ―eu 

essencial‖, têm consciência da realidade, e assim troca de status social. É pela dramatização do ritual que 

tomamos consciência do meio e passamos a vê-las, como um sentindo, vale dizer, como seres sociais (DA 

MATTA, 2000, p.36). Algo essencial em ser discutido, está agregado no momento em que a criança é 

escolhida pela comunidade para representar o pintinho. Nessa ocasião, a humildade e a posição de igualdade 

do sujeito submetem ao estado liminar, concebe a criança o orgulho para representar e legitimar o motivo da 

sua escolha (TURNER, 1974). O ritual Wý‘tý transmite valores e conhecimentos para resolver os conflitos 
que existam na comunidade. O Wý‘tý discute com a comunidade a importância do coletivo para 

sobrevivência do grupo e a manutenção das tradições para memória dos guardiões e solidificação dos bens 

materiais e imateriais do grupo Krikati com a finalidade de reproduzir as relações sociais. Assim, o papel 

social desse ritual é determinar a importância da criança para comunidade e exteriorizar as mudanças sociais 

ocorrida com os indivíduos. Agregando valores importantes para sobrevivência do grupo e aproximação que 

o mesmo tem com os elementos essenciais da cultura indígena, portanto construindo o cotidiano e 

reafirmando sua origem e história do seu grupo étnico. 

 

Palavras-Chaves: Wý‘tý, Krikati, Criança. 
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ENTRE FACES: A MULHER SOB A OTICA DA IMPRENSA CAXIENSE ENTRE AS 1940-1970 

 

Orientando: Ronnie Cássio Coelho SILVA - Voluntário 

Acadêmico do curso de Pedagogia-CESC/UEMA 

 
Orientador: Profª. Esp. Jakson dos Santos RIBEIRO 

Profª. Departamento de História e Geografia CESC/UEMA 

 

O tema do trabalho é A condição Feminina na Cidade de Caxias entre as 1940-1970. MA. Tendo como 

problema, qual a representação construída através da prática discursiva dos jornais caxienses sobre o gênero 

feminino em suas paginas, ou seja, quais os perfis femininos construídos entre as décadas de 1940 1970 em 

Caxias-MA? Após a construção dessa problemática a presente pesquisa tinha como objetivo geral analisar 

como os discursos dos jornais representavam o gênero feminino em suas paginas, ou seja, como os periódicos 

através dos seus discursos representavam sexo feminino nas décadas de 1940 a 1970 em Caxias-MA. Diante 

desses elementos preliminares a presente pesquisa foi estruturada sob a justificativa, que o terreno de 

possibilidades que a Nova História Cultural proporcionou ao historiador, ele agora tem a oportunidade de 

está fazendo estudos sobre objetos que outrora fora silenciado pela historiografia tradicional. Nessa ótica, a 
maneira de ver a historia se entrelaçou por meandros da sociedade que foram caracterizando o campo 

historiográfico com o viés de novas perspectivas, novas formas de historicizar, de fazer história. Neste caso 

do gênero feminino em Caxias - MA nas décadas de 1940 a 1970 é factível por se tratar de uma abordagem 

ampliada da condição da mulher caxiense no sentido, principalmente pelo fato da cidade neste recorte 

temporal experimentava as novidades que a modernidade trazia, e que por sua vez influencia no 

comportamento dos sujeitos em especial da mulher. Além disso, a pesquisa se constituiu em um recorte 

espaço-temporal que inicia com na década de 1940 a 1970 em que Caxias estava experimentando novidades 

que vão desde a televisão ao telefone. Uma cidade de temporalidades, de contexto que por sua vez vão 

influenciar na construção das identidades de gênero feminino. Sendo um espaço temporal de reconfigurações 

identidárias tanto no âmbito da questão do gênero, como na composição familiar, no sentido de redefinições 

da funcionalidade do homem, sobretudo. Ao percorremos sobre os rastros do sexo feminino sobre a história 
nos deparamos com imagens discursivas que se reportam a ideia de ser mulher entre dois pólos, e que por sua 

vez, constituem em uma eterna dicotomia. A ideia da frágil ou forte, da vitima ou da culpada, que se 

repassam assim em temporalidades diversas sendo sempre tais construções discursivas tendo o homem como 

compositor dessa representação. No Brasil essa percepção sobre o feminino também se efetivou, nessa ótica 

dualista de identidades femininas, a imagem da mulher se configurou entre a puta e a santa. Uma 

representação que corresponde às imagens de Eva e Maria. Tal divinização da imagem da mulher vigorou no 

Brasil, principalmente na primeira metade do século XX com as mudanças que estavam ocorrendo no bojo 

das identidades de gênero. A centralização dos discursos em torno da figura feminina passou como uma 

forma de disseminar na mentalidade social a defesa de um ideal diante das tendências femininas de atuarem 

para além dos padrões aceitos, mais diretamente aos princípios religiosos. O culto mariano se processava 

como uma forma de preservar a moral, a defesa da virgindade que, por sua vez, estava se perdendo, como 

também a consolidação do ideal maternal para os lares brasileiros, ou seja, uma figura de mãe, mulher, 
esposa, que as mulheres deveriam seguir na sua prática cotidiana. A figura feminina, nesse sentido, é atrelada 

a ideia de mulher com amor maternal, uma máxima que perdura e que vai sendo naturalizada na sociedade 

brasileira como uma forma de legitimar a função da mulher no seio familiar e social da qual está inserido. Na 

perspectiva de um discurso conservador Andréa Lisly Gonçalves em seu livro História e Gênero (2006) 

aborda que é pertinente ainda à concepção que é natural a mulher exercer a função de dona de casa e que seus 

traços a influenciam para que ela ocupe a função de dona -de –casa. Logo por que os papeis sexuais tanto do 

homem quanto da mulher são construídos culturalmente, ou seja, a própria sociedade realiza esta função no 

seio social. Sobre essa perspectiva Foucault (2009) ratifica bem a questão de como os discursos são inerentes 

a uma sociedade e como eles fazem o regulamento da ordem social. Para o autor em toda sociedade a 

produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominarem seus 
acontecimentos aleatórios, esquivar sua pesada e temível materialidade. Foucault, (2009). Um dado 

interessante são os jornais de cunho católico que repassam a imagem de perfeição de alguns indivíduos, 

como as mulheres que apesar de estarem surfando nas ondas de transformações ainda se deparam com 

discursos conservadores que ratificam a idéia que a mulher nasceu para cuidar da casa. Como é o caso do 

Jornal Lar Católico que em 21 de janeiro de 1979, nº 03 traz como manchete do jornal uma noticia que 

engrandece o perfil de uma ―mulher total‖, no sentido de dedicar-se ao lar, ao seu marido que conserva os 

bons valores. O discurso do jornal é tendencioso no sentido de declarar que a perfeita mulher é aquela que 

não se deixou ser levada pelos movimentos de mudanças que estavam emergindo no seio social da época. Em 

Caxias essas mudanças que ocorriam nos grandes centros enfrentavam suas resistências por parte de uma 
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elite ainda arraigada nas tradições, principalmente em relação ao comportamento de homens e mulheres. [...] 

Percebe-se um empenho da sociedade caxiense em representar a mulher ideal em única palavra composta: 

esposa-mãe-dona-de-casa, que lhe delegava três funções e lhe apagava como um ser singular. Os jornais da 

cidade representavam a mulher ideal na figura da boa-dona-de-casa, que atua no âmbito privado. (PEREIRA, 

2006) Os discursos sobre a mulher ideal perpassam como uma única forma de perceber as mulheres. Nessa 
perspectiva o discurso religioso, tanto na esfera da Igreja como os discursos que foram produzidos pelo 

Semanário Católico o Cruzeiro vão subjetivar a mulher no ideal mariano. Sendo uma prática discursiva de o 

jornal religioso enfatizar o culto ao marianismo, como uma forma de preservar a tradição, mesmo que a 

realidade econômica social para as camadas menos abastadas exigisse outros modelos econômicos para 

garantir ―uma vida mínima de confortos‖ Aquelas que fugiam essa imagem traziam conotação adversa e uma 

imagem negativa na sociedade caxiense. Porém como afirma Santos, (2009) vai coexistir nesse contexto 

outros modelos de mulher que também fugiram ao perfil de mulher que foi traçado pelo semanário católico o 

Cruzeiro é o caso das mulheres vida fácil às prostitutas e cafetinas, que não eram vistas com bons olhos pela 

sociedade caxiense. Elas não expiravam confiança por vários aspectos dentre eles seus lugares de 

sociabilidades, no caso os prostíbulos. A presença dessas mulheres nos espaços citadinos de Caxias 

configurava como mulheres más que desrespeitavam as formas ideais de ser mulher na cidade na época da 

analise do trabalho. A construção do trabalho foi tributária de um arcabouço teórico que pudesse nos ajudar a 
entender acerca da mulher como agente participe da sociedade. Para isso nos debruçamos sobre as 

considerações de Perrot, As Mulheres ou os silêncios (2005), como Lypovetsky A terceira mulher (2000) que 

nos fala sobre a permanência e a revolução do feminino; Hobsbawm (1988) em Era dos Impérios; como Era 

dos Extremos (1995) em que o autor discute dentre muitos aspectos da contemporaneidade as mudanças que 

ocorre com o desenvolvimento sociocultural. O livro de Pedro Castelo Branco Mulheres Plurais (2005) foi 

um auxilio de grande valia para entendermos a condição feminina em Caxias. Em História das Mulheres no 

Brasil (2009) Priore, nos apoiamos com o embasamento teórico para compreendermos algumas práticas das 

mulheres caxienses. Nessa ótica, o trabalho contemplou livros de memórias e autobiografias referentes a 

indivíduos que vivenciaram as décadas que compreendem o recorte temporal da qual se propõe a analise, 

como as crônicas de uma grande dama da sociedade caxiense Dinir Silva, que escrevia para um jornal local, 

com um pseudônimo Minhas Histórias Selene de Maria (1997) volume I e II em que a mesma escrevia sobre 
vários aspectos, abordando temas como o casamento, família, patriotismo, amor e infância. Nesse sentido 

Chartier (1988) e Certeau (2008) que nos trouxeram considerações importantes, pois nos oportunizou 

realizarmos uma analise acerca da representação do gênero no bojo social através das práticas escritas de um 

grupo que escreve acerca da funcionalidade de cada sujeito social. Chartier com seu livro Historia Cultural: 

entre práticas e representações (1988) é deveras feliz quando nos coloca essa ideia de absolvição que o 

discurso pode ganhar e dar sentido ao que o sujeito interlocutor na teia de transmissão do discurso, ou 

melhor, a fonte receptora de uma ideia pronta e como tal se apropria de maneira ―natural‖ dessa denominação 

de ser, de ver agir e pensar na sua prática cotidiana. No caso de Michel de Certeau com a Invenção do 

Cotidiano volume 1 Artes de Fazer (2008) realça que a escrita, entendida como uma atividade concreta vem 

desde o surgimento da sociedade moderna ocidental afirmando-se como uma prática que privilegia a 

racionalidade, atribuindo o que seria atrasado e tradicional, neste caso, haveria uma desvalorização contínua 

da oralidade, uma atividade cada vez mais rejeitada por não concentrar em si os mesmos valores trazidos pela 
escrita. Em relação aos periódicos que utilizamos para compor a pesquisa debruçamo-nos sobre o jornal 

Cruzeiro um acervo próprio com 90 exemplares, Folha de Caxias, O Pioneiro, Nossa Terra, estes 

exemplares pertencentes ao acervo do Instituto Histórico de Caxias e Academia Caxiense de Letras. Como 

afirmamos anteriormente a pesquisa se insere na perspectiva da história cultural em possui uma visão micro 

dos aspectos da história. Em caso especial a própria condição feminina na sociedade caxiense, objeto de 

nossa análise. 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões e considerações sobre a masculinidade 

em Caxias a partir da análise do periódico religioso ―O Cruzeiro‖ entre os anos de 1941 a 1958. Nessa 

perspectiva, nos debruçamos sobre um aporte teórico que pudesse dar subsídios para a tessitura do nosso 

trabalho, no caso a chamada Nova História, em que tive como escolha de viés historiográfico a História 

Cultural como uma forma de projetar meu trabalho para o campo que pudesse me dar subsídios para 

colocações que propunha na construção do mesmo. Para isso, as considerações de Sandra Jatahy Pesavento, 

em História e história cultural (2005); Lynn Hunt, com A Nova História Cultural (2001); Peter Burke O que 

é história?(2005), José D‘ Assunção Barros tanto com O campo da história: especialidades e abordagens 
(2005) como suporte teórico, no caso do metodológico O projeto de pesquisa em História (2008); além de 

Michel de Certeau com A escrita da história (2002) e em especial, em dos seus textos de grande relevância 

para qualquer estudo Operação historiográfica; Durval Muniz de Albuquerque Júnior em seu mais 

extraordinário trabalho História: a arte de inventar o passado (2007).Estes textos me proporcionaram a 

aprendizagem de como historicizar os objetos de pesquisas, como se aborda, como se apaixona, o que é 

história na sua mais profunda função, como é ela em se tratando de ciência humana, como foi se estruturando 

ao longo das temporalidades, quem somos nós historiadores, o que precisamos para fazer história, como se 

deve escrever e para quem se escreve a historia. Além de uma lição fundamental na hora de escrever história 

que o conhecimento histórico parte de uma invenção da cultura particular, apesar de muitas vezes nós 

historiadores colocarmos traços ficcionais, nas nossas proposições na hora da escrita, a história propriamente 

dita jamais poderá manter uma distancia do real, dos fatos em sua dimensão mais ampla. Como bem nos 
coloca Albuquerque Junior (2007), não devemos esquecer que temos um compromisso com a produção do 

saber, que temos regras na produção do saber. Os métodos, mesmo na arte de inventar, devem perpassar 

como princípios básicos, para que não se perca seu caráter filosófico e político. O autor afirma que não 

podemos fugir ainda das limitações que os arquivos detêm. Assim, o ato de historicizar se processa quando 

os rastros são deixados pelos homens em seus contextos, em seus espaços de atuação como é caso do jornal 

Cruzeiro. Diante disso, todos os rastros deixados pelos homens, todas suas marcas, podem ser historicizáveis 

pelo artesão da Clio.  Para análise do discurso do Cruzeiro recorri às considerações de Foucault em A Ordem 

do Discurso (2009), em que o autor nos coloca que os discursos estão para ordem das coisas, eles exercem 

controle e procedimentos que funcionam, sobretudo, a título de princípios de classificação, de ordenação, de 

distribuição, como se tratasse, de submeter a uma dimensão do discurso. O gênero no caso é subjetivado 

conforme os interesses da igreja, ou seja, em modelos que pudessem exemplificar a melhor forma de ser 

homem e ser mulher no presente recorte temporal. Nessa dimensão dos discursos, Foucault ainda foi 
relevante também em  Microfísica do Poder (2002) e Vigiar e Punir (2004), pois o Jornal o Cruzeiro 

mantinha o ideal normatizador da sociedade caxiense, o que pude entender como os discursos eram forjados 

para produzir esse ideal na prática cotidiana dos caxienses. Sobre a ideia de gênero recorri às considerações 

de Joan Scott em Gênero: uma categoria útil de analise histórica (1995) e Andréa Lisly Gonçalves, em 

História e Gênero (2006) em que vão nos colocar que a natureza relacional da construção das definições de 

feminino e masculino é apontada, nos discursos sobre a égide de interesses e que os mesmos são muitas 

vezes legitimado por homens e mulheres de forma desigual e inata, e que as diferenças entre o feminino e o 

masculino foram socialmente construídas. Para Scott (1995), em caso particular, ela nos aponta que a 

teorização do gênero é desenvolvida como uma forma primária de dar significado às relações de poder. O 

gênero não é um único campo, mas ele parece ter sido uma forma persistente e recorrente de possibilitar a 

significação do poder no ocidente, nas tradições judaico-cristãs. Ao que se refere à identidade dos homens foi 
indispensável às considerações de Stuart Hall em A identidade cultural na pós-modernidade (2006) e Tomaz 

Tadeu da Silva em Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais (2000), onde vamos perceber 

que a identidade é na verdade relacional e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica 

relativamente a outras identidades. A identidade, portanto, é formada através de processos inconscientes, e 

não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento como o Cruzeiro procurava codificar em 

seus discursos em relação à condição de homens e mulheres. Em relação à identidade masculina, que também 

é enfatizada nos discursos do periódico religioso nos respaldamos em Durval Muniz de Albuquerque Júnior, 

com Nordestino: a invenção do falo-uma história do gênero masculino (Nordeste 1920-194), como também 

as colocações de Pedro Vilarinho Castelo Branco em História e masculinidades: a prática escriturística dos 
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literatos e as vivencias masculinas no inicio do século XX e que focam a ideia de masculinidade enquanto 

objeto de pesquisa e reflexão teórica no campo historiográfico. Como também nos coloca que a representação 

da masculinidade foi se constituindo ao longo do século XX entre uma identidade hegemônica a uma 

formação de uma identidade sensível. Desta forma o presente trabalho tem como objetivo geral entender os 

discursos qualificadores que são atribuídos ao homem caxiense entre os anos de 1941 a 1958 em defesa de 
uma identidade masculina santificada, na medida em que visar analisar do homem através do jornal o 

Cruzeiro, um jornal que circulava em Caxias na primeira metade do século XX e que traziam em suas folhas 

informativas um discurso e uma imagem sobre o sexo masculino para sociedade caxiense da época como 

modelo e ser seguido. Na proposta de abarcar essa masculinidade emergente na primeira metade do século 

XX, o discurso do o Cruzeiro é personifica com as percepções tradicionais, a visão de homem, como se deve 

ser um, e mais especificamente o homem caxiense. Mais é valido ressaltar que não é possível potencializar 

em demasia a imagem de um modelo de homem, pois, como bem ressalta no jornal poderiam ocorrer 

incongruências na idealidade do ser homem. O jornal procura denotar no bojo de seus discursos, sobre a ideia 

de ser homem que sua potencialidade seu heroísmo que ainda era persistente na nova identidade masculina, 

porem novas características, novas atitudes, novas formas de olhar sua própria prática de agir no seu 

cotidiano se entrelaçavam em outras perspectivas. Nesse sentido Castelo Branco (2008), afirma que a 

potencialização do homem via a heroicização apresenta-se, no domínio cultural, como exacerbação dos 
valores que passam a se construir em torno dos signos masculinos, que se tornam vetores significativos da 

construção e do reforço as hierarquias sociais e fonte de legitimação. Nesse contexto, as disputas em torno da 

masculinidade, ou a concorrência entre distintas formas de masculinidade operantes dão o diapasão das lutas 

pelo poder, que  se associam da maneira mais intensa à rápida e quase vertiginosa ebulição dos lugares 

sociais ocupados. Na ordem dos discursos do Cruzeiro a identidade masculina é fabricada como forma 

natural em que muitos estariam prontos para homens assumirem esse ideal. O jornal mapeia formas de 

significar e elaborar discursivamente o mundo masculino e percebesse as novas formas masculinas de ser, 

mas não possibilita existir uma abertura para despersonificação completa da identidade masculina, pois ainda 

é necessário enaltecer as qualidades de homem, nesse contexto em que nossa análise se debruça à 

mentalidade é que o sujeito masculino deve ainda permanecer como individuo de relevância social e familiar. 

A sociedade, em casos particulares, mas bastante presente em muitos espaços geográficos, inclusive em 
Caxias, vivia uma horizontalização social de gênero, ou seja, já era perceptível em algumas práticas de 

muitos citadinos a ideia de igualdade de direitos entre homem e mulher. Os discursos do periódico religioso 

versam sobre a identidade como forma de salientar, que as mudanças que se processam no cotidiano da 

modernidade, e que foi se constituindo, possibilitaram não o aprimoramento das identidades de homens e 

mulheres, mas desqualificaram essas identidades, que precisam de orientações moral e religiosa para cumprir 

seus papeis de maneira natural.  A ideia de poder que envolve a escrita no jornal é que possibilita a 

qualificação de identidades no campo discursivo à concretização de papéis, onde homens e mulheres são 

locados em lugares definidos e visto como naturais. É preciso pôr em questão, novamente, essas sínteses 

acabadas [...]. É preciso desalojar essas formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o hábito de 

interligar os discursos do homem. É preciso expulsa-las das sombras onde reinam. [...] É preciso também que 

nos inquietemos diante de certos recortes e agrupamentos que já nos são familiares. As representações 

normativas que foram vinculadas pelos discursos do Jornal Cruzeiro se tornaram, no desenrolar de nossa 
pesquisa, focos centrais, sempre nos atentando para as representações normatizadas, que os discursos do 

jornal centravam, ou seja, sobre gênero masculino. Na esteira das considerações o Cruzeiro sempre 

apresentava seus discursos representações bem definidas acerca do modelo masculino para homens para os 

homens caxienses, que por sua vez reprova a adoção de modelos fora ao que eram estabelecidos pelos 

eclesiásticos caxienses. O Cruzeiro diante do seu universo cultural forjava através de seus discursos 

representações sobre as funções de gênero, mas especificamente sobre o masculino, que em muitos casos não 

se corporificava na prática cotidiana do cenário caxiense, pois os comportamentos apontados pelos discursos 

no jornal religioso se projetavam de um ideal para um real. O Cruzeiro dessa forma normatizava em seus 

discursos identidades, representações sobre como deviam ser um homem, na medida em que pudesse 

corresponder aos anseios de um espaço social, de um grupo social ativo e com expressiva representatividade 

no bojo das relações dos sujeitos, no caso a Igreja Católica Caxiense.  
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Na realidade atual, percebe-se que o indivíduo luta incansavelmente para conquistar seu espaço na busca por 

progresso e estabilidade financeira, com a finalidade maior de alcançar um determinado patamar de 

tranqüilidade. Esta corrida incessante por qualidade de vida por vezes demanda sacrifícios como, por 

exemplo, noites em claro. Quando a situação envolve uma família com crianças se torna mais delicada, pois a 

impossibilidade de acompanhá-los nas tarefas escolares e diárias também são consequências dessa realidade 

desencadeando situações e desorganização inclusive de ordem fisiológica para as próprias crianças 
desenvolvendo hábitos que dificultam seu desenvolvimento cognitivo e atuação no ambiente escolar. Nessa 

perspectiva, o corpo e a mente necessitam de uma boa noite de sono sendo este o mecanismo precípuo para 

que o cérebro não só processe informações vivenciadas ao longo do dia, mas, que estas sejam absorvidas e 

efetivamente internalizadas, tendo o sono assim uma função restauradora. Sendo assim, a natureza deste 

trabalho é como a escola pode trabalhar para conscientizar as famílias de que os hábitos do sono podem 

influenciar no rendimento escolar da criança enquanto aluno. Os objetivos do presente trabalho seguem com 

suas respectivas abordagens  fundamentações inerentes. Sono e aprendizagem. O sono é caracterizado como 

responsável pela restauração do organismo depois de um dia intenso de atividades oriundas de uma realidade 

onde a efemeridade dos acontecimentos atribui grande valor ao desenvolvimento das mesmas. Para melhor 

compreensão desta proposta e em virtude de nossa finalidade é importante mencionar os significados do sono 

e do descanso que dentre outros conceitos e segundo (Ferreira, 2001) são respectivamente definidos como 
―vontade ou precisão de dormir‖ e ―repouso, sossego‖. Pesquisas revelam que o sono apresenta em toda sua 

ocorrência, características próprias e certa heterogeneidade mesclando-se em dois estágios que acontecem 

distintamente denominados de REM ou sono-paradoxal e o NÃO REM ou não paradoxal. A palavra REM 

deriva do termo Rapid Eye Movement que vem a ser de extrema importância ocupando 20% do tempo total 

do sono, enquanto que o sono Não REM é configurado pelo que resta dividido ainda em quatro estágios. 

Quanto à importância desse ciclo ressalta Valle (2010 apud Villas Boas & Valladares, 2007, p.28), o sono é 

uma condição especial ativa, gerado por regiões específicas do cérebro, de ocorrências cíclicas, alternando-se 

entre atividade menor (sono Não REM) e maior (sono REM), objetivando a manutenção da vida. De extrema 

importância é compreender-se que o sono estabelece e condiciona a vida humana em todos os seus contextos 

sociais e necessariamente física e cognitiva, sendo assim, o sono é precípuo desde a concepção quando se 

observa apenas uma célula no útero materno. É justamente nesta fase onde mais se desenvolve o nascituro 

que ocorrem processos complexos que englobam desde a construção psíquica e física até um ser inteiro com 
características peculiares. Nesta perspectiva, a natureza deste trabalho é demonstrar por meio desta 

abordagem o quanto a falta do sono interfere na aprendizagem na medida em que crianças, em idade escolar 

principalmente nas séries iniciais, quando não dormem ou não usufruem bem do período que disponibilizam 

para dormir consequentemente terão afetados o humor, o comportamento e que, ocorrendo tal situação com 

freqüência geram o stress causando ainda, isolamento e desinteresse pelas atividades escolares, ou seja, o 

sono é preponderante para que haja revigoramento e restauração, física, mental e cognitiva. Dessa forma, este 

trabalho aponta duas possibilidades sendo, a conscientização e a responsabilidade da família quanto a 

organizar e administrar a vida doméstica de forma que os horários não interfiram no sono das crianças e 

consequentemente em seu desenvolvimento cognitivo, pois a contemplação de padrões mínimos de horas, 

apesar da quantidade destas sofrerem variações de idade a idade e de organismo para organismo 

caracterizando ainda os hábitos noturnos e diurnos inclusive em crianças, e, quando esta se dá pela permuta 
de um horário pelo outro pode acarretar outros problemas como ressalta a Dra. Márcia Pradella (Agmont, 

2010) ―A falta de sono altera o humor, o comportamento e o aprendizado do jovem, além de baixar as 

defesas imunológicas do seu corpo‖, e ainda, o sono regular conforme afirma Agmont (2010) quando diz 

que, no Brasil, uma investigação recém apresentada pelo Instituto Glia, em Ribeirão Preto, no interior 

paulista, mostra que as crianças e adolescentes que dormem mais de oito horas por noite apresentam quase o 

dobro de chances de ter uma cuca mais sadia e um boletim nota 10, em comparação com os que descansam 

menos do que isso. E a segunda, é a de atividades que envolvam toda a família contribuindo com a alteração 

de hábitos, desenvolvendo nova rotina que respeite as necessidades e desenvolvimento das crianças. A 

fisiologia do cérebro, aspectos neurocognitivos e suas relações com o sono. O cérebro é caracterizado 
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como o principal órgão do corpo humano por depender dele funcionamentos mais complexos como o do 

sistema nervoso central, aos mais simples como os sensoriais, a visão, audição, tato, paladar e olfato. Nessa 

perspectiva e no que trata da fisiologia cerebral, este tem por mais importante função servir como estrutura 

subjacente da mente. Quanto à estrutura biológica é a geradora e mantenedora de controle dos 

comportamentos que promovem o bem-estar do ser seja ativando músculos ou produzindo substâncias 
químicas para que isso ocorra, contudo, para o bom desempenho de suas funções e partindo-se do princípio 

de que a estrutura do cérebro, sua constituição e funcionamento interferem e definem no processo de 

aprendizagem de qualquer ser, que esta abordagem se torna de relevante conhecimento e compreensão. Em 

sua inerente complexidade, o cérebro é constituído por células chamadas de neurônios ligados por meio de 

um axônio a um dendrito, a essa ligação denominamos de sinapses. Nesse processo as informações vêm em 

forma de impulsos elétricos que são passados de um neurônio para outro através de neurotransmissores que 

são ―substâncias químicas que transmitem estímulos elétricos entre os neurônios‖ (Ferber, 2008, p.15), e 

ainda, o sono interfere de forma preponderante nesse mecanismo como ratifica o texto ―[...] que as pessoas 

dormem para que as sinapses possam diminuir e prepará-las para uma nova rodada de aprendizado e 

fortalecimento sináptico.‖ (Cochilo, 2010). Não obstante, a inteligência que interfere e participa nesse 

processo de aprendizagem torna-se fator relevante de compreensão o que através de específicos estudos sobre 

a inteligência, cientistas inculcados com seus diferentes níveis, buscaram saciar suas curiosidades através de 
imagens de ressonância magnética para assim visualizar como os diferentes tipos de inteligência resolvem 

um determinado problema. Observa-se como afirma Marcela Buscato (2009) ―os diferentes níveis de 

inteligência seriam causados por variações nesses caminhos das informações. Algumas pessoas teriam rotas 

mais rápidas e atalhos‖. Observando por este ângulo é relevante considerarmos que para que estes caminhos 

se efetivem de forma sustentável, o cérebro deve estar em perfeitas condições e o descanso advindo do sono 

se torna uma fiel ferramenta neste processo, sendo assim, o mapa da inteligência se dá pela captação de 

dados, iniciando o processamento através da visão e da audição, conduzidos aos lobos temporal e occipital do 

cérebro. Encaminhados ao lobo parietal, os impulsos nervosos ganham significados concretos, nesse 

momento a formação de conceitos é efetivado. A elaboração de hipótese se dará nos lobos parietal e frontal, 

gerando soluções de problemas. Solucionado o problema, uma estrutura chamada de ―cingulado anterior, 

envia sinais para que as demais áreas parem de pensar no mesmo‖ como afirma à neurologista e vice-
presidente da Associação Brasileira do Sono Andréa Bacelar (apud Agmont, 2010) ―a consolidação da 

memória acontece quando a pessoa está dormindo. Se ela não dorme, muito do que estudou não vai ficar 

devidamente registrado, por mais que se esforce.‖ Em meio á estrutura cerebral propriamente dita e todo seu 

mecanismo para efetivação da aprendizagem ocorre ainda outro processo denominado de plasticidade neural 

e a aprendizagem é um dos produtos dessa plasticidade tendo o sono papel relevante nessa aquisição como 

corrobora Valle (2010) A plasticidade neural é a capacidade, que se observa no Sistema Nervoso, de 

processar adaptações perante novas situações. A aprendizagem representa uma forma de plasticidade neural, 

uma vez que ocorre a partir da consolidação da memória, tendo o sono importância fundamental nesse 

processo. Outro aspecto a ser considerado com mesmo grau de importância e relevância é o que a 

neuropediatra Márcia Pradella-Hallinan (apud Agmont, 2010), responsável pelo setor de Pediatria do 

Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) elucida quando afirma, ―as noites mal 

dormidas podem acarretar também problemas de estatura em adolescentes, por causa da alteração na 
produção do hormônio do crescimento, que acontece durante o sono e é responsável pelo estirão da 

puberdade.‖ Diante do exposto, evidencia-se o caráter primordial que o sono exerce também no desempenho 

cerebral através das transmissões neurais durante o mesmo fluindo de maneira a corroborar não só para a 

consolidação da memória, mas também para o crescimento e desenvolvimento físico e cognitivo. Família e 

conseqüências de hábitos inadequados de sono. Em virtude do imediatismo dominante em todo e qualquer 

esfera social, é notório e por vezes inevitável se adquirir hábitos não saudáveis. Não obstante, as crianças tem 

se tornado vítimas dessa realidade em conseqüência do escasso tempo e atenção disponibilizada por seus 

familiares, e principalmente pelos próprios pais em sua grande maioria, considerando que estes como 

provedores do lar se ausentam por necessidades maiores. Esse contexto, de uma forma ou de outra, acaba por 

influenciar e/ou interferir nos horários que as crianças precisam se recolher para dormir e para despertar, 

acarretando ainda desordem em todas as tarefas diárias da própria criança gerando transtornos principalmente 
quando esta estuda no turno matutino e Agmont (2010) ressalta; ―a imaturidade neuronal faz com que a 

criança precise de mais tempo de sono, ou seja, quanto menor a idade, maior a necessidade de dormir. E 

ainda, um recém-nascido chega a dormir cerca de 20 horas por dia. A partir dos 3 ou 4 anos de idade, são 

necessárias de 11 a 12 horas de repouso ininterrupto. Aos 9 anos, a criança já pode dormir só dez horas, mas 

não antes dessa idade. Sendo assim, e considerando o anteriormente exposto, a criança que dorme tarde, com 

certeza apresentará dificuldade em manter-se acordada e nesse sentido a assertiva de Valle (2010) corrobora 

quando afirma que, ―na vida diária o sono interfere no humor, na memória, na atenção, nos registros 

sensoriais, no raciocínio, enfim nos aspectos cognitivos que relacionam uma pessoa ao seu ambiente e que 

determina a qualidade de seu desempenho e sua saúde‖. Sabemos então que, o sono é um reparador, um 
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restaurador de energia física e mental para a criança pois, sem ele conforme alude Carvalho (2010) ―a 

privação do sono é um fenômeno comum e, para além das suas conseqüências potencialmente fatais, afeta-

nos na nossa capacidade de memorizar e, consequentemente, na capacidade de aprender‖. Diante do exposto, 

pode-se considerar que o sono é uma necessidade precípua e inerente ao ser humano sendo este um dos 

fatores preponderantes na aquisição da aprendizagem e que o homem necessita rever seus hábitos, condições 
físicas e mentais, pois, na busca incessante de seus anseios, desejos e sonhos, a  privação do sono, embasadas 

nas abordagens apresentadas podem causar perdas e danos irreparáveis. No que trata a metodologia, este se 

desenvolveu a partir da pesquisa das abordagens qualitativa tendo em vista considerar-se que há uma relação 

dialética e dinâmica entre a criança e o mundo que a cerca para proporcionar familiarização e explicitação do 

problema. A pesquisa explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 

de déficit de aprendizagem nas escolas. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos adotados foram 

utilizadas pesquisas bibliográficas, pois recorremos a livros, artigos, artigos de periódicos e via internet com 

consultas a revistas eletrônicas e sites de busca, e ainda, à pesquisa documental considerando que parte do 

material não recebeu tratamento analítico. Por meio da bibliografia levantada foram apresentados argumentos 

que apontam e evidenciam o quanto o sono é preponderante e primordial na aquisição e efetivação da 

aprendizagem. 

 
Palavras-chave: Sono. Aprendizagem. Família. 
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APRENDENDO A VIDA: histórias de professores maranhenses 

 

Orientanda: Raing Rayg de Araújo Oliveira – Voluntária 

 

Orientadora: Drª. Salânia Maria Barbosa MELO  
Professora do Curso de História do CESC-UEMA 

 

A biografia pode ser vista como gênero que surgiu no século XVIII, pós Revolução Francesa, quando os 

direitos individuais passam a fazer parte das exigências de todos, muito embora, antes mesmo, na 

Antiguidade já se fizesse distinção entre História e Biografia, como fez Tucídides, quando trouxe seus 

personagens de guerra e ―[...] deu a palavra a seus atores a fim de que eles exprimissem análises sobre 

suas próprias ações‖, conforme o olhar de Priore (2009). A biografia enquanto escrita de uma dada 

trajetória, migrou do terreno do historiador para a área de diletantismo, de profissionais das diferentes 

atuações, do jornalista ao folhetim popular, que fabricam histórias de vida, à caça de personalidades 

efêmeras de fama e sucesso, tal o tempo do pisca-pisca. Retornou ao canteiro da História, por imposição 

do rigor científico, a partir de um questionamento, de uma cronologia, de fatos, de uma problematização 

que traz ao historiador a necessidade de querer entender como a trajetória de vida de um sujeito pode 
funcionar como um microcosmo por onde vislumbra enxergar a sociedade do período estudado. A 

biografia quis-se por intermédio de um corpus documental, para garantir os estatutos desta ciência, 

quando se refere ao dito e ao escrito, como afirma Le Goff (1999) ―a biografia é um modo particular de 

fazer história‖. Este gênero insere a personagem em seu contexto político e sócio-cultural, possibilitando 

uma análise com os novos aportes teóricos e metodológicos, e ainda da pluralidade de fontes que a 

História trouxe para si, como por exemplo, da História Oral. Buscando talvez remexer nestes armazéns de 

antigos guardados, trajetórias individuais que requerem visibilidade ou notoriedade, como fez Ruy Castro 

quando trouxe Nelson Rodrigues, pelo ―buraco da fechadura‖ de um ―Anjo Pornográfico‖ (1992) ou 

Garrincha, o ―herói tragicamente humano, a alegria do povo, o anjo das pernas tortas‖ como uma ―Estrela 

Solitária‖ (1995), apresentando, desta maneira o Brasil pelos pormenores meticulosos da vida dos seus 

biografados, que só o cuidado particular de sua experiência foi capaz de pinçar, ou ainda, Carlo Ginzburg 
(1987) que pesquisou a cultura popular na voz silenciada do moleiro Menocchio identificado como da 

seita dos Friuli, que a Igreja havia afastado para muito distante dos olhos dos pesquisadores. A 

redescoberta da biografia remete principalmente a experiências no campo da história atenta ao 

‗cotidiano‘, a ‗subjetividades outras‘: por exemplo, a história oral, os estudos sobre cultura popular e a 

história das mulheres. O desejo de estender o campo da história, de trazer para o primeiro plano os 

excluídos da memória, reabriu o debate sobre o valor do método biográfico. A biografia histórica coloca o 

indivíduo no centro das atenções do historiador, por norma do ofício, traz o objeto para o lugar onde pode 

ser mais focado, percebendo que o contexto irá explicitar o ambiente do vivido, expondo assim a 

diferença entre a biografia literária e a biografia histórica, e clareando o objeto ora posto para visualizar a 

história do Maranhão, amparada por historiadores como Mário Meireles, Milson Coutinho, Carlos Lima, 

Marcelo Cherche Galves, José Henrique Borralho e Jordânia Maria Pessoa. Pretende-se, neste caso 

específico, recuperar para a escrita, a trajetória de professores que a memória oral local teima em não 
colocá-los em um canto qualquer da História, para tal exercício faz-se necessário uma reconstrução 

analítica, para situá-la melhor no seu tempo, para torná-lo mais visível, mais palpável, para vê-lo diferente 

de nós, utilizando fontes por onde brotaram os filetes de análise, como diz GINZBURG: Graças a [...] 

documentação, temos condições de saber quais eram suas leituras e discussões, pensamentos e 

sentimentos: temores, esperanças, ironias, raivas, desesperos. De vez em quando as fontes, tão diretas, o 

trazem muito perto de nós: é um homem como nós, é um de nós. (1987, p. 12). A possibilidade de 

trabalhar historicamente com Biografia me inquietou, por receio de adentrar, por campo quase que 

totalmente desconhecido, ou ainda, como terreno alheio, mas como os desafios de maiores conhecimentos 

na História encontram em mim, casa e morada, vislumbro limpar o olhar para enxergar melhor o sujeito 

na pesquisa histórica, através do qual amplie a minha visão sobre a Educação no Maranhão, com sujeitos 

das cidades de Caxias e de Buriti Bravo, municípios maranhenses que guardam particularidades históricas 
que a educação auxiliará desvendá-los e que serão capazes de nos fazer compreender a espacialidade e a 

temporalidade vivida para análise, por onde o historiador faz suas andanças. Quando Le Goff (1999), em 

seu ―São Luís‖, firma o percurso ímpar desta obra magistral, indaga positivamente, ―Ora, que objeto, 

mais e melhor que uma personagem, cristaliza em torno de si o conjunto de seu meio e o conjunto dos 

domínios que o historiador traça no campo do saber histórico?‖, me auxilia compreender que para 

objetivar esta pesquisa é preciso cristalizar os personagens que serão biografados para conseguir 

visualizar as várias histórias maranhenses, e transcorrer vidas dedicadas à educação. Para desenvolver o 

presente projeto será adotada a pesquisa qualitativa e histórica, mas, comprometida com a 

problematização, com a dúvida, com a incerteza e com a consciência do não saber, tudo isto na 
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compreensão de GARCIA (2001), é o que nos instiga a pesquisar, e desta maneira, podemos aprender 

algo que antes não sabíamos. Percorrer as Histórias de Vida, para biografar, professores, é investigar uma 

atividade humana e tentar compreendê-la nos suas temporalidades e espaços, isto exigirá do historiador 

um olhar acurado sobre as várias fontes localizadas em sua caminhada, somente esta experiência 

permitirá construir objetos tidos anteriormente como não pesquisáveis, como salienta NUNES 
(1992),‖....a recriação de alguns objetos mais focalizados e paradoxalmente pouco conhecidos da 

história‖. A pesquisa qualitativa se configura em satisfazer a subjetividade que a própria pesquisa hoje 

faculta. Adentrar pelo campo da Biografia Histórica é procurar compreender as múltiplas formas de 

análise histórica. Na pesquisa qualitativa, conforme Chizzotti (2005), existe uma relação dinâmica entre o 

real e o sujeito, este fundamentado pela interdependência entre o objeto e o sujeito, entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito. Esta pesquisa terá como guia a História Cultural, ―campo 

historiográfico que se torna mais preciso e evidente a partir das últimas décadas do século XX‖ (Barros, 

2004, p.55), e no manejo das diversas fontes como jornais da época depoimentos de testemunhas que 

vivenciaram esse momento histórico. O recorte temporal que foca o olhar a partir da década de 1910 até 

1990, no Maranhão, destacando a importância dada às entrevistas buscadas com professores/educadores. 

Dentre a multiplicidade de fontes, a História Oral será utilizada como uma metodologia de busca, no 

tempo e no espaço com o desejo de encontrar respostas aos questionamentos que norteiam este trabalho. 
Para tanto, as narrativas dos professores anteriormente mapeados ou escolhidos em função da relação com 

a temática pesquisada, atentando para o fato de que o sujeito entrevistado vive o passado naquele presente 

em que chego e remexo seus guardados de outros tempos e seus esquecimentos muitas vezes propositais, 

certo de que, naquele momento de reviravolta no tempo, o que ele narra já não é mais o acontecido e sim 

o que seu achado de lembranças foi capaz de evidenciar, destacando que, através da História Oral, a 

palavra de quem viveu uma determinada história ganha importância ímpar, uma espécie de recuperação 

ou reinvenção do passado, no dizer de Catroga (2009, p. 7), ―o homem conta histórias como protesto 

contra a sua finitude‖. Neste sentido, contextualizar o Maranhão no transcorrer de quase todo o século 

XX, é perpassar os caminhos da educação, por onde andaram muitas professoras, das quais a professora 

Filomena Machado Teixeira, mais conhecida como ―Tia Filozinha‖, que nasceu em 1910 no Engenho 

D‘Água, no município de Caxias-MA e viveu até 1995, filha de um cassaco que trabalhou na Estrada de 
Ferro que liga a sua cidade a Teresina, capital do Piauí; com uma boleira, que ajudou o marido a sustentar 

sua família, com os bolos que produzia e vendia nos serenos dos bailes ou nas ruas; expondo assim as 

contradições sociais e econômicas da terra de Gonçalves Dias, quando as mulheres não eram somente 

donas de casa ou ―pipiras das fábricas‖, mas também aparecem desarranjando o cenário urbano com seus 

―quibanes‖ de bolos e doces, num constante vai-e-vem. Neste sentido, buscaremos, primeiro analisar as 

conceituações teóricas da biografia histórica e construir a biografia de professores que contribuíram com 

a história da educação no Estado do Maranhão, iniciando a partir de uma inquietação que necessita de 

resposta. Como uma história de vida pode contribuir para compreensão de uma sociedade?. 

 

Palavras- chave: biografia, histórias de vida, educação  
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O BLOCO AFRO AKOMABU COMO ESPAÇO DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE E DA 

AUTO-ESTIMA NEGRA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Orientada: Grace Kelly Silva Sobral Souza – Voluntária. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão  
 

Orientador: Carlos Benedito Rodrigues da Silva 

Profº. Dr. do Departamento de Sociologia e Antropologia/ Profº. Dr do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais-PPGCS/ Coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros-NEAB-UFMA 

 

O Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN  – MA) é a primeira organização do Movimento Negro no 

estado, criado em 1979. Além de ser um espaço de combate ao racismo, o CCN desenvolve, também, uma 

série de atividades relacionadas visando o fortalecimento da identidade negra e a valorização dos elementos 

de matriz africana presentes na cultura brasileira. Com essa linha de pensamento foi criado em 1984 o Bloco 

Afro Akomabu, que se apresenta durante o carnaval com temas que reverenciam a importância do povo 

negro no Maranhão. Nosso objetivo é estudar as contribuições do Bloco Afro Akomabu enquanto 

instrumento de transmissão e valorização da cultura de matriz africana entre crianças e adolescentes negros e 
o grau de conhecimento adquiridos por esses grupos, a partir de suas participações, tanto nos ensaios do 

bloco para o carnaval, como nas atividades desenvolvidas pelo CCN ao longo do ano. Este trabalho resulta de 

uma série de inquietações acerca do papel que o Bloco Afro Akomabu desempenha em seu esforço de 

preservação e transmissão do patrimônio cultural afro-brasileiro, a partir da memória coletiva, expressada 

através do ritmo afoxé, da dança, e do conteúdo das letras, cujas músicas são cantadas antes e durante o 

carnaval. Retratando a história de lutas e conquistas de um povo historicamente discriminado e que tem as 

suas manifestações culturais desvalorizadas no processo histórico de construção do Brasil. O nome Akomabu 

teria sido dado, segundo integrantes do CCN, por um africano da República do Benin que esteve em São Luis  

na década de oitenta. Segundo ele, a palavra Akomabu significa ―a cultura não deve morrer‖. O bloco foi 

criado no dia 03 de março de 1984, pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão, como uma das formas de 

combate à discriminação racial e de valorização da identidade negra. Possuindo sede no Bairro do João 
Paulo, o Bloco é composto também por moradores de diversas outras regiões da periferia de São Luis, em 

particular, por crianças e adolescentes negros (as). Portanto, neste contexto, o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à preservação da cultura negra torna-se indispensável por contribuir para o fortalecimento da 

auto-estima do grupo étnico afro-descendente e para o rompimento das barreiras sociais impostas pela 

discriminação racial através do reconhecimento da importância das contribuições de seus antepassados ao 

longo da história de formação da sociedade brasileira. A sede do CCN-MA funciona atualmente em um 

antigo depósito de escravizados, em um casarão fortificado onde, à época de sua utilização original não 

existiam as mínimas condições de sobrevivência (iluminação, ventilação, higiene, alimentação, entre outros). 

Após uma série de reformas feitas com o objetivo de sediar a entidade passou a ser utilizada como espaço de 

produção cultural e política no combate ao racismo e no resgate da auto-estima negra. O Centro de Cultura 

Negra (sede dos ensaios do Bloco Afro Akomabu) volta seu olhar especialmente à questão do negro no 

contexto social atual, construindo projetos, palestras e oficinas para crianças, jovens e adultos principalmente 
do seu entorno. Em se tratando do Bloco Afro Akomabu, o CCN utiliza-o como meio de propagação da 

cultura negra da Maranhão,  principalmente quando se utiliza do afoxé (manifestação afro-brasileira com 

raízes ioruba, que significa:  A – prefixo nominal;  FO –dizer; XÉ – realizar-se), com o ritmo contagiante dos 

instrumentos: atabaque, agogô, cabaça, marcação, tumbadora e timbau e com as letras cantadas em melodias 

perfeitas que mostram a história e a beleza de ser negro. Porém, além de ser uma forma de expressar a cultura 

afro-maranhense em épocas de carnaval, o Akomabu também contribui enquanto espaço educativo não-

formal, no sentindo de trazer aos integrantes do bloco, os batuques, a musicalidade e a dança, elementos para 

o fortalecimento da negritude. A identidade étnica pode ser entendida como meio de compreensão que um 

indivíduo tem de si com base no sentimento de pertencimento a um grupo social, podendo expressar seus 

significados a partir da linguagem e dos símbolos construídos com base no contexto social a que o mesmo faz 

parte. As identidades étnicas e culturais se inter-relacionam na medida em que se cruzam mutuamente em um 
processo de valorização tanto dos traços raciais, quanto das manifestações étnicas populares. Assim como 

reggae, o tambor de crioula e a capoeira o Akomabu e as manifestações culturais de matrizes africanas detém 

um caráter educativo que precisa ser reconhecida por outras instâncias além do movimento negro.A educação 

aqui se dá de forma espontânea e não-formal, pois é a partir da música e da dança que ela se consolida. 

Talvez por este motivo ainda sejam poucos os trabalhos científicos desenvolvidos com o intuito de estudar as 

manifestações afro-maranhenses com enfoque pedagógico e cultural. É com a intenção, portanto, de suprir 

esta lacuna, que nos propomos a analisar até que ponto o Bloco Afro Akomabu está atendendo aos objetivos 

traçados pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão, especialmente no que diz respeito às crianças e 

adolescentes, que vivem situações de exclusão e discriminação impostas pelo racismo. Como objetivos, 
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portanto, abrangemos sobretudo investigar as ações desenvolvida pelo Centro de Cultura Negra do 

Maranhão, como espaço de fortalecimento da cultura e identidade negra; compreender as mensagens 

transmitidas pelo repertório musical do Bloco Afro Akomabu; identificar de que maneira as crianças e 

adolescentes integrantes do Bloco Afro Akomabu assimilam as mensagens transmitidas na música e no 

ritmo; a importância do Bloco Afro Akomabu para o fortalecimento auto estima de crianças e adolescentes 
afro maranhenses. Como metodologia utilizou-se de levantamento, leitura, análise de livros, teses, 

dissertações, artigos científicos, periódicos, livros didáticos, material eletrônico e/ou publicitário relacionados 

ao objeto de estudo, bem como o posterior fichamento e sistematização destes conteúdos para que integrem a 

fundamentação teórica da pesquisa. Para os resultados iniciais foi feito resgate histórico do bloco apontando  

as temáticas já trabalhadas bem como letras das músicas.  

 

Palavras  – Chaves: Bloco Afro Akomabu; Cultura Afro-maranhense; Identidade; Autoestima; Centro de 

Cultura Negra 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE OSTRAS (Mollusca, Bivalvia) DA PRAIA DO ARAÇAGY 

EM SÃO LUIS (MA) 

 

Orientada: Annilde dos Santos SOUSA 

Aluna do Curso de Especialização em Vigilância Sanitária dos Alimentos - UEMA 
 

Orientadora: Lenka de Morais LACERDA 

Coordenadora do Curso de Especialização em Vigilância Sanitária dos Alimentos 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

 

Co-orientadora: Raimunda Nonata FORTES NETA 

Professora (Adjunto I) – Departamento Química e Biologia 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

 

O Filo Mollusca inclui muitas famílias animais, descritos atualmente em sete classes viventes, provavelmente 

existem cerca de 100.000 espécies descritas da fauna atual. Os Bivalvia são uma classe de moluscos com 

cerca de 8.000 espécies recentes descritas, das quais aproximadamente 1.300 vivem em água doce e as 
demais são marinhas. (RUPPERT & BARNES, 2005). As ostras são moluscos bivalves, geralmente 

estuarinos, locais que normalmente são passíveis de poluição. (VIEIRA et al, 2008). São moluscos altamente 

derivados, adaptados para a exploração do hábitat bentônico infaunal; Estes organismos são uma fonte 

protéica rica e apresentam um alto teor de micronutrientes, sendo, portanto, uma importante fonte alimentar e 

também fonte de renda para populações litorâneas. (CAVALCANTI, 2003). As ostras são consumidas de 

forma in natura, fato que sugere uma avaliação microbiológica periódica para assegurar a qualidade do 

consumo deste marisco, pois, o cozimento contribui significativamente para a diminuição da contaminação 

por micro-organismos; fato este ausente no consumo desta iguaria e que pode ser agravado pela condição 

higiênico-sanitária deficiente no processo de comercialização do produto e do manipulador (vendedor de 

ostra, ―ostreiro‖). A análise microbiológica do alimento permite uma avaliação aprofundada da microbiota 

desta iguaria e permite propor medidas de segurança alimentar mais adequada a este tipo de consumo 
alimentar. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar 10 amostras de ostras, consumidos in natura, 

destinados ao consumo humano comercializado por meio de vendedores ambulantes na praia do Araçagy, em 

São Luis, Maranhão. Durante o mês de outubro (2011), na praia do Araçagy, coletou-se 10 amostras de 

ostras. No momento da venda, abriam as valvas e raspavam o músculo com a faca que comumente utilizam 

na realização da atividade e depositaram em material plástico descartável. Em seguida o produto era lacrado, 

identificado e armazenado em caixa isotérmica e após as coletas, as amostras foram levadas ao Laboratório 

de físico-química de alimentos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA). Pesou-se 25g e diluiu-se em 225 mL de água peptonada, homogeneizados, sendo esta a amostra 

considerada a 10-1, e a partir dessa obteve-se as demais diluições (10-2 e 10-3). Em cada placa com 1mL da 

amostra e 9 mL do meio hidratado. Homogeneizou-se em forma de ―8‖ e colocou-se as placas invertidas em 

estufa bacteriológica, para leitura após 24 horas sendo o resultado convertido em NMP (Número Mais 

Provável). O método utilizado é considerado método rápido do Sistema SimPlate. Das amostras analisadas 
obteve-se os resultados compilados na tabela 1, observou-se considerável contaminação, o que torna 

preocupante a atual situação de comércio destes produtos. Conforme a RDC nº 12, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) não contempla avaliação microbiológica para mesófilos, coliformes e E. coli 

dentro do grupo dos moluscos bivalves ―in natura‖, estabelecendo limites para outros grupos de micro-

organismos, fato que dificulta a avaliação de padrão microbiológico no alimento em questão. 

 

Tabela 1 - Relação dos valores obtidos das analises microbiológicas em ostras da 

praia do Araçagy, em São Luis, MA.  

AMOSTRAS 
MESÓFILOS(*) COLIFORMES(*) E. Coli(*) 

10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-1

 10
-2

 10
-3

 

1 >738 508 70 >738 624 76 38 - - 

2 >738 738 266 >738 248 354 56 4 - 

3 32 8 2 6 - - - - - 

4 298 30 68 240 - - 2 - - 
5 >738 18 42 624 10 6 2 - - 

6 556 62 32 >738 128 12 48 8 4 

7 >738 >738 >738 >738 108 26 90 - 2 

8 >738 >738 >738 >738 324 30 74 2 - 

9 >738 178 14 738 36 6 14 4 - 

10 >738 84 2 414 10 - 12 - - 
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Palavras-chave: contaminação, segurança alimentar, micro-organismos. 
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Na legislação brasileira (Instrução Normativa nº 11) ―entende-se por mel o produto alimentício produzido 

pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas 

ou secreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas 

recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos 

favos da colméia‖ (Brasil, Ministério da Agricultura e Abastecimento, 2000). A coloração, aroma e sabor do 

mel variam de acordo com a sua origem floral, podendo ser quase incolor (oriundo de flores como o assa-
peixe), âmbar (flores de laranjeiras), escuro (eucalipto, silvestre) e pardo escuro (trigo sarraceno). Com a 

idade e conforme a temperatura de estocagem do mel observa-se escurecimento. O superaquecimento e 

contaminação com metais também podem escurecer o mel. De maneira geral, o mel escuro tem mais sais 

minerais do que o mel claro. Pesquisas mostram que os mais escuros podem ter de quatro a seis vezes mais 

sais minerais que os claros, com destaque para o manganês, potássio, sódio e ferro (COUTO & COUTO, 

2002). Sendo assim, o comportamento dos consumidores está em constante modificação, e as exigências 

destes estão cada vez maiores em relação aos produtos que consomem. Um dos desafios impostos às 

organizações do setor agroalimentar está na eficiente geração e comercialização de seus produtos. Para tal, se 

faz necessário conhecer as necessidades e desejos dos consumidores para que a oferta seja mais bem 

adaptada aos seus gostos e hábitos de consumo. Analisar como eles compram, usam e avaliam o que 

consomem permite definir estratégias mercadológicas mais efetivas ao longo da cadeia, que otimizem 
esforços e possibilitem agregar valor aos produtos (MURPHY et al, 2000). Segundo dados do Censo 

Agropecuário (IBGE, 2009), em 2006, o Brasil possuía 95.939 estabelecimentos agropecuários que 

desenvolviam a atividade de apicultura para a produção de mel, dentre os quais 71% concentrados na região 

sul e 20% no nordeste. Embora o mercado externo tenha significativa contribuição para as receitas geradas 

no setor, o consumo interno ainda é o grande responsável pelo escoamento da produção nacional de mel, 

sendo que a venda direta ao consumidor vem ganhando força nos últimos anos em virtude de garantias de 

características físico-químicas do produto e do aumento das margens pelos produtores. O objetivo desta 

pesquisa foi caracterizar o nível sócio-econômico e identificar o perfil do consumidor de mel, tendo como 

base a região de São Luís - MA, em relação à freqüência de consumo, propaganda, preço, forma de consumo, 

critérios utilizados para a compra de mel e locais de compra. O estudo é do tipo transversal e analítico. Foi 

realizado em pontos aleatórios e em vias públicas no período de 24 a 28 de outubro de 2011. A coleta dos 

dados realizou-se com aplicação de um questionário envolvendo características sócio-econômicas dos 
consumidores, critérios adotados para compra e informações presentes no composto de marketing (preço, 

produto, publicidade e embalagem). Os questionários foram aplicados com pessoas em idade superior a 

dezoito anos, em diferentes localidades, tais como: supermercados, panificadoras e diretamente nas 

residências de diferentes bairros do município. A população do estudo é composta por 59 participantes 

adultos e de ambos os sexos, que aceitaram espontaneamente colaborar com o estudo, mediante assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. A amostra foi de 33,90% masculino e 66,10% feminino. A 

maioria dos entrevistados apresentou nível de escolaridade ensino médio completo (44,07%), renda em torno 

de 1 a 3 salários mínimos (42,37%), baixa freqüência de consumo (47,46%), consumo de mel em forma de 

medicamento (62,71%), obtenção em  supermercados e farmácias (50,85%), nunca viram propagando sobre o 

mel (84,75%), acham o preço do mel relativamente normal (61,02%), não conseguem diferenciar os tipos de 

mel (88,14%), o critério preço é o mais adotado na hora da compra (32,20%), preferem embalagens de vidro 
(62,71%) e ficam indecisos quanto à informação presente nos rótulos (33,90%). Portanto, a análise de 

tipologia dos consumidores de mel apresentada nesse trabalho demonstrou que, o investimento em 

propaganda e outras estratégias de marketing são formas importantes de se incentivar o hábito de consumo do 

mel e de outros produtos apícolas. Na maioria dos casos os entrevistados demonstraram indecisão na 

informação presente nos rótulos, comprometendo a confiança na qualidade do mel que compram. Dessa 

forma, conheceu-se melhor o perfil dos consumidores e as razões de consumo, diferentes ações poderão ser 

propostas para aumentar a eficiência dos elos desta cadeia. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS SOBRE A 
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Nas últimas décadas, é crescente a preocupação com a contaminação de alimentos por toxinas e bactérias, 

visto que se tornou um problema de saúde pública e necessita de medidas para se obter uma segurança 

alimentar; apesar de muitas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) não estejam sendo notificadas, pois 

seus sintomas são facilmente confundidos com uma gripe. Ainda assim, é considerada a ponta do iceberg por 

Forsythe (2002). Para se adquirir uma segurança alimentar adequada às medidas adotadas passou por várias 

adaptações, desde os estudos de Ignaz Philipp Semmelweis, médico húngaro, com a primeira evidência 

científica do poder benéfico da lavagem das mãos até os dias de hoje com apoio da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) através da aprovação de resoluções que efetivam essas medidas de prevenção 

e controle dos gêneros alimentícios (BRASIL, 2007). Entre as causas de contaminação dos alimentos, os 

manipuladores de alimentos são considerados como a principal via de contaminação e o elemento humano, 

protagonista deste processo, deverão participar de educação continuada; capacitando-se, visto que a 

nutrição/alimentação é um fator de determinação do estado de saúde de um indivíduo. A alimentação do 

indivíduo pode sofrer transformações de acordo com o seu estilo de vida e com a introdução de perigos 

alimentares, entre os quais este último, pode ocorrer em qualquer etapa da cadeia alimentar: produção, 

transformação, distribuição, comercialização e confecção, como descrita pelo Ministério da Saúde - MS 

através da Portaria Secretaria da Vigilância Sanitária – SVS/MS n. 326 de 30 de julho de 1997 (BRASIL, 

1997). E o elemento humano é indispensável no processo de toda e qualquer manipulação de alimentos. 

Participam de todas estas etapas: os manipuladores de alimentos que são qualquer pessoa do serviço de 
alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento e é regulamentado pela Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC 216/2004 (BRASIL, 2004). A Organização Mundial de Saúde – OMS (1989) 

define o manipulador como a principal via de contaminação dos alimentos. Os alimentos podem ser fontes de 

doenças, afirma a OMS (2002), pois a ingestão de alimentos contaminados por diversos microrganismos 

patogênicos, substâncias químicas, tóxicas, entre outros ocasionam em nosso organismo as Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA).  Sendo assim, existem vários procedimentos necessários para garantir a 

inocuidade dos alimentos, favorecendo sua qualidade sanitária e redução ao máximo dos riscos. Para se obter 

esta finalidade a Secretaria de Vigilância Sanitária, em 30 de julho de 1997, aprovou o regulamento técnico 

sobre as condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para estabelecimentos 

produtores/industrializados de alimentos através da Portaria n.326 SVS/MS (BRASIL, 1997). Através das 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) em cozinhas começaram a ser controlados parâmetros como água, higiene 

do manipulador, higienização de superfícies e ambientes, contaminação cruzada, pragas, fluxo do processo 
entre outros (BRASIL, 2004). Muitas mudanças são atribuídas às DTA‘s, como: estatística populacional, 

estilo de vida, novas tecnologias de alimentos e práticas de manipulação, onde grupos mais susceptíveis 

(crianças, mulheres grávidas, idosos e imunodeprimidos) são acometidos de forma mais grave, pois os 

alimentos contaminados podem levar à morte; além de causar grandes transtornos à instituição, como a perda 

da clientela e seu nome vinculado à responsabilidade técnica do estabelecimento. Para prevenção e controle 

das DTA‘s, recomenda-se a higienização das mãos dos manipuladores de alimentos, a fim de permitir a 

inocuidade dos alimentos. O manipulador de alimento exerce papel primordial na prevenção de toxinfecções. 

O método epidemiológico foi utilizado no presente estudo prospectivo e descritivo, sob a forma de inquérito 

investigativo. Foi realizado observação e aplicação de questionário para obtenção de dados sobre o 

conhecimento dos manipuladores de alimentos em relação à higienização das mãos, segundo a lista de 

Verificação de Boas Práticas de Fabricação (ANEXO II, RDC n. 275, de 21 de outubro de 2002, ANVISA), 
sendo utilizados os escores (percentuais) de Bom – respostas positivas variando de 91% a 100%; Regular – 

variando de 75% a 90%; Ruim – entre 50% a 70% e Péssimo – entre 30% a 49% (SILVA; SOARES, 2009). 

Antes de responder o questionário, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, obedecendo aos aspectos éticos e legais da pesquisa em seres humanos de acordo com as 

recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (MANSO, 2004). Ainda nesta etapa, 

juntamente com o questionário foi aplicado uma técnica de produção textual sugerida por um escritor francês 

Marc Trillard em uma oficina de produção textual oferecida em São Luís – MA, no ano de 2005 (CHATEL, 

2008), onde foram selecionadas as seguintes palavras: higienização das mãos, segurança alimentar e 

manipuladores de alimentos. Os participantes da pesquisa teriam que criar um pequeno texto contendo, 
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obrigatoriamente, estas palavras para expor seus conhecimentos. A produção textual foi realizada antes do 

questionário para não influenciá-lo. A pesquisa foi realizada em um Hospital da rede pública, em São Luís-

MA, numa Unidade de Alimentação Nutricional (UAN) Hospitalar que atende em média 2.000 refeições 

diárias distribuídas para funcionários e usuários dos serviços de saúde desta instituição; possui 53 

manipuladores de alimentos na produção e destes cinco são Nutricionistas. Os manipuladores de alimentos 
que participaram da pesquisa foram selecionados por acessibilidade (GIL, 1998). O critério de inclusão dos 

sujeitos de observação deste estudo consistiu dos mesmos estabelecerem contato direto com os alimentos (20 

manipuladores). Após análise dos questionários, revelou-se que apenas a troca diária dos uniformes e o 

conhecimento sobre BPF ficaram com o escore Ruim (70%), as demais respostas atingiram o escore Bom 

(91% a 100%). A maioria dos entrevistados é do sexo feminino, ensino médio e trabalham na unidade e com 

alimentos em média 5 ou mais de 10 anos; o motivo pelo qual deixam de realizar a higienização das mãos 

são: esquecimento (10%), ao atender o telefone (10%), tempo por excesso de trabalho(10%), não 

responderam (20%) e 50% responderam que realiza sempre a higienização das mãos, constatou-se que 

realmente eles realizam este procedimento durante a observação. Destacamos a prática de não aderir ao uso 

de luvas e máscaras, visto que seu mau uso pode elevar os danos à saúde; a higienização das mãos com água 

e sabão; capacitação profissional realizada pela instituição e como ponto negativo a falta da troca diária dos 

uniformes. Quanto ao texto, muitos preferiram não responder, o que aponta uma dificuldade em inter-
relacionar os conceitos aprendidos e os praticados. A literatura diz que a eficácia da higienização das mãos 

no controle e na redução da infecção é calculada entre 50 e 80%, e apresenta diferentes motivos para a baixa 

adesão à lavagem das mãos, como a falta de motivação, falta de pias e recursos adequados, reações cutâneas 

nas mãos, falta de tempo, a irresponsabilidade, a falta de consciência sobre a importância das mãos na 

transmissão de microrganismos, mas aponta também que a capacitação quanto à forma correta de 

higienização das mãos é uma medida eficaz na redução da contaminação do alimento (NEVES, 2006; 

COLARES et al., 2010). Outros estudos demonstram que a contaminação das mãos está diretamente 

relacionada com a atividade profissional e a escolaridade, sendo mais comum em profissionais de saúde e 

com baixo nível escolar (TÓRTORA, 2005). A higienização das mãos é uma prática barata, eficaz e fácil de 

ser realizada, devendo ser estimulada em todos os setores envolvidos com a saúde para se adquirir segurança 

e proporcionar bem-estar à população, visto que os manipuladores de alimentos, considerados como a 
principal via de contaminação, devem ser alvo deste enfoque. 

 

Palavras-chave: Higiene, Vigilância Sanitária dos Alimentos. 
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A água pode ser perfeitamente límpida, inodora e insípida e ainda constituir-se imprópria para o consumo 

humano, sem apresentar riscos à saúde, ou seja, para tornar-se potável a água deve ser tratada, limpa e sem 

contaminação (PEREIRA et al., 2009). Pela contaminação microbiana através da água, existem doenças que 

são consideradas de transmissão hídrica, sendo aquelas em que a água atua como veículo do agente 

infeccioso, quando os microrganismos patogênicos atingem a água através de excretas de pessoas ou animais 

infectados, que podem causar problemas no aparelho digestivo do homem (OKURA; SIQUEIRA, 2005). O 
método Colilert, utiliza o substrato MUG, que na presença da enzima D glucuronidase (presente somente na 

bactéria Escherichia coli), reage e libera a substância 4 metillumbeliferona que sob a exposição de luz 

ultravioleta produz uma fluorescência azul brilhante, sendo adotado pela American Public Health Association 

e American Water Works Association para análises de água potável (DANTAS et al., 2010). O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água de dois restaurantes universitários 

(R.U) da cidade de São Luís – MA, através do método do Substrato Cromogênico (ColilertR). Foram 

coletados no total 21 amostras, em frascos estéreis contendo tiossulfato de sódio e em seguida 

acondicionados em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável e encaminhados ao Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos e Água da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para pesquisa de 

Coliformes totais e Escherichia coli – E. coli. Foi colocado 100 mL da amostra de água em frascos plásticos 

transparentes e em seguida adicionado o substrato na forma de pó em cada frasco, homogeneizado e 
colocados em cartelas plásticas próprias e incubados em estufas bacteriológica a 37º C por 24 horas. Após 24 

horas de incubação, a coloração amarela indicou a presença de Coliformes totais na água e a fluorescência 

azul sob luz UV (365nm) no escuro a presença de Escherichia coli. Em seguida contavam-se as cavidades 

positivas nas cartelas e comparava-se em uma tabela própria. A Portaria 518 do Ministério da Saúde (Brasil, 

2004) determina que toda água para consumo humano apresente ausência de Coliformes totais e E. coli por 

100 mL de água. As amostras de água do restaurante universitário I apresentaram Coliformes total variando 

de 1.0 a > 2.419,6 NMP/100 mL e E. coli variando de 8.5 a 63.7 NMP/100 mL (Tabela 1). No R.U II, foi 

verificada a presença de Coliformes total variando de 261.3 a 1046.2 NMP/100 mL e E. coli variando de 11.9 

a 69.1 NMP/100 mL, portanto todas as amostras analisadas estavam impróprias para consumo segundo a 

portaria 518/MS (Tabela 2). Conclui-se que é necessária uma desinfecção da água utilizada nos restaurantes 

universitários da cidade de São Luís – MA, visando a segurança alimentar. 

 

Tabela 1. Resultado das contagens de Coliformes totais e Escherichia coli do Restaurante Universitário I na 

Cidade de São Luís – MA. 

Amostras Coliformes total (NMP*) E. coli (NMP*) 

1 Ausente Ausente 

2 Ausente Ausente 

3 1.0 Ausente 

4 2.0 Ausente 

5 Ausente (<1) Ausente (<1) 

6 Ausente(<1) Ausente (<1) 

7 Ausente(<1) Ausente (<1) 

8 1.0 Ausente 

9 1.203,3 14.8 

10 613.1 8.5 
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*NMP – Número Mais Provável 

 

Tabela 2. Resultado das contagens de Coliformes total e Escherichia coli no Restaurante Universitário II na 

Cidade de São Luís – MA. 

Amostras Coliformes totais (NMP*) E. coli (NMP*) 

1 816.4 30.1 

2 517.2 28.8 

3 613.1 30.9 

4 727.0 28.8 

5 1046.2 20.1 

6 1046.2 69.1 

7 920.8 22.8 

8 547.5 11.9 

9 613.1 39.3 

10 261.3 17.5 

*NMP – Número Mais Provável 

 

Palavras-chave: Higiene. Qualidade. Água. 
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11 > 2.419,6 38.4 

12 1.732,9 34.1 

13 2.419,6 63.7 
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INTRODUÇÃO:  

O mel é um produto alimentício, doce, fluido, muito apreciado pelo seu valor nutricional, constituído por 

uma mistura de elementos como carboidratos, proteína, aminoácidos, vitaminas, minerais, enzimas, ácidos 

orgânicos e pigmentos vegetais. Esse produto é capaz de sofrer alterações naturais que pode ocorrer devido 

ao excesso de umidade. Altos teores de umidade possibilitam a fermentação, facilitando a proliferação de 

fungos, que caracterizam a deterioração do produto.  

 

OBJETIVOS:  
Como proposta, o presente se desenvolveu sob o comando de analisar o teor de umidade de méis 

comercializados em feiras livres do município de São Luís do Maranhão em 2011. 

 

 METODOLOGIA:  

Foi analisado o teor de umidade de 9 amostras de méis de abelhas Apis mellifera comercializadas em feiras 

do município de São Luís, utilizando o método refratométrico. RESULTADOS: Constatou-se que 77,7% das 

amostras apresentaram valores de umidade acima de 20%, valor máximo preconizado pela Instrução 

Normativa n° 11/00 para méis florais e 22,2% das amostras apresentaram valores abaixo de 20%.  

 

CONCLUSÃO:  
Com o estudo pode-se inferir que a maioria das amostras dos méis comercializados nas feiras de São Luís 
não são viáveis para o consumo humano, apresentando altos teores de umidade, esse fato pode ser justificado 

pela forma inadequada de armazenamento dos méis, em locais úmidos e expostos a luz. 
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A alimentação está envolta nos mais diversos significados, desde o âmbito cultural até as experiências 

pessoais, sejam nas práticas alimentares, que vão dos procedimentos relacionados à preparação do alimento 

ao seu consumo propriamente dito (GARCIA, 1997). O dinamismo dos dias atuais, a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a necessidade por refeições rápidas e a opção por refeições mais baratas promoveram 

nos centros urbanos o surgimento de uma grande quantidade de bares, quiosques, barracas, restaurantes e 
shoppings, voltados para a venda de alimentos rápidos (fast food). Com o avanço tecnológico, fortalecimento 

e conscientização dos direitos do consumidor, publicação de textos legais voltados para a segurança 

alimentar, desenvolvimento de novas áreas do conhecimento, preocupações com qualidade e criação de 

organismos nacionais e internacionais vocacionados para segurança alimentar, as demandas e exigências por 

alimentos seguros cresceram exponencialmente (SOUZA, 2006). Desta forma, uma parcela da população 

evita refeições rápidas por não sentirem segurança quanto à higiene dos alimentos vendidos nas ruas. Tal 

parcela da população não se contenta em simplesmente alimentar-se, mas sim, alimentar-se com segurança e 

qualidade. Contudo, nem todos os estabelecimentos que trabalham com produção, preparação, 

armazenamento, distribuição e comercialização de alimentos estão prontos e adaptados para suprir tais 

exigências e demandas supramencionadas. Além disso, a ANVISA exige alvará sanitário ou licença de 

funcionamento, controle de saúde e higiene dos funcionários, segurança e higiene das instalações, 
implementação de Boas Práticas de Fabricação e controle sanitário dos estabelecimentos que comercializam, 

produzem e vendem alimentos (SOUZA, 2006). Refeição rápida ou fast-food (inglês) é o nome genérico 

dado ao consumo de alimentos que pode ser feito num intervalo pequeno de tempo. Este tipo de alimentação 

engloba essencialmente: sandaes, pizzas, refrigerantes, hambúrgueres e batatas fritas e é muito apreciado pela 

maioria das crianças e jovens. Contudo, também os adultos têm aderido ao Fast-food devido ao ritmo de vida 

acelerado que faz com que o tempo seja escasso até para comer. O fast-food virou sinônimo de um estilo de 

vida estressante que tem sido criticado desde o final do século XX. As BPFs (Boas Práticas de Fabricação), 

previamente observadas no desenvolvimento do plano APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle), demonstram condições higiênico-sanitárias satisfatórias, ou seja, o sistema de boas práticas de 

fabricação pode ser utilizado como pré-requisito para implementação de APPCC (CASTRO, 2007). O 

APPCC é uma ferramenta de qualidade que objetiva a harmonização dos procedimentos de cada uma das 

etapas, envolvidas num fluxo operacional de alimentos. Sua importância é baseada na identificação de 
perigos e pontos críticos, durante o processamento de alimentos, devendo ser utilizada de forma preventiva 

para o controle de qualidade, pois este fornece a informação do potencial de perigo, sendo então possível 

prover a ação apropriada que deve ser tomada (BAUMAN, 1998, citado por RODRIGUES et al., 2001). No 

grande e exigente mercado de produtos alimentícios, a qualidade dos produtos deixou de ser uma vantagem 

importante na competição e tornou-se exigência fundamental para comercialização dos produtos. Uma das 

maneiras para se atingir um padrão de qualidade superior é a implantação do Programa de Boas Práticas de 

Fabricação – BPF (CENTRO DE EXCELÊNCIA EM LATICÍNIOS – CEL citado por PASSAMANI, 2004). 

De acordo com Passamani (2004), as Boas Práticas de Fabricação são obrigatórias pela legislação brasileira, 

para que todas as indústrias de alimentos possuam normas e procedimentos, com o objetivo de atingir um 

determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou serviço, na área de alimentos, incluindo 

bebidas, utensílios e materiais que tenham contato com alimentos, assegurando desta forma, que os produtos 
alimentícios cheguem aos clientes e consumidores com qualidade e livres de qualquer tipo de contaminação. 

As Boas Práticas de Fabricação - BPF e os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional - PPHO são pré-

requisitos essenciais para a implantação do sistema APPCC e em muitas situações estabelece ou constitui 

medidas preventivas para o controle dos perigos (HAJDENWURCEL, 2007). Segundo Silva Jr. et al. (2001), 

o sistema de boas práticas de fabricação é constituído por um conjunto de normas e procedimentos que tem 

como base, o controle das condições operacionais, voltados a garantir a elaboração de produtos seguros. Sua 

funcionalidade e eficiência devem ser avaliadas através de investigação ou inspeção. Em função disto, os 

estabelecimentos alimentícios têm se preocupado em aprimorar cada vez mais seus processos produtivos, 

desde a aquisição da matéria-prima até a exposição do produto nos pontos de venda, submetendo estes a 
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processos de qualidade durante a produção. De acordo com os princípios básicos para a promoção de saúde, a 

Vigilância Sanitária desempenha um importante papel, tendo em vista que está explicitada no artigo 6º da Lei 

Federal 8080/90, onde é estabelecido como o conjunto de ações capazes de eliminar, reduzir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação 

de bens e da prestação de serviços de interesse de saúde (PEDREIRO et al., 2006). O check-list, ou seja, a 
lista de verificação é uma ferramenta que permite fazer uma avaliação preliminar das condições higiênico-

sanitárias de um estabelecimento produtor de alimentos. Os requisitos avaliados são relativos aos recursos 

humanos, condições ambientais, instalações, edificações e saneamento; equipamentos; sanitização; produção; 

embalagem e rotulagem; controle de qualidade e controle no mercado. Essa avaliação inicial permite levantar 

pontos críticos ou não conformes e, a partir dos dados coletados, traçar ações corretivas para adequação de 

instalações, procedimentos e processos produtivos, buscando eliminar ou reduzir riscos físicos, químicos e 

biológicos, que possam comprometer os alimentos e a saúde do consumidor (SENAC, 2001, citado por 

GENTA et al., 2005). A manipulação dos alimentos mostra-se como um fator que, caso não seja gerenciado e 

controlado, pode provocar contaminações e comprometer a segurança dos alimentos. Ou seja, a manipulação 

inadequada dos alimentos pode provocar toxinfecções, comprometimento da imagem do estabelecimento, 

abertura de processos judiciais, multas e até o fechamento. Desta maneira, o presente trabalho objetiva 

conhecer o perfil dos consumidores de fast-food, quais os alimentos que estes costumam consumir nos 
shoppins de São Luís – MA, e qual o conhecimento que eles possuem sobre microorganismos e boas práticas 

de fabricação. 

 

Palavras – chave: fast-food, higiene alimentar, APPPC, BPF. 
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A ensilagem por si só é de valor inestimável, principalmente para os pequenos criadores, cujo rebanho tem 

potencialidade estimada para responder melhor a um trato adequado na seca e, portanto, deve ser adotada 
com a segurança de certo êxito financeiro. O impacto ambiental durante o período seco é inevitável, por isto 

os fatores que possuem maior deficiência seriam a água, pastagem dentre outros, não só em quantidade, 

como também na qualidade a serem fornecidas e oferecidas aos animais. Nestas condições a alimentação e 

nutrição do animal ficam seriamente prejudicadas em termos nutricionais para poder suprir as exigências do 

mesmo (CARNEVALLI, 2003). Designar soluções sobre a preparação da técnica de conservação de vegetais 

apropriados a alimentação animal, sem causar impacto ambiental foi um dos objetivos principais, devido ao 

manuseio adequado na área de exploração, sendo recomendado métodos alternativos de Consorciação de 

milho e uma leguminosa (AGUIAR et al., 2011). Esta consorciação para que possa ser ensilada seria uma 

maneira de uso eficiente e eficaz de arraçoamento a ser aplicado aos pequenos produtores de carne bovina ou 

mesmo leite. A fase da pesquisa de identificação do âmbito científico sobre a prática de preservação de 

alimentos em silos é a maneira que os criadores podem adotar para realizar face à escassez de alimentos aos 
animais no período da seca (PEREIRA et al., 1993). Aos proprietários sugeriu-se o corte e o armazenamento 

da cana de açúcar em silo específico para a mesma. Manter a Dieta Total de bovinos com Silagem, os quais 

se encontram em fase de recria e engorda, estabelecendo a conscientização dos pecuaristas carentes de 

informações sobre a ensilagem de matéria verde para a melhoria da sua produção (CANTARUTT et al., 

2002). Na região selecionada, observa-se acerca do benefício que se dará em relação à permanência da 

silagem como referência alimentar para as comunidades rurais, servindo como importante fundamento no 

auxiliar do investimento relacionado ao retorno financeiro das propriedades elegidas na região, sem ímpeto 

ao meio das demais identidades ou grupos formados em assentamentos rurais, a partir do intuito social, 

visando principalmente um meio de divulgação (SOUZA, 1998). Esta investigação foi realizada na Região 

Tocantina, localizada na região Sudoeste do estado do Maranhão, no período de 2009 a 2010, tendo como 

proposta a aplicação da técnica, aos pecuaristas sobre a ensilagem de matéria verde original para melhoria da 

sua produção animal, sem impacto ao meio ambiente. Para tal foram selecionadas 17 propriedades rurais, 
onde os proprietários residem e não possuem informações sobre ensilagem, numa área dos povoados 

chamados Imbiral e Olho D‘água, contornado pelo rio Tocantins, no município de Imperatriz, Maranhão. Os 

resultados esperados foram de grande valia, devido os esclarecimentos em forma de orientação e 

recomendação a população rural sobre o que visa o projeto em questão, podendo ser utilizado várias espécies 

forrageiras, como a cana de açúcar, o capim elefante (cultivar Paraíso) e Mombaça, sem um grande impacto 

ao meio ambiente. Com isto o modelo alternativo e estratégico de diversificados silos apropriados e 

aprimorados, como também o aconselhamento devido da preparação da silagem na região, surgindo com isto, 

uma repercussão na sociedade rural, no meio sócio econômica. Em conjunto com as comunidades rurais foi 

realizada a prática demonstrativa das técnicas exigidas a formação do silo, visando com isto o aprendizado 

dos produtores rurais ressaltando a nutrição e alimentação animal. Todos os produtores atendidos pelo 

projeto corresponderam à aplicação da técnica de ensilagem na região. A conscientização por parte das 
comunidades do campo, quanto às questões agropecuárias é de suma acuidade para o avanço de soluções 

futuras geradas nesse meio. Sendo assim, é de peculiar importância a realização de um trabalho composto de 

dados científicos reais baseados na ensilagem em pequenas propriedades rurais aliado a um trabalho de 

pesquisa com objetivo de conscientizar os produtores e assentados da Região Tocantina sobre a 

sustentabilidade sem ímpeto ao meio. 
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Figura 1 – Corte da matéria verde original          Figura 2 – Armazenamento da forragem 

 
Tabela 1 - Número de propriedades atendidas pelo projeto, nos povoados assistidos ao longo da Estrada do 

Arroz e do Rio Tocantins em 2010 

 Espécies de  
Forrageiras 

N° de propriedades  
rurais 

% 

Capim Mombaça (Panicum 

maximum) 

05 29,5 

Cana de açúcar (Saccharum.sp) 
Capim elefante (Pennisetum 

purpureum) 

03 
 

09                                                            

                       17,6 
 

52,9 

   

Total 17 100 
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Geograficamente, os países em desenvolvimento, a citar o Brasil, que possui contrastes socioeconômicos, 

precárias condições sanitárias e um grande contingente de indivíduos, têm acesso mínimo a informações 

sobre doenças e sua prevenção. Ainda, a falta de políticas públicas em saneamento ambiental são fatores que 

contribuem para o aumento bioestatístico de incidências, frequências ou soroprevalências de doenças, o que 

torna a saúde pública, especificamente no Brasil, ameaçada havendo urgência em detectar e tratar as fontes 
de suspeitas e infecções dos indivíduos portadores de doenças. Os parasitas intestinais estabelecem uma série 

de reações no organismo do hospedeiro que desencadeiam em frequentes doenças, as quais são de difícil 

controle pelos órgãos públicos e acometem o ser humano de forma incondicional (WHO, 1997). Essas 

doenças são observadas tanto em crianças quanto em adultos, independem do sexo e classes sociais, são 

detectadas tanto na zona rural como em zonas urbanas, e apresentam ampla distribuição geográfica (WHO, 

1997). Na literatura é possível encontrar inúmeros relatos de parasitismo intestinal em crianças que 

frequentam escolas destacando a importância que representa esse tipo de pesquisa. (COSTA-MACEDO, 

1998; PEREIRA-CARDOSO, 2010). Os parasitas intestinais podem ser helmintos e protozoários que causam 

doenças gastrintestinais, estando entre os patógenos mais frequentes encontrados em seres humanos, sendo a 

população infantil a mais atingida. O contágio se realiza de várias formas, sendo que a principal é a ingestão 

de alimentos ou água contaminada (NEVES, 2006). A sintomatologia, no entanto, pode variar de leve a grave 
e apresentam-se em forma endêmica nas diversas áreas do mundo, constituindo problemas de saúde pública. 

A influência de fatores na determinação da parasitose intestinal pode está estabelecida pelo contato com 

animais domésticos, como também o processo de urbanização desordenado. O presente estudo objetivou 

analisar a incidência de parasitas intestinais em crianças do ensino fundamental de escola pública no 

município de Imperatriz, do estado do Maranhão, através da realização de exames coprológicos. 

Simultaneamente, foi realizada ainda, uma análise bioestatística das condições higiênica sanitários, através da 

aplicação de questionários sócio econômicos para os escolares abordados. Durante os anos de 2008 a 2010, 

foram examinadas 254 crianças, seguindo o método de Lutz ou Hoffman, Pons & Janer (FIG. 1). Durante a 

análise microscópica foi processada para cada amostra fecal, a observação de três lâminas microscópicas, 

considerando a recomendação do parasitologista Neves, em 2006. Após a observação microscópica, os 

resultados obtidos foram registrados através de análises descritivas dos dados empregando frequências 

relativas e absolutas paralelas a subconjuntos formados por série, idade e sexo dos escolares. Dados 
percentuais também foram tabulados em relação ao questionário sócio econômico aplicado (TAB. 3). O 

coeficiente geral de incidência foi de 74,80%, sendo constatada presença de helmintos nesta investigação 

conforme se pode observar na TAB. 1. Dos protozoários encontrados se inclui o complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba díspar, onde se apresentou a maior incidência, 34,65%, seguido da Giardia lamblia, 

com 25,59% e outras com um menor índice, que foram a Entamoeba coli, com 16,66% e Endolimax nana, 

com 14,18%. As maiores taxas de incidência que se referem a helmintos foi à espécie de Ascaris 

lumbricoides, em torno de 18%, Enterobios vermiculares 15% e Trichuris trichuria com 5%. A maior 

prevalência de parasitas intestinais em relação ao sexo foi constatada no masculino, conforme a TAB. 2, 

porém, as ocorrências em relação às séries e ao sexo não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa. A influência do sexo do indivíduo não está totalmente estabelecida na determinação de 

parasitose intestinal. A incidência de parasitas intestinais em crianças da escola pública no município de 
Imperatriz é uma realidade frente aos resultados obtidos, que apontam para a necessidade contínua de 

investimentos dos setores públicos em saúde e infraestrutura. 
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Figura 1 - Procedimentos laboratoriais usados para verificar a Incidência de Parasitas Intestinais em crianças 
de Escola Pública no município de Imperatriz, Maranhão, Brasil, 2010 

 

Parasitas Intestinais 
Amostras 

Positivas (n) 
Incidência (%) 

Protozoários       

E. histolytica/E. dispar 88 34,65 

Giardia lamblia 65 25,59 

Entamoeba coli 42 16,66 

Endolimax nana 36 14,18 

Exames Negativos 23 8,92 

Helmintos   

Ascaris lumbricoides 46 18,00 

Enterobios vermiculares 38 15,00 

Trichuris trichuria 13 5,00 

Exames Negativos 157 62,00 

Total 254 100,00 

 

Tabela 1 - Incidência de Parasitas Intestinais encontrada nas amostras fecais das crianças de Escola Pública 

no município de Imperatriz, Maranhão, Brasil, 2010 
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Espécie Frequencia Absoluta 
Frequencia 

Relativa (%) 

Protozoários Masculino Feminino Masculino Feminino 

E. histolytica/E. dispar 46 42 37,40 32,06 

Giardia lamblia 33 32 26,83 24,43 

Entamoeba coli 22 20 17,88 15,27 

Endolimax nana 17 19 13,82 14,50 

Exames Negativos 5 18 4,07 13,74 

Helmintos Masculino Feminino Masculino Feminino 

Ascaris lumbricoides 26 20 21,14 15,26 
Enterobios vermicularis 21 17 17,07 12,98 

Trichuris trichuria 8 5 6,51 3,82 

Exames Negativos 68 89 55,28 67,94 

Total 123 131 100,00 100,00 

 

 

Tabela 2 - Incidência de Parasitas Intestinais distribuída entre os sexos masculino e feminino em crianças de 

Escola Pública no município de Imperatriz, Maranhão, Brasil, 2010 

 

Características Frequencia 

Absoluta 

Frequencia 

Relativa (%) Família do Escolar 

Grau de Escolaridade do Responsável 

Analfabeto 18 7,08 

Fundamental 132 51,97 

Médio 91 35,83 

Superior 13 5,12 

Renda Familiar Mensal 

- 1 Salário 102 40,15 

1 Salário 137 53,94 

2 Salários 0 0,00 

3 Salários 15 5,91 

Condições de Moradia   

Uso e Escoadouro da Instalação Sanitária 

Pública 0 0,00 

Fossa 213 83,86 

Cintina 41 16,14 

Abastecimento de Água 

Pública 229 90,16 

Poço 25 9,84 

Mina 0 0,00 

Hábitos Alimentares   

Água usada para Beber 

Não filtrada 168 66,14 

Filtrada 52 20,47 

Fervida 34 13,39 

Consumo de Frutas e Verduras Cruas 

Sim 183 72,05 

As vezes 51 20,08 

Não 20 7,87 

Hábitos de Higiene   

Destino do Lixo 
Recolhido 224 88,19 

Queimado 30 11,81 

Lavar as mãos antes das Refeições 

Sim 152 59,84 

As vezes 70 27,56 

Não 32 12,60 

Lavar as mãos após uso do Sanitário 

Sim 163 64,17 

As vezes 61 24,02 

Não 30 11,81 

 

Tabela 3 - Características sócio econômicas e higiênico sanitárias das crianças de Escola Pública no 

município de Imperatriz, Maranhão, Brasil, 2010. 
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Palavras chave: Exames Parasitológicos, Escolares, Parasitas. 
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