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Resumo
A água é fundamental à vida podendo ser utilizada para múltiplos usos, tais como consumo, irrigação, lazer, agricultura, limpeza, recreação, etc. Assim, torna-se imperativo
que se procure conhecer a situação da qualidade de qualquer corpo d’água que se utiliza. No presente trabalho avaliou-se a qualidade das águas situadas no rio Jacu. Há
evidência de que este rio se encontra impactado devido à retirada da cobertura vegetal
nativa e lançamento de efluentes domésticos sem tratamento prévio. No entanto, não
há estudos sobre as águas do referido córrego, todavia todos os dias muitas pessoas utilizam as águas desse rio para diversos fins, principalmente, lazer e atividades domésticas, sem saber qual é situação sanitária e ambiental a qual estão se expondo ao realizar
tais atividades. O presente trabalho teve como objetivo determinar pH, temperatura,
turbidez, alcalinidade, sólidos dissolvidos totais, condutividade salinidade e resistividade das águas do rio Jacu em quatro pontos. A partir dos resultados verificou-se que os
valores de pH em todos os pontos analisados estão abaixo do estabelecido pela Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a condutividade se
apresentou acima do estabelecido pela CETESB, estes parâmetros indicam um ambiente
impactado.
Palavras-chave: Análise físico-química; qualidade; utilização.

A água é muito importante para a saúde e para a manutenção do planeta (AUGUSTO,
2012). A fim de atender as necessidades humanas, ela precisa atender parâmetros microbiológicos, físico-químicos e não oferecer risco a saúde da população (LUTZ, 2008;
APHA, 1998). O Maranhão detém grandes potencialidades de recursos hídricos, o que
destaca o Estado no Brasil e no mundo, tendo em vista as grandes problemáticas mundiais decorrentes da escassez de água. De acordo com Leite (2011) 97,2% das águas do
Estado do Maranhão são subterrâneas e somente 2,8% são águas superficiais.
Rios e riachos são os ecossistemas de água doce que mais têm sido influenciados pela
poluição ambiental ocasionada, principalmente pelo descarte inadequado de efluentes.
Algumas pesquisas abordam os impactos sobre a fauna aquática, enquanto outros avaliam a carga poluidora e determinam as concentrações letais e subletais de diferentes
substâncias, bem como suas alterações na dinâmica das cadeias alimentares aquáticas
(PENATTI; GUIMARÃES, 2011).
O Brasil possui legislações específicas referentes à qualidade da água. Uma delas é a
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Resolução Nº 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água
superficiais, estabelecendo limites individuais a cada substância a ser analisada (ARAÚJO, 2005).
Existem muitos parâmetros por meio dos quais se avalia a qualidade das águas. Nesta
pesquisa se priorizou alguns dos mais significativos critérios de variáveis quantitativas
de análise de água para avaliá-la à luz das resoluções CONAMA N°375/05 e 397/08.
A água para ser consumida pelo homem não pode conter substâncias dissolvidas em
níveis tóxicos e nem transportar em suspensão microrganismos patogênicos que provocam doenças (MOUCHREK, 2005). Ainda para Mouchrek (2005) a forma de avaliar a
qualidade da água é através das análises físico-químicas e microbiológicas. No Brasil
existem padrões de potabilidade regidos por portarias e resoluções legais, que dão subsídios para avaliar níveis de qualidade para água, a exemplo dasresoluções CONAMA
357/05 e 397/08.
O ambiente estudado foi o rio Jacu, no município de Açailândia - MA, muito relevante
para a população local, em que é utilizado para fins domésticos e lazer, principalmente.
No entanto, há evidências de descaso no que diz respeito à preservação do referido rio por
parte dos ribeirinhos, dos banhistas e dos órgãos governamentais. Diante desta situação,
é importante a realização de estudos para diagnosticar os impactos ambientais que este
descaso vem causando para as águas do rio Jacu e, dependendo dos resultados do estudo,
alertar a população para situação em que se encontra esse recurso hídrico essencial.
A área, selecionada para o estudo encontra-se na bacia hidrográfica do riacho Açailândia, porção central do município com km2do total dos 2.401 km2 correspondentes à bacia, sendo considerada de alto curso (SARDINHA et al.,2007). Não há estudos específicos
sobre as águas do referido córrego. Todavia, todos os dias muitas pessoas banham neste
curso d’água e o utilizam para lavar roupas e outros fins sem saber qual é a situação
ambiental a qual estão se expondo ao realizar tal atividade. A qualidade dessa água foi
avaliada a partir dos seguintes análises físico-químicas: alcalinidade, pH, turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, resistividade, salinidade e sólidos dissolvidos totais. Algumas destas análises foram realizadas in loco e outras no laboratório.
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Primeiramente, fez-se o georreferenciamento dos pontos de coleta de água com o auxílio de um GPS. Estes pontos se localizavam tanto em regiões onde há intensa ação antrópica como em regiões onde a ação humana é menos pronunciada, afim de que se possa
comparar o quanto a ação humana influenciou a qualidade do rio Jacu.
As amostras de água foram coletadas em cada ponto a 20 cm da superfície do corpo
hídrico. Após a coleta, as amostras foram colocadas em uma caixa térmica e transportadas para o laboratório. A 1ª coleta foi realizada no dia 19 de novembro de 2014 entre
10h30 min e 12h da manhã. No total foram analisados os seguintes parâmetros físicoquímicos de qualidade de água: pH, temperatura, alcalinidade, turbidez, oxigênio dissolvido e condutividade. In loco mediu-se a temperatura e o oxigênio dissolvido através
de termômetro clínico e oxímetro portáteis, respectivamente.
A 2ª coleta foi realizada no dia 13 de março de 2015 no Ponto 01, no dia 27 de março
de 2015 nos pontos 02 e 03 e no dia 30 de março de 2015 no Ponto 04. Nesta coleta se
utilizou um aparelho medidor multiparâmetrocom o qual mediu-sein loco os seguintes

parâmetros físico-químicos: pH, condutividade, salinidade, resistividade e sólidos totais
dissolvidos; o oxigênio dissolvido também foi medido in loco, utilizando um oxímetro
portátil. A 3ª coleta foi realizada nos dias 17/06/2015 e 22/06/2015 nos turnos matutinos.
Nesta coleta foram determinados os mesmos parâmetros medidos na 2ª coleta e se utilizou o medidor multiparâmetro.

Resultados e discussões
Os valores dos diversos parâmetros de qualidade da água determinados na primeira
coleta para cada ponto do rio Jacu são apresentados na Tabela 1.Osponto 01 e 02 apresentarampHácido abaixo do recomendado pela Resolução CONAMA 357/2005 (6,0 ≤ pH
≤ 9,0) e condutividade acima do recomendado, conforme estabelece a CETESB, cujo valor de 100 µS cm -1 é o máximo tolerado.
O Ponto 03 em vista dos resultados obtidos não atende a regulamentação do CONAMA
n° 357/2005, assim como o Ponto 01, devido apresentar um pH baixo, inclusive o de
valor mais baixo e condutividade alta. Os demais parâmetros apresentaram valores
dentro do recomendado pela legislação vigente.
Tabela 1: Resultados das análises da 1ª coleta das águas do rio Jacu
Ponto

pH

01
02
03
04

5,71
5
4,94
5,89

Turbidez
(UNT)
4,3
2,2
2,94
4,96

Alcalinidade
total (mg L-1)
8,3
6,6
6,6
10,0

Temperatura
(°C)
26,1
29,2
29,6
29,3

Oxigênio
Condutividade
dissolvido
(µS cm -1 )
-1
(mg L )
7,5
138,7
7,0
140,5
6,9
140,2
6,9
145,4

O Ponto 04 em vista dos resultados obtidos não atende a regulamentação do CONAMA
n° 357/2005 devido a também apresentar um pH ácido assim como o ponto 01 e uma
condutividade alta, a maior entre os pontos. Porém os demais parâmetros apresentaram valores dentro do recomendado pela legislação vigente.

Tabela 2: Resultados das análises da 2ª coleta das águas do rio Jacu
Ponto pH Salinidade Temperatura Oxigênio Condutividade Resistividade Sólidos
(KΩ)
dissolvidos
(ppt)
(°C)
dissolvido
(mg L-1)
-1
totais
(µS cm )
(mg L-1)
01 4,72
0,06
24,1
5,96
135,3
7,41
89,5
02 5,76
0,05
24,2
5,5
117,3
8,49
77,2
03 5,77
0,06
25,6
5,5
119,3
8,4
79,1
04
5,8
0,05
26,3
3,6
116,02
8,64
76,3
Os valores do pHpara as três coletas se apresentaram fora do padrão recomendável,
na faixa de 6 a 9. Alguns valores diminuíram e outros aumentaram em função da localização e do período de coleta, mas o valor do Ponto 04 foi o que chegou mais próximo
do recomendável.O limite mínimo de oxigênio dissolvido estabelecido pela resolução
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CONAMA 357/2005 é de 6 mg L-1 para água de Classe 1. O Ponto 04 na segunda coleta e
os pontos 02, 03 e 04 da terceira coleta ficaram abaixo dessa concentração. Assim, não
apresentando a quantidade mínima de oxigênio dissolvido necessário para manutenção da vida aquática.
Tabela 3: Resultados das análises da 3ª coleta das águas do rio Jacu
Ponto pH Salinidade Temperatura Oxigênio Condutividade Resistividade Sólidos
(KΩ)
dissolvidos
(ppt)
(°C)
dissolvido
(mg L-1)
-1
totais
µS cm
(mg L-1)
01 4,65
0,06
25,1
6,86
135,6
7,39
89,4
02 4,93
0,06
25,2
2,22
128,3
7,77
85,1
03 5,07
0,06
26,6
1,7
128,5
7,8
84,7
04 5,01
0,06
26,3
3,36
129,3
7,79
85
Os resultados de turbidez e sólidos totais dissolvidos se apresentaram dentro do permitido em todas as medidas, pois o CONAMA estabelece em águas doces de Classe 1
os valores máximos para turbidez e sólidos totais dissolvidos de 40 UNT e 500 mg L-1,
respectivamente. Os valores encontrados em todos os pontos para resistividade elétrica
foram baixos, o que condiz com os valores da condutividade elétrica, os quais foram altos. Enquanto a salinidade apresentou valores semelhantes para as medidas efetuadas.

Conclusões
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CONAMA, em que o Ponto 04 se mostrou o menos impactado. Para os valores de oxigênio dissolvido temos que as medidas da segunda e terceira coletas estiveram fora dos
padrões de potabilidade, em que os valores mais baixos para OD foram encontrados
no período da terceira coleta. Os resultados para a condutividade elétrica mostraram
em todos os pontos analisadosvalores acima do estabelecido pela CETESB. Enquanto os
valores de turbidez e de sólidos totais dissolvidos se apresentaram dentro do recomendado pelo CONAMA.
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Sendo assim, este córrego por apresentar parâmetros que estão em desacordo com o
estabelecido pela legislação vigente carece de atenção por parte dos órgãos governamentais e sociedade civil no sentido de sanar os problemas detectados por meio deste
estudo. Problemas estes que tem solução se forem encarados com planejamento e ação
pelos gestores responsável e a comunidade civil.
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RESUMO
O Brasil com a responsabilidade de conservar seus ecossistemas enfrenta sérios problemas quando seus Estados e Municípios em suas gestões não compartilhadas fragmentam esses ecossistemas. Como exemplo cita-se a devastação de milhões de hectares de florestas, a supressão de matas ciliares, topos de morro, assoreamento de rios,
contaminação da água por metais pesados, coliformes fecais e etc. Destacam-se como
fatores relevantes para a degradação destas áreas a ocupação desordenada do solo, o
desenvolvimento de atividades agrícolas, a implantação de pastagens, construções de
hidrelétricas, atividades de mineração irregulares, siderurgias, entre outras. Nesse panorama a dinâmica de crescimento do município de Açailândia se baseou na passagem
das rodovias federais BR 010 e BR 222 sobre a floresta pré-amazônica, que trouxe como
conseqüência a supressão de várias áreas de florestas nativas e assoreamento de rios.
Além da construção desta rodovia e extração de madeira destaca-se a instalação de
cinco siderúrgicas como fator contribuinte para a poluição e degradação de áreas. O
presente projeto possui um delineamento de pesquisa bibliográfica e atividade de campo, realizando um diagnóstico ambiental no córrego Água Branca e Mosquito no Pólo
Industrial Químico de Açailandia, avaliando os parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biofísicos, bem como a apresentação de proposta de minimização de impactos.
Palavras–chave: assoreamento de rios; degradação de áreas; minimização de impactos;
siderurgias.

O Brasil é um país rico em recursos naturais e apresenta ainda nos dias de hoje grandes
lacunas no que diz respeito a informações sobre diversidade biológica em seus diferentes ecossistemas. Segundo Lewinsohn e Prado (2008), o Brasil possui a responsabilidade
de conservar muitas espécies, ecossistemas naturais e processos biológicos por liderar
a lista de países de maior biodiversidade.
O Maranhão contempla o bioma amazônico, cerrado e costeiro, todos de grande importância para manutenção da diversidade biológica em nosso planeta. O Estado representa aproximadamente 3% do território amazônico e se limita até o oeste do meridiano
44º. Como município maranhense que detêm em seus limites vegetação característica
do bioma amazônico está Açailândia, que tem o papel importante de fazer com que o
estado integre a Amazônia Legal junto a 8 estados correspondendo a aproximadamente
60% do território brasileiro.
Nas últimas três décadas, o município de Açailândia, vem crescendo de forma acelerada, causando mudanças bruscas em sua paisagem. A urbanização acelerada e desordenada gera como consequência problemas relacionados ao desmatamento, degradação
do solo e poluição dos corpos hídricos.
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O município atualmente possui 110.000 habitantes (IBGE, 2010). Uma parte significativa
da economia do município gira em torno do setor industrial que está de acordo com o Plano Diretor 2006-2015 e apresenta atualmente cinco usinas de ferro gusa. O Pólo Industrial
Químico de Açailândia localiza-se às margens da BR 222, sentido Bom Jesus das Selvas,
tendo como principais cursos d’água o Córrego Água Branca e Mosquito, ambos inseridos
na bacia do Rio Açailândia. Este recurso por sua vez tem apresentado sérios problemas
ambientais oriundos da supressão de sua mata ripária e poluição dos corpos d’água.
Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico ambiental em uma área compreendida entre às margens da BR 222, córrego Mosquito e
córrego Água Branca no município de Açailândia-Ma.

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa teve como objeto de estudo trecho do Pólo Industrial Químico do município de Açailândia-MA, localizado às margens da BR 222 e córrego Água Branca. Em primeira instancia foi feito um levantamento bibliográfico a fim de se obter informações
a cerca da área de estudo e também de diagnósticos ambientais em córregos, para tal
foram utilizados documentos, livros, artigos e sites que relatam os problemas ambientais e socioeconômicos promovidos pelos processos degradantes dos rios a partir da
ação antrópica.
Outra parte importante do trabalho foi a definição dos pontos de amostragem, sendo
estabelecidos 4 pontos de amostragem para a elaboração do diagnóstico proposto, sendo 2 na margem direita e 2 na margem esquerda do córrego água branca, definidos
a distância em linha reta das nascentes até os pontos mais distantes. Foram registradas coordenadas geográficas em pontos próximos a indústria. No momento do acesso
a área, apenas dois pontos foram coletados, pois os demais estavam plotados em áreas
particulares e de difícil acesso.
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As coordenadas foram obtidas através do software Google Earth e Trackmacker 4.9, no
entanto houve diferença no momento da materialização do ponto em campo por ter
diferença de escala entre os dois programas. Tais correções foram feitas no decorrer
das atividades em campo onde foram verificadas as configurações do GPS 76 csx considerando Datum WGS 84, conforme normativa do IBGE, e Datum SIRGAS 2000 para
software Trackmacker
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Os pontos amostrais principalmente os próximos á indústria, foram modificados devido
à dificuldade de acesso a área. Com novos pontos e coordenadas, sendo um na margem
direita e um na margem esquerda da BR 222 do córrego Água Branca próximo á AERCA e
um na margem direita e esquerda do balneário Walter Figueiredo (córrego do Mosquito).

Para fim de caracterização ambiental dos recursos hídricos em estudo, foram
feitas análises físico-químicas e posteriormente aplicação do questionário biofísico segundo a metodologia modificada de Sardinha et al., (2007) (tabela 1),

sendo posteriormente apresentadas medidas mitigadoras.
Tabela 1: Modelo de questionário aplicado em campo com Indicadores Biofísicos. Adaptado de Sardinha et al., 2007.
Indicadores biofísicos
Cobertura vegetal no entorno
Sem vegetação
Com vegetação rasteira
Com vegetação arbustiva
Com vegetação arbórea
Fauna no entorno
Ausência de animais natives
Pouca presença de animais nativos
Moderada presença de animais nativos
Grande presença de animais nativos
Lixo no entorno
Muito Lixo
Pouco lixo

Peso Indicadores biofísicos

Peso

0
1

Erosão no entorno
Voçoroca
Sulco
Ravina
Sem erosão
Riscos associados à erosão
Escorregar/ferimento fatal
Escorregar/ferimento traumático
Escorregar/ferimento leve
Sem risco associado
Som
Grande quantidade de som
Média quantidade de som

Lixo em latões

2

Pequena quantidade de som

2

Sem lixo
Saneamento
Esgoto
Fossa

3

3

0
1

Sem problemas com som
Danos a paisagem
Vandalismo
Danos no entorno

Dejeto ou urina

2

Inscrições em rocha vegetação

2

Ausente

3

Sem danos

3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1

0
1

Após a aplicação do questionário, foram somados os pontos de cada questão (mínimo
zero e máximo vinte e quatro), sendo que, quanto maior a pontuação, menor o nível de
impacto na região estudada. De 24 a 19 pontos há mínima ou pouca presença de impacto, de 18 a 13 moderada presença de impacto, de 12 a 7 pontos tem-se impacto alto ou
preocupante e, menor ou igual a 6, presença muito alta de impacto.
Para as análises físico-químicas, Houve coletas de água nos 4 pontos de amostragem
estabelecidos em escritório. Posteriormente as coletas foram encaminhadas para o
laboratório de Microbiologia e Química do IFMA/ Campus Açailândia, na qual foram
analisados os seguintes parâmetros físico-químicos e microbiológicos de qualidade da
água: pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Turbidez, Alcalinidade Total, Condutividade elétrica, Coliformes termotolerantes e Escherichia coli.
Para a determinação das variáveis físico-químicas foram utilizados os seguintes aparelhos: determinação do pH por meio do pHmetro, da turbidez através de Turbidimetro
portátil, da Condutividade através de um Condutivímetro, e OD por meio de um Medi-
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O questionário foi aplicado em campo com fatores simplificados de analise ambiental
com pesos para cada impacto. No córrego Água Branca foram analisados 2 pontos (P1,
P2) e no Córrego Mosquito (Walter Figueiredo) mais 2 pontos (P3, P4) com os indicadores listados na tabela 01, no qual foram organizados e apresentados em gráficos.
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dor de Oxigênio Dissolvido portátil e no caso da alcalinidade, foi determinada utilizando um método simples de titulação com acido sulfúrico seguindo metodologia (LUTZ,
2008; APHA, 1998); adicionando 2 gotas de fenolftaleína, 2 gotas de verde de Bromocrosol, e titulação com solução padronizada de (0,005mL) de H2SO4.
Para a determinação das variáveis microbiológica (Coliformes Termotolerantes e E.Coli), utilizou-se a técnica dos tubos múltiplos, realizando teste presuntivo na qual se verifica existência de bactérias (Coliformes Totais) e confirmativo na qual se confirma á
presença destes seres (Coliformes Termotolerantes).
No teste presuntivo, foi diluído 10mL da amostra (100), obtendo dessa forma a diluição
10-1, em seguida foi diluída novamente até obter a concentração 10-2. Posteriormente
houve á inoculação no meio de cultura, semeando três séries de 5 tubos, utilizando as
diluições 100, 10-1, 10-2 em Caldo Lactosado Simples, contendo tubos de Durham invertidos, e incubados em estufa a 35°C durante 24-48 horas.
Todos estes parâmetros foram analisados e comparados á legislação vigente, que neste
caso é a Resolução N° 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
(tabela 2).
Tabela 2: Valores máximos e mínimos permitidos em corpos d’água doce pela Resolução N° 357/2005 do CONAMA para os parâmetros pH, Turbidez, oxigênio dissolvido e
Condutividade Elétrica.
Parâmetros
pH

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

≤ 40 UNT

≤ 100 UNT

≤ 100 UNT

+ 100 UNT

OD

10 - 6 mg/L

6 - 5 mg/L

5 - 4 mg/L

- 4 mg/L

CE

50 - 75 um

75 - 100 um

100 - 150 um

+150 um

Turbidez
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OD = oxigênio dissolvido, CE = Condutividade elétrica.

20

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As coletas que foram encaminhadas para o laboratório de química e microbiologia do
IFMA Campus Açailândia, consequentemente analisadas conforme os parâmetros citados acima e comparadas com a resolução, foram tabuladas conforme a tabela 3 e 4.
Tabela 3: Valores das mensurações dos parâmetros pH, turbidez, Alcalinidade, OD, CE
e temperatura da água nos trechos dos córregos Água Branca e Mosquito. IFMA, 2015.
Ponto

pH Turbidez (UNT)

Alcalinidade T
(mg/L-1)

OD (Mg/L) CE (um) Temp. (°C)

Ponto 01

6,4

0,2

5,3

6,4

158,77

28,8

Ponto 02

6,8

0,53

3

6,2

162

30,1

Ponto 03

6,7

12,31

4,7

6,7

109,1

28,8

Ponto 04

6,7

11,58

6,3

6,9

109,3

25,5

Com esses resultados, o ponto 01 e 02 (córrego Água Branca) apresentam bom resultado,
enquadrando na classe I do CONAMA, porém a condutividade elétrica nos dois pontos
posicionou-se acima de 150 microsimens - um, ficando na classe IV, a pior possível,
sendo apenas recomendado para navegação e harmonia paisagística. A razão mais provável deste elevado valor reside na alta quantidade de sais dissolvidos na água conduzindo corrente elétrica, oriundos do lançamento de efluentes por parte das siderúrgicas
e da comunidade ribeirinha.
O ponto 03 e 04 localizado no balneário Walter Figueiredo (córrego do Mosquito) apresentam bom resultado, enquadrando na classe I do CONAMA, porém a condutividade
elétrica nos dois pontos posicionou-se acima de 100 microsimens - um, ficando na classe
III, recomendado apenas para abastecimento para consumo humano após tratamento
convencional ou avançado e recreação de contato secundário.
É possível observar a diferença da turbidez desse córrego em relação ao outro, pois
nesse a turbidez é maior (mesmo enquadrando na classe I do CONAMA) devido á uma
significativa quantidade de partículas solida em suspensão na água, tais como matéria
orgânica e argila, interferindo na absorção e reflexão de luz. O Oxigênio Dissolvido nos
dois pontos está próximo de 6 mg/L, considerado baixo.
Tabela 4. Valores da análise microbiológica em todos os pontos estudados. IFMA, 2015.
Coliformes Termotolerantes

Escherichia coli

Pontos

[ ] 10 0

[ ] 10 -1

[ ] 10 -2

CT:* NMP/100 mL

E. Coli: NMP/100mL

1
2
3
4

5
5
4
5

5
5
0
0

5
5
0
0

16, 000
16, 000
130
230

16, 000
16, 000
130
230

De acordo com a resolução CONAMA 357/2000 para condições e padrões de qualidade
de água referente ao contato primário ou balneabilidade, as águas do ponto 1 e 2 no
córrego Água Branca são consideradas impróprias, pois o valor obtido nas amostras foi
superior a 2500 Coliformes Termotolerantes e 2000 de E.Coli, ou seja acima do permitido pela resolução vigente, estes valores podem ser explicados pela poluição por esgotos,
lançamento de resíduos sólidos ou líquidos pela comunidade ribeirinha e siderúrgica,
uso de grandes quantidades de produtos químicos como detergente e sabão para lavagem de roupa.
Com estes resultados, foi possível determinar uma incidência elevada de microorganismos patogênicos que afetam o ser humano, levando riscos á saúde e tornando desagradável à recreação.
Já no ponto 3 e 4 (Walter Figueiredo) são classificados como excelente nos dois parâmetros microbiológicos, menos no ponto 4 de E. Coli que entra na categoria de muito boa,
caracterizando nos dois pontos o grau de contaminação muito pequeno.
Em relação aos indicadores biofísicos, foram analisado os 4 (quatro) pontos, em que foi
atribuído pesos conforme as figuras 1 e 2. A partir da somatória dos pesos, constatou
que o ponto 1 apresenta impacto alto e preocupante, devido a grande quantidade de
residências no entorno, e a presença de fossa e/ou esgoto e resíduos sólidos no entorno
desse recurso hídrico.
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NMP = Número mais provável.
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Figura 1. Peso dos indicadores biofísicos em P1 e em P2. IFMA, 2015.
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Figura 2. Peso dos indicadores biofísicos em P3 e P4. IFMA, 2015.
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Todos os pontos trabalhados também foram analisados juntos ás imagens de satélites
e comprovado pelo diagnóstico ambiental que há uma grande quantidade de impactos
ambientais no córrego Água Branca e moderada no córrego do Mosquito no trecho do
balneário Walter Figueiredo.

CONCLUSÕES
Nos ponto coletados, às Águas do córrego Água Branca e o córrego do Mosquito, apresentam impacto alto e preocupante.
Às Águas do córrego do Mosquito apresentam menor impacto ambiental.
Os parâmetros estudados foram ferramentas essenciais na construção do diagnostico
ambiental nas áreas de estudo. Pois os mesmos possibilitaram resultados relevantes em
relação á situação atual que estes córregos se encontram.
Em relação à análise físico-química, as águas dos 4 pontos apresentaram bom resultado
atendendo a resolução vigente, exceto no indicador de condutividade elétrica em que
todos os pontos não atenderam o regulamento do CONAMA.

Já a análise microbiológica, apenas o ponto 03 e 04 (córrego do Mosquito) foram encaixado na categoria de excelente tanto para coliformes termotolerantes quanto para
E.Coli, exceto no ponto 04 da E.Coli que foi classificado como muito boa, destinadas à
recreação de contato primário. No entanto, nos pontos 01 e 02 (córrego Água Branca)
as águas dos dois pontos foram classificadas como impróprias com valores elevados de
Coliformes termotolerantes e E.Coli, indicadores de contaminação, oriundos do lançamento de efluentes sem tratamento prévio.
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Resumo
Na atualidade os meios de comunicação em massa são disseminadores de informações
e transmissores de símbolos, utilizam as praticas da cultura corporal de movimento como forma de entretenimento, movimentando a cultura do espetáculo. O futebol
por ser bastante praticado no espaço escolar passou a ser conteúdo tratado em sala
de aula assim como outras modalidades esportivas pela Educação Física. Dessa forma,
pretendeu-se com esse estudo analisar a influência da mídia no processo de massificação do futebol nas aulas de Educação Física através dos procedimentos discursivos
e interdiscursivos. A metodologia utilizada na pesquisa é de caráter bibliográfico com
abordagem qualitativa. A Mídia penetra na massa e manipula a forma como as pessoas
agem, o esporte não é imune a esse processo. Por isso é preciso que os professores de
educação física criem metodologias de ensino que levem o aluno a questiona-se sobre
o que é veiculado e principalmente no que se diz respeito ao futebol o esporte de maior
influencia mundial na atualidade. Os professores podem fazer dos discursos midiáticos
seus aliados no que se diz respeito aos conteúdos trabalhados utilizando fotos, vídeos e
a internet como instrumentos metodológicos que auxiliarão no processo ensino aprendizagem de forma mais crítica.
Palavras-chave: Mídia, Cultura corporal de movimento, Futebol.

As Mídias são ferramentas ou canais usados para armazenamento ou transmissão de
informações. Na atualidade pode se perceber a presença significativa da mesma na sociedade contemporânea, pois atua em todas as esferas da sociedade criando ou transformando sentidos. Afinal já não se fala em acontecimentos fora das mídias. Todos os
meios endereçados a atingir o comportamento humano são iniciados pela comunicação
e o comportamento esperado tem base na psicologia, por isso para se compreender
como a mídia mexe com o psicológico é preciso um estudo a fundo no assunto pra o
entendimento dos efeitos sociais e individuais causados.
A mídia penetra na massa dita regras e cria demandas na vida das pessoas além de
orientar seus hábitos e costumes, e o esporte não está imune a essa influência já que a
relação entre ambos vem desde o seu surgimento e os laços foram estreitando ao chegar
ao ponto de interdependência. Diversas modalidades esportivas alteraram suas regras
para conseguir espaço nas transmissões televisivas e com isso ter mais visibilidade,
conseguir mais patrocinadores e aumentar o número de torcedores.
O futebol é o esporte de maior peso mundial, a relação é ainda mais forte e gera mais
riqueza e lucro para ambos os lados, e também para empresas e pessoas envolvidas.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Introdução

25

(PROCHNIK, 2010). O futebol por ser bastante praticado no espaço escolar passou a
ser conteúdo tratado em sala de aula assim como outras modalidades esportivas pela
Educação Física. Por ser bastante vinculado pelos meios os alunos passam a adquirir
um apresso maior pela modalidade sem ao menos se questionar como este esporte em
si é influenciado e transformado pelos meios de comunicação em massa e como é sua
relação de interdependência.
As práticas pedagógicas da Educação Física Escolar vem se constituindo para professores e pesquisadores da área num amplo campo de estudos e reflexões, tanto no que se
refere à metodologia das aulas, avaliação do processo ensino-aprendizagem e organização dos conteúdos, quanto na homogeneização das práticas pedagógicas em torno do
conteúdo esporte. A indústria do futebol utiliza o discurso midiático para legitimar o
futebol na escola. Não são raras as manchetes midiáticas despertando nas crianças, nos
adolescentes e jovens o fascínio pelo futebol e todas essas expectativas são levadas para
a aula de Educação Física. Esse discurso é intensificado ainda mais em tempos de mega
eventos esportivos (Copa do Mundo de Futebol 2014 e Olimpíadas 2016).

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

A mídia cria ídolos do esporte e utilizando-os nas propagandas para vender bens de
consumo aumentando assim o consumo dos produtro aliados a imagem do atleta da
moda. Os produtos veiculados pela mídia utilizam linguagens e articulam significados
a determinados referentes, criando representações que, ao serem veiculadas para a sociedade, tomada como “massa”, ressaltam alguns significados, ocultam outros, incorporam significados correntes em alguns grupos e os ampliam para toda a sociedade, entre
outras operações, nas quais se manifesta o potencial de veiculação de ideologia através
da mídia, “naturalizando” representações sociais e operando no sentido da manutenção de uma dada relação de forças no interior da sociedade. (BETTI, 2001).
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O objetivo geral do estudo é Analisar a influência da mídia no processo de massificação
do futebol nas aulas de Educação Física através dos procedimentos discursivos e interdiscursivos tendo como objetivos específicos investigar as ideologias subjacentes nos
discursos midiáticos acerca da prática do futebol nas aulas de Educação Física; Identificar na mídia os elementos estruturantes de ordem política, econômica e social que
norteiam a prática de massificação do futebol nas aulas de Educação Física; confrontar
os elementos estruturantes identificado nos discursos midiáticos com a prática metodológica dos professores nas aulas de Educação Física no ensino médio e por fim sinalizar
alternativas no sentido de promover estratégias e ações metodológicas direcionadas a
minimizar a influencia do discurso midiático na prática do conteúdo futebol nas aulas
de Educação Física do Ensino Médio.

Metodologia
A metodologia utilizada na pesquisa para obter os objetivos inicialmente propostos é de
caráter bibliográfico com abordagem qualitativa. Neste sentido, nossas decisões metodológicas partem de referencial teórico crítico. O método de escolha foi determinado de
acordo com os estudos que abordam o papel persuasivo da mídia e seus impactos na socialização de conteúdos alusivos ao futebol/Educação Física. Foi desenvolvida a análise
dos discursos levantados através de fichamentos e resenhas criticas

Resultados e Discussão
Os meios de comunicação em massa desempenham uma função de enorme importância
na sociedade, que é levar informação ao maior numero de pessoas de maneira quase

instantânea. A informação raramente é dada de forma neutra, ou seja, imparcialmente
e sem interesses, pois ela vai constantemente se enquadrar nos objetivos de terceiros. A
mídia controla e tem o poder de criar tendências, mudar os pensamentos, o modo de agir
das pessoas e criar necessidades, bem como modificar e manipular a imagem de um determinado produto. Tudo passar a ser tratado como mercadoria até mesmo a informação.
O esporte não se tornou imune às influências da mídia e a relação entre ambos vem se
estreitando ainda mais chegando ao ponto de dependência mutua. È a mídia a grande
responsável pela popularização do esporte em âmbito mundial, porque sem a cobertura
esportiva o enorme crescimento do interesse pelo esporte jamais teria acontecido e as indústrias culturais dependentes dele jamais teriam se desenvolvido. Ela atende perfeitamente os dois públicos tanto os consumidores do esporte (torcedores e telespectadores) e
o mercado anunciante que são as empresas interessadas em atingir esses consumidores.
De fato, a mídia representa há· muito tempo a principal fonte de recursos da indústria
esportiva, sendo em muitos casos a única responsável pela sobrevivência financeira de
clubes de alto nível de competição em todo mundo, caso que inclui o Brasil. O esporte é
um produto bastante lucrativo para principalmente as emissoras de Televisão que até
chegam a ajudar na criação de novos eventos esportivos para atingirem os torcedores e
os atrair patrocinadores.

A mídia trabalha com o futebol das mais variadas formas. Os espaços publicitários das
partidas transmitidas pela televisão valem milhões, representando cifras significativas,
para os meios de comunicação. Além da marca visual presente no meio futebolístico,
ainda há uma elite de jogadores que se convertem em garotos-propaganda de patrocinadores (fenômeno presente também em outras modalidades). Como ocorre na mídia
em geral, atletas são fabricados no mais típico estilo de um produto e o marketing esportivo torna-se evidente.
Ao julgarmos o que é veiculado na mídia como conhecimento adquirido de forma involuntária torna-se essencial a sua avaliação critica, pois nem tudo o que nos é transmitido deve-se ser absorvido sem uma avaliação prévia do assunto. Se considerarmos
que este conhecimento não é neutro, logo está sob domínio das concepções do mundo,
sociedade e ciência que o acarretaram, sinaliza-se a importância e necessidade de analisar criticamente o discurso midiático.
A educação Física como componente curricular não deve ficar alheia ao que é transmitido aos alunos acerca da cultura corporal de movimento. Assuntos que dizem respeito ao
esporte, padrões de beleza, obesidade/emagrecimento, saúde, exercícios físicos dentre outros que abrangem a sua demanda e que são adquiridos pelos alunos no seu cotidiano ao
lerem, ouvirem ou assistirem o que é veiculado pelos meios de comunicação em massa.
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Muitas modalidades esportivas mudaram suas regras para terem mais visibilidade.
Gonçalves confirma isso em um de seus estudos “Com o apelo financeiro da mídia, algumas modalidades esportivas renderam-se à cultura dominante. Subordinaram suas
regras e suas tradições históricas em troca de uma nova fonte de recursos financeiros
obtidos pela transmissão dos campeonatos, muitas vezes, com vistas à própria sobrevivência do esporte profissional”. (2008, p.97). Os símbolos produzidos pelos meios de
comunicação de massa funcionam como influência direta nos consumidores. Todas as
relações existentes na sociedade moderna passam de alguma forma por esses difusores
de informação, incluindo o futebol. Por isso o estudo da influência e das consequências
dessa mediação se mistura com o entendimento da própria sociedade.

27

Neste âmbito a escola é o espaço adequado para que se estabeleça uma reflexão sobre
o processo e as aulas de educação física como uma disciplina apropriada para essa reflexão critica e pedagógica a respeito das informações, noticias e concepções que envolvem o fenômeno esportivo. Para isso torna-se importante na matriz da matéria assuntos
que se voltem para a interpretação do que é veiculado acerca da cultura corporal a
partir do discurso midiático para desvendar os reais objetivos.
Vários estudos demonstram que o uso de recursos midiáticos é possível para aprendizagem de conhecimentos na área. Os vídeos são ótimas ferramentas metodológicas
motivadoras porque possibilitam uma visualização do assunto tratado despertando interesses no aluno a respeito do objeto de estudo selecionado pelo professor possibilitando maior interatividade e participação dos educandos. A utilização de imagens, fotos,
vídeos, Internet, sons, apresentações multimídia, entre outros recursos audiovisuais,
podem contribuir para o trabalho de pesquisa dos professores e alunos sobre as manifestações culturais estudadas.
Os docentes podem utilizar perguntas simples aos alunos como: 1) O futebol é uma
área reservada ao sexo masculino?; 2) O que contribui para formação de ídolos, mitos
e heróis do esporte?; 3) Como é o futebol brasileiro?; 4) até onde a mídia vai interferir
nesse esporte?; 5) como uma matéria esportiva é escrita?; entre outras que vão fazer os
estudantes refletirem e avaliarem tudo a sua volta principalmente o que é veiculado
pela mídia. Em suma, a Educação Física deve promover a retomada de uma formação
cultural esportiva autônoma em relação a indústria midiática, concorrendo para ação
do receptor-sujeito capaz de automatizar e reconstruir seu próprio significado (SANTOS
JR, 2006).

Conclusão
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A sociedade é regida pela publicidade estimulando o consumismo, gerando lucros para
os detentores do poder sejam eles anunciantes e donos das marcas. Os ídolos do esporte
são importantes para a venda dos produtos tornan-os irresistíveis.
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O estudo dos meios de comunicação torna-se essencial para a compreensão da ação do
mesmo na nossa vida, como ele interfere e influencía o esporte que se torna refém desse setor ao ponto de dependerem um do outro. Para isso fez-se necessário a analise da
cobertura midiática para que se possa compreender este processo significativo é de fundamental importância a analise reflexiva e oincentivo ao senso critico principalmente
dos jovens que se tonam mais vulneráveis a ação da mídia nas suas vidas.
O espaço escolar deve estimular os alunos a verem o que é transmitido de maneira critica e a educação física como disciplina deve abranger esses assuntos e ajudar na compreensão dos alunos a respeito do discurso midiático em geral focando em especial no
discurso esportivo vinculado pelos meios de comunicação em massa. Logo, o movimento esportivo deve ser considerado como um fato complexo, permeado por inúmeros interesses e por conflitos que vão além de uma simples disputa dos meios de comunicação
em massa pela melhor informação.
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Resumo
Muito tem se destacado e pesquisado sobre os problemas relacionados ao excesso de
peso corporal e a inatividade física, já considerada problemas centrais em saúde pública. Da mesma maneira que se tem observado o aumento da prevalência de excesso
de peso na forma de sobrepeso e obesidade, concomitantemente observa-se também
um aumento da inatividade física em todas as populações, sendo que as crianças e os
adolescentes são os mais atingidos. A prevalência no excesso de peso em populações pediátricas vem crescendo de forma preocupante. A inatividade física é um dos principais
agentes causadores do excesso de peso corporal, visto que o comportamento sedentário é uma característica dos adolescentes com excesso de peso. Este estudo tem como
objetivo geral verificar a associação entre os níveis de atividade física e o excesso de
peso corporal em escolares adolescentes do ensino médio integrado do IFMA Campus
Açailândia-MA, tendo como objetivos específicos: avaliar os níveis de atividades físicas,
mensurar o índice de massa corporal (IMC), identificar o excesso de peso e analisar se
os níveis de atividades físicas interferem ou não para o excesso de peso.
Palavras-chave: Corporal; IMC; Inatividade; Física Obesidade;

O excesso de peso corporal e a inatividade física já é considerada problemas centrais
de saúde, sendo que as crianças e os adolescentes são os mais atingidos. A inatividade
física é um dos principais agentes causadores do excesso de peso corporal, visto que o
comportamento sedentário é uma característica dos adolescentes com excesso de peso.
O estudo dos hábitos de atividade física e sedentarismo em adolescentes e o entendimento da associação com o sobrepeso e a obesidade, poderão auxiliar nas intervenções com medidas preventivas, contribuindo com a saúde dessa população (COSTA et
al, 2011).
Justifica-se pelo reconhecimento de que o levantamento de informações referentes ao
excesso de peso, obesidade e níveis de atividades físicas bem como a associação entre
eles. Assim nosso objetivo era verificar a associação entre os níveis de atividade física
e o excesso de peso corporal em escolares adolescentes do ensino médio integrado do
IFMA Campus Açailândia-MA.

Metodologia
Foi realizado primeiramente uma pesquisa bibliográfica, após isso, houve a seleção da
população alvo, escolares adolescentes do sexo masculino e feminino, que estivessem
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cursando o ensino médio integrado do IFMA Campus Açailândia-MA. Coletoa dos dados
inicialmente calculando do índice de massa corporal (IMC), para verificação do excesso
de peso dos adolescentes estudados, considerando a razão entre as medidas do peso
corporal e do quadrado da estatura (kg/m2), conforme recomendações de Cole et al
(2000) e Melo et al (2014). Em seguida foia vez da aplicação do questionário de atividade
física (IPAQ) para se avaliar os níveis de atividades físicas. Por fim, análise dos resultados encontrados, para verificar se existe ou não relação entre os níveis de atividade
física e o excesso de peso corporal em escolares adolescentes estudados.

Resultados e Discussão
Foi avaliado um total de 393 alunos, O percentual de distribuição dos alunos, em relação
ao sexo foi de: 211 do sexo masculino (54%) e 182 do sexo feminino (46%).
O resultado de IMC englobando masculino e feminino mostrou que a maioria dos alunos(as) encontra-se em peso normal (66%). No quesito acima do peso são (20%) da população, em obesidade I (2%), abaixo do peso e muito abaixo do peso (7%) e (5%) respectivamente. (Figura 1).

Figura 1: IMC da população de alunos.
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Em análise geral existem mais alunos em situação saudável (66%), do que em estados
de risco a saúde somados: Baixo peso, muito abaixo do peso, acima do peso e obesidade
I,II e III, que se apresenta em (34%).
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Após a análise dos questionários, observou-se que 21% (69 alunos) foram classificados
como muitos ativos, 16% (62 alunos) como ativos 31% (137 alunos) irregularmente ativo
B, 18% (72 alunos) irregularmente ativo A e que 14 % (53 alunos) sedentários. (Figura 2).

Figura 2: Níveis de atividades físicas praticada pela população de alunos.

Na análise geral dos níveis de atividade física, percebeu-se que a porcentagem somada
de escolares irregularmente ativos A e B e sedentários foi de (63%), sendo esse número
superior ao total da porcentagem somada de alunos considerados ativos e muito ativos
(37%), com (16%) ativos e (21%) muito ativos.

Conclusão
O estudo relata que o IMC não mostrou associação direta com a inatividade física. É possível inferir que quanto mais ativos se encontram os indivíduos, melhor será seu IMC,
Independentemente do sexo. Sujeitos que possuem níveis de atividades físicas satisfatórios tendem a apresentar IMC adequado à idade e altura (peso ideal).
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Resumo
A poluição atmosférica tem impactado negativamente o meio ambiente comprometendo, dentre outros fatores, a saúde pública. Observa-se o descaso com a poluição atmosférica e negligência com os padrões de qualidade do ar. Açailândia, município maranhense de forte atividade industrial siderúrgica e alto fluxo de transporte rodoviário
e ferroviário, é um exemplo típico de ambiente urbano, onde a poluição do ar é visível
e não se percebe a presença de políticas de controle de qualidade do ar, nem mesmo
fiscalização por órgãos competentes. No intuito de se avaliar a qualidade do ar açailandense no que tange à concentração de material particulado inalável, especificamente o
inferior a 2,5 μm é que esta pesquisa se justifica e pela falta estudos específicos para
esta localidade. Constatou-se através da análise das concentrações de PTS que o ar açailandense é significativamente poluído, ferindo os padrões primários e secundários de
qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03 de 28 de junho de 1990.
Entretanto, na análise de PM2,5 observou-se que as concentrações estão em conformidade legal. Reconhece-se a importância desta pesquisa, mas destaca-se o fato desta
fazer uso de dados secundários, ou seja, produzido por terceiros, logo, é de grande relevância o desenvolvimento de outras pesquisas com os mesmos fins que façam uso de
fonte primária.
Palavras-chave: Qualidade do ar; Material Particulado ; Açailândia-MA.

A poluição atmosférica é uma grande preocupação a nível mundial, pois impacta negativamente tanto o ambiente biótico como abiótico, comprometendo, dentre outros
fatores a saúde pública. Apesar de haver legislação ambiental no Brasil que estabeleça
padrões para a qualidade do ar, na prática observa-se o descaso à poluição atmosférica.
Açailândia, município maranhense com forte atividade industrial e fluxo de transporte
rodoviário e ferroviário, a poluição do ar é visível, em que não se percebe a presença de
políticas de controle de qualidade do ar, nem mesmo fiscalização às principais fontes
de poluição (siderúrgicas, queimadas ilegais, motores à diesel) por órgãos competentes.
Na legislação ambiental brasileira conceituam-se os padrões de qualidade do ar, como
as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde,
a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna,
aos materiais e ao meio ambiente em geral. Ficam ainda estabelecidos os conceitos para
Padrões Primários e Secundários da qualidade do ar, sendo o primeiro as concentrações
de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população; enquanto os padrões secundários são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna,
à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral (RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, 1990)
Apesar da determinação dos padrões de referência para a qualidade do ar, estudos
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apontam que as poluições do ar, mesmo com valores abaixo do nível permitido pelos
órgãos responsáveis, afetam significativamente a qualidade de vida todos os seres vivos
(Martins at al., 2002; Mascarenhas et al.,2008 ).
O material particulado é componente típico da poluição atmosférica, dentre os clássicos
poluentes atmosféricos destacam-se os Materiais Particulados (PM), são uma mistura de
partículas líquidas e sólidas em suspensão no ar e sua composição e tamanho depende
das fontes de emissão (Liska e Beijo, 2012). Seu diâmetro pode variar entre 2,5 e 30 μm
e as partículas menores ou iguais a 10 μm (PM10) são classificadas partículas inaláveis.
As concentrações de PM2,5 constituem cerca de 45 a 65% da concentração de MP10.E a
fração entre 2,5 e 10 é conhecida como fração grossa do PM10 (Castro et al., 2003 ), sendo assim percebe-se a necessidade de que sejam desenvolvidos projetos de pesquisa
voltados para as questões ambientais em Açailândia, especificamente fazer um estudo
detalhado sobre a concentração de PM2.5 e Partículas totais em suspensão (PTS) nos de
2012 à 2014 em Açailândia - MA.
As principais fontes de material particulado (MP2,5, e MP10) são provenientes de queimadas de combustíveis fósseis como a gasolina, óleo diesel ou madeira (Costa et al 2009),
destacando-se como potencias poluidores do ar o alto fluxo de veículos automotores e
atividades industriais.

Metodologia
Para o alcance dos objetivos propostos foi necessário o desenvolvimento de pesquisa de
base de dados secundários e bibliográficos.
As informações sobre as concentrações médias diárias de material particulado entre
os anos de 2012 à 2014 no município de Açailândia foram adquiridos via concessão da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e São Luis - MA, que dispõe de tais informações
e por meio do SISAM. Como procedimentos metodológicos, foram executados os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, obtenção dos dados de concentração de material particulado no período de 2012 à 2014, tabulação de dados, redação de relatórios,
produção de banners e apresentação de resultados.
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A análise de todos os dados obtidos durante a pesquisa baseou-se nos níveis de concentração permitidos pela legislação brasileira, de acordo com os padrões de qualidade do
ar estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 03 de 28 de junho de 1990. Em virtude
da ausência de dados disponíveis de PM10 foram feitas análises de partículas totais em
suspensão (PTS), emitidos pelas empresas localizadas no pólo siderúrgico de Açailândia-MA. Optou-se pelo sigilo do nome das empresas das quais se teve obtenção de dados,
uma vez que os dados foram fornecidos pela SEMA-MA, e as empresas não foram consultadas para permissão da divulgação das informações, logo denominamos-lhes como
empresas A, B, C e D.
Observou-se que somente a empresa A enviou à SEMA-MA os relatórios referentes à
qualidade do ar de 2012-2014, porém tais dados não apresentam periodicidade regular
em relação aos meses de coleta das amostras de material particulado. Em relação às
outras empresas, não foi possível fazer a análise de PTS referente aos anos propostos na
pesquisa, visto que as mesmas não forneceram tais dados; da empresa B e D obteve-se
dados apenas referente ao ano de 2012 e da empresa C os ano de 2013.

A seguir a tabela com valores de particulado total em suspensão (PTS), no qual se tem a
média mensal e anual dos resultados, os quais foram analisados de acordo com Resolução nº 03 de 28/06/1990 art.07, que estabelece os valores máximos permitidos de 240 µg/
m³/24h de PTS na atmosfera.
Tabela 1: Partículas Totais em Suspensão (PTS) em Açailândia- 2012 a 2014.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média
Anual
MA

A

__

38,55

__

44,9

92,45

80,4

62,0

61,45

__

18,55

67,3

58,93

58,28

B

__

__

__

__

__

__

52,15

63,8

81,05

__

45,5

57,82

60,06

C

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

D

__

22,8

__

35,9

__

__

__

__

__

__

__

__

29,35

A

50,65

__

13,9

__

__

71,25

__

98,6

128,5

104,0

130,1

47,99

80,63

B

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

C

104,9

158,5

__

201,9

__

__

__

154,9

__

121,2

141,5

226,1

155,7

D

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

A

93,61

93,2

56,94

121,1

76,78

124,3

180,5

208,4

202,5

206,8

160,2

__

138,7

B

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

C

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

D

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Médias mensais de PTS ( µg/m³)

2014

2013

2012

ANO EMP

MA= Média anual / EMP= Empresa / __ = Não possui dados

Foram analisados também dados referentes ao PM2,5, obtidos através do SISAM. Para o
período em estudo, alguns dias não apresentam dados no site, mas como são contemplados mais de 80% dos dias de cada mês, presume-se que essas ausências não trazem
prejuízos à pesquisa. Após tabelarem-se os dados diários de cada mês dos respectivos
anos, 2012 a 2014, determinaram-se as médias mensais de cada ano, bem como se destacaram os meses de maiores concentrações, assim como os dias de maiores registros.
Tabela 2: Concentrações mensais de MP2,5( μg/m³) em Açailândia-MA de 2012 a 2014.
Jan

Fev Mar Abr Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

MA

2012 14,00 15,48 15,70 16,08 16,77 17,95 20,90 18,40 18,50 17,36 15,00 14,07 16,35
2013 14,06 14,06 13,87 17,80 16,61 16,70 17,40 19,20 21,70 16,00 14,70 14,10 16,68
2014 14,00 13,30 14,40 13,17 16,00 15,80 20,40 21,90 17,60 17,10 15,10 18,68 16,45
MA= Média Anual
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Ao se observar a tabela verifica-se que em 2012, apenas a empresa B teve registro sutilmente superior ao que estabelece a legislação brasileira, quanrto ao padrão secundário,
pois a média anual está com 0,6 µg/m³ acima do permitido. Em 2013, de acordo com
dados disponíveis das empresas A e C as médias anuais de PTS foram superiores ao que
estabelece a Resolução CONAMA 003/90, que estabelece 80 µg/m³ como média anual
no padrão primário, estando as concentrações, portanto fora da conformidade legal. Em
2014 a empresa A registrou novamente níveis elevados e fora da conformidade legal. Tais
dados demonstram que a poluição tem afetado a qualidade do ar açailandense, o que
prejudica a saúde ambiental e populacional.Ressalta-se que os relatórios apresentam
apenas as médias mensais, o que pode ocultar concentrações médias diárias superiores
às permitidas na Resolução CONAMA 003/90. Quando se analisa as tabelas é possível
averiguar que a maioria das médias mensais apresentadas pelas empresas está acima
do valor permitido para concentrações de PTS por metro cúbico em 24 horas e que não
podem ser excedidas mais de uma vez por ano, o que obviamente acontece.
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Ao se observar as médias mensais pode-se concluir, no que tange à concentração de
PM2,5(μg/m³), que os níveis são relativamente baixo, sendo as médias anuais do período
inferiores a 17μg/m³, uma vez que na Resolução CONAMA nº 03/90 para o Padrão Primário da qualidade do ar a concentração média aritmética anual aceitável para o material
particulado é de até 50μg/m³ de ar e concentração média de 24 (vinte e quatro) horas de
150 (cento e cinqüenta) microgramas por metro cúbico de ar, que não deve ser excedida
mais de uma vez por ano. Mas é perceptível que as concentrações médias de MP2,5 a partir de abril modestamente sobem, estando as maiores concentrações entre julho e setembro. Esses meses são em geral, secos e quentes, e nesse período, além das atividades
siderúrgicas e do alto fluxo veicular, destacam-se ainda as queimadas constantes na
cidade e região, o que é fator agravante da poluição atmosférica.
As concentrações máximas diárias de PM2,5 ao longo do triênio em análise, verifica-se
que os maiores registros de 2012, 2013 e 2014 foram respectivamente, 43,28μg/m3 em
agosto; 70,6μg/m em julho e 97,8μg/m em julho. É notório, ao se comparar os maiores
registros, que ao longo dos anos os níveis das concentrações estão subindo. O ano de
2013 apresentou um incremento de 63% nos níveis de concentração quando comparado
a 2012. E em 2014 o aumento foi superior a 100%, quando comparado a 2012.
È importantes destacar que uma grande limitação da pesquisa foi a ausência da disponibilidade de dados referentes a poluentes atmosféricos, apesar de se saber que eles
existem. Esperava-se contar com o fornecimento de dados de PM10 da empresa Vale,
que faz monitoramento da qualidade do ar em Açailândia, bem como foi informado no
projeto de pesquisa, mas os dados ao que foi informado são tratados como sigilosos, o
que preocupa bastante, pois tais informações se referem ao ar que se respira diariamente e que vulnerabiliza o ambiente e a sociedade que dele participa como peça indissociável, mas que não podem ser divulgados por um projeto de iniciação cientifica.
Enfatiza-se também a falta de uma política eficaz de controle e fiscalização ambiental,
que de acordo com o que foi observado apenas recebe relatórios fornecidos pelas siderúrgicas, sem que haja uma periodicidade regular dos mesmos, e o mais agravante, não
há fiscalização in loco, o que deixa margem para omissão de informações de relevância
para o contexto científico e sócio-ambiental.
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Esta pesquisa objetivou avaliar a qualidade do ar em Açailândia-MA a partir da análise
das concentrações de PM10, entretanto dado a inviabilidade e/ou insuficiência desses
dados optou-se por fazer uso das informações das concentrações de PM2,5, disponíveis
gratuitamente no site do Ministério de Meio Ambiente e dados fornecidos pela SEMA
de PTS emitidos por algumas empresas do pólo siderúrgico, e tais resultados permitem
fazer a mesma avaliação proposta. No que se refere à análise das concentrações de PTS,
percebe-se que o ar açailandense não oferece condições de salubridade, visto que de
acordo com dados obtidos pelos relatórios de siderurgias da cidade enviados à SEMAMA demonstram que as concentrações ferem os padrões primários e secundários de
qualidade do ar estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA 003/90.
Quanto a análise das concentrações de PM2,5, observou-se que os padrões estabelecidos
pela Resolução CONAMA nº 03/90 são respeitados, estando até as mais altas concentrações registradas e constantes no Sisam, muito abaixo dos limites para ao padrão primário e secundário previstos na Resolução. Entretanto pode-se observar que as maiores
concentrações se dão nos meses mais quentes e secos, e que há uma tendência ao incremento dos níveis de poluição conforme se verificou a se comparar os maiores níveis
registrados ao longo dos três anos analisados.
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Resumo
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no Instituto Federal do
Maranhão (IFMA), campus Açailândia, tendo como objeto de estudo as práticas educativas no Programa Mulheres Mil da instituição. Buscou-se analisar como as práticas educativas no programa contribuem no enfrentamento e prevenção da violência de gênero
e como esse tema está contemplado na proposta curricular do programa considerando
que um dos eixos de alicerce do programa é o combate à violência de gênero. A pesquisa foi de caráter qualiquantitativo sendo necessário realizar levantamento bibliográfico, documental, pesquisa de campo e aplicação de questionário semiestruturado.
Foi encontrada uma razoável literatura sobre a temática que dá corpo à pesquisa, com
exceção de estudos em torno do Programa Mulheres Mil no que tange ao eixo combate
à vilência contra a mulher. Constatou-se que no Programa, disciplinas como: Ética e Cidadania, Mapa da Vida, Autoestima, Saúde da Mulher e, sobretudo, Violência de Gênero
são imprescindíveis para reforçar o enfrentamento e prevenção da violência contra a
mulher, necessitando para tanto, consolidar na proposta pedagógica, curricular e metodológica do programa ações mais consistentes no eixo combate à vilência contra a
mulher. Mais especificamente, as práticas educativas dentro de uma proposta pedagógica curricular tornam-se um apoio imprescindível para o combate da problemática da
desigualdade e violência de gênero.
Palavras-chave: Educação; prevenção; enfrentamento; violência, gênero.

O Programa Nacional Mulheres Mil representa um passo importante no acesso aos direitos sociais do segmento feminino. No contexto da educação profissional, esse programa referencia políticas nas áreas de educação, trabalho e cidadania na medida em que
busca a qualificação profissional com a elevação da escolaridade de mulheres provenientes de comunidades desfavorecidas em termos socioeconômicos. Porém, para além
da inclusão educacional e profissional, o programa repercute em elementos pessoais
e sociais de vida das mulheres, atravessando questões intrínsecas à cidadania, como
a questão do enfrentamento da violência contra a mulher que também é um dos eixos
contemplados pelo programa, juntamente com os eixos promoção da igualdade entre
os sexos e acesso à educação.
Nesse contexto, buscou-se nesta pesquisa analisar como as práticas educativas no Programa Mulheres Mil contribuem no enfrentamento e prevenção da violência de gênero
no espaço doméstico familiar. Buscou-se, também, verificar como o eixo combate à violência contra a mulher está inserido na proposta pedagógica, curricular e metodológica
do Programa. A intenção foi levantar indicadores quanto à temática que orientem gestores envolvidos no programa a promover com maior prioridade ações que contribuam
no enfrentamento e prevenção da violência contra a mulher, consolidando assim, o eixo
combate à violência contra a mulher.
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Metodologia
O cenário desta pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) Campus Açailândia, tratando-se, portanto de um estudo de caso.
Os sujeitos envolvidos foram alunas egressas do programa. A abordagem adotada na
metodologia teve caráter qualiquantitativo buscando o aprofundamento do fenômeno
social objeto de estudo. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática
cuja finalidade foi permitir maior familiaridade e por consequência maior aprofundamento teórico. Utilizou-se ainda, da pesquisa documental e aplicação de questionário
semiestruturado com 10 (dez) alunas egressas do programa Mulheres Mil, que estão
atualmente dando continuidade à sua formação fazendo o curso de Meio Ambiente na
modalidade PROEJA na própria instituuição IFMA. Como forma de garantir o anonimato das entrevistas, por questões éticas, cada entrevistada é identificada com uma letra
do alfabeto.

Resultados e Discussão
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No cenário mundial, por muito tempo, a mulher ocupou um lugar de subordinação e
dependência ora do pai, irmão ou marido. A educação que recebia era de caráter informal que ocorria no próprio seio familiar, através da instrução de suas mães, avós
ou outra pessoa incumbida de ensinar tarefas como bordar, costurar, cozinhar, entre
outras sempre ligadas ao cotidiano doméstico. No cenário brasileiro esses fatos não
foram diferentes. Ribeiro (2000) pontua que no período colonial todas as mulheres, das
ricas, brancas, empobrecidas às escravas e indígenas, não tinham acesso “à arte de ler e
escrever” cabendo a elas a aprendizagem de tarefas domésticas e religiosas.
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O acesso à educação formal para o segmento feminino teve início somente após a primeira Constituição de 1824 na qual a Educação foi oficializada como gratuita e extensiva a todos. Louro (1989), ao analisar esse contexto, conclui que a inserção da mulher
no magistério foi simultânea à formalização do sistema educacional no início do século XIX, bem como ao desenvolvimento da industrialização e urbanização próprias da
formação social e econômica capitalista. Contudo, embora legalizado o acesso à educação para o universo feminino em meados do século XIX, esse acesso ainda foi muito
limitado, isso porque a instrução era restrita a poucas meninas, dependendo da posição
social que ocupavam. Já no século XX surgem as primeiras iniciativas de manifestação
de movimentos feministas no país que buscavam defender os direitos da mulher, incluindo o voto, a vida política e a educação.
Sem dúvidas, foram as reivindicações constantes por parte da sociedade, sobretudo da
população feminina, ao longo do século XX, e intensificadas no século XXI que possibilitaram a criação de políticas que legalizassem e efetivassem direitos para as mulheres
na atualidade. Nesse contexto, surgiram programas especificamente voltados para as
mulheres visando contribuir para o empoderamento desse grupo. Grupos feministas
que defendiam que as mulheres só seriam empoderadas na medida em que pudessem
participar da tomada de decisões coletivas e de mudanças individuais. O empoderamento pode ser compreendido na perspectiva de emancipação. Nesse contexto, o acesso
à educação seria um dos instrumentos imprescindíveis para garantir o empoderamento
do segmento feminino na medida em que possibilita a conscientização das capacidades
pessoais e de ruptura com fatores sociais e estruturais pré-formulados.
Nesse contexto, o Programa Nacional Mulheres Mil corrobora com o processo de empoderamento do segmento feminino na medida em que possibilita o seu acesso à educa-

ção profissional proporcionando maiores chances de uma formação profissional e cidadã. Primeiramente, o programa foi implantado enquanto projeto piloto no período de
2007 a 2011 em cooperação com o governo canadense. Tornou em 2012 um Programa
em virtude da importância dimensional que adquiriu no contexto social, educacional e
profissional do público ao qual se direciona.
O objetivo do programa é possibilitar que mulheres atendidas incrementem seu potencial produtivo, melhorem suas condições de vida e de seus familiares e reproduzindo
para as suas comunidades, contribuindo para seu crescimento profissional e econômico. Nesta pesquisa, investigou-se as práticas educativas no programa relacionadas
ao eixo combate à violência contra a mulher. Sobre este, verifica-se que o programa
contempla profissionais com competência para atuarem no serviço de aconselhamento,
encaminhamentos e procedimentos terapêuticos visando minimizar as demandas ou
dificuldades provenientes das experiências de vida das alunas no que cerne à violência
perpetrada contra a mulher.
O critério utilizado para amostra das alunas foi o ano de ingresso no curso e a atual
condição de escolaridade. Assim, foram entrevistadas alunas que fizeram o curso Qualificação Profissional em Alimentos, primeiro curso do Programa Mulheres Mil, ofertado no ano de 2011, e que dando continuidade à sua formação, estivessem cursando na
própria instituição IFMA, outro curso. Nas entrevistas com essas alunas, o questionário
semiestruturado contemplou perguntas abertas e e fechadas.
Abaixo, segue informações necessárias para compreensão dos sujeitos entrevistados:
Cursam atualmente o 2º ou 3º ano do curso de Meio Ambiente no Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA; todas são chefes de família, possuem filhos e já foram
vítimas de algum tipo de violência perpetrada por companheiros ou terceiros.

Uma das questões presentes no questionário, está relacionada ao conhecimento acerca
da violência contra a mulher e da Lei Maria da Penha, anterior ao curso e à disciplina
Violência de Gênero presente na proposta curricular do programa. As respostas conforme descritas abaixo revelam elementos de insuficiência e até sentimentos receiosos
sobre a busca por mais informações que garantam o conhecimento e segurança.
“não tinha muito conhecimento e sentia medo de expressar meus sentimentos e procurar
meus direitos” (Entrevistada A)

“sabia que se houvesse qualquer violência contra a mulher, seria punido, mas não
conhecia os direitos da mulher” (Entrevistada D)

“já conhecia um pouco sobre a lei, e já sabia de alguns direitos da mulher” (Entrevistada F)
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Mulheres esperançosas buscando construir um novo futuro a partir do acesso à educação. Por muito tempo estiveram limitadas ou mesmo privadas do acesso aos serviços básicos que exigem a condição de seres humanos. Ao fazerem parte do programa
Mulheres Mil essas mulheres encontraram as chances de possuírem educação, uma
carreira profissional e possibilidades para se manterem mais saudáveis e aumentarem
sua autoestima. E, sobretudo, perceberam que são dotadas de liberdade para tomar
decisões que definem os rumos de suas vidas.
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Outra pergunta, descrita abaixo, perpassa pela aprendizagem de informações novas e
úteis adquiridas no programa que podem repercutir positivamente na prevenção e no
enfretamento da violência contra a mulher; sendo: Sobre a disciplina “Violência de Gênero”, o que você aprendeu de novo que pode introduzir no seu cotidiano como forma
de prevenir ou enfrentar uma situação de violência?
“que a violência atinge toda mulher, não importa classe social. Sendo que as de classe
baixa são as que têm menos conhecimento e dificilmente procuram seus direitos”
(Entrevistada B)

“agora tenho uma nova visão das violências, não é só física, tem moral, patrimonial
quando quebra as coisas de casa ou queima documentos da mulher, e sei onde procurar
ajuda e até o número ‘pra’ ligar.” (Entrevistada C)

“aprendi que têm vários tipos de violência [...] e que não apenas os homens praticam a
violência de gênero, mas até mulher contra mulher. Mas agora sei onde procurar ajuda
ou então eu ligo 180 ” (Entrevistada I)
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“tem o número 180 que qualquer um pode ligar para denunciar e nem precisa se identificar;
apreguei na geladeira.” ( Entrevistada G)
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As respostas apresentam elementos que revelam informação sobre as tipificações da
violência contra a mulher. É importante observar que muitas mudanças na legislação
de proteção ao segmento feminino vítima de violência, a Lei Maria da Penha estabeleceu, entre elas, a tipificação dos crimes de violência, na qual a violência contra a mulher
não se reduz aos danos físicos causados contra a mesma, abrangendo, contudo, uma série de danos de diversas ordens que afetam seu desenvolvimento pessoal, social, físico,
psíquico, patrimonial e moral. Contudo, identificou-se que nem todas as manifestações
de violência contra a mulher estão ao alcance da população, necessitando assim, maiores informações através de meios diversos (mídia impressa, telejornais, rádios comunitárias) a fim de esclarecer sobre as tipificações de violência contra a mulher.
Outro dado relevante da pesquisa é quanto ao conhecimento do dique-denúncia (Número 180). Um instrumento importante na prevenção e enfrentamento da violência
contra a mulher, mas que ainda precisa ganhar maior alcance social, sobretudo, entre o
segmento feminino. É através do acesso aos seus direitos legais e obtendo informações a
respeito dos locais de atendimento, que mulheres vítimas de violência ou na iminência
de se tornarem vítimas, têm a possibilidade de mudarem essa situação, rompendo com
o ciclo da violência a que estão submetidas ou contribuírem para que mulheres nessa
situação tenham a possibilidade de saírem da mesma.

Conclusão
Com a presente pesquisa foi possível verificar a importância de ações educativas formais para a melhoria das condições de vida da mulher. Mais especificamente, as práticas educativas dentro de uma proposta pedagógica curricular tornam-se um apoio
imprescindível para o combate da problemática da desigualdade e violência de gênero.

Desse modo, é de extrema importância o incentivo a práticas educativas que sejam consolidadas na matriz curricular em Programas como o Mulheres Mil que busca estar em
conforme com as diretrizes do governo brasileiro em torno da redução da desigualdade
social e econômica de populações marginalizadas e do compromisso do país com a defesa da igualdade de gênero.
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Resumo
O mundo vem sofrendo mudanças a um ritmo muito acelerado, principalmente no que
diz respeito ao meio ambiente, portanto, é preciso que as pessoas conheçam os problemas ambientais para que se conscientizem e comecem a repensar suas atitudes e sua
responsabilidade na preservação do meio ambiente. O presente estudo foi realizado no
bairro do Jacu, onde os sujeitos envolvidos foram os moradores selecionados aleatoriamente. O procedimento utilizado para a coleta de dados foi questionários e recolhimento de informações fotográficas da realidade atual do bairro. Durante a execução do
projeto foram realizadas visitas a lixões com registros fotográficos e entrevistas com os
catadores. Foram desenvolvidas oficinas de reutilização no bairro e no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA onde também foram ministradas palestras educativas com apresentação dos resultados obtidos no projeto. Concluímos que é urgente a necessidade da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos
e é possível fazer um trabalho de sensibilização nos bairros e nas escolas.
Palavras–chave: resíduos sólidos, reutilização, sustentabilidade.

Introdução

A inexistência de um modelo adequado de gestão para os resíduos sólidos urbanos nas
prefeituras tem criado sérios problemas, os quais comprometem o meio ambiente e,
conseqüentemente, a qualidade de vida da população. O aterro sanitário seria a forma
de disposição final mais aceitável, contudo há falta de auto-suficiência tecnológica, econômica e humana das comunidades, levando-as à inércia em sua tomada de decisão
(LANGE et al, 2002).
Após a produção ou utilização de qualquer material sólido, tanto no âmbito urbano
quanto industrial ou agrícola, sobram resíduos. Especialmente em locais menos desenvolvidos, esses resíduos são descartados aleatoriamente; apenas em alguns casos, o descarte obedece a um tratamento regular, tal como nos países mais avançadosm (MANO
et al., 2010).
Em casos extremos, na falta de um sistema organizado de limpeza urbana, o lixo acarreta sérios problemas para a saúde da população. Portanto, é nos centros urbanos que
a remoção e o destino final dos resíduos sólidos exige a participação efetiva das autori-
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A crise ambiental é a crise das formas como temos compreendido o mundo e do conhecimento com o qual o temos transformado; do processo de racionalização que desvinculou a razão do sentimento, o conhecimento da ética, a sociedade da natureza. É uma
crise da razão que se reflete na degradação ambiental e na perda de sentidos existenciais dos seres humanos que habitam o planeta Terra (LEFF, 2010).
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dades municipais, dos munícipes e da indústria, para se conseguir recolhimento, remoção, transporte, tratamento e disposição em condições de promover um alto padrão de
qualidade de vida para a população. Daí a necessidade de serem discutidas nas escolas
e comunicadas às pessoas, em geral, as atitudes adequadas a serem tomadas por todos e
de sua importância, inclusive, na limitação da geração de lixo (LIMA et al., 2009).
A lei 12.305, de 2/8/2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está integrada com a Política Nacional do Meio Ambiente, articula-se com a Política Nacional de
Educação Ambiental e com a Política Federal de Saneamento Básico. A referida lei objetiva reduzir o volume e a periculosidade de resíduos sólidos, priorizando a não geração,
a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010).
A possível construção de um futuro sustentável terá de ocorrer na arena política. Mas
a escola pode ser o melhor laboratório, o melhor espaço de experimentação e de formação para esta mudança civilizatória. Por isso é necessário dar carta de cidadania à
educação ambiental. (LEFF, 2010)
Desta forma, este trabalho teve como objetivo analisar a importância da adequada destinação final de resíduos sólidos e a reutilização dos mesmos sensibilizando as pessoas
sobre a importância da redução do consumismo.
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Metodologia
O trabalho foi iniciado com a pesquisa bibliográfica, na qual foi realizado um
levantamento de autores da área em estudo e ainda foi necessária a pesquisa de
campo para coleta de dados a qual favoreceu a descrição da realidade do bairro
trabalhado, sendo escolhido o Jacu pela problemática com relação ao lixo no local, e a cada ano será selecionado um bairro do município de Açailândia, dessa
forma atenderá vários bairros do município, priorizando os mais problemáticos.
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Como procedimento de coleta de dados foi utilizado o questionário, o qual foi
composto de perguntas fechadas, buscando priorizar o aspecto qualitativo da
pesquisa. Os envolvidos na pesquisa foram moradores selecionados aleatoriamente numa amostra significativa tentando envolver o máximo de pessoas
numa faixa etária e escolaridades diversas, foram recolhidas também informações fotográficas da realidade atual do bairro e como forma de sensibilizar a
comunidade foi distribuído folder informativo sobre a prática da compostagem.
Outra atividade desenvolvida no período foi uma palestra realizada em uma
escola do bairro chamada C. E. Lourenço Antonio Galletti com alunos do ensino
médio, na qual foi utilizado o questionário como base para as discussões, onde
os alunos demonstraram muito interesse sobre o assunto, com boa participação
de todos e ao final agradeceram sobre as informações, pois a maioria não tinha
conhecimento sobre o assunto.
Foi realizada uma oficina de reutilização de materiais no IFMA envolvendo alunos do IFMA durante a Semana de Meio Ambiente. A seguir, uma visita ao lixão
do Município de Açailândia para entrevistar os catadores e conhecer o seu modo
de vida e trabalho. E por último, uma oficina de reciclagem de papel através de pales-

tra sobre o assunto e trabalho de grupo, onde diversos materiais de papel foram transformados em outros objetos com diversas utilidades.
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Açailândia a destinação do lixo coletado nos bairros ainda é o lixão, que já deveria ter
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Gráfico 3: Reutilização de materiais em casa
Gráfico 3 - Reutilização de materiais em casa
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se trava mínimo,
uma batalha
de sobrevivência
uma
batalhaque
de fossem
sobrevivência
e gostariam
que que
fossem
vistos com
comoo profissionais
que
gostariam
vistos como
profissionais
colaboram
meio ambiente,
com
colaboram
com energia
o meio eambiente,
com acesso à água, energia e casa.
acesso à água,
casa.

Nas oficinas e palestras realizadas no IFMA houve um grande envolvimento dos

Nas oficinas e palestras realizadas no IFMA houve um grande envolvimento dos alunos,
alunos, onde foi possível trabalhar em grupo e produzir materiais, foram momentos de troca
onde foi possível trabalhar em grupo e produzir materiais, foram momentos de troca de
de conhecimentos entre os alunos e cada um pôde dar sua contribuição.
conhecimentos entre os alunos e cada um pôde dar sua contribuição.
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Conclusão
Conclusão
O foi
projeto
foi finalizado
comeêxito
e concluímos:
O projeto
finalizado
com êxito
concluímos:
- É urgente a necessidade da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos,
• principalmente
É urgente a necessidade
adequada dos resíduos sólidos urbanos, princom relaçãoda
aosdestinação
lixões;
cipalmente
com
relação
aos
lixões;
- É possível fazer um trabalho de sensibilização nos bairros e nas escolas;
- Este trabalho
de referência
para a organização
deenovas
ações por instituições
• É possível
fazer umservirá
trabalho
de sensibilização
nos bairros
nas escolas;
da sociedade civil e do poder público, e a sua continuidade nos demais bairros da cidade e
• outros
Este trabalho
servirá
de referência para a organização de novas ações por instituimunicípios
da região.
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ções da sociedade civil e do poder público, e a sua continuidade nos demais bairros
da cidade e outros municípios da região.
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RESUMO
Açailândia - MA, apesar de não ser uma metrópole, mas com seus mais de cem mil habitantes, já apresenta uma série de problemas quanto à oferta de transporte público,
deixando a sociedade muito carente dessa assistência básica que é dever do Estado e
direito da população. No primeiro semestre de 2014 foi suspensa a oferta de ônibus coletivo urbano prejudicando a vida de uma grande parcela da sociedade, principalmente
a economicamente menos favorecida. Desta forma, este projeto de pesquisa avaliou a
atual política de oferta de transporte público em Açailândia, bem como fez um diagnóstico da avaliação que a população faz da oferta do custo e condições do transporte
público. Oportunamente, fez-se a mensuração do impacto da falta do ônibus coletivo
no orçamento familiar dos estudantes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Açailândia. Trata-se de uma pesquisa de campo de base
prioritariamente qualitativa, onde se aplicou questionários aos usuários de transporte
público intra-urbano e aos estudantes do IFMA - Campus Açailândia, realizou-se entrevistas aos representantes da gestão municipal, dos sindicatos de taxista e moto taxistas
e da empresa Viação São Francisco. Foram analisadas atas de audiências públicas sobre
o problema em questão e feita tabulação e análise das informações levantadas.

Palavras chave: mobilidade urbana; impacto orçamentário; transporte público.

Introdução
A oferta de um sistema de transporte público de qualidade é um dos grandes desafios
assumidos pelos gestores públicos municipais em nosso país. Atualmente, no Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, o caos do transporte público faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros, que diariamente enfrentam os mais diversos problemas
no trânsito, principalmente aqueles que dependem diretamente do transporte público.
Sendo esta uma prestação de serviço indispensável, a gestão municipal deve ter uma
eficiente política pública urbana a fim de minimizar as deficiências no serviço de transporte público para manter a dinâmica de deslocamento populacional, principalmente
dentro do perímetro urbano, onde se desenvolvem as atividades sociais e econômicas
mais empregatícias. “Para que o trânsito possa realizar sua função eminentemente social, faz-se necessário o atendimento às demandas dos seus participantes. dentre essas
demandas, está a garantia à mobilidade” (Araújo et al., 2011).
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Desta forma chegou-se à conclusão de que a população se encontra insatisfeita com o
sistema de transporte existente na cidade, considerando alto o impacto financeiro das
tarifas em seus rendimentos. E dentre outros resultados destaca-se que o uso do táxi
lotação é predominante, mesmo quando havia oferta de ônibus coletivo.
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Sabendo-se da relevância do transporte público intra-urbano e da interrupção repentina da oferta de ônibus coletivo em Açailândia-MA, fez-se uma análise das condições de
oferta de transporte público coletivo no município de Açailândia, bem como avaliação
da política pública que vem sendo adotada, além das condições dos meios de transporte, táxis coletivos e motos táxis. E, por conseguinte, uma avaliação do grau de satisfação
por parte dos usuários destes tipos de transporte, e dos seus posicionamentos sobre a
interrupção da oferta do ônibus coletivo.
Para Vasconcelos (2001), “as políticas de transporte e trânsito constituem instrumentos
muito importantes para a definição das condições de vida na cidade”, e este posicionamento que ressalta a importância deste projeto de pesquisa que teve como objetivo,
a partir de um estudo de caso, avaliar a atual política de oferta de transporte público
em Açailândia-Ma, e a satisfação da comunidade, em especial dos estudantes do IFMACampus Açailândia, mensurando os gastos com transporte público antes e após a interrupção da oferta de ônibus coletivo, para a percepção do impacto dessa interrupção na
renda familiar dos estudantes.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de campo de base prioritariamente qualitativa. Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa foi necessário inicialmente levantamento bibliográfico. Em segundo momento foram elaborados questionários e entrevistas. Os questionários foram aplicados a 100 usuários de transporte público em diferentes pontos de
acesso aos mesmos; e 100 questionários a estudantes do IFMA- Campus Açailândia que
se dispuseram a participar, sendo que adotou-se como critério de exclusão ser aluno
do Instituto há menos de um ano,em virtude de não estarem no IFMA no momento da
interrupção da oferta dos ônibus coletivos. As entrevistas foram aplicadas a gestores
municipais e representantes sindicais dos moto taxistas e taxistas; além de empresários
responsáveis pela antiga e recente oferta de ônibus coletivo na cidade de Açailândia-MA.
Além de entrevistas e questionários obteve-se informações por meio do ministério público onde foram fornecidas atas de audiências públicas em que foram discutidas as
problemáticas geradas pela interrupção da oferta de ônibus coletivo.
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De posse de todos os dados e informações, foram feitas suas análises, construções de
gráficos e tabelas e dissertação de relatórios.
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Resultados e discussão
RELAÇÃO OFERTA/DEMANDA E TARIFA DAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTES PÚBLICOS
INTRAURBANOS EM AÇAILÂNDIA-MA

Modalidade
Ônibus coletivo (Pré-interrupção)

Frota

*Relação per capita por
unidade veicular

24

4.335 hab /ônibus

Tarifa
R$ 2,50

Táxis de lotação

209

498 hab / táxi A partir de R$ 3,00

Moto táxis

360

289 hab / moto A partir de R$ 5,00

*População absoluta de Açailândia-MA em 2010: 104.047 habitantes (IBGE,2010).
Ao se considerar a razão entre a população absoluta do município de Açailândia e os
números absolutos de veículos utilizados para o transporte público intraurbano, é perceptível que há um demanda incompatível coma oferta das diferentes modalidades de
transporte como se pode visualizar na tabela abaixo.

Quando se avaliou os diferentes usos das modalidades de transporte públicos ofertados
e o grau de satisfação dos usuários, observou-se que a modalidade mais utilizada é o
táxi de lotação, independente da interrupção da oferta de ônibus coletivo. Entretanto,
36% da população entrevistada era usuário do ônibus coletivo, o que demonstra que a
interrupção da oferta dos ônibus impactou a rotina de um grande percentual da população entrevistada e consequentemente, da população em geral. Na tabela 02, pode-se
observar que o percentual de usuários que afirmaram ter renda de até um salário mínimo é superior
na se
modalidade
ônibususos
coletivo,
e a maioria
justificou
uso do mesmo
Quando
avaliou os diferentes
das modalidades
de transporte
públicoso ofertados
eo
por sergrau
mais
de barato.
satisfação dos usuários, observou-se que a modalidade mais utilizada é o táxi de lotação,
independente da interrupção da oferta de ônibus coletivo. Entretanto, 36% da população entrevistada

era usuário do ônibus coletivo, Perfil
o que demonstra
que a interrupção da oferta dos
ônibus impactou
Modalidade
dos usuários
Avaliação
em %a
rotina de um grande percentual da população entrevistada e consequentemente, da população em geral.
% dos
usuários
geral;de usuários que afirmaram
Maisterbarato
Na tabela 02,36
pode-se
observar
que oem
percentual
renda de(75%)
até um
salário mínimo 72%
é superior
na modalidade
ônibus
e amínimo;
maioria justificou
uso do mesmo
por
tinham
renda de
atécoletivo,
1 salário
Maiso seguro
(19%)
ser mais barato.
Modalidade

•
•

Perfil dos usuários
36 % dos usuários em geral;
72% tinham renda de até 1 salário mínimo;

Avaliação em %
Mais barato (75%);
Mais seguro (19%).

•
•

4% dos usuários em geral;
50% tinham renda de até 1 salário mínimo;

É rápido ( 50% )
É mais barato (25%),
seguro (25%).
ÉMais
rápido
(64%)

•
•

39% dos usuários em geral;
64% tinham renda de até 1 salário mínimo.

4% dos usuários em geral;
É rápido (50%)
50% tinham renda de até 1 salário mínimo; É mais barato (25%)
Mais seguro (25%)
39% dos usuários em geral;
64% tinham renda de até 1 salário mínimo. Mais barato (15%)
Maior segurança (13%)
É rápido (64%)
Mais barato (15%),
Açailândia,Maior
usuários
transporte
segurança de
( 13%).

Quanto ao perfil dos estudantes do IFMA - Campus
público e avaliação da prestação do serviço feita por eles das diferentes modalidades de
transporte público ficou evidenciado que: 74% dos entrevistados usavam o ônibus antes
de sua interrupção no ano de 2014; 57% usavam por ser mais barato e 58% achavam a
ao perfilregular.
dos estudantes do IFMA- Campus Açailândia, usuários de transporte público e
qualidade Quanto
do serviço

mento familiar dos estudantes, é perceptível, através dos gráficos a seguir, que antes
Ao se avaliar
o impacto
que a interrupção
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do ônibus
gerou noentrevistados,
orçamento
da interrupção
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de ônibus
coletivo,
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familiar de
dos 10
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a 15 reais
por semana;
e após
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de ônibus coletivo, a maioria dos estudantes entrevistados, 34%, gastava de 10 a 15 reais por semana;
afirmoue após
gastar
30 reaisaou
mais
por ,semana,
ougastar
seja,30
observa-se
houveou
um
relato
a interrupção,
grande
maioria
48%, afirmou
reais ou maisque
por semana,
seja,
de aumento
de
gastos
significativo.
E
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se
considerar
o
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de
52%
dos
alunos
entrevisobserva-se que houve um relato de aumento de gastos significativo. E ao se considerar o fato de 52%
dos alunos
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de até dois
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semanal
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com transporte público onera bastante sobre o orçamento familiar ( gráfico 02).
transporte público onera bastante sobre o orçamento familiar (gráfico 02).
Gráfico 01: GASTOS SEMANAIS DOS ESTUDANTES DO IFMA COM TRANSPORTE

Gráfico 1:PÚBLICO
gastos semanais dos estudantes do ifma com transporte público.
6%
17%
28%

15%
34%

Menos de
cinco reais
De 5 a 10
reais
De 10 a 15
reais
De quinze a
vinte reais
Mais de vinte
reais

ANTES DA INTERRUPAÇÃO DA OFERTA
DE ÔNIBUS COLETIVO

6%
15%

48%

24%
7%

menos de
dez reais
entre dez a
quinze reais
de quinze a
vinte reais
vinte a vinte
e cinco reais
trinta reais
ou mais

DEPOIS DA INTERRUPAÇÃO DA OFERTA
DE ÔNIBUS COLETIVO
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avaliação da prestação do serviço feita por eles das diferentes modalidades de transporte público ficou
evidenciado
que: 74% dos
usavamda
o ônibus
antes
sua interrupção
nogerou
ano de 2014;
Ao se avaliar
o impacto
queentrevistados
a interrupção
oferta
dodeônibus
coletivo
no orça57% usavam por ser mais barato e 58% achavam a qualidade do serviço regular.
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(n=98)
40
Gráfico3002: RENDA FAMILIAR DOS ESTUDANTES DO IFMA- CAMPUS AÇAILÂNDIA
Gráfico
2: renda familiar dos estudantes
29 do ifma - Campus Açailândia (n=98).
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E, ao se perguntar sobre a avaliação que os estudantes faziam do valor das tarifas cobradas
pelos diferentes tipos de transporte público ofertados, observa-se no gráfico 03 que a grande maioria
E, ao se perguntar sobre a avaliação que os estudantes faziam do valor das tarifas cobraclassificou como caro ou muito caro as duas modalidades analisadas: táxi, moto táxi. Da mesma forma
das pelos diferentes tipos de transporte público ofertados, observa-se no gráfico 03 que
avaliaram
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cobradossobre
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de transporte,
como
vansdas
escolares.
E,
se perguntar
a serviços
avaliação
que
os estudantes
faziammodalidades
do valor
tarifas
cobradas
a grande
maioria
classificou
como
caro ou
muito
caro
as duas
analisadas:
pelos
diferentes
tiposmesma
de transporte
ofertados,
observa-se
no gráfico
03serviços
que a grande
maioria
táxi,
moto
táxi. Da
formapúblico
avaliaram
os preços
cobrados
pelos
terceiriGráfico
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zados
de transporte,
vans
avaliaram
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pelos
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estudantesosdopreços
IFMACampus
Açailândia

Gráfico 03: Avaliação dos valores cobrados pelos transportes de uso público feitos pelos
estudantes
IFMA - Campus
Açailândia.
Gráfico 03do- Avaliação
dos valores
cobrados pelos transportes de uso público feitos pelos
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estudantes do IFMA- Campus Açailândia
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CONCLUSÃO
Antes
e após a interrupção da oferta de ônibus coletivo, o táxi de lotação era o transporCONCLUSÃO
te mais utilizado pelos entrevistados. As ruas intrafegáveis em alguns trechos da cidade
e aCONCLUSÃO
grande quantidade da frota do táxi foram razões pelas quais a Viação São Francisco
Antes e após a interrupção da oferta de ônibus coletivo, o táxi de lotação era o transporte mais
abandonou a oferta de ônibus coletivo. Várias audiências públicas foram realizadas
após a interrupção
da intrafegáveis
oferta de ônibus
o táxi da
de cidade
lotaçãoeera
o transporte
mais
utilizadoAntes
peloseentrevistados.
As ruas
em coletivo,
alguns trechos
a grande
quantidade
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coletivo o percentual de estudantes do IFMA que gastavam R$ 20,00 ou mais era de 34% e após a
interrupção esse percentual subiu para 55%. Em geral, a população entrevistada encontra-se
interrupção esse percentual subiu para 55%. Em geral, a população entrevistada encontra-se
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Resumo
Apresenta resultados do estudo realizado uma escola de educação infantil, situada no
Município de Alcântara – MA, com o objetivo de investigar as manifestações culturais
afro-brasileiras presentes na proposta pedagógica, considerando sua importância para
a construção de relações étnico-raciais respeitosas. Entende-se que a escola exerce um
papel muito importante podendo promover uma educação voltada para a valorização
da diversidade cultural e, consequentemente, uma mudança profunda na mentalidade
das pessoas, por se constituir em um espaço marcado por diferenças. A metodologia
utilizada constituiu-se em aplicação de questionário e realização de entrevistas com
uma amostragem das professoras, bem como a observação direta das atividades pedagógicas, além da análise da proposta pedagógica da instituição escolar. Constatou-se
que existe uma preocupação com a desconstrução de práticas preconceituosas e racistas, inclusive a escola já está trabalhando no enfrentamento e combate de tais práticas,
entretanto, constatou-se, também, pouco conhecimento, por parte das docentes, em relação às manifestações culturais de matriz africana, o que dificulta a realização de um
trabalho efetivo envolvendo a cultura afro-brasileira, embora haja uma compreensão
da importância da cultura no processo ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; Preconceito racial; Educação Infantil

Resultado de um processo histórico que, no Brasil, tem início no sistema escravocrata, o
fenômeno da desigualdade racial e social continua sendo um fator estruturante da realidade social. A população negra vive, historicamente, em extrema exclusão socioeconômica e sem a garantia de direitos fundamentais, o que reflete nos dados constatados
em pesquisa. (IPEA, 2014).
Tais desigualdades tem na base o racismo que nega ao outro a participação social, política e econômica. O racismo, segundo Munanga (2008) consiste em considerar que características intelectuais e morais de um grupo étnico são consequências de suas características físicas ou biológicas. Possui sua própria lógica (Hall, 2006) de manifestação de
poder e tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam as hierarquias,
os privilégios de um grupo.
O racismo foi utilizado como justificativa para legitimar a pretensa superioridade dos
colonizadores brancos sobre as pessoas negras, indígenas e mestiças e continua contribuindo para a perpetuação de estereótipos sobre a pessoa negra.
Portanto, faz necessário que a sociedade reconheça a existência do racismo e atue ativamente para implantação de políticas de combate ao mesmo. Nesse sentido, a escola
constitui-se em um espaço rico de interação entre sujeitos cultural e socialmente diver-
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sos; um espaço em que diferentes culturas estabelecem contatos, muitas vezes conflituosos. E o currículo escolar, em geral não valoriza a diversidade cultural que compõe
a escola, apenas a cultura socialmente dominante.
Nessa perspectiva, a escola pode e deve ser protagonista na busca pela transformação
de relações preconceituosas, por se tratar de uma instituição que atua na formação de
conceitos em todas as etapas da educação escolar, inclusive na educação infantil.
Essas evidências nos incitaram a conhecer qual o espaço dado para a cultura afro-brasileira na proposta pedagógica de uma escola situada em Alcântara – MA, a partir de
problemáticas que nos inquietam: como está inserida a educação para as relações étnico-raciais na proposta pedagógica da escola de educação infantil? Ela contempla as
manifestações culturais de sua comunidade? A escola reconhece e valoriza a identidade
étnico-racial de seus alunos e alunas?
Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral conhecer as manifestações culturais
afro-brasileiras presentes na proposta pedagógica de uma escola de educação infantil
no Município de Alcântara-MA, tendo em vista a sua contribuição para a construção
de relações étnico-raciais respeitosas. Teve, ainda, por objetivos específicos: realizar
estudos da literatura para fundamentação da pesquisa; identificar as manifestações
culturais afrodescendentes, com ênfase nas danças, músicas e brincadeiras presentes
na escola e verificar se o currículo escolar contemplar e valoriza as manifestações culturais afro-brasileira.

Metodologia
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Para essa investigação, realizamos um estudo de caso, numa abordagem qualitativa, em
uma Escola de Educação Infantil no município de Alcântara. Como técnica para a coleta de
dados foram realizadas: observações diretas do cotidiano escolar, incluindo as atividades
pedagógicas que ocorreram no espaço da sala de aula, bem como a observação dos comportamentos e interação das crianças durante o intervalo das aulas; e aplicação de questionário e realização de entrevistas com as professoras que atuam na educação infantil;
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No primeiro momento houve o estudo de referenciais teóricos, dos documentos legais e
análise da proposta pedagógica da escola. Posteriormente, foram realizadas as observações em lócus, aplicação de questionários e realização de entrevistas com as professoras, cujas identidades foram preservadas. Por fim, foram analisados os dados obtidos a
partir do referencial teórico adotado.

Resultados e Discussão
A escola possui um quadro docente formado por 22 (vinte duas) professoras, das quais
4 (quatro) são graduadas em história, 10 (dez) graduadas em pedagogia, 6 (seis) graduadas em geografia e 2 (duas) em letras. Do total de docentes o estudo envolveu uma
amostra representativa de 8 (oito) professoras, sendo todas com formação superior e
um tempo significativo de experiência em docência com uma média de 21 anos. Em
relação à identificação das professoras quanto à raça, 5 (cinco) professoras se identificaram como pardas, 1 (uma) se identificou como negra e 2 (duas) não se identificaram.
Na observação dos ambientes educativos verificou-se que a escola valoriza imagens positivas de crianças negras na composição decorativa dos ambientes escolares, ao mesmo
tempo que se observou limitações e também contradições, no uso das imagens, como
podemos ver nas figuras abaixo:

Figura 1: Identificação do banheiro

Figura 2: Chamadinha

Em todas as turmas há estudantes negros, pardos e brancos, sendo que a maioria são negros e pardos. Eles interagem bastante entre si, entretanto, observou-se nas narrativas
das professoras que a interação das crianças ainda é permeada pelo racismo, embora
essa prática tenha sido mais pontual no último ano, o que pode indicar que o trabalho
desenvolvido está tendo efeito.
O estudo realizado permitiu perceber que a escola está preocupada com o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para a questão étnico racial de maneira que a
inclusão na proposta pedagógica da escola, não se reduz ao atendimento à norma legal.
A gestão e corpo docente são sensíveis e preocupadas em implementar a educação para
as relações étnico-raciais, com ações voltadas para a formação docente e planejamento
de atividades educativas durante todo o ano letivo.

Infelizmente o discurso da igualdade, do respeito e da tolerância ao outro sob a justificativa de que todos são seres humanos é muito comum nas instituições escolares. Com
exceção de algumas instituições, as escolas brasileiras não tratam a diferença como
algo importante que deve ser respeitado e valorizado (REGO, 1998).
As professoras afirmam que as crianças já trazem atitudes preconceituosas do ambiente familiar e a escola tenta desenvolver atividades que promovam a desconstrução de
tais atitudes. Entretanto, outra professora afirma que o trabalho intensifica por ocasião
da comemoração do dia da consciência negra.
Em relação a existência e manifestação do preconceito racial na escola a maioria das
professoras disseram que não observaram práticas preconceituosas neste ano letivo,
muito embora tenham ressaltado ocorrências em anos anteriores. Duas professoras
afirmaram que o preconceito é camuflado e se manifesta em determinados momentos,
a exemplo, quando essa professora trabalhou com a cor preta. Apenas uma disse que é
comum a ocorrência de manifestações preconceituosas na escola.
Nesta perspectiva, quando a escola não percebe ou silencia diante de atos racistas ela
contribui para perpetuar os estereótipos e preconceitos em relação às pessoas negras
(CAVALLEIRO, 2000).
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Todas as professoras entrevistadas consideram muito importante a implementação da
Lei nº 10.639/2003 para promover o combate ao racismo, preconceitos e discriminações
que derivam da prática racista. Elas afirmam realizar, desde o início do ano letivo, atividades educativas que primam pelo respeito e valorização do outro independente de
sua cor, muito embora ficou perceptivo na fala de uma professora que a abordagem é
voltada para a sensibilização das crianças “de que todos são iguais” em detrimento do
reconhecimento das diferenças.
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Quanto à presença da cultura afro-brasileira no currículo, todas asseguraram que a
proposta curricular contempla a temática. Da mesma maneira como compreendem que
a cultura tem um papel importante no processo educativo, por possibilitar, o fortalecimento da identidade. Nesse sentido, Gomes (2003) afirma que a cultura negra é importante e atua na construção identitária dos sujeitos negros.
No entanto, embora todas reconheçam ser muito importante a presença da cultura no
currículo escolar, dada a sua contribuição para a formação da identidade da criança,
pois propicia o conhecimento de suas origens, seus costumes e tradições, se constatou
que poucas trabalham com as manifestações culturais de matriz africana.
No que se refere às danças e músicas de matriz africana, verificou-se que a maioria das
professoras conhecem o samba, reggae, cacuriá, tambor de crioula e bumba meu boi,
no entanto, quando se refere ao trabalho pedagógico desenvolvido com os estudantes,
apenas a capoeira, o tambor de crioula e o bumba meu boi são mais explorados.
Gráfico 1: Manifestações culturais de matriz africana - dança e música.

Quando se trata de manifestações religiosas é notável o desconhecimento por parte
das profissionais. Talvez isso seja em função da própria religião delas, pois conforme
ressalta uma professora trabalhar com a cultura na escola encontra resistência “principalmente por conta da religião”. Esse fator seria um impedimento para o conhecimento
e também para a abordagem das religiões de matriz africana no espaço da sala de aula.
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Gráfico 2: Manifestações religiosas de matriz africana.
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Do total de professoras duas afirmaram que conhecem Tambor de Mina e apenas uma
conhece candomblé e Umbanda, e todas as professoras disseram que conhecem a Festa
do Divino Espírito Santo sendo que a totalidade delas trabalha apenas com a Festa do
Divino Espírito Santo.
Desta forma, constatou-se um expressivo desconhecimento das manifestações culturais
afro-brasileiras o que dificulta a valorização e promoção da cultura afro-brasileira no
ambiente escolar e, consequentemente, a utilização dessa cultura como estratégia pedagógica para a desconstrução dos preconceitos e construção de relações sociais pautadas
no respeito mútuo e superação das desigualdades étnicas.

Conclusão
O trabalho pedagógico envolvendo as manifestações culturais é primordial, pois possibilita o conhecimento, o contato com as expressões culturais diversas, a desconstrução
de representações negativas em relação ao outro e a valorização das diferenças.
Nesse sentido, a educação infantil constitui-se etapa crucial para a formação de crianças a partir da valorização e do respeito às diferenças. É nessa perspectiva que a escola,
lócus de realização desse estudo está trabalhando. Todos estão empreendendo esforços
para construir estratégias pedagógicas que promovam a desconstrução de práticas racistas e preconceituosas.
É notável a preocupação com a educação para as relações étnico-raciais, contudo, com
o resultado da pesquisa observa-se a necessidade de investir na formação continuada
das profissionais, no estabelecimento de parcerias com a comunidade civil organizada
e com a própria comunidade que está em seu entorno, haja vista que no município de
Alcântara encontra-se inúmeros povoados remanescentes de quilombos que muito tem
a compartilhar em relação às suas histórias e práticas culturais.
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Resumo
Este relatório refere-se a um estudo sobre o patrimônio histórico arquitetônico e o seu
aproveitamento para o desenvolvimento do turismo cultural, sendo esta atividade uma
ferramenta de promoção da preservação desses acervos arquitetônicos. Tem-se como
objeto principal de estudo a Zona de Preservação Rigorosa - ZPR, localizada no Centro
Histórico do município de Alcântara, que possui o título de Patrimônio Nacional, desde
1948. Através dessas análises, identificou-se a área da pesquisa, iniciou-se o trabalho de
campo avaliando e caracterizando tipologicamente os imóveis inseridos no referido espaço, visando a melhor adequação dos mesmos para as afirmativas que foram elaboradas pelo projeto. Com a finalidade de construir um planejamento unindo as instituições
públicas e privadas e a sociedade em prol de um desenvolvimento turístico, maximizando as potencialidades do Centro Histórico de Alcântara tanto para a comunidade em si,
como para satisfazer a demanda turística que ocorre na cidade.
Palavras-chave: Acervo Arquitetônico; Potencialidades; Desenvolvimento Turístico.

Introdução

Alcântara é um município onde se insere o objeto de estudo da pesquisa e é conhecida como Cidade Monumento, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, seu Centro Histórico apresenta recursos estéticos, históricos e
artísticos notórios, pelo seu vasto conjunto de edifícios, que possuem características
histórico-arquitetônicas que remontam ao período colonial.
Com relação a esses espaços historicizados, YÁZIGI (2002) afirma que a questão é preservar e não apenas congelar o passado e o presente, determinando as gerações futuras,
mas ter a consciência que qualquer lugar está sempre em construção/desconstrução.
Partindo dessa afirmativa, em uma ação conjunta com a Prefeitura de Alcântara, o
IPHAN elaborou um Plano de Preservação para o município, que delimitou o solo e
dividiu as áreas de zoneamento territorial atribuindo a essas zonas critérios a serem
obedecidos no que diz respeito à preservação dos bens culturais, naturais, uso e ocupação do solo.
Segundo BARRETO (2009), estas áreas estão divididas em categorias como:
Zona de Preservação Rigorosa (ZPR);
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O presente trabalho trata-se de um resumo expandido destinado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/ PIBIC, projeto esse que tem como foco o tema:
Patrimônio cultural, turismo e preservação: as potencialidades da Zona de Preservação
Rigorosa (ZPR), do Centro Histórico do município de Alcântara- MA.
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Zona de Preservação Ambiental (ZPA);
Zona de Preservação Simples (ZPS);
Zona de Expansão Urbana (ZEU);
A análise foi feita na Zona de Preservação Rigorosas (ZPR) existente na cidade, na busca de caracterizá-la tipologicamente e expor seus usos atuais, seu estado físico, com os
efeitos da ação social que estão intervindo sobre a mesma; procurando conhecer as
políticas de gestão patrimonial e também as políticas de gestão turística que incidiram
e que incidem sobre a referida área do Centro Histórico.

Metodologia
A investigação teve como fontes: referenciais teóricos (livros, artigos, diagnósticos), a
observação direta na pesquisa de campo e registros fotográficos. Na busca de referenciais teóricos fez-se necessária visitas a museus, análise de documentos na prefeitura e
também de dossiês no Iphan.
No que se refere ao trabalho de campo iniciamos a pesquisa in loco registrando as características tipológicas dos prédios e seus usos, fotografando o descaso e o atual estado
de abandono das edificações que deveriam estar sendo salvaguardadas.

Resultados e Discussão
O zoneamento proposto pelo Plano de Preservação do Município de Alcântara, trouxe
a proposta de que a zona delimitada como ZPR tivesse uma proteção de fato rigorosa.
Entretanto, os dados colhidos e observações feitas na área demonstraram que a falta
de cuidados com os prédios é iminente, e de acordo com a tabela abaixo foi possível, de
forma quantitativa, apresentar esses dados que constatam a depreciação dos prédios
inseridos nessa área. No quadro abaixo pode-se perceber de forma quantitativa o atual
estado em que os edifícios se encontram:
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Quadro 1: quantitativo de edifícios danificados.
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Manchas de umidade

210 = 55,7%

Pintura envelhecida

89 = 23,6%

Parede descascada

72 = 19%

Beirais e molduras danificados

28 = 7%

Portas e janelas danificados

26 = 6%

Reboco em desprendimento

14 = 3%

Sem acabamento
Total de prédios catalogados

8 = 2%
377 = 100%

Fonte: GOMES, 2015.
Como Alcântara é uma cidade com notável fluxo turístico, observou-se a importância
de compreender e quantificar a utilização dos prédios inseridos na ZPR como ofertas
para a atividade turística, obtendo o resultado exposto no quadro 2 elaborado através
da pesquisa de campo:

Quadro 2: edifícios que servem como oferta turística.
USOS
Restaurantes, bares e lanchonetes

QUANTITATIVOS
18

Galerias de arte, museus

3

Agências bancárias

2

Praças e áreas de lazer

4

Cine Clube e teatro

1

Pousadas

5

Total de prédios

377

Fonte: GOMES, 2015.
Os dados apresentados demonstram que a utilização de edifícios como oferta turística na cidade é mínima, revelando uma estrutura despreparada para suprir demandas
maiores nesse mercado, o que realça a sua necessidade iminente de maximizar suas
potencialidades.
Nesse contexto, alguns questionamentos nos foram suscitados, como: Quais foram as
políticas empreendidas por parte do poder público para promover a preservação da
área? Será que a atividade turística foi ou está sendo considerada dentre essas ações
planejadas? De que maneira a participação da comunidade local é garantida? Qual é
a realidade do acervo arquitetônico da ZPR hoje, tendo em vista a importância dada à
área? Como potencializar investimentos para o desenvolvimento turístico da área?

Conclusões

A atividade turística, que é uma grande aliada na preservação de cidades históricas, é
uma realidade no município, porém o turismo caracteriza-se em ser um setor da economia altamente competitivo, e que necessita da melhoria dos equipamentos e produtos e
serviços, da modernização dos transportes e das comunicações.
Nesse contexto, o projeto propõe-se algumas ações que venham propiciar um avanço
na atividade turística da cidade, ao contemplar e elevar as potencialidades do Centro
Histórico de Alcântara que se encontra na ZPR, com medidas tais como:
Elaboração de um planejamento estratégico para o turismo na cidade, que contemple
melhorias em todos os equipamentos que se integram ao turismo, baseando-se no desenvolvimento social, ambiental e econômico.
Placas de sinalização turística por toda a região da ZPR.
Diversificação de atividades culturais para se fazer conhecida a identidade singular da
população, traduzidas em suas manifestações culturais;
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Com posse dos dados mencionados, e análises empíricas concebidas ao longo do presente projeto, conclui-se que o acervo arquitetônico e urbanístico da cidade de Alcântara
possui grande potencial para o turismo, por sua singularidade histórica, estética e cultural, entretanto, tal conjunto patrimonial encontra-se em situação de risco em virtude
do quadro atual de desleixo em que se depara, por ações naturais e antrópicas.
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A instalação de museus que venham demonstrar o histórico das comunidades quilombolas, que realcem a identidade da população alcantarense.
Apresentações teatrais que se utilizem dos monumentos históricos, para dar vida aos
mesmos.
Adaptações urbanas que promovam a inclusão de todos através de melhor acessibilidade, inclusive nos pontos turísticos da cidade.
Captar eventos para a cidade, promovendo-a.
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Resumo
O presente artigo é resultado do projeto de pesquisa que teve por objetivo recuperar o
histórico sobre a questão ambiental a partir das premissas estabelecidas pela legislação
federal e estadual, com foco de análise em torno das edições de leis e implementação de
políticas públicas, bem como das discussões realizadas sobre o tema no município de
Bacabal, Maranhão. Apresenta-se um mapeamento e reflexões sobre os instrumentos
legislativos voltados para a proteção do meio ambiente no município e as principais
ações desenvolvidas pelo poder público municipal, buscando perceber como a população do município recepciona as mesmas. Identifica-se o aparato lesgislativo existente,
considerando-o satisfatório, entretanto avalia tais instrumentos legais não executados
pelo executivo municipal. Conclui-se com uma analise do envolvimento da população
bacabalense no processo de ambientalização, ou seja, como ocorre a interiorização, pela
população, das “facetas da questão pública do meio ambiente”, compreendendo tanto a
incorporação do discurso ambiental com a apropriação concreta das justificativas que
legitimam as práticas verificadas no município.
Palavras-chave: Questão Ambiental, Legislação, Políticas Públicas.

Os inúmeros problemas ambientais verificados atualmente e a percepção de que, num
curto espaço de tempo, podem desaparecer ecossistemas e espécies animais e vegetais
antes mesmo de serem conhecidas e estudadas pela ciência, coloca na pauta política e
científica a necessidade de estudos que forneçam subsídios necessários a reverter, ou
ao menos conter este grave quadro. Essa percepção se intensificou na década de 1960
quando o desenvolvimento econômico e o processo de industrialização em larga escala
- em curso desde o século XVIII, com a sua amplificação após a segunda metade do século XX - apresentaram seus impactos desastrosos para todo o planeta, levando a aglutinação de diferentes agentes, de distintas nacionalidades, a discutir formas “alternativas”
de conciliação entre desenvolvimento e preservação/conservação do meio ambiente.
Nesse contexto se insere a realização de grandes eventos internacionais sobre meio
ambiente, dos quais destaca-se a primeira, na cidade de Estocolmo, Suécia, em junho
de 1972, denominada Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, contando
com a participação de 113 países e 250 organizações não governamentais e organismos
vinculados a ONU, do qual resultou a publicação, em 1987, o relatório das Nações Unidas intitulado “Nosso Futuro Comum” coordenado pela então primeira ministra da Noruega, Gro Brundtland - razão pela qual ficou conhecido como “Relatório Brundtland”
(CMMAD, 1991). Em 1989, a Assembleia da ONU convocou a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada três anos depois, em 1992,
no Rio de Janeiro, com a presença de 172 países, representados por aproximadamente
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10.000 participantes, incluindo 116 chefes de Estado e de Governo. Essa Conferência,
mais conhecida como “Rio 92” ou “Eco 92”, e também denominada “Cúpula da Terra”,
foi realizada 04 anos após a promulgação da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, apontada pelos estudiosos da temática, referência mundial no que concerne à questão ambiental.
No âmbito estadual, as unidades federativas brasileiras também buscaram elaborar
suas constituições inserindo artigos que tratassem do meio ambiente. A do Estado do
Maranhão estabelece, no Capítulo IX, em onze artigos, a matéria a ser tratada com o
título “Do meio ambiente”, muito embora, assim como ocorre na Constituição Federal
de 1988, a matéria ambiental também seja encontrada em vários capítulos. A partir da
década de 1980, percebe-se uma intensificação na edição de leis e instrumentos normativos que passaram a estabelecer normas destinadas a salvaguardar os direitos ambientais, quer seja em âmbito federal ou estadual. No entanto, apesar de todo este arcabouço
jurídico, ainda percebe-se um grande número de atividade que não são submetidas aos
ditames legais e atuam em desacordo com a legislação.
No município de Bacabal, Maranhão, a Lei Orgânica apresenta duas páginas voltadas
exclusivamente para a questão ambiental na seção VI do Título VI, intitulada como “Do
Meio Ambiente”. Entretanto é um município que assim como tantos outros, não apresenta por meio de politicas publicas ou participação da sociedade civil, preocupação e
envolvimento com a questão do meio ambiente.

Metodologia
Utilizou-se como método de pesquisa o levantamento da legislação ambiental municipal, pesquisa documental junto a órgãos, instituições públicas e Internet. Realização de
entrevistas junto a agentes representativos, pertencentes ao poder público municipal
(Executivo e Legislativo), além da revisão bibliográfica.
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Na pesquisa foi analisada a literatura pertinente à temática, em especial de estudos
que tratam de problemas ambientais e a emergência da questão ecológica, bem como
conflitos socioambientais na sociedade contemporânea. Além disso, buscou-se fazer um
levantamento dos trabalhos de autores que analisam a questão ambiental no munícipio
de Bacabal.
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A análise histórica de instrumentos normativos foi realizada com vistas a investigar de
que forma o município de Bacabal, do ponto de vista da construção legislativa, tem lidado com a questão da regulação das relações do homem com o meio ambiente. Assim,
merece destaque a análise dos instrumentos jurídicos voltados para a ordenação da
relação do homem com a propriedade rural, a relação com o meio urbano e a proteção
dos recursos naturais que foram editados ao longo da história do município.
Do mesmo modo, foi realizada pesquisa junto aos órgãos e instituições oficiais, bem
como consultas junto a Internet, para obtenção de informações sobre as principais
ações realizadas pelo poder público para discutir e/ou solucionar os problemas ambientais do município. Para tanto foi utilizado também o recurso da entrevista para obter
informações mais detalhadas junto a gestores responsáveis pelas questões ambientais
no município de Bacabal.
Portanto, foram adotados diversos métodos e técnicas de pesquisa (coleta de documentos, observações de diversos tipos, entrevistas aprofundadas, pesquisas na Internet e
na imprensa, escrita e falada, etc.), na realização desse diagnóstico sobre a situação

ambiental no município e qual a relevância que tem sido dada a mesma nas ações dos
gestores públicos.

Resultados e Discussão
Historicamente, a questão ambiental, mas especificamente no Brasil, passou a ser discutida em escala mais ampliada a partir da constituição de 1988. Nela, no que tange a
questão ambiental, houve um fato singular e inovador que foi a ampla proteção jurídica
ao meio ambiente. Nesse sentido, destaca o autor José Afonso da Silva (2007):
As Constituições Brasileiras anteriores à de 1988 nada traziam especificamente sobre
a proteção do meio ambiente natural. Das mais recentes, desde 1946, apenas se extraia
orientação protecionista do preceito sobre a saúde e sobre a competência da União para
legislar sobre água, floresta, caça e pesca, que possibilitavam a elaboração de leis protetoras como o Código Florestal e os Códigos de Saúde Pública, de Água e de Pesca. A
Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente sobre a questão
ambiental. Pode-se dizer que ela é uma Constituição eminentemente ambientalista. Assumiu o tratamento da matéria em termos amplos e modernos (...) A questão permeia
todo o seu texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem constitucional.
Da Contituição Federal de 1988, merece destaque o artigo 225 do texto legal, com seus
respectivos parágrafos e incisos. O caput do referido dispositivo aduz que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Na pesquisa sobre o aparato jurídico do município de Bacabal-MA, vimos que na Lei
Orgânica há duas páginas voltadas exclusivamente para a questão ambiental na seção
VI do Título VI, intitulada como “Do Meio Ambiente”, em que está escrito que: “Todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futura geração” (Art. 183), e que
em seus artigos, parágrafos e incisos dispõe dos direitos, deveres, e possíveis sanções ao
Poder Público Municipal e a sociedade civil.
De acordo com a lei, o Município deve proteger as seguintes áreas: “a) babaçuais; b) as
nascentes dos rios; c) as paisagens; d) o rio Mearim e o igarapé do Bambu; e) faixa de, no
mínimo cinqüenta metros em cada margem dos mananciais dos rios e lagos; f) as nascentes dos riachos, lagos e igarapés e as faixas de proteção de água superficiais; g) os campos
inundáveis e lagos; h) as juçareiras e bacabeiras; i) todas as áreas relevantes de interesse
ecológico e cuja utilização dependerá de prévia autorização”.
Mesmo assim, a situação ambiental do município de Bacabal não anda nada bem. A
começar pelo lixo, que não tem uma destinação correta, sendo depositados em um lixão
a céu aberto que se localiza no bairro Vila Palmeira.
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No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Maranhão, estabelece, no Capítulo IX,
em onze artigos, a matéria a ser tratada com o título “Do meio ambiente”, muito embora, assim como ocorre na Constituição Federal de 1988, a matéria ambiental também
seja encontrada em vários capítulos. Merece destaque ainda, no âmbito estadual, o denominado Código de Proteção de Meio Ambiente, que institui a Política Estadual de
Meio Ambiente e o Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA).
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Foto 1: Lixão de Bacabal, localizado no Foto 2: Matadouro Municipal de Bacabal.
Bairro Vila Palmeira.

No bairro, nas proximidades do lixão, é possível encontrar casas, escolas, estabelecimentos comerciais e prédios da administração pública. Não há separação dos resíduos.
Plásticos, papel, metal, vidro e lixo orgânico são dispostos no mesmo espaço, sendo disputados por moscas, urubus, cachorros e até adultos e crianças que tentam extrair alguns materiais para serem revendidos posteriormente.
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Constatamos a existência da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Pesca e Abastecimento. Através de uma entrevista feita com o secretário Sr. Inaldo, o secretário
adjunto Sr. Anderson e a técnica Jakeline, foi possivel perceber que o órgão tem uma
imensa dificuldade para trabalhar com a questão ambiental, primeiramente por que
não existe uma instituição legalizada, depois observa-se a falta de apoio da população e
de recursos financeiros por parte da administração pública, pelo menos com base nas
entrevistas dos representantes legais.
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Ainda segundo a Secretaria, o que se tem feito é a questão de licença ou de declaração
de uso e de ocupação de solo, mediante vistoria dos técnicos, que analisam se o uso do
espaço pode causar um impacto que gere algum problema para o município. Também
realizou algumas palestras de conscientização a respeito do meio ambiente e poluição,
em escolas como no C.E. Prof.ª. Maria Leda Chaves Tajra, na U. E. 17 de Abril e ainda
na Colônia dos Pescadores, onde foram feitos panfletagem e debates sobre os crimes
ambientais principalmente no que se refere a atividade pesqueira.
Em entrevista realizada a imprensa local no dia 26 de junho de 2013, o prefeito municipal mostra seu desconhecimento sobre o assunto, quando questionado sobre a implantação do aterro sanitário, respondeu: “eu acho que não é viável para Bacabal, então nós
vamos reciclar o lixo, é mais fácil.” Na mesma reportagem que reproduz a entrevista, os
manifestantes presentes, além de questionarem sobre o aterro sanitário, perguntaram
sobre a coleta seletiva do lixo, e o prefeito respondeu: “eu tentei fazer isso, fui conversar com um amigo meu que fez isso na cidade (dele), ele acha que não é viável (...) é mais
dispendioso, reciclando é mais fácil, é mais ligeiro, reciclando é melhor que limpa o
terreno».

Conclusão
Apesar de todo o aparato jurídico moderno, inovador construído nas esferas federal,
estadual e até municipal em Bacabal-MA, a temática sobre o meio ambiente está longe
de ser um assunto levado a sério, tanto pelas autoridades que exercem os cargos pú-

blicos, como também pela população em geral. É preocupante também a forma com a
população tem assimilado o discurso sobre preservação. Há uma superficialidade nos
discursos e uma ampla carência de subsídio técnico para realização de ações ou mesmo
campanhas educativas.
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Resumo
Este artigo apresenta uma caracterização física do coco babaçu proveniente do município de Bacabal-MA onde foi analisado, em 100 amostras, as propriedades de comprimento longitudinal, perímetro transversal, massa, a menor distância entre o epicarpo
e amêndoa, e quantidades de amêndoas por fruto a fim de fornecer dados e procedimentos importantes para o beneficiamento do coco babaçu e determinar as características físicas do fruto mais importantes para projeções futuras relacionadas a métodos
de seleções, processamentos de quebra e rendimento econômico, minimizando custos,
resultando em condições mais humanas ao processo de quebra do fruto. Os dados experimentais foram ajustados às funções polinomiais com seus respectivos coeficientes
de determinação (), onde os valores das propriedades foram expressos em função do
número de amêndoas encontradas. Os parâmetros massa, perímetro transversal e distância entre epicarpo e amêndoa apresentaram boa correlação ( > 0,95), apresentandose como parâmetros eficientes na seleção do coco, entretanto o parâmetro comprimento
longitudinal não apresentou boa regularidade. Foi observado que os maiores percentuais de amêndoas/fruto se devem a amostras com quatro amêndoas (30%).
Palavras-chave: Rendimento econômico; Funções polinomiais; Quebra.

A palmeira do coco babaçu é classificada genericamente como Orbignya oleifera por
alguns botânicos, enquanto outros estudiosos a classificam como O. speciosa, O. martiana, ou ainda, O. phalerata. (MACHADO et al., 2006). O babaçu é o nome genérico
dado às palmeiras oleaginosas pertencentes à família Palmae e integrantes dos gêneros
Orbignya e Attalea. O primeiro gênero inclui espécies predominantemente nativas da
região norte e nordeste do Brasil principalmente nos estados do Maranhão, Piauí, Pará
e Tocantins (TEIXEIRA, 2002; ALBIERO et al., 2007).
O coco babaçu tem aproximadamente 8 a 15 cm de comprimento e 5 a 7 cm de largura,
de forma ligeiramente oval. Quando maduro, o fruto desprende-se e cai no solo. A composição física do fruto é: epicarpo (11%), mesocarpo (23%), endocarpo (59%) e amêndoa
(7%). A amêndoa corresponde de 6 a 8% do peso do coco integral. As amêndoas estão
envoltas por um tegumento castanho e são separadas umas das outras por paredes divisórias. Pesam, em média, de 3 a 4 g, e contêm entre 60 a 68% de óleo, podendo alcançar
72% em condições mais favoráveis de crescimento da palmeira (SOLER et al., 2007).
Apesar da riqueza de subprodutos oriundos do babaçu, uma grande dificuldade de sua
utilização é da dureza do fruto. A quebra manual do babaçu de outros coquilhos semelhantes absorve 57% dos gastos industriais, sendo há mais de um século realizada com
o machado e até pedras (SOLER et al., 2007). A operação de quebra manual é morosa e
exaustiva, onde cada quebradeira produz em média 5 kg de amêndoas por dia de traba-
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lho, o que equivale a um preço médio de R$ 1,50/kg, que proporciona uma renda média
de R$ 7,50/dia (PORTO, 2004).
Estudos como como este, fornecem dados e procedimentos importantes para o beneficiamento do coco babaçu, uma vez que se pretende mostrar como a quebra do coco
pode ser facilitada, diminuindo assim os custos, e quais as características físicas do
fruto, que é de importância para projeções futuras relacionadas a métodos de seleções,
processamentos de quebra e rendimento econômico. Além disso, os resultados poderão
levar a condições mais humanas ao processo de quebra do coco babaçu.

Metodologia
Os experimentos foram realizados no laboratório de pesquisa do IFMA - Campus Bacabal. Os frutos foram coletados após a abscisão natural em quatro pontos do município
de Bacabal-MA, onde ao todo foram utilizadas 100 amostras de frutos para a determinação das propriedades físicas. As partes do coco foram separadas manualmente com
auxílio de serra.
As amostras foram caracterizadas de acordo com as medidas de comprimento longitudinal, perímetro transversal, massa, a menor distância entre o epicarpo e a amêndoa e
quantidades de amêndoas por fruto (SOLER et al., 2007). As medidas do comprimento
foram obtidas como o auxílio de um paquímetro, medindo-se os comprimentos pelas
extremidades longitudinais. O perímetro transversal foi medido através de uma fita
métrica. As medições das massas foram feitas em uma balança analítica. A distancia
entre o epicarpo e a amêndoa do babaçu foi determinada como o auxílio de uma régua
com divisão em centímetros. A quantidade de amêndoas foi obtida através de um corte
transversal feito por uma serra manual em todas as amostras.
Após a determinação de todas as propriedades físicas, com objetivo de viabilizar métodos precisos de seleção de coco, foram ajustadas aos dados experimentais funções
polinomiais com seus respectivos coeficientes de determinação (), onde as propriedades
de comprimento longitudinal, perímetro transversal, massa e distância do epicarpo/
amêndoa foram expressas em função do número de amêndoas encontradas.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Resultados e Discussão

76

Na Tabela 1 constam os resultados das médias das propriedades físicas analisadas em
função do número de amêndoas por fruto.
Tabela 1: Valores médios aferidos nas amostras de coco babaçu e correlacionadas com
o número de amêndoas apresentadas.
Nº de amêndoas/
fruto

Massa (g)

Perímetro
Transversal
(cm)

Comprimento (cm)

Epicarpo e
amêndoa (cm)

1

145,34

18,40

8,43

1,58

2

132,95

17,62

8,41

1,25

3

141,68

17,96

8,70

1,24

4

162,66

19,07

8,74

1,23

5

169,73

19,48

8,85

1,15

6

172,71

19,73

8,54

1,19

Em seguida foi realizado o ajustamento dos dados experimentais em funções polinomiais de cada parâmetro em função da quantidade de amêndoa por fruto com seus
respectivos coeficientes de determinação assim como estão descritos na Tabela 2.
Tabela 2: Funções para determinação de características em função do número de amêndoas por fruto(x).
Característica física
Comprimento (cm)
Perímetro (cm)
Massa (g)
Distância epicarpo/
amêndoa (cm)

Função ajustada
C = -0,0249x3 + 0,222x2 - 0,4585x + 8,6774
P = 0,0186x4 - 0,3613x3 + 2,395x2 - 5,7916x + 22,152
M = 0,3893x4 - 7,3433x3 + 47,106x2 - 109,42x + 214,82
De/a = 0,01x4 - 0,151x3 + 0,8097x2 - 1,8441x + 2,7507

0,9288
0,9892
0,9916
0,9998

Figura 1: Percentual de amostras com relação à quantidade de amêndoas.
A análise da quantidade de amêndoas por amostra (Figura 1) aponta para a maior existência de coco babaçu com três e quatro amêndoas por fruto coletados e média geral da
amostragem de 3,78 amêndoas por coco de babaçu da região de Bacabal - MA.

Conclusões
Com os estudos das propriedades físicas podemos constatar que os parâmetros massa,
perímetro transversal, e menor distância entre epicarpo e amêndoa, se mostram eficientes como métodos de seleção de frutos devido aos fortes coeficientes de determinação encontrados (>95%) no ajustes das respectivas equações e que a maior quantidade
(30%) de coco encontrada em Bacabal-MA apresentou quatro amêndoas por fruto, justificando assim a proposição de métodos de seleção de coco babaçu com o objetivo de
maximizar seu beneficiamento.
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A análise dos parâmetros massa, perímetro transversal, e menor distância entre epicarpo e amêndoa, que foram realizadas para fornecer parâmetros de seleção com seus
respectivos ajustamento de função polinomial apresentaram um forte coeficiente de
determinação (>95%), tendo o ultimo parâmetro citado 99,98% de aproximação em relação aos pontos experimentais encontrados, demonstrando-se eficientes como métodos de seleção de coco babaçu. Entretanto o parâmetro comprimento longitudinal não
apresentou boa regularidade no ajuste dos dados e uma aproximação de 92,88 % em
relação aos pontos experimentais encontrados, demonstrando-se como método pouco
efetivo para seleção de coco babaçu.
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo estudar o potencial tecnológico do extrato hidrossolúvel
de babaçu (Orbignyasp), através de analises para caracterização de suas propriedades
físico-químicas,bem com a caracterização geral da gordura presente no leite. Foram realizadas as análises de lipídios, proteínas, umidade, acidez, cinzas, e carboidratos no leite
de babaçu e na gordura presente no leite, foram realizadas as análises de acidez, índice
de peróxido, grau brix e ponto de fusão. Todas as análises foram realizadas de acordo
com as Normas Analíticas para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Os resultados para as propriedades do leite de coco babaçumostraram valores de 0,37% para cinzas, 20,6% para lipídios, 0,075% para acidez titulavel, 75,06% para umidade, 2,33% para
proteínas e 1,64% para carboidratos. Enquanto que para a gordura do leite obtivemos
resultados de 0,003 para índice de acidez, 0,618 meq peróxido/kg para índice de peróxido, 37,66 ºBx para grau brix e ponto de fusão de 28 ºC. Os resultados mostraram entre
outras coisas, que o leite de babaçu é um alimento necessita de cuidados durante o armazenamento e sua gordura mostrou resultados favoráveis quanto à estabilidade oxidativa.
Palavras-chave: Extrato Hidrossolúvel; Amêndoa; Gordura.

Introdução

Atualmente, no Brasil são os Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins que concentram as
maiores extensões de matas onde predominam os babaçus.
As amêndoas do coco ainda verdes, depois de despeliculadas e desintegradas, acrescentadas de um pouco d’água e coadas, produz um leite vegetal de grande capacidade nutritiva, (CARRAZA et al., 2012), no entanto, não possui uma característica bem definida
com relação aos seus constituintes.
É fundamental, no que diz respeito a caracterização do leite, a determinação das suas
propriedades. Dentre essas propriedades temos: Umidade, Acidez titulável, Lipídios,
Cinzas, Proteínas e Carboidratos.
A gordura é um dos constituintes majoritários e de grande importância no leite de coco
babaçu, apesar disso existem poucos estudos realizados quanto a caracterização dessas
gorduras, sabe-se ainda que o teor de gordura presente é de aproximadamente 20%
(CARNEIRO et al., 2014).
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Babaçu é o nome genérico dado às palmeiras oleaginosas pertencentes à família Palmae
eintegrantes dos gêneros Orbignya e Attalea(ALBIERO et al., 2007).
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Essa gordura possui inúmeras propriedades, cujo sua determinação é de fundamental
importância para sua caracterização. Dentre as propriedades da gordura do leite de
coco babaçu destacam-se: Acidez, Índice de Peróxido, Grau Brix e Pontos de Fusão.
Tendo em vista todas essas informações objetivou-se a caracterização geral das propriedades do leite de coco babaçu, bem como de sua gordura.

Metodologia
Obtenção do extrato hidrossolúvel (leite do coco)
Foi obtido conforme método empregado por Carneiro et al. 2014.
Caracterização Físico-Química do Leite do Coco e da Gordura.
Foram determinadas segundo normas do Instituto Adolfo Lutz (2005). As seguintes determinações foram determinadas em triplicata: Umidade(013/IV), Cinzas(018/IV), Acidez titulavel(320/IV), roteínas(037/IV), Lipídios(321/IV), Índice de acidez (325/IV), Índice
de peróxido (326/IV), Grau brix (327/IV), Ponto de fusão (332/IV)

Resultados e Discussão
Caracterização das propriedades Físico-Químicas do leite do coco babaçu.
Os resultados das determinações físico-químicas do extrato hidrossolúvel do coco babaçu realizadas estão mostradas na Tabela 1.
Tabela 1: Caracterização Físico-Química do extrato hidrossolúvel (leite) do coco babaçu.
Determinação
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Cinzas
Lipídios
Acidez titulavel
Umidade (Resíduo seco)
Proteínas
Carboidratos
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Média
0,37% ± 0,005
20,6% ± 0,424
0,075% ± 0,004
75,06% ± 1,443
2,33% ± 0,151
1,64%

O extrato hidrossolúvel do coco babaçu apresenta umidade 75,06%portanto esse produto enquadra-se na categoria dos produtos denominados de baixa acidez, sendo um
excelente meio para o desenvolvimento de microrganismos potencialmente perigosos à
saúde pública, como o Clostridium botulinum. Este tipo de produto deve ser submetido
a um tratamento térmico de esterilização ou à aplicação de métodos combinados de
acidificação e pasteurização ou pasteurização e refrigeração, de forma que se mantenha estável microbiologicamente durante o armazenamento e seguro.Quanto ao teor de
cinzas, o resultado obtido foi de 0,38%, resultado próximo do encontrado na literatura
(CARNEIRO et al., 2014).
O valor encontrado para a determinação de lipídeos foi de 20,6% o óleo já foi utilizado em
pesquisas com pessoas portadoras do vírus HIV e com certo tempo de aplicação foi notado um aumento no número de linfócitos CD4 e CD8 o que fortalece o sistema imunológico. O óleo ainda diminuiu o risco da transmissão do vírus através do leite materno para
as crianças com mães soro positivas, já que atua como antiviral (CIMATU et al., 2004).É
valores semelhantes foram encontrados na (SOLER et al., 2001). Para acidez o valor obtido foi 0,075%, mostrando que o leite de babaçu apresenta pH próximo à neutralidade.

O teor de proteínas apresentou valor médio de 2,33%, valor também encontrado em
outros trabalhos (CARNEIRO et al., 2014), sendo esse um dos componentes minoritários
do extrato hidrossolúveis do coco babaçu.
Caracterização da gordura do leite do coco babaçu
Os resultados das avaliações físico-químicas das propriedades da gordura do leite decoco babaçu estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Caracterização Físico-Química da Gordura do Leite do Coco Babaçu
Determinação
Acidez (% ácido oleico)
Índice de Peróxido
Grau Brix (%)
Ponto de Fusão (°C)

Valor médio
0,003 ± 0,001
0,618 ± 0,013
37,66 ± 0,577
28

A gordura do leite de coco babaçu apresentou uma média de 0,003 para índice de acidez, valor relativamente baixo e que se encontra dentro do limite fixado pela legislação
que é de 0,3 g de ácido oléico/100g(ANVISA, 1999).
O índice de acidez é um valor que revela a quantidade de ácidos graxos livres advindos
dos processos de hidrólise dos triacilgliceróis. Um elevado índice de acidez indica, portanto, que o óleo ou a gordura está sofrendo quebras nas cadeias de trigliceróis, liberando seus constituintes principais, e por esse motivo, o cálculo desse índice é de extrema
importância na avaliação do estado de deterioração (rancidezhidrolítica) do óleo ou
gordura que consumimos (BARROQUEIRO et al., 2001).
Assim, observa-se que os índices de acidez da gordura de coco babaçu apresentaram
resultado positivo, indicando bom estado conservação dessa gordura.

A principal forma de deterioração dos óleos consiste na oxidação, que ocorre quando o
oxigênio atmosférico é dissolvido no óleo e reage com os ácidos graxos insaturados, que
são tanto mais reativos quanto maior número de instaurações em suas cadeias. A oxidação lipídica é responsável pelo desenvolvimento de sabores e odores desagradáveis
tornando os alimentos impróprios para o consumo, além de provocar outras alterações
que irão afetar não só a qualidade nutricional, mas também a integridade e segurança do alimento, através da formação de compostos poliméricos potencialmente tóxicos
(CECCHI, 2003). Dentre os métodos utilizados para verificar os níveis de oxidação está
o Índice de Peróxido, que é uma medida do oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 1000 g de gordura, todas as substâncias que oxidam o iodeto de
potássio, devido sua ação fortemente oxidante.
O índice de peróxido encontrado na gordura de coco babaçu teve uma média de 0,618
meq peróxido/kg, valor muito baixo e dentro do limite fixado pela legislação que não
pode sersuperior a 10 meq/Kg para os óleos vegetais comerciais (ANVISA, 1999), portanto a amostra analisada foi classificada como adequada para o consumo.
Brix é uma escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em uma solução
de sacarose. O grau Brix indica o teor aproximado de açúcar no mosto. Assim, um mosto
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O Índice de Peróxido está relacionado com a degradação oxidativa dos óleos, caracterizando-se como os produtos iniciais desse tipo de reação. A presença de peróxidos indica
que, de alguma forma, o óleo recebeu um tratamento inadequado (CECCHI, 2003).
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com 10oBrix contém aproximadamente 10% de açúcar. A quantidade de sólido solúvel
é o total de todos os sólidos dissolvidos em água, começando com açúcar, sal, proteínas,
ácidos e etc, e os valores de leitura medidos é a soma de todos eles (CORAZZA et al., 2001).
A amostra apresentou uma média de 37, 66 °Bx. Isso significa que a amostra tem 37,66
gramas do açúcar da sacarose por 100 gramas de líquido.
As propriedades funcionais das gorduras podem ser relacionadas aos triacilgliceróis
componentes da fase gordurosa. Os trissaturados, com pontos de fusão de 54-65 °C, e
alguns dissaturados, com pontos de fusão de 27-42 °C, são os responsáveis pela estrutura do produto. Estes últimos também são importantes para as propriedades orais próximos a temperatura corporal. Os monossaturados, com pontos de fusão 1-23 °C são
importantes para as propriedades orais e estão relacionados ao desempenho à temperatura ambiente. De acordo com Hoffmann, os triinsaturados, com pontos de fusão –14
a 1 °C são importantes para a maciez do produto, além de serem fatores nutricionais,
contendo os ácidos graxos poli-insaturados (SILVA E GIOIELLI, 2006).
A amostra da gordura de leite de coco babaçu apresentou ponto de fusão de 28 °C, valor
que se encontra de acordo com os valores relatados na literatura para gordura de babaçu.

Conclusões
De acordo com as análises realizadas para determinação das propriedades físico-químicas do extrato hidrossolúvel do coco babaçu, constatou-se que o leite de coco babaçu
apresenta altas concentrações de umidade e lipídios, possui ainda um baixo percentual
de resíduo inorgânico e um baixo índice de acidez. Constitui-se um alimento de alto valor
calórico e que necessita de cuidados durante o armazenamento, pois a grande quantidade de água pode contribuir para o desenvolvimento de microrganismos. A gordura analisada apresentou valores de grau brix e ponto de fusão semelhantes ao encontrado pela
literatura. Quanto aos valores de índice de acidez e peróxido, apresentou baixos índices
mostrando resultados favoráveis quanto à estabilidade oxidativa e ao uso dessa gordura.
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Resumo
O babaçu apesenta grande potencial tecnológico, e em escala comercial são poucos os
subprodutos do babaçu que vem sendo difundidos. Da amêndoa é extraída uma farinha rica em nutriente que, no entanto vem sendo aplicada na alimentação animal. Para
fomentar a utilização desta farinha à alimentação humana realizou-se a caracterização
físico-química e funcional da farinha da amêndoa (FA), onde esta mostrou bons valores
de solubilidade em água, absorção de água e geleificação, todas as propriedades físicoquímica foram satisfatória e demostraram grande vantagem em relação a farinha de
trigo, a FA portanto mostra-se uma excelente alternativa para formulação de produtos
alimentícios, podendo ser incorporada ao cotidiano alimentar brasileiro.
Palavras-chave: Maranhão; Babaçu; Alimentação.

Os babaçuais concentram-se no Maranhão, o maior Estado produtor, cuja produção representa quase 94,4% da produção nacional de babaçu, empregando mais de dois milhões de pessoas direta ou indiretamente. Mesmo com grande destaque na economia
de estados da União, é uma cultura que necessita de maiores estudos na exploração
de seu potencial, uma vez que seu aproveitamento econômico está ligado à extração
e ao aproveitamento do óleo extraído da amêndoa, permanecendo o restante dos produtos apenas com riqueza potencial (Teixeira, 2008). Entretanto, dado o sabor exótico
e o reconhecido valor nutricional, a amêndoa de babaçu pode alcançar um lugar de
destaque, aumentar seu consumo e mesmo incorporar-se ao cotidiano alimentar da
população brasileira na forma de novos produtos alimentícios industrializados, como
leite, e farinha de babaçu (Carneiro et al., 2014).
Da amêndoa ainda verde, depois de raladas e espremida, junto com um pouco d’água
é extraído um leite vegetal de grande capacidade nutritiva, esse leite é muito usado na
culinária local como tempero para carnes de caça e peixes, ou, até mesmo, bebido ao
natural, substituindo o leite de vaca. A massa que sobra da coagem (farinha) é muito
nutritiva, entretanto esta vem sendo jogada no lixo ou aproveitada na alimentação

animal (Carrazza et al., 2012).

Considerando as potencialidades da farinha da amêndoa do babaçu realizou a caracterização Físico-Química e Funcional objetivando fomentar a formulação e aplicação da
farinha em novos produtos alimentícios, de forma a inseri-la no cotidiano alimentar
brasileiro.
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Metodologia
Obtenção da Farinha da amêndoa
As amêndoas de coco babaçu, foram obtidas na feira do município de Bacabal (MA),
pesadas e lavadas por imersão em água corrente, despeliculadas (retirada da película
marrom que recobre a amêndoa), lavadas em água corrente e branqueadas com água
a 80 °C por 10 minutos em banho-maria. Em seguida foram desintegradas em liquidificador industrial, junto com água a 80 °C, na proporção de 2 partes de água para 1 parte
de amêndoa (v/p), até a obtenção de consistência homogênea. Prensou-se o homogeneizado e peneirou-o, obtendo-se como produtos o leite de babaçu e farinha úmida de
babaçu (Carneiro et al., 2014). Secou-se a farinha úmida em estufa por 12 horas a 60 °C,
posteriormente a farinha foi moída e homogeneizada em moinho analítico.
Propriedades Físico-químicas
O teor de cinzas foi determinado a partir da calcinação das amostras em mufla a 550
ºC até peso constante. O teor de umidade foi determinado por dessecagem utilizando
Balança indicadora de umidade (SHIMADZU Mod. MOC63u) a 105 °C por 6 horas. O teor
de lipídeo foi obtido por extração em Soxhlet durante 8 h e posterior evaporação do éter
dietílico anidro, segundo os métodos 018/IV, 413/IV, e 032/IV respectivamente do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para a determinação do teor de proteínas, foi utilizada a técnica
do destilador Kjeldahl e bloco digestor, baseado em hidrólise e posterior destilação da
amostra, utilizando o fator 6,25 conforme procedimento da Aoac (1997). E o teor de
carboidratos foi determinado por diferença dos valores encontrados para umidade, extrato etéreo, proteínas, e cinzas em 100 g do produto.
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O índice de solubilidade em água (ISA) foi realizado segundo o método de Anderson et
al. (1969) onde a amostra foi homogeinizada com água destilada, centrifugada e evaporado em banho-maria e logo após em estufa. A capacidade de absorção de água (CAA)
foi determina pelo método de Sosulski (1962) e de óleo (CAO) pelo método de Lin et al.
(1974), as amostras foram homogeinizadas, centrifugadas e medidas em proveta. A capacidade emulsificante (CE) e estabilidade de emulsão (EE) foi realizada segundo Dench
et al. (1981), onde a amostra foi homogeinizada com água destilada, misturada com
óleo e centrifugada, para a análise da estabilidade aqueceu-se a 80 ºC. A capacidade de
formação espuma (CFE) e sínerese foi determinada de acordo com Hsu et al. (1982), a
amostra foi agitada e a altura da espuma foi anotada de acordo com o tempo. A capacidade geleificante foi realizada seguindo o método de Coffmann e Garciaj (1977), as suspensões foram aquecidas e arrefecidas. A densidade foi realizada de acordo com Okaka
e Potter (1977), onde a massa da amostra foi dividida pelo volume ocupado.
Resultados e Discussão
O ISA encontrado na FA foi de 41,61 %, valor satisfatório para produtos alimentícios
instantâneos. A CAA encontrada foi de 196,67 %, resultados semelhantes ao encontrado
por Sangronis et al. (2004), nas diferentes farinhas de leguminosas analisadas que variaram de 150% a 270%. A média da CAO encontrada foi de 79,37 %, indicando que a FA
possui maior afinidade pela água que pelo óleo. Os resultados obtidos em relação a CE
foram de 46,20 % e EE 47,23 valores considerados baixos indicando a inadequação do
uso dessas farinhas como substitutos de ingredientes em sistemas de emulsão.
A CFE foi de 2,46 % e a Sinérese 10,55 %, ou seja, a FA não formou quantidade significati-

va de espuma, indicando sua inadequação em sistemas alimentares que requeiram essa
propriedade, como sorvetes, mousses, merengues e outros. A concentração mínima de
FA necessária para formar gel foi de 8 %, o gel formado demonstrou boa resistência e
não deslizou facilmente no tubo invertido. O valor da densidade foi 0,54 g.mL-1, valor
significativamente razoável, exercendo efeito relevante na operação de redução de tamanho e em equipamentos de mistura.
A Tabela 1 mostra a comparação da composição centesimal da farinha de trigo e amêndoa do babaçu.
Tabela 1: Propriedades Fisico-química das farinhas de trigo e amêndoa do Babaçu.

Propriedades
Umidade (%)
Cinzas (%)
Proteína (%)
Lipídios (%)
Carboidratos (%)
Valor energético (Kcal)

Farinha de trigo*

Farinha da amêndoa

13,53

3,15

0,58

1,09

10,13

10,45

1,17

61,17

74,59

24,14

349,41

688,89

*farinha da fécula de mandioca para produção de biscoitos doces, dado obtido de fornecedor (Vieira et al., 2010).

O teor de umidade para farinha da amêndoa do babaçu foi 3,15%, resultado inferior
ao teor da farinha de trigo 13,53%, os baixos conteúdos de umidade da FA minimizam
as atividades microbianas responsáveis pela alteração das propriedades e textura do
produto. A farinha da amêndoa apresentou altos teores de gorduras 61,17%, segundo
Morett e Fett (1998)a gordura do coco babaçu é rica em ácidos graxos saturados de baixo peso molecular, portanto de fácil digestão pelo organismo humano.
A farinha da amêndoa apresentou bom teor de proteína 10,45%, próximo ao da farinha
de trigo 10,13% estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANVISA (Brasil, 2005)
que regulamenta de 1,3 a 47%. A quantidade de carboidrato determinado para a FA foi
de 24,14%, e valor energético 688,89 Kcal, valor superior ao teor da farinha de trigo com
349,41 Kcal, a FA mostra-se bastante promissora para formulação de novos produtos
alimentícios, demostrando ser uma excelente alternativa para enriquecimento de produtos, aliada a vantagem de não alterar o valor nutricional frente a grande abundancia
de amêndoa no Estado.

Conclusões
A Farinha de Amêndoa do Babaçu demonstrou boas propriedades funcionais tecnológicas,
bons valores de Solubilidade em Água, Capacidade de Absorção de Água e Geleificação.
Maiores teores de cinzas 1,09%, proteína 10,45%, lipídios 61,17%, elevado valor energético
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As cinzas indicam o teor de resíduo mineral fixo após a queima da matéria orgânica.
A Legislação Brasileira, utiliza o teor de cinzas para classificar a farinha de uso como
tipo 1, tipo 2 e integral, uma farinha do tipo 1, possui teor de cinzas inferior a 0,8% expresso em base seca (Brasil., 2005). A FA é classificada como tipo 2 pois apresentou teor
1,09%, os resíduos de minerais fixos fornecem indicações sobre o grau de extração, e
rendimento da farinha, quanto maior for à concentração de cinzas, maior será o grau
de extração.
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688,89 Kcal e melhor teor de umidade 3,15% contribuindo para menor atividade bacteriana, ao comparar com a farinha de trigo que apresentou 0,58%, 10,13%, 1,17%, 349,41
Kcal e 13,53% respectivamente, a FA demostrou um excelente valor nutricional, aliado a
vantagem de baixo custo e ampla abundancia da matéria prima no presente Estado.
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Resumo
O presente trabalho foi realizado na cidade de Barra do Corda e abordou o uso inadequado do solo urbano e sua relação com áreas de risco de deslizamento na vertente leste do
bairro Altamira, bem como a formação de ilhas nos rios localizados na fronte da vertente.
A cidade de Barra do Corda tem como base geológica material sedimentar e é drenada por
dois rios que fizeram surgir nesta um vale fluvial na área central do perímetro urbano,
este material sedimentar apresenta pouca resistência a força erosiva das chuvas, uma
vez esse solo estando sem cobertura vegetal, isso provoca com facilidade o surgimento de
ravinas e depois evoluindo para voçoroca. No período das chuvas o solo fica saturado a
situações extremas que devido a mudança de peso deste solo aliado má conservação dos
mecanismos de preservaçãocomo a vegetação, tem como consequências iniciais o surgimento de rachadura e depois o deslizamento de massa. O bairro em estudo fica do lado
direito do rio Corda e Mearim respectivamente, este tem sua vertente leste afetado por
uma grande declividade que está exposta a chuvas torrenciais no período de 6 meses tem
gerado pontos de deslizamentos. Outro problema encontrado nesta área é o não cumprimento da legislação ambiental vigente que proíbe o uso de encostas com mais de 45° de
inclinação para fins habitacionais, outro agravante é que todo sedimento fruto da erosão
será depositado no leito rios citados, dando origem a formação de ilhas fluviais.

Introdução
O Brasil é um país continental e está localizado quase em sua totalidade em uma região
tropical. Isso favorece a formação de vários biomas, climas, estruturas geológicas e diferentes feições geomorfológicas, variados tipos de solos também de uma enorme riqueza
hídrica que está diretamente aliada ao clima e este por sua vez aliado a vegetação. O
espaço geográfico brasileiro foi por um longo período explorado sem nenhum tipo de
controle ambiental e isso se reflete hoje na forma como o espaço é habitado, como e
onde foi montado seu parque industrial e também instalado seu espaço agropecuário.
Por ser um país onde a educação não é tratada como prioridade, os poucos trabalhos
científicos que são divulgados sobre planejamento urbano, risco ambiental não são levados a sério pelas autoridades, esse descaso, no entanto já tem ocasionado problemas
de ordem ambiental, econômica e tem causado a morte de várias pessoas nos últimos
anos, sobretudo no período chuvoso que no Brasil corresponde aos meses de dezembro
a junho na maior parte do território por influencia de massas de ar, umidade vinda da
Amazônia e do oceano atlântico.
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Palavra-chave: Declividade; Desmatamento; Erosão.
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A despeito de grandes obras de engenharia em nossas cidades temos encostas (taludes)
presentes em rodovias, espaços urbanos e áreas de mineraçãoespalhadas pelo território nacional. No caso das áreas urbanas essas encostas são erroneamente usadas como
áreas de construção de habitações, escolas e até hospitais contrariando qualquer tipo
de legislação ambiental ou planejamento.
Nestes terrenos existe uma probabilidade muito maior de ocorrer um deslizamento de
terra visto que possuem acentuada declividade e estão despidas de sua cobertura vegetal nativa por causa da urbanização. Com o advento do período chuvoso o solo fica
úmido, depois encharcado (saturado) seu peso aumenta de forma vertiginosa e aí está
pronto o cenário para um deslizamento (movimento vertical de massa).

Metodologia
A primeira etapa foi destinada a revisão bibliográfica pertinente a área de concentração dasgeociências, essa fase se estendeu por toda pesquisa. A segunda constituiu a etapa de identificação de áreas de risco com visitas in locos, essa etapa também foi seguida
de registro fotográfico e anotações
acerca de localização , inclinação, largura, profundidade, tipo de solo, capacidade de
infiltração e outros aspectos ligados a pesquisa. A terceira etapa foi realizada noinicio
do monitoramento e mensuração das erosões por marcação com estaqueamento bem
como a comparação de imagens atuais com imagens antigas. A quarta etapa constituirá
na montagem de um mapa com as informações coletadas na estação meteorológicas na
cidade de Barra do Corda. Na quinta etapa foram juntadas todas as informações coletadas para a elaboração do relatório final.

Resultados e Discursões
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O trabalhovisou identificar as áreas com risco de erosão na vertente leste do bairro Altamira em Barra do Corda – MA. Visto que esta parte do bairro encontra- se numa área
de declive acentuado e com cobertura vegetal deficiente pois o processo de ocupação
existente no local foi feito de forma desorganizada não respeitando as normas ambientais( Código Florestal e Legislação Ambiental).
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Barra do Corda está situada na região central do estado, porção do estado com formação geológica recente (450 milhões de anos) isso deu origem a rochas sedimentares
que são pouco resistentes a erosão por escoamento superficial. Devido a esses fatores é
muito comum se observar pontos com erosão exposta, sobretudo em áreas com falta de
cobertura vegetal. Na imagem abaixo veremos os pontos com maior risco de erosão e
deslizamento na área estudada:

Imagem aérea da área de estudo / Imagem do Ponto 2.

As medidas de pluviosidade foram coletadas na estação de coleta de dados meteorológicos da cidade de Barra do Corda e compreende os anos de 2013, 2014 e 2015 nos meses
abaixo citados, isso foi feito a fim de comparar a quantidade de chuva do período da
pesquisa (entre outubro e junho) em três anos diferentes. Essas informações mostram
que houver uma redução nas precipitações na região seguindo uma tendência nacional. Redução de chuvas reduz a erosão do solo, no entanto não resolve o problema pois
como se verificou nas tabelas acima, mesmo com pouca chuva ainda assim ocorreu
erosão em quantidade razoável.

Dados Pluviométricos

Conclusão
O presente trabalho vem mostrar a problemática existente nas áreas povoadas próximas às encostas ou no topo dos morros nos sítios urbanos das cidades brasileiras. No
caso de Barra do Corda o problema se reproduz com um agravante de termos em média
um regime pluviométrico tropical típico com medias 1800 mm/ano de precipitação no
período de 5 meses, isso provoca a saturação do solo que sem a proteção natural das
árvores retiradas pela urbanização ficam frágeis e susceptíveis à erosão e deslizamento
de terra. Isso aliado ao descompromisso do poder público em regulamentar o uso do
solo urbano na forma legal bem como na conservação das APP’s.
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RESUMO
No presente projeto avaliamos a Gestão de Resíduos Sólidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Barra do Corda. Com a orientação dos professores
responsáveis elaboramos um questionário semiestruturado, para obtenção de informações referentes à geração, composição, tratamento e disposição dos resíduos sólidos no
Campus, bem como a quantidade de lixo produzida em cada setor do campus. Como a
instituição é pública federal, esta tem o dever de cumprir as determinações do decreto
n° 5.940/06, que dá a base legal para a criação do Plano Institucional de Gestão de Resíduos Sólidos – PIGRS. Algumas etapas que foram seguidas para desenvolvimento desse
trabalho foram os levantamentos bibliográficos, coleta e tabulação de dados obtidos
através da pesagem dos resíduos, aplicação de questionário e avaliação dos resultados.
Assim, a pesquisa demonstrou a presença de materiais comuns na constituição dos resíduos sólidos e a falta ou insuficiência de projetos e infraestrutura para promover uma
gestão adequada de resíduos sólidos na instituição.
Palavras-chave: Geração; Lixo; Avaliação.

INTRODUÇÃO

Dentre estes podemos destacar o município de Barra do Corda que nos últimos anos
apresentou um crescimento populacional bem expressivo, o que acarreta aumento tanto no consumo de produtos quanto na produção de resíduos sólidos que causam impactos no ambiente e na saúde da população.
A elaboração e cumprimento de políticas ambientais voltadas para o setor de gestão
de resíduos sólidos em todas as etapas do processo contribuem para melhoria de qualidade ambiental e de saúde da população, bem como promove a inclusão social dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, visto que estes participam ativamente
da limpeza urbana. No entanto, não são devidamente valorizados apesar de existir o
Decreto nº7. 405, de 23 de dezembro de 2010 que legaliza a profissão.
Uma das principais alternativas para mudança de comportamento em relação à gestão
de resíduos no país está na educação ambiental, pois esta visa à formação de cidadãos
aptos a atuarem nas tomadas de decisões relacionadas às questões ambientais, dentre
elas, o quadro alarmante do lixo urbano. Por essa razão as instituições de ensino, pesquisa, extensão e inovação têm papel fundamental na gestão participativa de resíduos
sólidos urbanos.
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Um dos principais desafios ambientais da sociedade moderna é, sem dúvida, a gestão
de resíduos sólidos urbanos, principalmente para as administrações municipais, pois,
no Brasil, segundo IPT/CEMPRE (2000) e IBGE (2002), diariamente são geradas 41.614 toneladas de resíduos que, geralmente, são descartados como lixo, o que constitui 76% da
geração, restando apenas 24% que são destinados a aterros sanitários ou controlados,
usinas de triagem, usinas de reciclagem, compostagem ou incineração.
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Dessa maneira, o objetivo da pesquisa desenvolvida foi avaliar a gestão de resíduos sólidos, por meio da coleta de dados referentes às condições atuais da gestão de resíduos
sólidos no campus, bem como da quantidade de resíduos gerados diariamente no campus (plásticos, papéis, papelão, orgânicos e vidros), além da análise dos resultados obtidos através da aplicação do questionário na instituição e a partir daí propor ações para
elaboração do Plano Institucional de Gestão de Resíduos Sólidos – PIGRS no campus.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia do
Maranhão – campus Barra do Corda. O desenvolvimento do projeto deu-se, através de
uma etapa inicial dedicada ao levantamento bibliográfico referente à Política Nacional
de Resíduos Sólidos; logo depois, a quantificação e tabulação dos resíduos sólidos gerados na instituição, realizada por meio da pesagem do material produzido durante um
mês com a finalidade de se construir gráficos para melhor apresentação dos resultados
e por fim a aplicação de um questionário semiestruturado.
A pesquisa de campo foi realizada na própria instituição, onde o foco principal era a
análise da gestão de resíduos sólidos no mesmo. O projeto envolveu 12 professores, 22
servidores administrativos, 53 alunos e 6 servidores terceirizados com os quais foi efetuado a aplicação do questionário para obtenção de informações referentes ao manejo,
tratamento e disposição final dos resíduos do campus Barra do Corda.
De posse dos resultados da pesquisa, procedeu-se a análise, tabulação e construção de
gráficos dos mesmos havendo posteriormente a apresentação deste material à comunidade acadêmica do Instituto.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os resultados obtidos na pesquisa iniciaram-se a partir do levantamento bibliográfico
sobre informações pertinentes a legislação, natureza, origem e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. E teve continuidade com a aplicação de metodologia para avaliação da quantidade de materiais (lixo) produzidos na antiga sede do Campus Barra do
Corda por meio da pesagem dos resíduos.
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A caracterização dos resíduos sólidos e sua quantificação anuíram em indicar o número, a capacidade de armazenamento e os locais dos recipientes, bem como os horários e
a frequência de coleta, além das condições de acondicionamento dos mesmos.
Conforme a quantidade de resíduos sólidos produzidos durante o mês amostrado, que apresentou o peso total de 430,910 kg, tendo a produção diária em todos os setores de 13,565 kg.
Gráfico 1: Peso total de resíduos sólidos produzidos no período de 20.08.2014 a 19.09.2014
nos setores do Campus Barra do Corda (MA)

Nesse contexto, a origem dos resíduos sólidos na sede provisória do Campus Barra do
Corda (MA) é resultante, sobretudo das atividades educacionais e do setor administrativo, além da área externa dentro da própria instituição. Com a quantificação e prévia
identificação foi diagnosticado nos resultados obtidos que os resíduos são compostos por
papeis e papelões, plásticos, embalagens (recicláveis ou não), materiais oriundos de poda
e capina e em menor quantidade resíduos orgânicos. Entre os mais frequentes, destacam-se: papeis e copos descartáveis, que são muito utilizados nas salas de professores,
na administração e no pátio, mais a biomassa proveniente dos jardins e entorno da sede.
A pesquisa finalizou-se com a aplicação de um questionário semiestruturado com a finalidade de obter informações referentes aos entrevistados, ao tratamento e disposição
dos resíduos sólidos no campus e na cidade e aspectos relacionados à sua compreensão
sobre os fatores que podem causar impactos negativos gerados pelo manejo e disposição inadequados de resíduos sólidos no campus.
Os aspectos ambientais referentes ao interesse, percepção, impactos e legislação da gestão dos resíduos sólidos tanto na cidade de Barra do Corda quanto no campus, conforme
as informações fornecidas pelos professores, alunos, servidores do setor administrativo
e terceirizados que atuam na limpeza (Gráfico 2 e 3).

Gráfico 03: aspectos ambientais quanto ao interesse, percepção, impactos e legislação
da gestão dos resíduos sólidos - IFMA/Campus/BDC
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Grafico 02: Aspectos ambientais quanto ao interesse, percepção, impactos e legislação
da gestão dos resíduos sólidos - Barra do Corda
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CONCLUSÃO
A pesquisa demonstrou que grande maioria dos resíduos sólidos comuns produzidos
no Campus Barra do Corda – MA é constituído de materiais que facilmente podem ser
reutilizados e/ou reciclados, levando a percepção da importância de se ter um convênio
com cooperativas de catadores.
Um fator a ser citado na aplicação do questionário foi que uma parcela dos entrevistados não respondeu com a devida atenção levando a obtenção de resultados minimamente contraditórios.
Outro episódio verificado foi a carência de projetos e atividades educacionais que auxiliem no processo de implantação de um Plano Institucional de Gestão de Resíduos Sólidos- PIGRS na instituição, dado que este sistema para ter êxito necessita da percepção,
conscientização e mudança de hábitos em prol da melhoria do ambiente e da qualidade
de vida e saúde da população em geral.
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Resumo
A Lei nº 10.639/03, o Parecer nº 03/04 e a Resolução nº 01/04 são documentos normativos que orientam o combate à discriminação racial. Tratam da obrigatoriedade do
ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de educação básica,
bem como o ensino da Educação étnico-racial. Os elementos legais e as teorizações sobre a educação e relações étnico-raciais deram margem para a proposição do projeto
de pesquisa que objetiva investigar a implementação da Lei nº 10.639/03 no ensino de
Ciências, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental II, na rede pública municipal de ensino em Barreirinhas-MA. A metodologia constou de pesquisa bibliográfica e
documental; inserção no cotidiano das escolas para obtenção dos dados por meio de
entrevistas com professores e alunos e observação da dinâmica escolar; análise de informações, considerando o aporte teórico-metodológico da pesquisa; construção do relatório de pesquisa para apreciação pelo órgão de fomento; socialização dos resultados
nos diferentes espaços da vida acadêmica, bem como nas escolas-campo. A pesquisa
torna-se relevante por colaborar, nos diferentes espaços-tempo da formação, para o debate e o diálogo sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Ademais, a pesquisa fomentou, nas escolas-campo, o debate sobre o tema em apreço, abrindo espaço
para a discussão e proposição de estratégias didático-pedagógicas para implementação
da Lei nº 10.639/03. Para encaminhamento da pesquisa, foram definidos como leituras
básicas: HOFBAUER (2006); SANTOS (2005); TRINDADE (2002).

Introdução
No começo de 2003, foi sancionada a Lei nº 10.639, que trata da obrigatoriedade do
ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas instituições educacionais da
Educação Básica, bem como do ensino da Educação étnico-racial, representa uma grande conquista do Movimento Negro pela desmitificação e desconstrução do modelo de
escola eurocêntrico e racista.
Em 2004, com a regulamentação da Lei, o CNE aprova o Parecer nº 003/2004, fundamentando a Resolução nº 01/04, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Quanto à formação de professores, as Diretrizes para execução do seu princípio “Ações
Educativas de Combate ao Racismo e às Discriminações”, determina introdução, nos
cursos de formação de professores e de outros profissionais da educação: de análises
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das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas bases teóricas, tais como
racismo, discriminações, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura,
classe social, diversidade, diferença, multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais
e do ensino e aprendizagem da História e Cultura dos Afrobrasileiros e dos Africanos
(BRASIL, 2004).
Esses aspectos legais orientaram a proposição do projeto de pesquisa “Educação das relações étnico-raciais e o Ensino de Ciências na rede pública municipal de ensino de Barreirinhas-MA”, tendo em vista que, por força da lei, as instituições de formação docente devem possibilitar, nos diferentes espaços-tempo da formação, o debate e o diálogo
sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e o estabelecimento de propostas
de implementação da referida Lei. Ademais, a pesquisa fomenta nas escolas-campo o
debate sobre o tema em apreço, abrindo espaço para a discussão e proposição de estratégias didático-pedagógicas para implementação da Lei nº 10.639/03.
É certo que o combate ao racismo não se restringe ao território escolar. Contudo, sabemos que a escola tem papel importante nesse processo ao “proporcionar acesso aos
conhecimentos científicos, a registro culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e igualitários”
(BRASIL, 2004. p. 15).
No ensino de Ciências, não podemos desconsiderar a necessidade de desconstrução de
conhecimentos estereotipados e preconceituosos, tendo em vista que a própria produção do conhecimento cientifico constituiu-se, historicamente, de forma racializada
(SCHWARCZ, 1993; SANTOS, 2005; HOFBAUER,2006; DIWAN. 2005).
Por conseguinte, faz-se imprescindível que a definição e abordagem do conteúdo programático, se encaminhe para a desconstrução, por meio de questionamentos e análises
críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias e comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento e pelo mito da democracia racial (TRINDADE, 2002; GONÇALVES & GONÇALVES e SILVA, 2000; ALBUQUERQUE & FRAGA FILHO, 2006).

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Daí os esforços a serem envidados nessa pesquisa para focalizar nosso objeto de estudo,
apreendendo duas dimensões necessárias para a implementação da Lei nº 10.639/03 no
ensino de Ciências: a prática didático-pedagógica e o perfil profissional docente.
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Os objetivos da pesquisa foram:
Estudar orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação das relações étnico-raciais, conforme diretrizes estabelecidas na Lei nº
10.639/03, da Resolução CNE/CP Nº 1/04 e do Parecer NCE/CP 03/04.
Traçar o perfil profissional dos docentes de Ciências, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental II, na rede pública municipal de ensino em Barreirinhas-MA, no que
tange à formação inicial e continuada, bem como concepções sobre a educação das
relações étnico-raciais
Analisar a prática pedagógica realizada por professores de Ciências, nos dois primeiros
anos doo Ensino Fundamental II, na rede pública municipal de ensino em BarreirinhasMA, focalizando os componentes curriculares e materiais didáticos adotados.
Formular propostas de intervenção didático-pedagógica junto a professores da rede pú-

blica municipal de ensino de Barreirinhas-MA para seleção de conteúdos, métodos de
ensino e materiais didáticos com o objetivo de atender ao proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando discordâncias,
conflitos, contestações, valorizando os contrastes das diferenças.

Metodologia
A pesquisa teve como público-alvo, professores de Ciências e alunos de duas escolas
públicas da rede municipal de ensino, na cidade de Barreirinhas-MA. O percurso metodológico constou de: revisão de literatura; coleta dos dados; análise das informações;
socialização dos resultados.
Na primeira etapa (pesquisa bibliográfica e documental), as bolsistas foram iniciadas
nos estudos sobre educação e relações étnico-raciais, por meio da leitura e discussão de
textos de autores tidos como referência nos estudos sobre o tema em apreço.
Em um segundo momento, apresentamos a proposta nas escolas-campo, seguida da inserção no cotidiano das escolas para obtenção dos dados, concretizando uma proposta
de pesquisa participante. Foram acompanhadas as turmas do 6º ao 7º ano do Ensino
Fundamental, antigas 5ª e 6ª séries, onde se ministrava a disciplina Ciências. Por conseguinte, apenas os professores que lecionavam Ciências nessas turmas comporam a
amostra da pesquisa. O levantamento das informações preliminares para estabelecimento do contato inicial foi feito com o auxílio dos gestores da escola.

Na terceira etapa, analisamos as informações, considerando o aporte teórico-metodológico da pesquisa, sobretudo os da área de educação, relações étnico-raciais, ensino
de Ciências e os estudos culturais. Por fim, a última etapa constou de socialização dos
resultados

Resultados e Discussão
É imprescindível a compreensão de que é do entrelaçamento de forças formais e informais que resulta o currículo. Ou seja, são diversos os atores que influenciam no desenvolvimento curricular, seja a nível macro ou micro. O quie foi considerando quando da
análise dos documentos institucionais e, também, da prática didático-pedagógica desenvolvida nas escolas.
Apesar das diferentes concepções de currículo, reconhece-se que o desenvolvimento
curricular é um processo de construção que envolve pessoas e procedimentos acerca
das interrogações: quem toma decisões sobre as questões curriculares? Que escolhas
são feitas e que decisões são tomadas? Como é que estas decisões são implementadas?
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Por conta da dinâmica da pesquisa, duas linhas de atuação foram estabelecidas nesse
momento. A saber: de um lado, abordamos a prática didático-pedagógica do ensino de
Ciências, incidindo sobre métodos, técnicas, material didático-pedagógico e currículo escolar. Com isso, uma das bolsistas observou as aulas, acompanhando no desenvolvimento das atividades, analisando os recursos didático-pedagógicos disponibilizados, bem
como o plano da disciplina e o projeto político-pedagógico das escolas. De outro lado, foi
traçado e analisado o perfil do professor, focalizando diferentes dimensões de formação
docente: trajetória escolar, formação inicial e continuada, concepções sobre o tema do
projeto de pesquisa, linhas de interesse em estudos posteriores, concepção de sua prática
profissional no que se refere à educação das relações étnico-raciais, entre outras.
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(PACHECO, 2003). Em conjunto com esses questionamentos, estão aqueles relacionados
à qual o conhecimento deve ser legitimado, qual o motivo da seleção de um conhecimento em detrimento de outros, quais as relações que subjazem essas seleções. Afinal,
“(...) o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada
do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo
transmite visões sociais particulares e interessadas. (SILVA & MOREIRA, 2005, p. 85).
Daí que, quando analisamos os documentos institucionais, bem como os planos dos
professores de Ciências, fica uma inquietação quanto à ausência da temática em foco, já
que os documentais legais, que normatizam os processos pedagógicos desenvolvidos na
escola, instituem a obrigatoriedade da abordagem do tema.
O que pode ser reflexo do que constatamos ao traçar o perfil profissional dos docentes
de Ciências, já que nenhum deles teve contato com a discussão sobre o tema, tanto na
formação inicial quanto na continuada. Situação que, em parte, justifica a pouca compreensão do que sejam as relações étnico-raciais, ainda que haja boa vontade dos docentes para realizar intervenções. Mas, a falta de conhecimentos aprofundados sobre o
tema em foco, leva à limitação da abordagem às datas comemorativa, sendo, portanto,
pontuais e limitradas ao aspecto cultural.
Não observamos menção à temática nos planos de aula dos professores. Em sala de
aula, não há uma abordagem direta do tema na escola-campo investigada. Na observação dos diferentes materiais didático-pedagógicos (livros didáticos e para-didáticos, filmes, revistas, CD’s, cartazes, Textos, Varal didático) não constatamos abordagem direta
do tema, ainda que os cartazes das escolas reproduzam o esteriotipo de pessoas negras,
ainda que majoritariamente vejamos o esteriotipo de crianças brancas.
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Algumas problemáticas são perceptíveis quando se fala em trabalhar as relações étnico-raciais no ensino de Ciências, pois além da escola não disponibilizar recursos que
poderiam ser usados como livro paradidáticos que tratam do assunto, a formação dos
professores também não permite uma preparação adequada. Ou seja, os docentes não
têm uma preparação que os ajudem a lidar e colocar em prática assuntos sobre história
e cultura afro-brasileira e africana, relacionados aos conteúdos de Ciências, que são
propostos no plano de aula.

102

Apesar da Lei n° 10.639/03 impor a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana
e afro-brasileira, bem como da educação das relações étnico-raciais, ainda se encontram
muitos obstáculos, que impossibilitam o compromisso das escolas em usar esta Lei a favor
de uma educação disposta a enfrentar e superar discordâncias, conflitos, contestações.

Conclusão
Faz-se indispensável a formação continuada dos professores e da gestão, colocando o
tema educação das relações étnico-raciais no rol de conteúdos a serem trabalhados. Tal
qualificação contribuira para que o corpo docente seja capaz de desmontar a ideologia
que a sustenta, posto que “a percepção que temos do “outro”, do estranho, diferente,
não acontece de maneira abstrata, nem desinteressada. Todos nós enxergamos o mundo através das lentes, dos filtros que nos são fornecidos pela nossa cultura e seus valores religiosos, familiares, etc (QUEIROZ, 1995, p. 11).
Nesse cenário, ganha destaque a reflexão sobre as possibilidades da área de Ciências
para a articulações de ações efetivas para “divulgação e produção de conhecimentos, a
formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu per-

tencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes
de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática,
em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada”
(BRASIL, 2004).
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A escola, na atualidade, tem sido concebida como um importante espaço de intervenções
direcionadas à sexualidade de crianças e adolescentes. A escola, então, é constituída
como um dispositivo político de intervenção privilegiado, incumbida não apenas de informar sobre controle de natalidade e práticas preventivas, mas de formar sujeitos dóceis, auto-disciplinados que tenham uma vida sexual longe da gravidez indesejada e das
DST’s/AIDS. Essa “administração” da sexualidade da criança e do adolescente aciona diferentes formas de institucionalização do problema. Por isso, faz-se imprescindível que
a intervenção pedagógica se dê de modo intencional e planejado, com objetivos e procedimentos definidos já no Projeto Político-Pedagógico da escola e coletivamente adotados.
Quanto a isso, nos questionamentos sobre como está sendo implementada a orientação
sexual nas escolas: Qual a formação dos professores? A proposta político-pedagógica das
escolas encerra alguma preocupação com esse tema? Como se dá no cotidiano das escolas o contato e confronto com as questões da sexualidade? Para responder tais questionamentos, desenvolvemos o projeto de pesquisa “Relações de gênero e Orientação sexual
na escola: um estudo sobre as práticas desenvolvidas no Centro de Ensino Fundamental
e Médio Governador Matos Carvalho, em Barreirinhas-MA”. Nos interessou investigar
práticas didático-pedagógicas e propostas curriculares para abordagem do tema “Relações de gênero e Orientação sexual naquela escola. A metodologia constou de pesquisa
bibliográfica e documental, bem como pesquisa de campo, com o uso de questionários
e entrevistas para obtenção de dados e informações, além, de registro fotográfico dois
espaços institucionais. Os sujeitos da pesquisa foram alunos de duas turmas de 8º e 9º
ano, bem como a professora de Ciências que atua nessas turmas e a gestora da escola. Os
dados foram transcritos e analisados, para elaboração de relatório final da pesquisa. Os
resultados indicam ausência de discussão sobre o tema em foco, bem como de propostas
curriculares institucionalizadas. O que, entre outros, seria justificado pela ausência de
conflitos no espaço escolar, tendo o tema sexualidade, orientação sexual e relações de
gênero como pano de fundo. Tal justificativa mostrou-se não legitima, quando da análise
da dinâmica escolar e do registro escrito dos alunos nos espaços institucionais.
Palavras-chave: Sexualidade; Educação; Diversidade.

INTRODUÇÃO
A escola, na atualidade, tem sido concebida como um importante espaço para intervenção direcionada à sexualidade de crianças e adolescentes. Temática que ganha destaque nos debates tendo em vista ser considerado um problema social de relevância
inquestionável. Afinal, para além de um problema moral, a sexualidade de crianças
e adolescentes passou a ser vista como um problema de saúde pública, sobretudo nos
limites do aumento de casos de DST’s/Aids em adolescentes, bem como de gravidez indesejada, além das tristes denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A
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escola, então, é constituída como um dispositivo político de intervenção privilegiado,
incumbida não apenas de informar sobre controle de natalidade e práticas preventivas,
mas de formar sujeitos dóceis, auto-disciplinados que tenham uma vida sexual longe da
gravidez indesejada e das DST’s/AIDS (ALTMANN, 2001).
O termo orientação sexual tem, progressivamente, substituído “educação sexual” e utilizado no campo educacional. Direcionamento que, entretanto, não deixa de ocorrer em
um terreno conflituoso, posto que no campo de estudos de sexualidade e nos movimentos sociais, “orientação sexual” designa a opção sexual, não se relacionando à identidade. (ALTMANN, 2003).
A sexualidade não se limita ao sexo, sendo esse último apenas uma das muitas possibilidades de expressão da sexualidade. A sexualidade, de fato, começa logo após o nascimento e sua vivência saudável é fundamental para garantia do desenvolvimento global
dos seres humanos (PCNs, 2000).
Daí o papel da escola, já que “[...] os alunos querem saber da coisa, querem falar da
coisa, querem provocar os adultos com a coisa; mais: querem contar piadinhas sobre a
coisa, cantar músicas que falam da coisa” (SAYÃO, 1997, p.270). Ou seja, essas questões
estão no cotidiano da escola, sendo abordadas pelas crianças e adolescentes. Mesmo
quando a escola tenta se furtar ao debate, as questões da sexualidade invadem os estabelecimentos de ensino, por meio de pichações nos banheiros, nas carteiras, de bilhetes
trocados, de mensagens insinuantes, dos olhares à procura de decotes arrojados, das
pernas descobertas.
Se não temos como evitar a presença tal assunto na escola, é preciso manejo para construir uma proposta pedagógica onde ele seja tratado com naturalidade. Por isso, faz-se
imprescindível que a intervenção pedagógica se dê de modo intencional e planejado,
com objetivos e procedimentos definidos já no Projeto Político-Pedagógico da escola e
coletivamente adotados.
De posse dessas informações, nos questionamentos sobre como está sendo implementada a
orientação sexual nas escolas. Qual a formação dos professores? A proposta político-pedagógica das escolas encerra alguma preocupação com esse tema? Como se dá no cotidiano das
escolas o contato e confronto com as questões da sexualidade? Pensando nisso, elaboramos
o projeto que foi submetida e aprovada pelo EDITAL PRPGI Nº 01, de 07 de março de 2014.
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O projeto foi desenvolvido de agosto de 2014 a julho de 2015, tendo como objetivos:
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Desenvolver estudos sobre sexualidade, orientação sexual e relações de gênero.
Identificar como se dá a socialização de saberes referentes a cuidados com a saúde e
com o corpo para orientação sexual de alunos e alunas do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental no CEFM Governador Matos Carvalho, em Barreirinhas-MA.
Refletir sobre a construção de práticas pedagógicas comprometidas com a prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis/Aids e da gravidez indesejada na adolescência, bem como com a superação de tabus e preconceitos ainda arraigados no contexto
sociocultural brasileiro.

METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida teve como público-alvo alunos e alunas de duas turmas de 8º
ano e 2 turmas de 9º ano, no turno vespertino, bem como a professora de Ciências, do
CEFM Governador Matos Carvalho, na cidade de Barreirinhas-MA.

Em um primeiro momento, fizemos a revisão de literatura, seguida da imersão no campo de pesquisa.
Na escola, fizemos a identificação do Projeto Político-pedagógico da escola, analisando
as informações disponíveis no mesmo para identificar menção à orientação sexual no
espaço escolar, bem como as formas de concretização disso e os objetivos propostos.
Posteriormente, elaboramos um questionário, que foi aplicado com a gestora da escola,
para obtenção de informações sobre questões administrativas, pedagógicas e de infraestrutura da escola. Em seguida, elaboramos um roteiro de entrevista que foi aplicado à
professora de Ciências que leciona nas turmas. O roteiro focou questões sobre dados
pessoais, profissionais, acadêmicos e concepções sobre orientação sexual e relações de
gênero, bem como à intervenção pedagógica para abordagem do tema.
Em seguida, fizemos o registro fotográfico dos espaços ocupados por alunos das turmas
pesquisadas.
Por fim, registramos e transcrevemos as informações coletadas, para posterior análise e
elaboração de relatório final a ser apresentado à instituição de fomento e que serviu de
base para a produção desse texto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nosso objetivo geral foi investigar práticas didático-pedagógicas e propostas curriculares
do CEFM Governador Matos Carvalho, em Barreirinhas-MA, para abordagem do tema “Relações de gênero e Orientação sexual”. Acreditamos que o mesmo tenha sido alcançado.
Na identificação de como se dava a socialização de saberes referentes a cuidados com a
saúde e com o corpo para orientação sexual de alunos e alunas do 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental no CEFM Governador Matos Carvalho, constatamos ausência de menção à
temática nos documentos institucionais.

Ao limitar a temática orientação sexual e relações de gênero ao âmbito das DST’s, bem
como ao sexo, qualquer abordagem se torna superficial, na medida em que desconsidera questões mais amplas.
Ainda que seja recorrente pensar a sexualidade, única e exclusivamente, como a prática
da relação sexual, faz-se necessário desconstruir tal concepção. Afinal, sexualidade não
se limita ao sexo, sendo esse último apenas uma das muitas possibilidades de expressão
da sexualidade. O termo engloba fatores sociais, políticos e culturais, não tendo uma definição única e permanente, se manifestando de diferentes formas em cada indivíduo,
se expressando de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo mesmo
(FAVERO, 2007). Para Favero (2007), sexualidade é busca por prazeres e engloba descobertas proporcionadas pelo contato e pelo toque, atração por outras pessoas com intuito
de obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo, entre outras características.
Ademais, a orientação sexual não se limita às informações sobre uso de métodos con-
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Por conseguinte, a professora afirma não haver projetos específicos para trabalharem a
temática. A análise das falas da professora aponta a falta de compreensão sobre o tema
em apreço. Chegamos a tal conclusão quando a professora respondeu que os aspectos
do tema que poderiam ser discutidas seriam: descrição da fisiologia masculina e feminina, bem como reprodução humana, além de informações sobre DST’s/Aids e gravidez
na adolescência.
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traceptivos, mas vincula-se ao exercício da cidadania, propagando o respeito a si e ao
outro, a garantia de direitos básicos, como a saúde, a informação e o conhecimento,
indispensáveis para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de suas capacidades. As informações coletadas nos fazem concluir que equívocos conceituais sobre o
termo colaborarão para que as atividades que, futuramente, sejam estabelecidas, serão
pontuais, possivelmente se limitando às questões biológicas ou convidando profissionais para falar sobre o tema. Na verdade, pouco se ganha com esse tipo de estratégia.
Uma leitura das informações obtidas, indica ausência total de uma discussão sobre as
relações de gênero no espaço escolar. Nem nos documentos institucionais, nem nas entrevistas dadas, observamos conhecimento e problematização de tal categoria conceitual, entendida como “conjunto de representações construído em cada sociedade, ao
longo de sua história, para atribuir significados, símbolos e diferenças para cada um
dos sexos” (AUAD, 2006, p. 21).
O que nos parece um grande obstáculo para a efetivação de práticas didático-pedagógicas que mostrem aos alunos que a construção do que é pertencer a um ou outro sexo
se dá pelo tratamento diferenciado para meninos e meninas, inclusive nas expressões
diretamente ligadas à sexualidade e pelos padrões socialmente estabelecidos de feminino e masculino.
Acreditamos ser indispensável que a escola comece a problematizar tais padrões, que
são oriundos das representações sociais e culturais construídas a partir das diferenças
biológicas dos sexos e transmitidas através da educação. Essas representações internalizadas são referências fundamentais para a constituição da identidade dos alunos
(PCNs, 2000).
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As entrevistas nos fazem concluir que a temática não seja algo de relevante no espaço
escolar, não sendo relatados conflitos ou qualquer situação que demandasse a intervenção pedagógica. Entendendo que os registros dos alunos no espaço escolar sejam
rastros que nos permitem perceber a problemática pesquisada, entendendo que tais
registros sejam uma forma encontrada pelos alunos para expressarem suas percepções
da questão da sexualidade, nos direcionamos para a análise de imagens presentes em
algumas áreas da escola, como banheiros, salas de aula e outros.
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Nessa observação, podemos perceber a predominância de alguns tipos de situações em
que as questões de gênero são colocadas em discussão. A relação entre a sexualidade
por pessoas do mesmo sexo é vista de forma assustadora, as opiniões colocadas nas paredes mostram isso. Por outro lado, a postura de algumas meninas também é colocada
em questão. Ao serem chamadas de ”putas” é julgado a forma de sexualidade dessas
meninas. Esse é um exemplo que revela a forma em que os alunos tratam o assunto em
debate, que muitas das vezes não são colocadas por eles em sala de aula.
O que nos faz concluir que, a orientação sexual realizada pela escolar deve abordar
as repercussões das mensagens transmitidas pela mídia, pela família e pelas demais
instituições da sociedade, focalizando desde a importância da prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis/Aids e da gravidez indesejada na adolescência, quanto a
prevenção e combate ao abuso sexual. Mas, sem esquecer das questões referentes aos
tabus, mitos e preconceitos que envolvem o tema, bem como desconstrução de estereótipos relacionados aos gêneros.
Consideramos, inicialmente, que questões referentes à sexualidade não se restringem
ao âmbito individual e que para compreender comportamentos e valores pessoais seja

necessário contextualizá-los social e culturalmente. Com isso, é nas relações sociais que
se definem padrões de relação de gênero, o que homens e mulheres podem e devem
fazer por serem homens e mulheres, e, principalmente, quais são e quais deverão ser os
direitos de cidadania ligados à sexualidade e à reprodução. Logo, as questões de orientação sexual e relações de gênero no espaço escolar não podem ser vistas como algo
neutro, dado. É preciso analisar, questionar, refletir sobre quais comportamentos se está
reafirmando, quais estereótipos se está repetindo, quais modelo de relações se está solidificando nos diferentes espaços-tempo da rotina escolar.

CONCLUSÕES
O argumento de que a escola deve se preocupar com os processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos programáticos não se sustenta diante da constatação de que a escola
tem um compromisso com a formação de cidadãos e que a orientação sexual se vincula
ao exercício da cidadania, propagando o respeito a si e ao outro, a garantia de direitos
básicos, como a saúde, a informação e o conhecimento, indispensáveis para a formação
de cidadãos responsáveis e conscientes de suas capacidades.
Por conseguinte, descortinar as formas de se fazer a orientação sexual no espaço escolar abre as portas para o debate, argumentando em favor da construção de projetos político-pedagógicos e de formação docente alinhada ao desafio de contribuir para que os
alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade.
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RESUMO
A região dos Lençóis, formada por aproximadamente 90% de vegetação de restinga, é
movimentada pela atividade turística principalmente na exploração dos recursos naturais, tendo como o principal produto, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
As Restingas possuem vegetação característica devido a uma combinação de fatores
físicos e químicos destas áreas, tais como elevada temperatura, salinidade, grande deposição de salsugem e alta exposição à luminosidade. A combinação de origens e forma
particular de diversidade ligada funcionalmente a certas adaptações faz com que estes
sistemas sejam especialmente sensíveis, sendo sua conservação, portanto, prioritária.
Áreas reflorestadas podem ser utilizadas como “laboratórios” de campo em estudos de
sucessão, onde é possível quantificar de que forma a composição da paisagem afeta a
riqueza, a abundância e a distribuição das espécies. A compreensão das relações funcionais e do papel do reflorestamento na manutenção da biodiversidade pode subsidiar
a capacidade de planejamento no uso sustentado das restingas brasileiras. O objetivo
deste trabalho é observar e comparar germinação de sementes, o crescimento inicial e
a taxa de sobrevivência de mudas de espécies nativas do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, em plantios com a finalidade de recuperação de área degradada.
Palavras-chave: Área de preservação, reflorestamento, sobrevivência

O Parque Nacional é uma Unidade de Proteção Integral que, segundo o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (2000), “tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”.
A visitação em unidades de conservação é uma forma de aproximar a sociedade e despertar o seu interesse sobre a conservação de espaços naturais, pois é uma oportunidade para a recreação e o aprendizado em contato com a natureza. Isso traz uma
maior dinâmica para as economias locais, mas também traz se feita de maneira errada,
alguns problemas. O grande desafio das visitas em parques é desenvolver um turismo
responsável e integrado à diversidade sociocultural, aos conhecimentos tradicionais e à
conservação da biodiversidade (SNUC, 2000).
A restauração tem sido definida como o retorno do ecossistema às condições similares
àquelas anteriores ao distúrbio (WISMAR & BESCHITA, 1998). O êxito dos projetos de
florestamento e reflorestamento depende, entre outros fatores, da correta escolha das
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espécies. Devido ao grande número de espécies e às suas complexas interações com o
meio, a escolha será tanto mais correta, quanto maior for o conhecimento que se tem
das espécies, basicamente no que se refere à autoecologia e ao seu comportamento silvicultural (FARIA et al., 1997). Assim, plantio de espécies arbóreas e o acompanhamento
de seus desenvolvimentos através de medições periódicas são, portanto, importantes no
sentido de balizar a escolha das espécies e a melhor forma de plantá-las.
Segundo Poester (2012) as ações que determinam as técnicas mais adequadas são importantes para potencializar o estabelecimento de espécies mais exigentes, acelerando,
assim, o crescimento e o aporte de fitomassa, em mais curto espaço de tempo. Isso promove melhorias no solo e o futuro estabelecimento de outras espécies.
Assim, este trabalho propõe o estudo das características fisiológicas e ecológicas das
espécies vegetais nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a fim de selecionar as espécies mais adaptadas ao primeiro nível de sucessão ecológica, comparando
germinação de sementes, o crescimento inicial e a taxa de sobrevivência de mudas de
espécies nativas, em plantios com a finalidade de recuperação de área degradada.

METODOLOGIA
Foram realizadas visitas mensais ao PNLM para coleta de sementes. As espécies vegetais foram selecionadas de acordo com critérios como: maior ocorrência e facilidade de
obtenção das sementes, estabelecendo-se como prioritárias espécies de rápido crescimento, de dispersão por animais e de valor conservacionista.
As sementes foram coletadas de frutos maduros e armazenadas em sacos de papel em
laboratório sob condições ambientais. Este estoque de sementes foi utilizado para os
testes de germinação, crescimento das plântulas em viveiro e produção de mudas.
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Os testes de germinação foram realizados em laboratório à temperatura ambiente e luz
natural difusa. As sementes foram colocadas para germinar em placas de Petri forradas
com folha dupla de papel de filtro umedecidas com água destilada, sendo utilizadas em
cada tratamento 4 repetições de 10 sementes por placa, quando possível. A velocidade
de germinação foi determinada de acordo com Laboriau (1983). Nas espécies que apresentarem sementes dormentes, a dormência será quebrada com escarificação térmica
colocando-as em água fervente por períodos de tempo entre 10 e 80 segundos ou escarificação mecânica manual com auxílio de lixa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as sementes coletadas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, houve
germinação apenas de Matayba sp. As demais, não apresentaram germinação, provavelmente por apresentarem dormência imposta pelo tegumento ou outros tecidos que
circundam o embrião que pode impedir a absorção de água, interferir nas trocas gasosas e reter ou produzir inibidores, ou dormência inerente ao embrião, causada, provavelmente pela presença de inibidores.
A estufa utilizada no trabalho promoveu a desidratação das sementes, havendo perda
média de água entre 18,89 e 45,06% aos sete dias após a instalação do teste. As sementes da espécie Matayba sp foram as que apresentaram maior perda de umidade, com
45,06%, seguida da espécie Indeterminada 2, com 42,46%. Já as com menores percentuais foram as de Byrsonima crassifólia e Hymenea parviflora, com 18,89% e 22,57%
respectivamente.

O excesso de água pode ser prejudicial à germinação das sementes, pois limita a entrada
de oxigênio, diminui a respiração, provoca atrasos ou paralisações no desenvolvimento
das plântulas, causando anormalidades, como a ausência de radicelas e a formação
de plântulas hialinas, podendo resultar na morte das sementes (MARCOS FILHO et al.,
1987; CARVALHO e NAKAGAWA, 2000).

Figura 1: Germinação de espécies coletadas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses: 1 - Indeterminada 1 (Myrtaceae); 2 - Matayba sp.; 3 - Indeterminada 2; 4 - Chrysobalanus icaco; 5 - Byrsonima crassifolia; 6 - Hymenea parviflora; 7 - Indeterminada 3; 8
- Indeterminada 4.
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A umidade relativa do ar tem relação com o grau de umidade das sementes, além de
controlar a ocorrência dos diferentes processos metabólicos que ela pode sofrer. A secagem, porém, propicia o armazenamento e evita a degradações e alterações químicas
dos tecidos durante o mesmo. A secagem reduz a umidade da semente até o grau adequado para que as mesmas sejam armazenadas preservando sua qualidade fisiológica
e evitando sua deterioração (DAVIDE & SILVA, 2008).
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Para que se possa determinar o motivo das sementes de Indeterminada 1 (Myrtaceae),
Indeterminada 2, Chrysobalanus icaco, Byrsonima crassifolia, Hymenea parviflora, Indeterminada 3 e Indeterminada 4 não terem germinado, tratamentos de escarificação
deverão ser realizados para a superação de uma possível dormência das espécies.
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RESUMO
A pesquisa tem âmbito literário na cultura popular barreirinhense e vem mostrar a importância e o respeito pela preservação de sua identidade cultural, do patrimônio material e imaterial, sendo inserido no roteiro turístico e possibilitando o desenvolvimento
do turismo cultural como atividade sustentável. O objetivo desta pesquisa é resgatar e
analisar a importância dos mitos e lendas provenientes da cidade de Barreirinhas e de
seus povoados, e os benefícios que tal patrimônio cultural pode trazer para a comunidade e para o turismo local. Tomamos como base e suporte teórico o estudioso Coelho
(2003), que traz em sua literatura conteúdos e significados similares ao tema proposto,
pois o referido pesquisador estuda e analisa as histórias e as crendices do povo e afirma que tanto o mito quanto a lenda podem ser classificados como narrativas míticas.
O método proposto pela pesquisa consiste em explicar, descrever e investigar o mito e
a lenda. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica com o intuito de fundamentar
o objeto de estudo. Em seguida, partimos para a pesquisa de campo com as visitas aos
povoados em torno do Rio Preguiças, fazendo as observações e registros da cultura literária popular oral para análise e cruzamento dos dados. Por fim, fizemos o registro dos
resultados da pesquisa, alcançando o objetivo principal deste projeto que é valorizar
a cultura literária do povo de Barreirinhas e de seus povoados e os benefícios que tal
patrimônio cultural imaterial pode trazer para a comunidade e o turismo.
Palavras-chave: Literatura; Patrimônio Cultural; Roteiro Turístico.

A cidade de Barreirinhas é dotada de um rico patrimônio natural representado pelas
belezas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, patrimônio este que vem sendo
explorado turisticamente por agências de viagens através dos pacotes turísticos, favorecendo a economia local. Além disso, o município conta com belezas naturais e um rico
saber tradicional pautado na fibra do buriti. As artesãs produzem uma diversificada
gama de produtos seguindo uma técnica de beneficiamento da fibra atribuída à herança indígena. Entretanto, o patrimônio cultural imaterial representado pelas manifestações folclóricas de um povo, ainda é desconhecido por muitos.
Partindo-se do pressuposto acima e sabendo-se que os mitos e as lendas são tradições
que devem ser mantidas e convertidas em acervo histórico e de conhecimento de um
povo, que este assunto é de demasiada importância, pois é considerado um legado cultural. O mito e a lenda são saberes culturais que adquirimos de nossos antepassados, e
levamos adiante para as futuras gerações. Histórias tradicionais que não se baseiam em
algo que realmente aconteceu e, normalmente, falam de seres sobrenaturais, não reais.
São inventados e ajudam sempre a explicar os costumes locais ou os fenômenos naturais.
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Segundo Mircea Eliade (1978, p. 7), nas sociedades arcaicas, o mito representa uma
“história verdadeira” possuindo um “caráter sagrado, exemplar e significativo”. Nessas sociedades, a narrativa mítica desempenha uma função dentro da estrutura social,
afastando-se do sentido de simples fabulação encantatória. Eliade define mito como a
narrativa de uma criação:
“O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo
primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças
às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição.” (ELIADE, 1978, p. 11).
Visamos valorizar a cultura literária e o patrimônio material e imaterial do povo de
Barreirinhas, através do conhecimento de seus mitos e lendas que constituem sua identidade cultural, sendo inserido no roteiro turístico e possibilitando o desenvolvimento
do turismo cultural como atividade sustentável. O objetivo desta pesquisa é resgatar e
analisar a importância dos mitos e lendas provenientes da cidade de Barreirinhas e de
seus povoados, e os benefícios que tal patrimônio cultural pode trazer para a comunidade e para o turismo local.

METODOLOGIA
Inicialmente foram realizadas leituras bibliográficas com o objetivo de fazer o levantamento da fundamentação teórica sobre o conhecimento de mitos e lendas, que constituem a identidade cultural de um povo.
Após esta etapa, partiu-se para o campo, onde no lócus da pesquisa foram feitas observações que registram a cultura literária popular oral da comunidade barreirinhense,
na tentativa de identificar seus mitos e lendas.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Terminada a etapa de catalogação do material pesquisado, foi feita a correlação com os
referenciais teóricos para que pudesse ser elaborado o registro final dos resultados da
pesquisa, que foram essenciais para a realização do objetivo principal desse projeto que
pretende valorizar a cultura literária do povo de Barreirinhas através do conhecimento
de seus mitos e lendas, que constituem sua identidade cultural.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do acervo literário coletado para a presente pesquisa concluiu-se que os mitos
e as lendas da cidade possuem as características de gênero textual que fazem parte do
discurso narrativo. Assim como, elementos de identificação cultural como a valorização
da religiosidade, expressa principalmente nas lendas através das narrações de festejos,
cumprimento de promessas e expressão da fé com referência a deuses e santos. Cita-se
como exemplo o festejo de São Sebastião, realizado todos os anos no povoado São Domingos. Características marcantes principalmente nas narrações de famílias dos povoados São Domingos e Santo Antônio.
A seguir exemplificamos um desses mitos intitulado “O peixe encantado” (ARAÚJO, 2009):
“Há muitos anos, cerca de dois séculos, os moradores desta região sabem dessa história.
Bem, uma linda jovem de cabelos longos, lisos, cintilantes, de encanto exuberante, olhos
verdes hipnóticos, pernas torneadas, sorriso sedutor, de imponente glamour, tornou-se
mãe. Dizem que engravidou de um robusto rapaz que era encantado. E quando chegou
a hora do parto a mãe atirou-o no Rio Preguiças. Esta criança passou a ser chamada

pelos moradores de “Príncipe encantado” e que para sua sobrevivência se transformou
em um grande peixe e que de tempos em tempos é visto pelos moradores a boiar sobre
o rio. Alguns dizem que ele é um pedaço humano e outro peixe. Os ribeirinhos relatam
que quando a aparição é vista alguém irá morrer.”
A identificação em textos de diferentes gêneros de marcas linguísticas que singularizam
as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. E ainda, a função social gerada pelos meios de informação. Além disso, com a divulgação e preservação do acervo
cultural de cada comunidade, esta pode ter a possibilidade de ver sua cultura divulgada
para os visitantes de várias regiões do Estado, Brasil e, até mesmo, para o restante do
mundo, já que a literatura oral faz parte da cultura popular das comunidades ribeirinhas e também pode servir como atração turística.

CONCLUSÃO
A transmissão oral do mito e da lenda possibilita a aproximação dos jovens com a literatura folclórica da região, assim como a possibilidade desse conhecimento chegar
até os turistas, ajudando a comunidade a expandir sua cultura popular. Essa aproximação funciona, até mesmo, para elevar a autoestima da população que muitas vezes
não percebe o quanto é importante preservar e divulgar sua própria cultura, tanto para
gerações futuras quanto para os visitantes.
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RESUMO
Os povoados de Barreirinhas possuem grande potencial turístico e gastronômico que
atraem pessoas do mundo inteiro, por suas riquezas e diversidades frutíferas, leguminosas e variedades de peixes encontrados nesta região. Desta forma o referido projeto justifica-se visando á identificação da tipicidade de elementos da alimentação e
da culinária dos povoados de Barreirinhas. O turista que se desloca até Barreirinhas
desfruta apenas dos passeios tradicionais que abrangem o Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses PNLM e praias, que fazem parte dos pacotes de viagens oferecidos pelas
agências de turismo. Devido á falta de estrutura na maior parte dos povoados, o turista
não tem acesso ao mesmo, ficando assim menos assistido e eles acabam por não participarem da geração de renda e conhecimento das riquezas diversificadas, tanto naturais
como culinárias da localidade. Isso acaba implicando em um desequilíbrio econômico,
desigualdade social e passando a gerar mais pobreza aos povoados. Para obtenção de
resultados, foram utilizados questionários voltados aos turistas, povoados e agências
de turismo de Barreirinhas, gráficos e tabelas foram de grande importância, pois neles
foram tabulados os resultados iniciais e finais da pesquisa. Baseado nestas premissas o
intuito do projeto é favorecer os povoados menos assistidos a fim de, trazer benefícios
e melhorias para a população, fazendo do lugar um meio favorável e acessível, para a
locomoção de turistas a fim de conhecerem seus patrimônios culturais e belezas naturais da região.

INTRODUÇÃO
Para conhecermos a fim este projeto, conheceremos os fundamentos principais do mesmo, que são o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM), a Pobreza, o Turismo sustentável com fundamentos na Eco gastronomia. Além do PNLM, ser um atrativo
turístico grandioso do município de Barreirinhas, a outra forma de enriquecer mais
ainda o turismo da cidade é a tipicidade da gastronomia barreirinhense. Pois a cidade e
seus povoados, tem um potencial rico em ingredientes para produções culinárias. Contudo, sendo os povoados carentes em infraestrutura, relacionados à educação e a saúde,
por outro lado são fortemente ricos em produtos alimentícios, produzidos, pelo povo local. Desta forma, o que pretendemos mostrar a população dos povoados, é o verdadeiro
conceito da eco gastronomia, que é conservar os meios e as condições que dão origem
ao alimento, preservar, valorizar e promover as qualidades naturais do alimento, assim
como seu uso saudável. Portanto, podemos afirmar que a eco gastronomia tem uma relação mútua com a alimentação natural e regional, aliando-se á produções sustentáveis
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Palavras-chave: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses PNLM; região; economia;
eco gastronomia.
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e aceitando os costumes locais. Com isso, este conceito está ligado à incapacidade de
acesso a um conjunto de bens, serviços e direitos pela população. Dentro desta esfera de
definições a população rural (fora da sede do município) de Barreirinhas estão inseridos. Toda via o foco principal deste projeto, é o turismo eco gastronômico, que vem por
meio do potencial gastronômico dos povoados, garantir renda e reconhecimento para a
população. Nosso objetivo é identificar através de estudo como a eco gastronomia pode
auxiliar o turismo nas comunidades menos assistidas Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses PNLM dos Lençóis Maranhenses, a fim de aliviar a pobreza, e diminuir as
desigualdades sociais.

METODOLOGIA
Questionários relacionados à opinião dos turistas sobre a gastronomia de Barreirinhas
e povoados. Levantamento de dados em fontes bibliográficas e documentais em entidades públicas e privadas, Fontes governamentais, Agencias de desenvolvimento e organizações locais. Questionários relacionados aos povoados de Barreirinhas, com foco
em questões sobre o turismo, atrativos de cada povoado, e as produções de alimentos
existentes no mesmo. Questionário direcionado ás agências de turismo de Barreirinhas.
Com a finalidade de saber quais os passeios mais procurados pelos turistas, e quais
povoados já fazem parte do pacote de passeio das agências. Tabelas e gráficos foram
usados, e neles foram acrescentados os resultados das pesquisas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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De acordo com as pesquisas atuais, realizadas em torno de um ano “2015” sendo que
382 turistas foram entrevistados nessa etapa. 50% dos entrevistados optaram pela opção “ótima”, em relação à satisfação dos lençóis como atrativo turístico. 62% dos entrevistados disseram que fariam suas refeições nos restaurantes da cidade e comeriam
peixes. Sendo que o que eles gostariam de experimentar em termos de frutas o bacuri
foi o mais procurado, já os pratos principais firam a base de peixes, entres as iguarias o
doce de buriti foi o mais pedido com 44%, ficando na frente da farinha e tiquira.
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A satisfação dos turistas com a comida de restaurante dos povoados 41% foi “muito
boa”. Foi notado que os entrevistados preferem uma alimentação saudável. Sendo que
eles iriam a um povoado de Barreirinhas para usufruir de praia, sol e banhos, mais deixaram de lado o patrimônio cultural, como a forma de fazer um alimento, valorizando
as boas práticas de fabricação. O tempo que eles se deslocariam para apreciar uma culinária local, seria de 1 (uma) hora no máximo, mas se esse local tivesse algum atrativo
extra, ficariam até 2 (duas) horas.
Portanto o valor que eles pegariam por uma refeição com duas pessoas incluindo as bebidas foi de 70,00 a 100,00 reais. Em relação aos povoados, focamos em escolher aqueles
que têm a distância de aproximadamente 20 km de Barreirinhas. Dos 114 povoados
pesquisados, 10 mostraram ter potencial e atrativo que podem atrair o turista para a
região. Dos selecionados, o povoado Andiroba se destacou peça produção de arroz que
é o atrativo e fonte de renda principal tendo todos os anos a festa do arroz, já o povoado
Baixão dos Julhos, ganhou destaque no potencial culinário no preparo de pratos com
peixes. A comunidade do povoado Baixão do Romualdos, faz uso da piscicultura que
é a criação de peixes como o tambaqui. O povoado Massangano 2° tem como atrativo
principal o cultivo e a produção de castanha de caju assada. No povoado Baixão dos
Paulinos, têm-se o cultivo de hortas, e criação de galinha “caipira”. No povoado Atoleiro,
há fabricação de doces regionais, tais como o de buriti e caju, que por sua vez são muito

apreciados. No povoado Santo Antônio, tem a produção da tapioca, produzida partir da
goma, que é conhecida em todo o Brasil. O povoado Bacuri atrai pessoas pela diversidade de leguminosas, verduras, e que ajuda na economia do mesmo. O povoado Passagem do Canto é um intermediário, entre Barreirinhas e o povoado Cardosa, ambos
são visitados pelos turistas a fim de apreciarem a natureza, artesanatos, banhos
dentre outros atributos. E por fim, têm-se o povoado Marcelino, muito conhecido,
por seu artesanato, verduras, leguminosas, criação de galinha, caprinos dentre outros.
Segundo as pesquisas realizadas com donos de agências de Barreirinhas, no caso 20
foram as entrevistadas, foi focado saber quais passeios nos povoados eram mais indicados. Com isso o povoado Cardosa ficou em 1°lugar, Mandacarú em 2°, Atins em 3°,
Tapuio em 4°, Marcelino em 5°, Bonito em 6°,Baixão em 7°, Baixada Grande em 8° e por
fim o povoado Queimada dos Britos em 9°. Entraram em questão como os turistas se alimentavam quando iam a passeios e 75% responderam que os mesmos se alimentavam
nos restaurantes dos povoados, e os passeios mais procurados são os Grandes Lençóis
em 1°, Pequenos Lençóis em 2°, em 3° Atins praia (via marítima), em 4° (Atins praia via
terrestre), em 5° Cardosa, em 6° quadrículo, em 7° vôo panorâmico, e em 8° o povoado
Tapuio. E por fim grande parte das agencias afirmaram que levariam os turistas a um
determinado povoado caso houvesse algum atrativo turístico como, patrimônio cultural, culinária, dentre outros.

CONCLUSÃO

Contudo alguns aspectos, como infraestrutura dos povoados, o alto preço da alimentação e passeios deixam a desejar, fazendo com que o turista ao invés de usufruir de
todos os passeios ou alimentação, passe a escolher apenas um ou dois atrativos, para
não perder a viagem. E foi sabido que os donos de agências de turismo estão dispostos
a oferecer passeios que não fazem parte do seu roteiro natural, passando a despertar
interesse em explorar paisagens e aliadas à culinária nos povoados menos assistidos.
Portanto é e foi de total apreço, tudo o que se resume a uma boa visita no município
de Barreirinhas e povoados, como uma ótima alimentação oferecida nos restaurantes,
tanto na cidade quanto nos povoados, a hospitalidade do povo e as maravilhas naturais
que por sua vez são estonteantes de se ver.
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Assim concluo que, durante a pesquisa, foi notório, o vasto potencial turístico de muitos
povoados que não fazem parte do percurso programado para os turistas através das
agências de passeios turísticos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi fazer estudo qualitativo das águas subterrâneas de moradias e outros prédios abastecidos por poços, através de análise físico-química e microbiológica em pontos de coleta sorteados aleatoriamente em raios de até 2 km a partir do
Lixão do município de Barreirinhas, Maranhão. Dentre as seis amostras coletadas para
análise, quatro apresentaram algum parâmetro em desacordo com a Portaria n° 2914
de 12 de setembro de 2011 e Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005.
Palavras-chave: Qualidade da água; sustentabilidade; contaminação.

INTRODUÇÃO
Apesar de todos os esforços para armazenar e diminuir o seu consumo, a água está se
tornando, cada vez mais, um bem escasso, e sua qualidade se deteriora cada vez mais
rápido (Freitas et al. 2001).

As águas subterrâneas, embora em menor grau que as superficiais, estão sendo poluídas pelas diversas atividades humanas, tais como o lançamento de esgotos domésticos
diretamente no solo, pela construção de sumidouros próximos à aquíferos, bem como
pela utilização indiscriminada de agrotóxicos que ao longo dos anos infiltram-se no solo
atingindo as águas subterrâneas (Nóbrega et al. 2008). Outro importante agente de contaminação dos mananciais subterrâneos são os depósitos de resíduos sólidos, onde os
mesmos são dispostos diretamente sobre o solo e a céu aberto, conhecidos como lixões.
O objetivo deste trabalho foi fazer estudo qualitativo das águas subterrâneas de moradias e outros prédios abastecidos por poços, em raios de 2 km a partir do Lixão do
município de Barreirinhas, Maranhão, obtendo dados que possam auxiliar no Plano
Municipal de Recursos Hídricos e Saneamento Básico e identificando as principais legislações relacionadas à qualidade dos recursos hídricos em especial as águas subterrâneas; interpretar e avaliar as informações obtidas levando em consideração os riscos
para a saúde pública.
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Quando utilizamos o termo “qualidade de água”, é necessário compreender que esse
termo não se refere, necessariamente, a um estado de pureza, mas simplesmente às
características químicas, físicas e biológicas, e que, conforme essas características, são
estipuladas diferentes finalidades para a água. Assim, a política normativa nacional de
uso da água, como consta na resolução número 357 do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente), procurou estabelecer parâmetros que definem limites aceitáveis de
elementos estranhos, considerando os diferentes usos.
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METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de Barreirinhas, Maranhão. O clima da região é
tropical megatérmico (enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com a classificação de
Köppen), com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a maior parte estando concentrada nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito secos. A
temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC (BRASIL, 1984).
As coletas de água nas residências ou prédios comerciais/institucionais compreenderam água de torneira e ou água de poços artesianos.
Para análise físico-química as amostras foram coletadas em garrafas PET previamente
limpas e ambientadas e foram analisados os fosfatos, sulfetos, nutrientes nitrogenados,
oxigênio dissolvido e ferro, através do Kit de análise Alfakit (observação de resultados
pelo método colorimétrico). Para análise do pH foi utilizado pHmetro.
Para análise microbiológica, as amostras foram coletadas em bolsas Nasco e posteriormente foi utilizado o ECOLITE TEST. Em laboratório, 100 ml de água foram transferidos
para recipientes transparentes com tampa de rosca, tomando os devidos cuidados de
não contaminar as amostras e sempre utilizando equipamentos esterilizados. Em cada
recipiente foi adicionado o meio de cultura e logo após foram colocados em uma estufa
por 24 horas em uma temperatura de 35°C para que houvesse o crescimento ou não dos
microrganismos. Para descobrir se existe a presença de coliformes deve-se observar a
mudança de coloração, caso após as 24 horas houver mudança de cor pra verde ou azul
a amostra tem presença de coliformes. As amostras com mudança de coloração foram
observadas com auxílio de luz ultravioleta e, se ocorresse luminescência, indicaria presença não só de coliformes totais, mas também de coliformes fecais (Escherichia coli).
A qualidade das águas foi avaliada comparando-se os resultados obtidos com os valores máximos permitidos recomendados pela Portaria n° 2914 de 12 de setembro de 2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e da Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A Tabela 01 mostra os resultados da análise físico-química. Todas as amostras coletadas possuem pelo menos um parâmetro com valores acima do máximo permitido pela
Portaria n° 2914, do Ministério da Saúde considerando os parâmetros de alcalinidade,
ferro, fosfatos, sulfetos, nitrato, nitrito, amônia e pH.
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Tabela 01: Resultados obtidos dos testes de controle de qualidade físico- químico
das amostras de água. Resultado lidos em mg/L, excetuando-se o pH. * indicam valores acima do permitido pela Portaria n° 2914/11 e pela Resolução CONAMA 357/05
Amostras
Alcalinidade
Amônia
Ferro total
Ferro 3
Nitrato
Nitrito
Fosfato
Sulfeto
Ph

1
0,10
0,10
0,00
0,00
+2,5*
0,00
0,75*
0,00
-

2
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75*
0,00
-

3
0,10
0,10
2,00*
0,00
0,10
0,01
0,75*
0,05
6,16

4
0,00
0,50*
0,25
0,00
0,10
0,00
0,75*
0,05
4,40*

5
0,00
0,10
2,00*
0,00
0,00
0,00
0,75*
0,05
5,50*

6
0,00
0,10
0,25
0,00
0,30
0,01
0,75*
0,05
4,80*

O índice de nitrato na amostra 1 se mostrou elevado, no entanto o limite de leitura do
nosso método de análise é de 2,5 mg/L. Ao diluir a amostra, o índice continuou se mostrando superior a 2,5 mg/L. Na amostra 4, observou-se um elevado índice de amônia. A
presença de compostos nitrogenados em águas subterrâneas pode ser vir de contaminação proveniente de atividades antropogênicas, entre estas, o uso de fossas (Alaburda
& Nishihara, 1998; Ferreira, 1999) e pode trazer problemas à saúde humana, como a
indução à metemoglobinemia, especialmente em crianças, e a formação potencial de
nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (Alaburda & Nishihara, 1998).
A quantidade de fosfato encontrou-se fora dos padrões da Resolução 357/05-CONAMA
(BRASIL, 2005) em todas as amostras analisadas. A presença do fósforo na água pode estar relacionada a processos naturais, como dissolução de rochas, carreamento de solo,
decomposição de matéria orgânica, e também a processos antropogênicos, como lançamento de esgotos, detergentes, fertilizantes e pesticidas.
Em duas amostras de água observou-se quantidade elevada de ferro. Presença de ferro
na água não apresenta inconveniente à saúde nas concentrações normalmente encontradas, mas águas com altas concentrações desses metais lhe conferem coloração amarelada, acarretando sabor amargo e adstringente. Apesar de o organismo humano necessitar
de até 9 mg/dia de ferro, os padrões de potabilidade exigem que a água de abastecimento
público não ultrapasse 0,3 mg/L. Este limite é estabelecido em função dos problemas estéticos relacionados à presença do ferro na água e do sabor que este lhe confere.
Os resultados obtidos mediante os testes de análise microbiológica indicaram que, das
sete amostras coletadas, houve crescimento bacteriano em seis, e apenas uma amostra
apresentou ausência de microrganismos (Tabela 2).
Tabela 02: Resultados obtidos dos testes de controle de qualidade microbiológico
das amostras de água
Coliformes

Escherichia
coli

1
2
3
4
5
6
7

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

Distância
aproximada entre o
poço e fossa (m)
20 à 25
7
10 à 15
10 à 15
15
20
60

Distância do
lixão (m)
1.380
1.000
2.000
1669,80
923
1109,00
1480

Foi encontrado elevado percentual de amostras com presença de coliformes, indicando
água imprópria para consumo humano. A presença de coliformes fecais indica a possibilidade de contaminação por fezes e, consequentemente, de microrganismos patogênicos existentes nas mesmas, que por serem mais raros e mais frágeis às condições
ambientais, tornam-se difíceis de serem evidenciados. Coliformes totais são bactérias
escassas em fezes e indicam contaminação pelo solo (Silva et al 2003).
Não foi observada uma correlação entre a distância da fossa ao poço, a distância do
ponto de coleta ao lixão, e a contaminação da água por coliformes, pois, independente
das distâncias, houve contaminação da água (com exceção de uma amostra).
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CONCLUSÃO
Não existe uma associação direta entre a distância das residências e o lixão, demonstrando
uma possível contaminação nos lençóis freáticos, o que torna os resultados mais preocupantes. A falta de informação dos habitantes sobre a distância segura entre o lugar
que vai ser construída a fossa e o poço é um dos vários fatores que contribuem para a
contaminação da água subterrânea e demonstra a necessidade de que os órgãos municipais instruam os habitantes sobre os cuidados que deveriam ser tomados em relação
aos recursos hídricos de Barreirinhas – MA. Considerando a grande parte da população
do município é abastecida por água subterrânea, políticas públicas e estratégias integradas devem ser comprometidas visando à racionalização do uso das águas, preservação dos mananciais e da água distribuída à população, controlando a construção, a
poluição e a contaminação das águas subterrâneas, reduzindo-se as altas taxas de perdas e desperdícios e garantindo essa preciosa fonte, com potabilidade inquestionável,
para nós e para as futuras gerações. Assim, faz-se necessário avaliar a qualidade do
manancial subterrâneo em outras áreas de Barreirinhas, principalmente em função do
elevado consumo humano da água subterrânea neste município.
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RESUMO
O Cerrado constitui o segundo maior bioma do Brasil e o primeiro do Maranhão, ocupando 60% do território e abrigando um rico patrimônio de recursos naturais renováveis adaptados às condições climáticas, edáficas e ambientais que determinam sua existência. O estado do Maranhão encontra-se numa região de transição geográfica entre o
Norte, Nordeste e o Brasil central, apresentando considerável relevância ecológica por
conter diferentes biomas. Assim, é esperado que as formações de cerrado no Maranhão
apresentem grande diversidade e individualidade florística, em parte pelas diferentes
zonas de contato ao longo de sua área de ocorrência, gerando áreas ecotonais, mas também por ser o extremo Nordeste da distribuição dos cerrados brasileiros, o que, pelo
menos em tese, lhe confere maior divergência com as áreas core de cerrado. Dada a importância da conservação de tal ecossistema, devido a suas características peculiares,
estudos ecológicos ao nível de comunidade são importantes, pois fornecem informações
para a compreensão da dinâmica das comunidades vegetais, além de outros padrões
relevantes para o manejo da flora. Neste estudo propusemos a caracterização, investigação das frequências dos atributos florais, das síndromes de polinização, de dispersão
e dos sistemas sexuais, e análise da distribuição temporal dos recursos florais de espécies vegetais ocorrentes de uma área de cerrado situada no município de Barreirinhas
(2°43’22,5”S; 42°49’50”W) estado do Maranhão, Nordeste do Brasil.

INTRODUÇÃO
Os cerrados maranhenses apresentam um elevado grau de homogeneidade em suas
precipitações com a mais elevada média dos cerrados Nordestinos, de 1.200mm com extremos de 1.500mm (França 1996). Embora constantemente afetado pelo fogo, o volume
de chuva é fundamental para a manutenção da flora. Considerando o importante fato
do estado encontrar-se numa região de transição geográfica entre o Norte, Nordeste e o
Brasil central, a região apresenta considerável relevância ecológica por conter diferentes biomas (SEMATUR 1991).
As características de flores e frutos, e os sistemas sexuais e de polinização têm sido
relacionados aos processos dinâmicos e sucessionais das comunidades de plantas. A
morfologia dos frutos, por sua vez, pode estar diretamente relacionada com seus possíveis agentes dispersores. Estudos sobre tais aspectos são importantes à medida que
possibilitam compreender os diversos tipos de interações entre plantas e animais e nos
permitem melhor compreender as diferentes estratégias encontradas entre as plantas
que irão garantir o seu sucesso reprodutivo.
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Desse modo, estudos em nível de comunidade que investiguem a composição, os aspectos sazonais e reprodutivos das espécies de plantas nessas áreas podem contribuir
para o entendimento mais abrangente acerca da dinâmica das comunidades vegetais de
áreas de cerrado do estado.
Embora suas áreas de cerrado abranjam porções do norte ao sul do estado, pouco se
conhece sobre sua estruturação e a influência de outros ecossistemas, e escassos são
os estudos envolvendo aspectos reprodutivos das comunidades de plantas (Figueiredo
2008, Albuquerque & Mendonça 1996). Desse modo, estudos em nível de comunidade que investiguem a composição, os aspectos sazonais e reprodutivos das espécies de
plantas nessas áreas podem contribuir para o entendimento mais abrangente acerca da
dinâmica das comunidades vegetais de áreas do estado.
O objetivo deste trabalho foi descrever a florística, fitossociologia e os atributos reprodutivos de espécies lenhosas em área de cerrado no nordeste do estado do Maranhão.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido em uma área de Cerrado stricto sensu, localizadas no Povoado
de Tabocas, município de Barreirinhas (2°43’22,5”S; 42°49’50”W), no entorno do Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. As coletas dos dados foram feitas mensalmente,
observando-se 20 parcelas de 10 metros de largura por 10 de comprimento, distribuídas
aleatoriamente na área. Foram incluídas no estudo todas as espécies lenhosas com circunferência ao nível do solo >10 centímetros. Para cada indivíduo foi registrado ainda
a altura total e coletado amostras de material botânico.
As exsicatas foram depositadas no Herbário MAR, da Universidade Federal do Maranhão.
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Para análise da estrutura fitossociológica foi utilizado o software Fitopac II (Shepherd 1998)
para a obtenção de parâmetros de abundância: densidade, freqüência, dominância e (IVI)
Índice de Valor de Importância (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). Calculamos também
os índices de diversidade de Shannon & Wienner e equabilidade de Pielou (Krebs 1989).
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A caracterização e descrição das síndromes de polinização foram baseadas na análise
de 10 flores de cada espécie, que foram coletadas e preservadas em álcool 70%. Características como cor, odor e presença de néctar foram anotadas diretamente no campo. Nos
critérios para caracterizar as síndromes de polinização foi considerado a morfologia,
a cor e o odor da flor, além dos recursos disponíveis (néctar, pólen, odor, resina, óleo).
Para a classificação das flores coletadas foram considerados sete tipos florais (modificado de Faegri e Pijl 1979): câmara, disco, estandarte, goela, pincel, tubo e inconspícuo (< 4
mm) e sete categorias de cores, de acordo com Machado & Lopes (2004). Para estimar as
frequências das síndromes de polinização, as características florais foram observadas
em campo e laboratório.
O sistema sexual foi reconhecido por meio de observações em campo e material herborizado. As espécies foram classificadas, a partir da expressão sexual das flores, como:
hermafroditas, monóicas, dióicas (Bawa, 1980).
Todas as espécies encontradas frutificando foram amostradas. Para a caracterização
da morfologia dos frutos, foram considerados, no mínimo, 10 frutos maduros por espécie, provenientes de diferentes indivíduos. Os frutos foram etiquetados, separados
de acordo com o tipo e classificados segundo a síndrome de dispersão, de acordo com
Pijl (1982), reunidos em três grupos: frutos zoocóricos; frutos anemocóricos e frutos
autocóricos. Cada tipo morfológico foi caracterizado em frutos secos ou carnosos e se

deiscentes ou indeiscentes. Os frutos secos passaram por secagem em estufa e os carnosos foram fixados em álcool 70%, e depositados no Laboratório de Biologia do IFMA,
Campus Barreirinhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Trabalhos realizados em Caxias (Neres & Conceição, 2010), Caxias e Timon (Teixeira &
Conceição, 2001) também apontam as famílias Fabaceae, Euphorbiaceae e Apocynaceae
entre as com maior número de indivíduos, dados que reforçam a homogeneidade do
cerrado maranhense.
A espécie mais bem distribuída foi a Plathymenia reticulata Benth da família Fabaceae
com 178 indivíduos, seguida da Qualea parviflora Mart. da família Vochysiaceae com 101
indivídos e Salvertia convallariodora A.St.-Hil. também da família Vochysiaceae contendo 49 indivíduos, representando 45% do total. Os parâmetros de altura e circunferência
estão dentro do percentual encontrado em diversas áreas do cerrado maranhense.
De acordo o valor do índice de importância para espécie (IVI), sobressaem-se as seguintes: Plathymenia reticulata Benth, Qualea parviflora Mart., Salvertia convallariodora A.St.
-Hil. e Parkia platycephala Benth. Sendo que duas das espécies estão entre as cinco mais
importantes numa área de cerrado em Carolina, sul do estado do Maranhão (Medeiros et
al. 2008). Quanto ao valor do índice de importância para família destacam-se Fabaceae e
Vochysiaceae com larga vantagem em relação ao valor das demais família. É importante
ressaltar que a família Fabaceae está presente em todas as 20 parcelas amostrais.

As colorações branca e amarela foram as mais encontradas nas espécies estudadas,
com 30,8% cada, seguidas de esverdeada e lilás com 20%. Já coloração vermelha foi
observada em apenas uma espécie. O predomínio de flores claras em cerrado foi encontrado por Mantovani & Martins (1988). Esse baixo índice de coloração vermelha
se dá por ela ser mais relacionada a outros tipos de animais que não são os insetos de
acordo com Faegri e Pijl (1979), animais estes pouco observados como visitantes florais
neste trabalho. Nas espécies estudadas nesse trabalho, o tipo floral mais frequente foi
do tipo pincel, com 38,5%, seguindo de disco (19,2%), estandarte (15,4%), campânula e
tubo (11,5%, cada) e goela com 3,8% cada. Essas formas (pincel, disco e estandarte) teve
maior ocorrência por se tratar de uma região de cerrado stricto sensu.
Quanto à simetria floral, o tipo predominante foi actinomorfa, observada em 69% das
espécies, e a zigomorfia foi apresentada em 31%. Esses dados são semelhantes com os
apresentados por (Araújo et al. 2009). A simetria actinomorfa no presente estudo esteve
mais relacionada com os tipos florais pincel, disco e campânula, sendo que a zigomorfia
esteve mais relacionado a estandarte e goela.
O recurso floral mais abundante foi o néctar com 77% do total das espécies, seguido de
pólen (15%) e óleo (8%). Esses dados confirmam os encontrado em outras comunidades
estudadas como os de Machado & Lopes (2002), Barbosa (1997) e Oliveira & Gibbs (2000).
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Durante o período de estudo (junho de 2014 a junho de 2015) foi encontrado apenas
43,5% das espécies em reprodução (26 espécies), sendo constatada como a síndrome de
polinização mais abundante a Melitofilia (65,4% das espécies estudadas), seguida de Falenofilia (15,4%) e Quiropterofilia (11,5%), e por último a Psicofilia e Miiofilia, com 3,8%
cada. Resultados semelhantes foram encontrados em diversos trabalhos realizados no
cerrado, como os de, Ishara et al (2011), Reis et al (2012), com a grande maioria das espécies sendo polinizadas por abelhas, seguidas de mariposas e morcegos.
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A frequência das espécies com flores hermafroditas foi de 96% do total, restando apenas 4% de dioicas. Todas as espécies observadas apresentaram deiscência da antera
longitudinal. De acordo com Bertin (1989), cerca de 70% das plantas são hermafroditas.
Das espécies estudadas, 50% tem frutos secos e 50% tem frutos carnosos. Em relação às
síndromes de dispersão, 50% das espécies apresentou zoocoria, seguidas de anemocoria
(34,6%), e logo após autocoria (15,4%). Esses dados de dispersão são encontrados também em outros estudos realizados em cerrado, como os de Oliveira & Moreira (1992),
Ishara et al (2011) e Reis et al (2012), onde a zoocoria foi mais abundante em relação às
outras síndromes. A grande quantidade da sindrome zoocoria esta relacionada com o
alto nível de espécies com frutos carnosos observados neste estudo.

CONCLUSÃO
A alta proporção de espécies polinizadas e dispersas por animais no cerrado enfatiza
a importância da manutenção destas interações mutualísticas. Sendo assim, a conservação destas áreas torna-se muito importante tanto para a preservação da diversidade
vegetal local quanto para a preservação da fauna de polinizadores e dispersores das
espécies vegetais.
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Resumo
O buriti (Mauritia flexuosa) é uma palmácea de referência nos Lençóis Maranhenses, o
atrativo natural das dunas e lagoas encontra-se fortemente associado ao artesanato da
fibra do buriti. A literatura revela que o extrativismo do buriti para obtenção de fibras,
frutos, palhas e talos tem sido, uma das atividades de relevância econômica para diversas famílias da região. Considerando a importância dos buritizais tanto para as famílias
de comunidades tradicionais quanto para a manutenção da dinâmica dos ecossistemas
da região, este trabalho buscou identificar e analisar os principais aspectos socioambientais do extrativismo do buriti em duas comunidades que se destacam no município
de Barreirinhas\MA na produção manual do artesanato com a fibra do buriti. O estudo
se desenvolveu nas comunidades de Cantinho e Andiroba, com a aplicação de questionários semiestruturados, caminhadas transversais e diálogos informais, envolvendo
um total de dez famílias e revelou que a extração predatória do buriti tem acarretado
mudanças na estrutura do ecossistema e que os impactos ambientais são visivelmente
percebidos pelas famílias e as que se sentem prejudicadas já começam a desenvolver
algumas ações de manejo.
Palavras-chave: artesanato; buritizais; extrativista.

Introdução

O município de Barreirinhas é o maior da região e uma das principais portas de entrada para os turistas no parque. Nas lojas de artesanatos, mercados e feira municipal é
comum à presença de frutos nativos vegetais, merecendo destaque o buriti (Mauritia
flexuosa), uma palmácea que contribui para a segurança alimentar e nutricional de
diversas famílias, proporcionando geração de renda oriunda da comercialização dos
frutos e de seus subprodutos (doces e polpas). Essa palmácea também é habitat e fonte
de alimento para diversos animais da região. Mas é o artesanato que se destaca no
município e o faz ser uma das referências no Estado do Maranhão, com uma expressiva
comercialização dentro e fora da região, fazendo parte do eixo turismo com uma diversificada produção de peças como vasos, bolsas, chinelos, toalhas e chapéus, fabricados
artesanalmente em diversas comunidades tradicionais do município.
Os estudos realizados por Saraiva e Sawyer (2007) no município de Paulinio Neves na
Região dos Lençóis Maranhenses, demonstrou que a atividade da produção e comercialização do artesanato é quase que inteiramente da mulher, contribuindo para sua
valorização na família e na comunidade.
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A região dos Lençóis Maranhenses conta com um grandioso patrimônio natural conhecido mundialmente, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, formado pelos
municípios de Primeira Cruz, Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutóia e Paulinio Neves.
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extrativismo do buriti é aplicado em todas as partes da planta e se manejada de forma
inadequada pode levar a mortandade da palmeira adulta. Um levantamento realizado
por Fernandes-Pinto (2006) sobre o uso da palmeira do buriti em Barreirinhas permitiu
a identificação de 16 (dezesseis) diferentes categorias de uso, merecendo destaque os
brotos das folhas jovens (olho) para extração das fibras usadas no artesanato; das folhas
secas (palha) para cobertura de casa e outras construções; dos talos para construções de
casas, brinquedos, moveis, utensílios de pesca; e dos frutos para doces e sucos.
Sampaio (2011) fez uma análise da importância dos buritizais para os ecossistemas,
identificando a estreita relação entre a palmácea e os diversos animais que a utilizam
como ninho e fonte de alimento. No saber local, onde há buritis, há água. Utilizandose deste mesmo princípio, onde se extinguem os buritizeiros há visível diminuição da
oferta hidríca (SARAIVA e SAWYER, 2007).
Visando uma ánalise desse cenário, o presente artigo, objetiva identificar os principais
aspectos socioambientais do extrativismo do buriti em duas comunidades tradicionais
no município de Barreirinhas.

Metodologia
Área de Estudo:
O município de Barreirinhas está situado às margens do Rio Preguiças, na Microrregião
dos Lençóis Maranhenses, na Mesorregião Norte Maranhense; limita-se com o Oceano
Atlântico ao Norte, com o município de Santa Quitéria ao Sul, com os municípios de
Paulino Neves e Santana do Maranhão ao Leste e ao Oeste com o município de Urbano
Santos. Possui uma área de 3.111 km² com Latitude 02º 44’ 49” S e Longitude: 42º 49’
35” W e uma população estimada de 54.930 habitantes.
Material e Métodos:
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- Pesquisa bibliográfica: levantamento de informações sobre o objeto de estudo em relatórios técnicos, livros e artigos científicos, visando subsidiar teoricamente as análises
efetuadas;
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- Construção de questionário: elaborado com base nos elementos referenciais da pesquisa bibliográfica enfatizando dados referentes a participação em grupos sociais formais
e informais, acesso aos recursos naturais, práticas extrativistas e outros elementos necessários a compreensão da dinâmica sócioambiental das comunidades;
- Definição de duas comunidades tradicionais: a seleção das Comunidades de Cantinho
e Andiroba ocorreu a partir de um mapeamento dos grupos de artesanatos que foram
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
- Visitas in loco: foram realizadas duas visitas. Na primeira visita foi apresentado para
as famílias os objetivos da pesquisa, metodologia e contribuições para a comunidade,
bem como os termos de consentimento livre e anuência; na segunda visita fez-se a aplicação de questionários, com caminhadas transversais na comunidade para observação
do estado dos buritizais e registros fotográficos. No decorrer desta caminhada valorizou-se o tempo com as conversas informais. Foram aplicados cinco questionários em
cada comunidade, perfazendo um total de dez questionários.
Resultados e Discussão
A análise dos questionários revela o domínio dos homens nas atividades de extração

das palhas, broto (olho), frutos e talos do buriti e o domínio das mulheres na produção
do artesanato e da extração da polpa. As famílias reconhecem que há uma coleta intensiva dos brotos de forma predatória, mas as mulheres as que mais se preocupam com
os impactos provocados, são elas que melhor visualizam e relatam o desaparecimento
de nascentes de água e da fuga de animais, principalmente de aves. Percebe-se nos seus
depoimentos, a preocupação com a manutenção dos buritizais como garantia da oferta de produtos e materiais para a sustentabilidade da família. E como reação positiva,
algumas mulheres tem acompanhandos os homens na coleta dos brotos, para evitar a
extração desordenada.
A coleta dos frutos e dos brotos de forma indiscriminada tem se mostrado danosa, causando a mortandade das plantas adultas, fato constatado durante as caminhas transversais nas comunidades visitadas.
Nas comunidades existem moradores que vendem os brotos ou a fibra para outras
comunidades que já não possuem a disponibilidade desse material para a produção
artesanal, não sendo bem vistos pela comunidade, pois segundo depoimentos “...não
desenvolvem uma relação de parceria com a palmeira e são os maiores responsáveis pelo
esgotamento da palmeira ”.
O consumo do fruto em forma de polpas ou sucos é relativamente grande, em 70% das
famílias entrevistas ocorre a comercialização da polpa para produção de doces e geleias, principalmente nos meses de novembro e dezembro.
A produção do artesanato e a extração da polpa do buriti faz surgir uma personalidade
que é marcante na relação com a comunidade: o atravessador. Para Saraiva e Sawyer
(2007), a dificuldade de acesso aos povoados e o custo para a trafegabilidade que requer
toyotas 4x4 em áreas com presença de areias e terrenos alagados, garante essa relação
de dependência, sobretudo nos povoados mais isolados, segundo os autores, sem eles
as artesãs teriam muita dificuldade em escoar as mercadorias dos locais de produção.

A informalidade da atividade de artesã tem levado às mulheres a se associarem em outras
organizações sociais, como sindicato de trabalhadores rurais e de pescadores, visando
desta forma a garantia de seus direitos para a futura aposentadoria. Recentemente o artesão foi reconhecido como categoria profissional (Lei nº 13.180 de 22 de outubro de 2015),
a aprovação desta lei deve trazer possíveis transformações sociais para estas famílias.

Conclusão
A atividade extrativista do buriti, como é executada atualmente, compromete a espécie
vegetal envolvida, afeta a biodiversidade e a sustentabilidade da região. As mulheres
artesãs tem sido uma das grandes responsáveis pela minimização dos impactos dessa
atividade, permitindo a regeneração da espécie.
A aprovação da “Lei do Artesão” traz uma possibilidade maior de políticas públicas
de incentivo ao artesanato com crédito e qualificação profissional, sendo uma grande
oportunidade para viabilizar ações que permitam uma relação mais harmônica entre
as famílias extrativistas e a palmeira do buriti. E mais ainda, a identificação e a valorização dessa categoria que tem um grande potencial para o desenvolvimento social e
ambiental da região dos Lençóis Maranhenses.
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A continuidade do artesanato entre as gerações na família tem sido um elemento de
preocupação, pois atualmente há um forte desinteresse por parte dos jovens que caracterizam a atividade como “... de muito trabalho e pouco dinheiro”.
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RESUMO
A presente pesquisa objetivou investigar o potencial da Cajucultura na cidade de Barreirinhas – MA, assim como caracterizar alguns aspectos da exploração na região, analisando edaficamente e avaliando pomares em áreas familiares. A escolha de áreas para
levantamento e a caracterização se iniciou em meados de outubro e a coleta dos solos
para análise foi feito de forma sequencial em novembro, janeiro e fevereiro. A parte
que possui maior valor comercial na região é a castanha, o pseudofruto não é vendido
de forma significativa ficando restrito ao consumo dos produtores, que utilizam para fazer sucos, doces e alimentação animal. A média de produção por área de produtor varia
de 1000 a 2000 kg de castanha por ano, no qual é repassado aos compradores à R$ 2,00
o kg. Constatou-se que a região das Areias há maior produção de caju, tendo destaque
para cinco povoados: Baixão dos Paulinos, Cabloco 1º, Massangano, Tratada e Tucuns.
Palavras-chave: Fruticultura; aproveitamento; beneficiamento.

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 40 milhões de toneladas ao ano, mas participa com apenas 2% do comércio global do setor,
o que demonstra o forte consumo interno (Anuário Brasileiro de Fruticultura, 2010).
Nogueira (2011) aponta algumas vantagens e dificuldades no desenvolvimento da fruticultura brasileira. Como vantagens, o autor destaca a disponibilidade de mão-de-obra,
a demanda dos países do Hemisfério Norte no período da entressafra, principalmente
em frutas de origem tropical, e, por fim, a maior integração na cadeia agroindustrial.
Como dificuldades, o autor salienta a falta de registro de agrotóxicos, a ineficiência de
controle fitossanitário, a falta de adequações técnicas de parte dos produtores para a
melhoria da qualidade dos 10 frutos e alta carga tributária, concebida como grande empecilho para a exportação. A Região Nordeste, com uma área plantada superior a 650
mil hectares, responde por mais de 95% da produção nacional, sendo os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia os principais produtores. Segundo De Paula Pessoa et al. (1995), 98% das áreas cultivadas com cajueiro estão inseridas no Nordeste. O
Maranhão tem uma rica diversidade de fruteiras que precisam ser exploradas de forma
mais sustentável . A presente pesquisa objetivou investigar o potencial da Cajucultura
na cidade de Barreirinhas - MA e definir informações que favoreçam o desenvolvimento da fruticultura associada à agroindústria nessa região.
METODOLOGIA
Realizou-se revisão bibliográfica sobre o tema proposto onde constatou-se que existe
muitas publicações e artigos científicos sobre Cajucultura a nível nacional e a nível
regional principalmente quando relacionado o estado do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte, entretanto pouco são os números de publicações relacionados ao estado do Ma-
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ranhão. A escolha de áreas para levantamento e a caracterização se iniciou em meados
de outubro de 2014 e a coleta dos solos para análise foi feito de forma sequencial em
novembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015. A coleta das informações foi feita na
medida em que cada visita era efetuada. Realizou-se um levantamento de informações
na Secretaria de Agricultura do município na finalidade de um direcionamento na escolha das áreas. Para seleção de plantas a serem utilizadas no estudo selecionou-se inicialmente plantas de quintais familiares localizados em áreas que concentram relativo
número de plantas como no Baixão dos Paulinos, Roça do Meio, Final da Pedra, Bacuri
e uma área próxima ao Campus Barreirinhas. A seleção baseou-se principalmente nas
condições das plantas como: vigor, produção e ausência de pragas e doenças. Nas áreas
levantaram-se dados tais como manejo de solo, porte das plantas e variabilidade de
características organolépticas como o sabor (doce ou azedo). Investigações de caráter
exploratório em um armazém onde se trabalha com a compra de castanha foram realizadas em meados de fevereiro de 2015
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Pela tabela 1 observam-se dados definidos em áreas selecionadas segundo usos e práticas incluindo ausência ou presença do manejo das plantas. Na primeira área localizada
no Baixão dos Paulinos usa-se o pedúnculo para uso familiar, e não observou-se manejo realizado na área nem mesmo limpeza e poda dos ramos. A coleta do pseudofruto
e das castanhas é realizada entre agosto e dezembro. Tem-se a presença de frutos de
coloração diferentes doces e azedos e a média de idade das plantas e de 10 anos. No
povoado Roça do Meio além do uso do pseudofruto para sucos usa-se também sua fibra
como ração animal sendo realizada a limpeza da área. Logo após a limpeza coloca-se
o gado pra que as fezes dos animais sirvam como adubo orgânico. A limpeza da área é
feitas a cada 1 e 2 anos. No povoado Final da Pedra a realidade é parecida com a área
II e as plantas tem idade entre 8 e 15 anos. O que observou-se também é que na área III
as plantas foram introduzidas pela família através da produção de mudas utilizandose cinzas como adubo. A cada ano novas plantas são introduzidas. Na área do Bacuri e
Entorno não existe manejo sendo realizado e as plantas tem entre 9 e 12 anos. Pela tabela 2 observou-se que praticamente todas as áreas repassaram as castanhas pelo valor
de 2,00 R$ o quilo inexistindo beneficiamento prévio, sendo as castanhas apenas secas
ao sol para retirada de parte da umidade. Para seleção de plantas a serem utilizadas
no experimento selecionou-se inicialmente plantas de quintais familiares localizados
em áreas que concentram relativo número de plantas como no Baixão dos Paulinos,
Roça do Meio, Final da Pedra, Bacuri e uma área próxima ao Campus Barreirinhas. A
seleção baseou-se principalmente nas condições das plantas como: vigor, produção e
ausência de pragas e doenças. Na tabela 3 encontra-se dados de comprimento médio
do caule e altura média das plantas sendo tabelado o maior e menor valor encontrado
nas avaliações. A Cajucultura na região se encontra fortemente vinculada ao uso quase
que exclusivamente da castanha visto que o pseudofruto enfrenta um grande contraste,
pois ora se apresenta como importância (Tabela1), mas que economicamente se mostra
como uma cadeia quase estagnada tendendo a perder a competitividade pela grande
quantidade de frutos perdidos a cada safra. O excedente do pseudofruto que é perdido
poderia ser consumido “in natura”, inteiro, cortado em rodelas, acompanhado de pratos como a feijoada e a peixada, como tira gosto para aperitivo, como suco, com leite, cozido, doces, refrigerante, etc., (AGROSUISSE, 2011). Segundo a Secretaria de Agricultura
a mesma tem mantido parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
para capacitar os agricultores, ajudar na organização da produção e o acesso ao crédito

rural. Segundo informações levantadas mediante agentes como Banco do Brasil e Banco
do Nordeste é quase inexpressivo o número de projetos associados à Cajucultura na região. Uma justificativa pode ser a não legalização das terras de muitas famílias. O período de produção nos meses de setembro a janeiro no Nordeste brasileiro coincide com
os países africanos. Enquanto na Índia o período de colheita é diferenciado e ocorre nos
meses de fevereiro a maio. No presente estudo o período de colheita não coincidiu com
o período chuvoso. Constatou-se que a região das Areias há maior produção de caju,
tendo destaque para cinco povoados: Baixão dos Paulinos, Cabloco 1º, Massangano, Tratada eTucuns. No povoado Tucuns, há uma indústria de beneficiamento, mas não funciona por falta de energia. No povoado Santa Cruz tem o PAA( Programa de Aquisição
de Alimentos) que ajuda as famílias a utilizarem melhor os recursos da região dentre
eles o caju. O INCRA tem atuação nos Assentamentos Federais e segundo levantamento
feito na Secretaria de Agricultura. Em relação à venda da castanha o principal comprador de castanhas na região movimentou cerca de 800 toneladas em 2014 tendo como
destino principal o Estado do Ceará. O Valor da compra gira em torno de R$2,00 Kg da
castanha (Tabela 2) e envolve mais de 50 povoados tendo destaque: Baixão dos Paulinos,
Cabloco 1º, Massangano, Tratada, Tucuns. A grande diversidade de plantas encontrada
se dá em função da reprodução assexuada conferindo plantas de diferentes alturas
e portes (Tabela 3). A utilização em algumas áreas dos resíduos do pseudofruto para
alimentação animal (Tabela 1) mesmo em pequena escala pode ter efeito positivo no cenário encontrado, visto que os resíduos resultantes do processamento de vegetais contêm quantidades significativas de compostos biologicamente ativos, tornando-os fonte
potencial de antioxidante que além de constituir uma alternativa econômica, reduz o
impacto ambiental (OLIVEIRA et al., 2009). Não se encontrou até o presente momento
a presença de cooperativas associadas à Cajucultura na área de estudo o que poderia
representar melhor perspectiva de valorização pois sendo o Brasil o terceiro maior produtor de frutos, sendo responsável por 6% da produção mundial (ANDRIGUETO et al.,
2010) o pseudofruto da região pode e deve ser melhor valorizado. A presença de médios
e grandes agricultores associados à dinâmica de cultivo ou implantação de novas áreas
também não foi significativa. Compreende-se que sua dinâmica parece girar em torno
de famílias que coletam o pseudofruto para extrair a castanha e repassar para o comprador referido acima o que garante um valor financeiro no período de safra.

ÁREA

Local

Uso pedúnculo

Manejo

Tipo do cajú

Idade

I

Baixão

Doces e sucos

Ausente

D+A

10

II

Roça Meio

Suco, Ração

Presente

D+A

8-15

III

Final da Pedra

Suco, Ração

Presente

D+A

8

IV

Bacuri

Sucos

Ausente

D+A

12

V

Entorno

Perdido

Ausente

D+A

9
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Tabela 1: Dados definidos em áreas selecionadas segundo usos e práticas de manejo. D=doce, A=azedo.
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Tabela 2: Quantidade de castanha repassada para comprador local .
ÁREA
Local
Quantidade (kg)
I
Baixão
2000
II
Roça Meio
1400
III
Final da Pedra
1000
IV
Bacuri
V
Entorno
-

(R$)
2,00
2,00
2,00
2,00

Beneficiamento Diversificação
ausente
não
ausente
não
ausente
sim
ausente
não
-

Tabela 3: Dados biométricos que complementam o estudo.
ÁREA

Local

Diâmetro caule (m)

Altura (m)

I
II

Baixão
Roça Meio

0,34-1,20
-

3,5-5,5
-

III

Final da Pedra

0,30-0,80

2-5

IV
V

Bacuri
Entorno

0,40-1,30
0,38-0,95

3-4
3-3,8

CONCLUSÃO
A Cajucultura no município de Barreirinhas-MA deve ser melhor explorada onde estratégias que possibilitem um melhor manejo e também instalação de agroindústrias
poderão agregar valor e garantir melhor comercialização dos produtos. Pretende-se
aprofundar o estudo em relação a outras áreas, levantar informações de qualidade de
frutos e rotas adotadas dentro cadeia produtiva na região.
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Resumo
O uso de dispositivos móveis com o sistema operacional Android tem crescido a cada
dia. Muitos aplicativos têm sido desenvolvidos para dispositivos móveis com o objetivo
de auxiliar as pessoas em diversas tarefas do seu cotidiano como: pagar uma conta no
banco, cadastrar tarefas escolares, alugar um apartamento entre outras opções disponibilizadas pelos aplicativos. Visto que a cada dia mais estudantes do IFMA-Campus
Buriticupu estão utilizando os dispositivos Android, este trabalho tem por objetivo a
criação de um aplicativo Android que disponibilizem funções para auxiliar nas tarefas escolares dos estudantes. Este aplicativo foi desenvolvido com a linguagem Java, o
kit de desenvolvimento Android (Android SDK), a IDE Android Studio e banco de dados
SQLITE. O desenvolvimento deste aplicativo seguiu as etapas de definição de requisitos,
modelagem, implementação, testes e manutenção. O aplicativo foi bem aceito pelos discentes do Instituto Federal do Maranhão Campus Buriticupu e, também, por alunos de
outros campi ou instituições.
Palavras-chaves: agenda eletrônica; smartphones; cadastro disciplinas.

Introdução

O sistema operacional Android, desenvolvido pela Google, é o mais popular entre
os smartphones e tablets. Em 2014, ultrapassou a marca de um milhão de usuários
(EZABELLA, 2014). Atualmente, no Brasil 89,5% dos usuários dos dispositivos móveis
utilizam o Android (MARI, 2015).
O crescimento do uso de tablets e smartphones também pode ser visto na área da educação. O número de professores e alunos que utilizam os dispositivos móveis como apoio
às atividades desenvolvidas em sala de aula tem crescido. Isso tem levado a várias escolas e editoras a investirem em conteúdo digital (JORNAL DAS DEZ, 2014).
Visto que entre os estudantes do IFMA-Campus Buriticupu o uso de dispositivos móveis
com o sistema operacional Android é bastante popular, este trabalho temo objetivode
desenvolver um aplicativo que auxilie nas tarefas do dia a dia desses estudantes. O aplicativo fornece funções como cadastro das disciplinas, gerenciamento dos gastos, acesso
ao sistema acadêmico, calendário, registrode notas das avaliações durante o semestre,
cadastrodos horários das disciplinas durante a semana, auxílio nos gastos pessoais, backup e restauração de dados do aplicativo.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

A cada dia o uso de dispositivos móveis tem crescido. Diversos aplicativos chamam a
atenção de um grande número de pessoas que utilizam esses aplicativos em tarefas
como realizar transações bancárias, fazer compras em lojas virtuais, agendar um compromisso importante, entre outras tarefas do dia a dia das pessoas (SACCOL, 2013).
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Metodologia
Esta seção apresenta as principais ferramentas e os métodos que foram utilizados na
execução deste trabalho.
Android – o sistema operacional Android é o mais utilizado atualmente em tablets e
smartphones. Desenvolvido pela Google,o Android é baseado no Linux, tem código aberto e vários programadores podem contribuir para a melhoria do sistema (LECHETA,
2015). O Android possui uma plataforma de fácil desenvolvimento que tem contribuído
para a criação de novos aplicativos. Além disso, os desenvolvedores podem publicar e
vender seus aplicativos em uma loja virtual própria da conhecida como GooglePlay.
Linguagem Java – Bastante popular entre desenvolvedores e programadores, a Linguagem Java é uma linguagem que utiliza o paradigma orientado a objetos. O código fonte é
compilado para um código intermediário chamado bytecode. O bytecodeé independente
do sistema operacional, porém, para ser executado, no sistema operacional deve estar
instalada a Máquina Virtual Java (JVM). A JVM é responsável pela interpretação e execução dos bytecodes (MENDES, 2009).
Ambiente de Desenvolvimento Android Studio - O Android Studio é um Ambiente de
Desenvolvimento Integrado (IDE) disponibilizado pela Google para o desenvolvimento
de aplicativos executados no Android. O Android Studio está disponível para download
no site https://developer.android.com/sdk/index.html.
AndroidDevelopment Kit (Android SDK) - O Android SDK contém as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de aplicativos para Android. Dentre essas ferramentas, destacam-se: as bibliotecas, o debugger e o emulador.
SQLite - O SQLite é utilizado para armazenar informações para recuperação futura. O
SQLite é um pacote de classes que já vem junto ao Android, logo é um recurso nativo do
sistema operacional. Ele é um banco de dados bem simples e leve, que consome poucos
recursos, além de ser bastante usado em dispositivos embarcados.
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Material Design - É um projeto da Google que tem por objetivo a criação e a padronização do visual dos novos aplicativos para Android (MATERIAL DESIGN, 2015). Ele tem
como principal objetivo fornecer material que permite o desenvolvimento de aplicativos com visual moderno e padronizado, contendo recursos de cores, temas, fontes de
letras e muito mais.
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LibsOpen Source e GitHub.com - Atualmente existem várias bibliotecas de código
aberto que podem ser aproveitadas por desenvolvedores com a intenção de garantir o
intercâmbio entre os mais diferentes programadores do mundo. O GitHub.com é um
dos maiores e melhores repositórios de Bibliotecas de Código Aberto e fornece uma
grande quantidade de documentação e atualizações das bibliotecas.
A execução deste trabalho foi realizada por dois alunos do curso Técnico em Informática do IFMA - Campus Buriticupu. A metodologia deste trabalho foi dividida nas seguintes etapas:
Levantamento bibliográfico dos requisitos necessários para a implementação do aplicativo.
Estudo do ambiente de desenvolvimento Android Studio em conjunto com a Linguagem
Java e o Android SDK.
Estudo do armazenamento de informações em banco de dados a partir de aplicativos
executados no sistema operacional Android.

Estudo de análise de requisitos do aplicativo proposto. A partir da análise de requisitos,
construção dos Diagramas de Casos de Uso e Entidade-Relacionamento.
Implementação e testes do aplicativo a partir dos requisitos e diagramas construídos na
etapa anterior.
Testes do aplicativo e preenchimento do formulário de avaliação por discentes do IFMACampus Buriticupu.
Análise dos formulários, correções de erros e/ou adaptações no aplicativo.
Resultados e Discussão
Todas as funções definidas na análise de requisitos para o aplicativo propostoforam
desenvolvidas com sucesso. Para iniciar a etapa de desenvolvimento do aplicativo, foi
necessário realizar pesquisas e estudos na área de programação de aplicações para
dispositivos Android. Logo, após foram definidos todos os requisitos necessários para
construção do aplicativo e construído o Diagrama de Casos de Uso.
Após a definição dos requisitos, foram criados o modelo conceitual e o relacional do
banco de dados do aplicativo. O Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD)
SQLite, foi utilizado para implementar o banco de dado físico do aplicativo.

Figura 1. Tela de menu com os principais recursos oferecidos pelo aplicativo. IFMA, 2015.
Dentre os principais recursos presentes no aplicativo destacam-se:cadastro de disciplinas, armazenamento das notas das avaliações referentes a cada disciplina, cadastro dos
horários de aula, cadastro de eventos importantes. Além, disso podem ser adicionados
ao evento uma foto e um alarme para lembrar o usuário das datas importantes.
Outra funcionalidade desenvolvida no aplicativo é a possibilidade do usuário realizar o
backup e restauração de todos os dados que estão armazenados no aplicativo agenda.O
aplicativo possui ainda,a função de acesso ao sistema acadêmico da instituição de ensino do estudante, basta que o mesmo selecione o Estado da sua instituição.
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O aplicativo foi desenvolvido seguindo um padrão rigoroso de navegação que promove
uma melhor usabilidade aos estudantes, além de disponibilizar uma interface moderna e agradável. Como resultado do uso desse padrão percebeu-se que os estudantes e
outros usuários não tiveram problemas de navegação entre as funções do aplicativo. A
Figura 1 apresenta o menu com as principais funções do aplicativo.
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Além das funcionalidades apresentadas acima, o aplicativo permite algumas opções ao
usuário como: gerenciamento de todos os gastos pessoais, personalização do perfil com
foto e frase do usuário, envio de e-mails e mensagens,realizar ligações para o professor,
restauração das configurações padrão do aplicativo.
Para avaliação do aplicativo, foi aplicado um formulário que foi respondido por 27 alunos do Campus Buriticupu. O aplicativo foi bem recebido pela maioria dos alunos, conforme apresentadona Tabela 1.
Tabela 1: Respostas dos alunos ao formulário de avaliação do aplicativo.
Formulário de Avaliação do Aplicativo
Quantidade de Respostas
Sim
Não
Você gostou das funções existentes no aplicativo?
27
0
O aplicativo apresenta alguma função que você não gostou?
3
24
Você gostou da aparência do aplicativo?
24
3
O aplicativo travou ou ficou lento durante o uso?
0
27
O aplicativo atende a suas necessidades estudantis?
27
0

Questões

Conclusão
O aplicativo desenvolvido oferece aos alunos funcionalidades necessárias para o melhor controle de suas atividades acadêmicas no dia a dia. Com este aplicativo o aluno
pode gerenciar as disciplinas que está cursando, horários de aula, notas de avaliações,
datas de provas/devolução de livros/apresentação de trabalhos.
Com uma interface gráfica intuitiva, este aplicativo se apresenta como uma ferramenta
útil não apenas aos alunos do Instituto Federal do Maranhão – Campus Buriticupu, mas
também pode ser útil para alunos de outros campi ou de outras instituições.
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O aplicativo, denominado IF-Agenda, está disponível para download no site do Google
Play no endereço https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ml.ifagendaprojeto. Há também a opção de fazer o download do aplicativo IF-Agenda pelo site Baixaki
(http://www.baixaki.com.br/android/download/if-agenda.htm), onde o aplicativo foi muito bem avaliado pela equipe do referido site e pelos usuários que realizaram o download.
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Resumo
O presente trabalho tem como alvo a apreciação sistemática do parecer de determinada
faixa etária de crianças sobre a violência. Tal objeto de investigação surgiu a partir da
conscientização de que o município de Buriticupu é estereotipado enquanto “cidadesem-lei”, cidade violenta, tanto a nível estadual como nacional. A percepção de que o
município recebe tal estereótipo de forma equivocada já é constantemente salientada
por pesquisadores e moradores, inclusive utilizando gráficos e estatísticas como comparativos entre os municípios vizinhos. A ideia de ouvir a criança surge como uma
variável diferenciada que visa dá voz àqueles que comumente são vistos como “sem
lugar”, “ainda-não-gentes”, as crianças. Depois da busca de fundamentos bibliográficos,
a coleta de dados foi realizada e em três escolas de um dos bairros mais reconhecidos popularmente como violento, “Terra-Bela”, duas escolas públicas e uma particular.
Questionários foram aplicados com a anuência da secretaria de educação do Estado e
dos respectivos diretores. Algumas considerações que foram feitas a partir da análise
dos dados apontou que no discurso das crianças a questão da violência e os aspectos
que a ela se relacionam não são prioritários quando a questão é caracterizar a cidade
na qual moram. Lançando assim mais questionamentos para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Violência; infância; cultura; educação.

A cidade de Buriticupu é fruto de um processo de colonização implantado em 1973 que
inicialmente foi promovido pelo Estado com o intuito de distribuição de terras à centenas de trabalhadores rurais que segundo Lourival de Oliveira Santos (2013) habitavam
as localidades vizinhas, como: Imperatriz, Açailândia, Santa Luzia, São Luis e posteriormente de outras localidades.
Associado à esse processo está o estabelecimento de latifúndios no poder de alguns
proprietários gerando assim conflitos entre os mesmos e a população de colonos. Um
exemplo de tal situação foi o conflito que teve como palco a Fazenda Terra Bela (1988)
que conforme Isaías Neres (2005) resultou em um embate entre o Movimento dos Sem
Terra (MST) e os jagunços do proprietário da Fazenda Terra Bela, Fernando Brasileiro, a
luta pela ocupação ocorreu de forma violenta como descrito em um episódio ainda por
Neres (2005):
[...] Outro que também sofreu emboscada foi o pistoleiro Agenor de Macedo Silva Neto,
de 35 anos. Ele foi torturado, levou quatro tiros, teve seus olhos furados, foi castrado,
degolado e teve a cabeça esmagada por pauladas. Seu corpo foi encontrado as margens
da BR 222 (p.75).
Esse embate ocasionado pela ânsia por uma justa distribuição de terra (reforma agrária) é uma das possíveis explicações para o surgimento e consolidação popular de um
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estereótipo de Buriticupu como sendo uma “cidade violenta”, “Terra sem lei” entre outros que geram uma imagem negativa desse município.
Na cidade de Buriticupu temos como um dos principais representantes desse estigma
de violência o bairro Terra Bela que, como foi anteriormente citado, foi formado a partir da ocupação da Fazenda Terra Bela por associados ao MST (Movimento dos Sem Terra). Em razão da existência desse estigma resolvemos pesquisar o parecer das crianças
e as representações que as mesmas fazem do lugar onde estão inseridas tendo em vista
que segundo BOURDIEU (2004) “representação, depende tão profundamente do conhecimento e do reconhecimento” (p.107-108)
Levando em consideração que o estudo da criança e consequentemente da infância
passa a ser um objeto de discussão em diversos encontros, em livros e artigos, mas não
de forma tão disseminada porque ainda há em muitos pesquisadores um “preconceito”
quanto o papel social da criança tendo em vista que a mesma é tida como um ser ainda
incompleto e que só poderá possuir voz quando entrar na fase adulta, podemos dar um
papel de destaque as crianças que passam a ser entendidas como atores sociais.

Metodologia
Para a consecução da pesquisa foi realizada uma revisão de determinada literatura que
versa sobre a pesquisa sociológica com crianças e adolescentes. Tal etapa foi essencial
para o estabelecimento de base conceitual sobre o debate que toma como agentes, o
universo infantil.
Empreendemos a coleta de dados em três escolas do município “Colégio Arco-íris”,
Unidade Integrada Padre Edmilson, Unidade Integrada Valdeana Almeida dos Reis. O
bairro “Terra-Bela” foi o escolhido pois tal escolha se constituiu “variável de controle”,
ou seja, uma variável que coloca todas as três escolas na condição de localizadas num
bairro reconhecido popularmente como “perigoso”, “violento”.
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Deliberou-se em reunião da equipe de pesquisa sobre a faixa etária e o locus da pesquisa de campo, decidiu-se restringir a população da pesquisa à idade de 7 a 8 anos,
tomando como padrão a idade média no qual crianças geralmente se encontram no
segundo ano do ensino infantil. A escola enquanto locus de pesquisa, explicita o nosso
interesse em compreender tal parecer a partir do posicionamento de crianças que estão
socializadas em ambiente escolar.

148

Como material utilizamos um questionário com dezenove perguntas, construído com o
auxílio de toda a equipe, orientador, bolsistas e voluntários. O questionário foi aplicado
com o auxílio de três voluntárias que receberam orientação sobre a forma de conduzir
uma entrevista sem interferir de forma acintosa.

Resultados e Discussão
A pesquisa sociológica salientou a necessidade de tratar as crianças como agentes sociais. Este parecer que se diferencia da percepção comum de que a criança se resume
a ser um “futuro-adulto”. Regine Sirota (2001, pág.9) afirmou a “criança é, pois, aqui
considerada antes de tudo como aquilo que os anglo-saxões denominam ‘future being’,
um ser futuro, em devir”. Em resumo a criança foi tratada como aquilo que ainda não
é, um ser inacabado. A afirmação parece considerar o adulto como acabado, pronto e a
criança como inócua e incapaz.Muito dessa conclusão se dá ao fato de que foram médicos, filantropos, reformadores sociais e não, sociólogos (MONTANDON, 2001, pág.34).

Henri Wallon (1959) dividiu didaticamente a análise sobre a criança em atitude individualista, atitude societária e atitude totalitária. Segundo a concepção societária “os
comportamentos individuais não passam de uma expressão da comunidade e se, mais
tarde, os indivíduos parecem possuir ideias pessoais, ainda isso não passa de ilusão.”
(WALLON, 1959, pág.120). Logo, o indivíduo, criança ou adulto, deve ser lido enquanto
parte de uma sociedade, influenciado por esta.
O próprio nome infância que significa “sem-fala” notifica o que se consolidou como a
falta de credibilidade a que os infantes estão constantemente sujeitos (SIROTA, 2001,
pág.9). A pesquisa então se reserva a dá voz à quem não tem.
O estudo se pauta na convicção de que a criança é um ator social. E a infância não é
algo biológico, apesar de ter influência pelo desenvolvimento biológico da criança, a
infância é fruto de uma construção social. E deve ser estudada em cada contexto socioeconômico, em cada conjuntura. Montandon (2001, pág. 47) ressalta uma perspectiva
fenomenológica na qual esse “modo de abordar a infância não está associado à ideia de
seguir uma visão de desenvolvimento da criança, centrada no seu amadurecimento e
em sua integração progressiva, mas à de adotar uma visão fenomenológica que se interesse pela experiência das crianças, por seu papel de atores.”
Para dá ouvidos à criança, utilizamos o ambiente escolar para indagar sistematicamente sobre a temática da violência. Vários meios de comunicação já veicularam a imagem
do município de Buriticupu como “terra-sem-lei”, reiterando a fama de cidade violenta.
Alguns conflitos de terra, ocupação/invasão de terras, problemas de falta de assistência
governamental no que diz respeito à segurança pública são alguns dos fatores que corroboraram para tal fama. Assassinatos violentos e justiça particular, a popular “justiça
com as próprias mãos” consolidaram a ideia de Cidade Violenta. Mas quem ouviu as
crianças? Quem ouviu a cultura infantil? Canto Lopes e Zatrepalek Almeida (2014) realizaram estudo sobre as representações sociais das crianças ribeirinhas que nos foi bem
útil na presente pesquisa.

No que diz respeito ao parecer das crianças sobre o seu bairro, a pergunta nº 4, “Como
é o lugar onde você mora?” evidenciou-se que as crianças não citaram em nenhum momento alguma característica relacionada a violência para designar o lugar onde as mesmas moram. A pergunta nº 4 inclusive apresentou à pesquisa alguns elogios ao bairro.
As respostas mais constantes dizem respeito à infraestrutura e a estética do lugar onde
eles moram, exemplo: “Ruas esburacadas”; “casa grande”, “rua com asfalto”. É importante notar que a pergunta é geral, logo, não tem o intuito de coletar especificamente o
que as crianças pensam sobre violência, mas o fato de não ser citada a violência, contribui para um primeiro questionamento da pesquisa. Até que ponto as crianças realmente reconhecem o seu bairro como violento?
Numa pergunta que questiona o que você mudaria na cidade, dentre 118 questionados,
02 pesquisados apontam a necessidade de mudar os “ladrões”. 22 mudariam nada, ruas
esburacadas e trânsito foram questões mais salientadas no que diz respeito a necessidade de mudança.
Quando as crianças foram indagadas sobre algo que já as assustou na cidade a maioria
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A coleta de dados foi feita de forma a explicitar a ideia que os infantes tem sobre a cidade de Buriticupu com perguntas que circundavam a questão específica: entender se tais
crianças relacionam Buriticupu à violência, reproduzidas em questões como “medo de
sair de casa”, “assaltos”, “o que te assusta”, “você gosta da cidade em que mora?”.
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das respostas dizem respeito a sustos com acidente de trânsito. Em pergunta relacionada ao susto, a pergunta do que as crianças tem medo explicitou que 44 das 118 crianças
afirmaram que tem medo de animais. Quatorze afirmaram que tem medo de “ladrões”
o que se relaciona com nosso interesse de pesquisa.
A pergunta treze que trata sobre assalto deixa claro que das crianças questionadas 47
delas já tiveram algum parente assaltado, mas mesmo assim o assalto ou o ladrão não
se configura como uma das principais preocupações das crianças no que diz respeito à
“medo” e à “susto”.
A pergunta que versava sobre permissão para andar sozinho, a maioria dos entrevistados respondeu que seus pais não os deixam sair sozinho e as principais justificativas
para tal decisão estão relacionadas ao perigo existente, por haverem bêbados, estupradores, ladrões, sequestradores e um trânsito com risco de acidentes, já os que responderam que seus pais não brigam quando eles saem sozinhos disseram que os mesmos
não o fazem porque o lugar onde eles vão é perto.
Numa das perguntas com maior expectativa, “Você gosta de Buriticupu? Por que?” Em
sua grande maioria as crianças responderam que gostam de Buriticupu e justificaram
sua escolha afirmando que é legal, tem uma boa infraestrutura, escolas, praça, é um lugar calmo, é onde moram seus amigos e familiares e é onde os entrevistados nasceram.
Aqueles que disseram não gostar da cidade foi pelo fato de terem bêbados e acidentes.

Conclusão
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Neste trabalho se concluiu que a infância deve ser tratada como grupo específico, atores
sociais, uma cultura específica, não devem ser vistos como indivíduo em desenvolvimento para se tornarem algo, mas o algo que já merece análise e voz. Tal entendimento
já se apresenta por si só como avanço na percepção da sociedade e na própria ideia de
educação. Quando o professor se defronta com uma criança, entendendo que ela é um
ator social e não apenas um receptáculo, este promove a possibilidade de manter um
eficaz processo de ensino-aprendizagem, sendo que ambas as partes não irão apenas
aprender ou ensinar mais sim inter-relacionar os conhecimentos que cada parte possui.
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Segundo a análise dos questionários também se chegou a conclusão de que se a voz da
infância em Buriticupu não demonstrou a priori um discurso estereotipado com a ideia
de cidade violenta. A violência aparece como uma temática entre tantas outras, e por
diversas vezes, em várias perguntas do questionário, obtiveram-se respostas nas quais
o senso-comum que reproduz a ideia de Buriticupu enquanto cidade violenta é rechaçado, ou pelo menos, questionado.
O estereotipo de Buriticupu enquanto cidade violenta não é reiterado na pesquisa com
o universo infantil. O que coloca mais uma vez em questão, com base em que Buriticupu é lida como cidade violenta? O reconhecimento dessa característica não é reconhecível no universo cultural infantil das crianças pesquisadas.
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Resumo
O aumento do desmatamento na cidade de Buritucupu-MA contribui para o aumento da
perda de biodiversidade, sendo a identificação das plantas remanescentes um especto
muito importante para o conhecimentodas espécies nativas. O objetivo desse trabalho
foi realizar o levantamento da flora herbácea presente no Bosque Maracajá em Buriticupu-MA. Inicialmente a área do bosque Maracajá foi dividida em 16 parcelas, medindo cada uma 20x20m. Para a coleta das plantas herbáceas foi jogado um quadrado de
0,5 m de lado lançado ao acaso em três pontos dentro da parcela experimental e assim
foram coletadas as plantas para posterior identificação. A identificação das plantas foi
feita no Instituto Federal do Maranhão/Campus Buriticupu, com livros próprios para
a identificação. De acordo com os resultados encontrados foram encontrados na área
de estudo 11 famílias diferentes, com destaque para a família Amaranthaceae com 96
plantas, seguidos da família Cyperaceaee Poaceae. Ainda foram feitos cálculos da densidade absoluta -DA e a densidade relativa (DR) e a espécie com maior densidade foi a
Althernathera brasiliana (L.) Kuntze que representava 60.4 % das espécies amostradas,
Concluímos que foram encontradas 11 famílias e 11 espécies no levantamento fotossociológico. A família de maior expressão nesse trabalho foi a Amaranthaceae com a espécie Althernathera brasiliana (L.) Kuntze, seguida pela família Cyperaceae com a espécie
Cyperus iria. Para trabalhos futuros de reflorestamentos essas informações são fundamentais para diagnosticar as espécies que naturalmente ocorrem na área e promover
programas mais eficientes de manejo dos ecossistemas.
Palavras-chave: Desmatamento, identificação, plantas herbáceas.

As áreas florestais podem ser divididas em partes no que chamamos de extratos. O
extrato superior é chamado de dossel, é formado por árvores de porte mais alto, geralmente em torno de 20 a 30 metros, recebem alta incidência luminosa e o outro extrato
é denominado arbustivo que é composto por espécies herbáceas que ficam sombreadas
pelas árvores do dossel. Ambos extratos são fundamentais nos estudos de identificação
de plantas e para programas de reflorestamento.
A identificação botânica é de extrema importância para obtenção de informações sobre
espécies que possuem diferentes características e/ou particularidades individuais. Esses trabalhos são fundamentais para estudos taxonômicos, para ajudar na produção de
projetos científicos sobre a flora de uma determinada região; para promover o conhecimento sobre plantas com possíveis potenciais medicinais ou tóxicos ou mesmo iniciar
um trabalho para a instalação de herbários (Wiggers, 2008). Isso ajudaria a preservar
o conhecimento sobre as informações botânicas de plantas em áreas que estão sobre
forte pressão do desmatamento.
Além da identificação é primordial quantificar a riqueza de espécies, para que pos-
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samos ter uma melhor compreensão de como a comunidade está estruturada e como
ocorre o seu funcionamento. Essa quantificação é feita através de parâmetros como
frequência, densidade, cobertura e biomassa vegetal. Esses dados nos permitem promover estratégias de manejo para conservar a paisagem em detrimentos a práticas que
degradem o meio ambiente (GARCIA, “sinedatum”).
O Município de Buritucupu é um dos municípios maranhense que contribui significativamente para a redução da cobertura vegetal no Estado e através do processo de
desmatamento aparecem áreas isoladas de vegetação, os fragmentos florestais urbanos,
os chamados bosques. Essas áreas isoladas diminuem significativamente os serviços
ambientais florestais que traz como consequências graves desequilíbrios ambientais.
Dessa forma, torna-se evidente a importância de estudos de classificação de plantas
para que se conheça as espécies presentes na área e que possam vir a ser extintas.
O conhecimento prévio das espécies que anteriormente ocupavam a área é fundamental para fornecer referências para programas de recuperação de áreas degradadas e
de reflorestamentos. Os espaços recuperados são essenciais para manter os serviços
ambientais, tais como: polinização, atenuação de ventos, captura de CO2, reciclagem
de nutrientes, fixação de nitrogênio e associação com micorrizas, regulação do clima,
manter o fluxo e boa qualidade da água em perfeito funcionamento.
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento da flora herbácea
presente no Bosque Maracajá em Buriticupu-MA, para melhor conhecer a espécies vegetais de área e adquirir dados para futuros estudos de reflorestamento com plantas nativas.

Metodologia
Inicialmente a área do bosque Maracajá foi dividida em 16 parcelas, medindo cada
uma 20x20m. Para a coleta das plantas herbáceas foi jogado um quadrado de 0,5 m de
lado lançado ao acaso em três pontos dentro da parcela experimental e assim foram
coletadas as plantas para posterior identificação. Todas 16 parcelas foram amostradas
(Figura 1).
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A identificação das plantas foi feita no Instituto Federal do Maranhão/Campus Buriticupu, com livros próprios para a identificação de acordo com Kissmann e Groth (1992,
1995) e Kissmann (1997). LORENZI, 2006 (Figura 2).
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Figura 1: amostragem da área.

Figura 2: Identificação das plantas.

Resultados e discussão
De acordo com os resultados encontrados foram encontrados na área de estudo 11 famílias diferentes, com destaque para a família Amaranthaceae com 96 plantas, seguidos da família Cyperaceaee Poaceae. Apareceram ainda outras espécies, mas em menor

quantidade e como podem ser vistas no quadro 1. De acordo com MARCHIORETTO,
2004 a espécie Althernathera brasiliana (L.) Kuntze é fortemente adaptada em tropical e
subtropical inclui 71 gêneros e aproximadamente 1.000 espécies, o que explicaria o alto
aparecimento dessa espécie nesse estudo.
Quadro 1: Famílias, nomes científicos, nomes comuns, famílias e classes botânicas,
das 11espécies herbáceas coletadas no Bosque Maracajá
Família

Nome científico

Número de indivíduos

Amaranthaceae

Althernathera brasiliana (L.) Kuntze

96

Cyperaceae
Poaceae

Cyperius iria
Megathyrsusnaximus

17
16

Commelinaceae
Fabaceae-faboidae

Commelina difusa Burn. F
AechynomenedenticulataRudy

9
5

Amaranthaceae
Amaranthaceae

AlthernatheratenilaColla
CyathulaprostataBlume

3
3

Curcubitaceae
Peoceae

MonordicaArantia
Urocholoaplantagenea

2
2

Phyllanthaceae
Commelinaceae

PhyllanthusamarusShumach
CommelinabenghalensisL.

2
2

Ainda foram feitos cálculos da densidade absoluta -DA que representa o número de
organismos por unidade de área e a densidade relativa (DR) que representa a relação
de uma espécie com a quantidade de espécies total da área do bosque, para que fosse
observada a ocupação do espaço pelos indivíduos. Como podemos observar a espécie
com maiores densidades foi a Althernathera brasiliana (L.) Kuntze que representava
60.4 % das espécies amostrados, seguido pela espécie Cyperus iria que representa 10.7%
e Megathyrsusnaximus com 10.1% das espécies da área. As outras espécies juntas representaram 17.1% (Quadro 2).

Nome cientifico
Althernathera brasiliana (L.) Kuntze
Cyperus iria
Commelina difusa Burn. F
Megathyrsusnaximus
AlthernatheratenilaColla
MonordicaArantia
AechynomenedenticulataRudy
CyathulaprostataBlume
Urocholoaplantagenea
PhyllanthusamarusShumach
CommelinabenghalensisL.

DA (Plantas/ha)
8.00
1.42
0.75
1.33
0.25
0.17
0.17
0.42
0.25
0.17
0.17

DA (%)
60.4
10.7
5.7
10.1
1.9
1.3
1.3
3.1
1.9
1.3
1.3

A planta Althernathera brasiliana (L.) Kuntze pertente à família Amaranthaceae. Plantas dessa família são conhecidas por habitarem desde ambientes sol pleno à ambientes
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de meia sombra (JARDIMDECALATEIA, 2012) como é o caso do Bosque Maracajá, o que
justifica sua alta densidade absoluta e relativa no local. De acordo com SANTOS, 2009 a
família Cyperaceae está entre as monocotiledôneas que tem grande presença em regiões
tropicais e possui uma grande diversidade possuindo cerca de 4350 espécies, o que pode
explicar o fato dessa espécie ter sido a segunda espécie em termos de representação.

Conclusão
Foram encontradas 11 famílias e 11 espécies no levantamento fitossociológico. A família
de maior expressão nesse trabalho foi a Amaranthaceaecom a espécie Althernathera
brasiliana (L.) Kuntze, seguida pela família Cyperaceae com a espécie Cyperus iria. Para
trabalhos futuros de reflorestamentos essas informações são fundamentais para utilizar espécies que naturalmente ocorrem na área para que possa promover programas
mais eficientes de manejo dos ecossistemas.

Agradecimento
Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do PIBIC-JR/IFMA.

Referências bibliográficas
WIGGERS, I.; CARLOS; STANGE, E. B. Manual de instruções para coleta, identificação
e herborização de material botânico. Laranjeiras do Sul: 2008.
GARCIA, P. O.; FARIA, P. C. L. Metodologias para Levantamentos da Biodiversidade
Brasileira.
MARGARETH SANTOS DE ARAÚJO, Levantamento de Plantas Espontâneas na Cultura do Milho em Sistema de Corte e Queima e Capoeira Triturada na Pré-Amazônia
Maranhense. Rev. Bras. De Agroecologia Vol. 4 No. 2, nov. 2009.
KISSMANN, K. G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. Tomo II, São Paulo: Basf
S.A., 1992. 798 p.
KISSMANN, K. G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. Tomo III, São Paulo: Basf
S.A., 1995. 683 p.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

KISSMANN, K. G. Plantas infestantes e nocivas. Tomo I, 2. ed. São Paulo: Basf, 1997. 824p.

156

LORENZI, HARRY. Manual de Identificação e Controle de Plantas Daninhas. Nova Odessa:
Instituto Plantarum. 2006.
LORENZI, HARRY.Árvores Brasileiras.Vol.1. Nova Odessa: Instituto Plantarum ,2014.
LORENZI, HARRY.Árvores Brasileiras.Vol.2. Nova Odessa: Instituto Plantarum ,2014.
LORENZI, HARRY.Árvores Brasileiras.Vol.3. Nova Odessa: Instituto Plantarum ,2014.
Fonte: http://jardimdecalateia.com.br/acervo-botanico/alternanthera-brasiliana-perpetua-do-brasil/ Acesso: 25/08/2014.

“PAU- DE-ARARA”: REFLEXO DE UMA MOBILIDADE ESPECÍFICA
NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU
Isaele Alves e Silva¹; Laiete Pessoa de Oliveira²; Thimóteo de Oliveira Cardoso³;
¹Estudante do Ensino Médio e Técnico em Administração - IFMA; E-mail: isaelealves@gmail.com;
²Estudante do Ensino Médio e Técnico em Administração - IFMA; E-mail: laieteoliveira@gmail.com;
³Professor do Instituto Federal do Maranhão (IFMA). Graduado e Mestre em Ciências Sociais. Coordenador do Núcleo de
Pesquisa e Inovação (NPPGI) no Instituto Federal do Maranhão - Campus Buriticupu. E-mail: thimoteo.cardoso@ifma.edu.br;

Resumo
Este trabalho versa apresentar os resultados obtidos pela equipe executora no decorrer
da pesquisa sobre mobilidade em Buriticupu. Tendo como finalidade analisar o desenvolvimento urbano de Buriticupu a partir da mobilidade, uma vez que tal mobilidade
faz parte da conjuntura da interação entre indivíduo e sociedade. O método adotado
para tal análise circunscreve primeiramente a revisão da literatura que diz respeito a
formação de Buriticupu e também o conhecimento do quantitativo e qualitativo de veículos do município. Tendo como justificativa da pesquisa o município ser cortado pela
BR 222 e fazendo-se mais notável para a presente análise devido ao fato do município
apresentar-se como rota de passagem de carga e pessoas entre os dois maiores municípios do Maranhão; a capital, São Luís, no extremo norte, e Imperatriz, no extremo
sudoeste do Estado. Embora se tenha como base de estudo e pesquisa esta característica citada anteriormente fez-se necessário especificar o objeto para se fazer a análise
dessa interação, e tal objeto é o “transporte” “pau-de-arara” no qual engloba uma das
dinâmicas do crescimento e desenvolvimento de uma classe social. O resultado concluso apresenta-se na minimização de políticas públicas, infraestrutura que acabam
por comprometer a ação mútua entre o transporte, cidade e indivíduos, uma vez que o
primeiro devido ás péssimas condições das estradas, que não propiciam a passagem de
ônibus, vans, entre outros transportes para os povoados do município, tornando de risco a submissão de pessoas num transporte clandestino que podem trazer risco a vida.
Palavras-chave: pau-de-arara, transporte, cidade.

Colonizado na década de 70, segundo Santos, Lourival de Oliveira (2013), Buriticupu
é fruto de um projeto pioneiro, implantado pelo governo do Estado do Maranhão. E
foi batizado de Buriticupu. Surgiu em decorrência da existência de terras devolutas
na região e da necessidade de assentar centenas de trabalhadores rurais que viviam
em condições semiescravas e a margem do processo produtivo rural. Buriticupu é um
município maranhense, localizado, segundo o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESQ), na região de planejamento do Carajás, quanto a
dimensão geográfica na Microrregião do Pindaré, situado às margens da BR -222, com
área de 2.545,566 Km², tendo sua sede as seguintes coordenadas geográficas: Latitude:
04º20’45” S e Longitude: 46º24’04” W, a 407 km da capital do Estado, São Luís.
De acordo com o IBGE (2015), o município possui uma população estimada de 70.417
habitantes. A exploração vegetal, agricultura e também a realização de feiras livres são
bases da economia local.
Na exploração vegetal, a indústria madeireira uma atividade econômica importante
do município, apesar de não existir matéria-prima na região como antes. Atualmente
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a madeira é trazida de outras regiões para as serrarias de Buriticupu. Boa parte dessa
matéria-prima é extraída da Reserva do Gurupi. Boa parte da agricultura local é feita de
forma rudimentar e grande parte dos pequenos produtores cultiva a terra apenas para
subsistência, usando, para isso, instrumentos simples. Os principais produtos são arroz,
feijão, mandioca, milho e abóbora, sendo que esta última tem no município produção
recorde no estado. Diante dessa realidade, com vista ao desenvolvimento da agricultura
local, a Secretaria Municipal de Agricultura, tem buscado desenvolver a agricultura mecanizada para o pequeno produtor rural, fornecendo máquinas agrícolas para mecanizar as terras dos agricultores menos fornecidos. A feira do Agricultor é uma realização
da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buriticupu. No que tange ao trânsito local, os acidentes de trânsito
em estradas, ruas e avenidas em Buriticupu estão cada vez mais frequentes. Imprudências, ingerências e falta de educação compõem os fatores desse caos. A marca histórica
de desastres e mortes no município se deve à falta de sinalizações etc. A embriaguez foi
considerada a principal causa de acidentes no ultimo censo rodoviário.
A cidade conta com uma grande variedade de veículos, porém é deficiente no que tange
ao transporte coletivo que por sua vez propicia aos moradores dos povoados vizinhos a
se exporem a utilização de transportes ilegais, como exemplo “pau-de-arara” que é um
transporte que caracteriza-se por compor-se de uma estrutura irregular, gradeados revestidos por uma lona, bancos de madeira etc. Embora esse transporte seja classificado
como ilegal é de grande utilidade, pois além do trajeto entre cidade e povoados é utilizado pelos comerciantes para transportar mercadorias sendo contribuinte na dinâmica
econômica do município.
Os objetivos do trabalho realizado era analisar a mobilidade do município a partir do
estudo do considerado transporte “pau-de-arara”, a interação existente entre individuo
e transporte, assim como as características que permeiam o objeto que foi estudado
pelos pesquisadores.
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A metodologia adotada para realização da pesquisa foi primeiramente a análise bibliográfica no que tange a formação histórica do município destacando a mobilidade, trânsito, transportes e sociabilidade. As análises de artigos em que abordam a temática transito,
ética, sociedade, cidadania, foram de grande relevância para o estudo, assim como o domínio de sites como o IBGE - Cidades no qual analisou-se dados referentes ao município.
Resultados e Discussão
Foram feitas análises de artigos que abordam assuntos como:Ética, cidadania e trânsito,
Novo Rural Brasileiro, Fim da dicotomia rural-urbano? Um olhar sobre os processos sócio espaciais para entender a relação que há entre transporte e individuo. Além dessas,
foram feitas análises bibliográficas e fichamentos dos livros de Isaias Neres e Lourival
de Oliveira com intuito de conhecer a historicidade de Buriticupu e além do conhecer,
a partir dos fichamentos poder analisar as informações mais relevantes ao desenvolvimento da pesquisa. Foi-se necessário ter também como analise o site do IBGE para se
conhecer a frota de veículos do município, cidades circunvizinhas, bem como a analise
do crescimento da população fazendo-se a comparação da quantidade de habitantes do
município de Buriticupu com as mesmas.
Diante de todas as analises bibliográficas e também das pesquisas realizadas na rede
mundial de computadores, orientador e bolsistas elaboraram por meio de observações

realizadas no centro do município destacando o local em que o transporte em questão
se aglomera, um questionário aos indivíduos que utilizam do transporte em questão.
As informações obtidas de tais questionários mostraram a necessidade dos indivíduos
(passageiros) na utilização deste transporte, pois muito utiliza-o para visitar os parentes, mandar encomendas, locomover-se a outros povoados. São situações que poderiam
ser evitadas se existisse na cidade o transporte coletivo. No entanto, para isso seria
necessário o investimento nas estradas, pois a única razão para esse tipo de transporte
ser utilizado na cidade é a falta de infraestrutura uma vez que veículos menores não
transitam em tais estradas pois as mesmas encontram-se deterioradas.

Conclusão
Conclui-se dentre outras ideias que a essencialidade do transporte acaba colidindo com
ilegalidade do mesmo. No entanto, a falta de políticas públicas que coloquem alternativas
termina por impedir mudanças na mobilidade de determinados indivíduos. O pau-de-arara ou carro-de-linha, também chamado por grande parte da população, é por vezes o
único transporte que permite a locomoção de alguns povoados até o centro comercial e
administrativo da cidade, ou seja uma questão vital para a sobrevivência do usuário enquanto cidadão, participante da sociedade maior na qual vila onde mora está inserida.
Uma cultura específica constitui tanto aqueles que utilizam quanto aqueles que vivem do
serviço de transporte específico. Tal vivência, porém, não parece se constituir um hiato,
uma exceção na cultura buriticupuense. O caráter informal a que é legado o transporte e
o parecer dos passageiros e motoristas parecem aliar um desejo pela formalidade no discurso mas uma ambientação com a informalidade proveniente desse serviço prestado.
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Resumo
registrar através da pesquisa científica a história do IFMA Campus Buriticupu e os benefícios para a educação e para a cultura local que a instituição trouxe à cidade. A história é o meio de comunicação entre o passado e o futuro, através do registro dos fatos
históricos mantêm-se vivo os acontecimentos e utiliza-se como meio de reportar-se ao
futuro, compreendendo através do tempo os pontos positivos e assim aprimorá-los e
dar continuidade, as falhas ocorridas para não cometê-las novamente, e impulsionar o
presente na busca de fazer melhor, o registro de uma memória é valorizar seus antecessores, é dar credibilidade a quem de fato merece, e não deixar que a poeira do tempo
e do descuido possa apagar ou esconder. Assim queremos com este trabalho preservar
a história do IFMA Campus Buriticupu, com todo o seu arcabouço de subjetivos, proposições e interferências. Há sete anos que a instituição chegou à cidade e muito tem a
oferecer e muito tem contribuído, no entanto não temos boa parte destas ações catalogadas, reunidas para que sirva de fonte de pesquisa e até mesmo de registro histórico
documental. Assim pretendemos investigar as nuances que trouxeram uma Uned do
então CEFET à cidade de Buriticupu, quem foram seus primeiros servidores, por onde
andam, em que local funcionou provisoriamente, quantas turmas inicialmente foram
formadas, seus diretores, chefes de departamentos, os primeiros formandos, a escolha
dos cursos para ofertar a comunidade, os projetos que nasceram aqui e ganharam dimensões maiores, por que o campus ficou conhecido como campus de exportação, os
percalços enfrentados por tornar-se QG de operações federais, tudo isso é história, por
tudo isso merece memória.
Palavras-chave: Buriticupu. Instituição. Tempo.

A história é a memória viva de um povo, manter este legado é compromisso nosso, e a
sociedade acadêmica tem sua parcela de contribuição significativa. Apoiando, incentivando e instigando no íntimo de cada acadêmico este ardor histórico.
De acordo com MORIN (1921, p.18) “Só se pode preparar um futuro quando salva um
passado, mesmo que estejamos num século e que forças de desintegração múltiplas e
potentes se encontram em andamento”. Na construção desta modernidade a qual ocorre de forma constante, cabe a academia ser guardiã e motivadora de registros que compõem o passado.
Neste mosaico memorial histórico é que são trabalhadas teorias e práticas de forma indissociável, as instituições de ensino no processo de formação da educação é a grande
responsável por integrar essa herança cultural de saberes.
A relevância dessa pesquisa consiste em manter vivo um passado que vem fazendo história na cidade de Buriticupu, aprofundar o conhecimento a respeito deste recorte que
mudou a cara da cidade e vem alterando o comportamento em sua microrregião.
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Metodologia
Utilizou-se a abordagem exploratória descritiva, afim de descrever e descortinar a história
e a memória em sua cronologia de forma a possibilitar uma melhor compreensão, e os conhecimentos produzidos por ela possam também tornar-se essenciais para outras pesquisas que visem explicar o fenômeno. O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada (registrada em diário de campo, gravação em áudio, e-mail) e documentos.
Os sujeitos da pesquisa foram seus primeiros servidores, e ex-discentes, ocorreu nas
dependências do Campus Buriticupu, bem como através da internet, com o envio de
perguntas por e-mail com o uso do googleform, para contemplar os servidores que estão em outros campi.

Resultados e Discussão
Como inicío partiu-se com servidores que já estavam removidos, no aguardo apenas do
substituto, desta forma iniciou-se com a bibliotecária. A biblioteca compõe o pulmão da
instituição, e os dados são interessantes, tais como: a terceira maior em acervo, dos institutos federais do maranhão, possui sistema antifurto, mas um quadro de servidores
ainda pequeno para o tamanho da instituição e sua deanda de discentes. Possui o nome
de Biblioteca Chico Mendes, devido o eixo de concepção da então UNED está voltado
para as Ciências Ambientais. Seu sistema de penalidades por atraso possui duas modalidades, suspensão de empréstimo por determinado tempo e/ou multa solidária.
Como diretor geral, obtiveram-se informações sobre o processo de implantação do campus e que, suas atividades se iniciaram em fevereiro de 2007, nas dependências da Escola Municipal Simar Pereira Pinto, na primeira fase da expansão da Rede Federal. Um
dos motivos da escolha da cidade foi o baixo IDH. Com um total de 120 alunos e 15professores, com os cursos Recursos Naturais e Secretário Escolar na modalidade EJA.
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De sua fundação até o momento dois diretores, Dioclydes Góes e Ronald Ribeiro Corrêa,
este aclamado pela comunidade e posteriormente o primeiro Diretor Geral Eleito. Em
2007 era denominado UNED e em dezembro de 2008 passou a nomenclatura de Campus. Osprimeiros departamentos criados foram: DG, DPG e DDE.

162

Quanto ao NPPGI, a informação é que o maior número de pesquisas aprovadas e em
desenvolvimento é na área de Ciências Sociais Aplicadas, em2014/2015 ficou atrás somente do Campus Monte Castelo. Como dificuldade foi apontada a alta carga horária.
No tocante aos TCC’s produzidos no campus, a chefe do departamento disse que para ela
o nível de qualidade é discreto.
No setor pedagógico, notou-se o que é uma reclamação nacional a baixa participação dos pais no acompanhamento do desempenho do filho. Os alunos
têm dificuldades de adaptarem-se as normas da instituição, o que a cada início de ano letivo, quando chega novos alunos é grande o índice de reclamações dos discentes, e alto é o número de ocorrências registradas, sendo o uso de
celulares a mais recorrente.
Um dos grandes desafios da gestão é administrar um campus aonde os servidores já
chegam de costas, querendo retornar as suas residências, a maioria não assistem em
Buriticupu e não quer permanecer mais que dois dias,aponta que a cidade não possui
estrutura física, mobilidade urbana, segurança, saúde, saneamento básico,lazer, enfim,
só apontam defeitos. Sabe-se que esta situação é comum a praticamente todas as cidades do país,certo que em alguns municípios mais acentuados do que em outros.

O que fica claro na verdade é o forte desejo de remoção, e boa parte assume e em seguida
procuram mudar. Com isso não se dedicam com todo afinco. Deixando a desejar em alguns
aspectos,punindo mais uma vez a comunidade que mais carece deste recurso, a Educação.

Conclusão
O campus de Buriticupu apesar de 8 anos de criação,evoluiu numa perspectiva histórica em vários aspectos,entre elas estão a sua estrutura física, o aumento no número de
jovens e adultos atendidos pela instituição e a qualidade do ensino oferecido.
Levando-se em consideração tantas adversidades, o Campus Buriticupu está cumprindo
a missão que lhe foi destinado, que é realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,estendendo seus benefícios à comunidade; instigando e apoiando processos educativos que levando à geração de trabalho e
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico
do município.
Todos esses benefícios vêem através dos cursos oferecidos pela instituição tanto nos níveis
técnico e superior, através de bolsas de incentivo a pesquisa assim desenvolvendo uma
Educação Profissional e Tecnológica como potencializadora do indivíduo e ao seu redor.
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Resumo
O principal requisito para o sucesso empresarial é a existência, por parte do empresário,
de uma conduta empreendedora, ou seja, a capacidade de identificar oportunidades e
transformá-las em projetos exequíveis, para os cenários percebidos, com o mínimo de
risco. Assumir riscos é inerente ao estado de ser empreendedor. O objetivo geral deste
trabalho é conhecer os fatores de sucesso e malogros das micro e pequenas empresas situados na cidade de Buriticupu-MA, identificando as características dos seus empreendedores, as práticas operacionais e os fatores que contribuíram para os melhores
resultados dessas empresas. Além disso, estudar a forma como as micro e pequenas
empresas são classificadas, a sua importância no contexto econômico, o seu posicionamento estratégico e seus problemas. Investigar os fatores de sucesso e malogro empresarial referenciados na bibliografia. O estudo foi concentrado entorno de 50 empresas
da cidade, usando-se como instrumento para coleta de dados o questionário, entrevista
e a observação. O processo de análise utilizado percorreu os seguintes estágios: sistematização dos instrumentos de pesquisa e dados de fontes secundárias; aplicação dos
instrumentos de pesquisa e análise da frequência dos dados coletados através do questionário. Os fatores investigados através dos questionários disseram-se relevantes para
o sucesso empresarial, porém deve haver outros determinantes. Também encontraram
fatores nas empresas de menor resultado, esses considerados sim, fatores de malogro.
Como diferencial de sucesso e malogro está o modo de fazer as coisas pelos dirigentes e
funcionários dessas empresas. Os conhecimentos administrativos necessários ao sucesso de uma organização estão também apresentados.

Palavras–chave: Empreendedorismo, Inovação, Riscos.

As pequenas empresas possuem um papel fundamental na economia dos países, pois
estimula a competição, aumenta a produtividade e os investimentos em tecnologia e
qualidade e impulsiona a demanda por colaboradores.
De acordo com o SEBRAE (apud TACHIZAWA 2002):
No Brasil o número de pequenos empreendimentos aumentou significativamente, sendo que de 1995 para 2000 o número de estabelecimentos passou de 1,73 milhão para
2,16 milhões - cerca de 98,7% do total de empresas existentes no país. Hoje elas representam um universo de 4,5 milhões de estabelecimentos industriais, comerciais e de
serviços, são responsáveis por 48% da produção nacional, 42% do pessoal ocupado na
indústria; 80,2% dos empregos no comércio, 63,5% da mão-de-obra do setor de serviços
e cerca de 21% do Produto Interno Bruto é gerado por essas empresas.
Apesar de todos estes números a seu favor a matemática que contabiliza o fechamento
de novos empreendimentos também é bastante significativo, e nada interessante, o ma-
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logro das empresas é alvo de grande discussão, estudo e teorias, e em todas elas há um
consenso, falta de planejamento (financeiro, mercadológico, tecnológico e de conhecimento na área).
Vários são os fatores que impulsionam as pessoas a abrirem uma empresa, querer ser
o próprio patrão, viu um nicho de mercado ocioso, já conhece o ramo comercial e quer
seguir carreira solo, ficou desempregado e precisava sustentar a família e etc. além daqueles que herdaram algum empreendimento ou os empreendedores sociais, à estes a
Ashoka (apud GAUTHIER, MACEDO E LABIAK Jr 2010 p.23) define da seguinte maneira:
É uma pessoa que traz soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais, com
uma visão antecipada e uma perspectiva diferenciada da maioria da sociedade, em que
estes empreendedores combinam, pragmatismo, comprometimento e uma visão de futuro que antecipa cenários.
Em função da problemática, surge a necessidade de serem realizados estudos relativos
a esse segmento empresarial, o qual será encaminhado por meio da seguinte questão de
pesquisa: Quais são os fatores de sucesso e malogro das micro e pequenas empresas no
município de Buriticupu-MA?
Em razão desta nova realidade econômica vigente, uma pesquisa nessa área justificase para que possa contribuir na busca de alternativas, encaminhando soluções para os
problemas e diminuindo o índice de mortalidade nesse segmento, assim como estabelecendo diferencial de sucesso empresarial.
Tendo como objetivo geral identificar e analisar os principais determinantes que influenciam na mortalidade das pequenas e médias empresas sediadas na cidade de Buriticupu-MA, bem como identificar as dificuldades enfrentadas, propor que se construa
um plano de negócios e analisar o que impulsionou a abertura do empreendimento.
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Para o alcance dos objetivos propostos o presente trabalho utilizou dos enfoques quantitativo e qualitativo de pesquisa. A técnica de coleta de dados utilizada no primeiro
momento na pesquisa foi do questionário com perguntas fechadas e, no segundo momento, entrevista semi-estruturada. Os dados primários foram obtidos pela aplicação
do questionário e entrevista com os proprietários das micro e pequenas empresas da
cidade de Buriticupu-MA.
Os atores desta pesquisa foram compostos pelas micro e pequenas empresas presentes
na cidade. Salientando que também foi objeto de pesquisa as empresas informais, por
acreditar que desta maneira poder-se-ia obter dados condizentes com a realidade local,
o levantamento de dados ocorreu nos meses de outubro de 2014 a fevereiro de 2015.
O processo de análise de dados percorreu os seguintes estágios: sistematização dos instrumentos de pesquisa e dados de fontes secundárias; aplicação dos instrumentos de
pesquisa e análise da frequência dos dados coletados através do questionário. Na sequência a tabulação dos dados, os relatórios de visitas e a produção e exposição da
investigação da pesquisa realizada.
A pesquisa aconteceu no centro comercial de Buriticupu-MA, fazendo uso dos diversos
atores ali presentes, nos vários tipos de atividades comerciais. O processo envolveu uma
aluna bolsista e uma colaboradora.

Resultados e Discussão
No início do trabalho de campo, com a aplicação do questionário aos empreendedores,
as visitas aconteceram normalmente, nenhum dos lojistas visitados recusou a atendernos, todos responderam educadamente e de uma maneira bem sincera, com exceção de
um empreendedor apenas, relatando que o seu ponto comercial não era uma empresa
e que não entendia nada de negócios, envolvendo despesas, planejamento etc., sendo
que essa é sua tarefa diária.
No decorrer das entrevistas houve reclamações constantes da grande concorrência no
centro comercial, da falta de funcionário qualificado pelo fato de não haver disponível
no mercado de trabalho da cidade e também a respeito dos impostos e tributos estabelecido pelo governo, relatando que eles prejudicam a lucratividade da empresa por ser
cobrada uma taxa muito elevada.

Gráfico 1: Calcula o lucro e/ou prejuízo mensalmente, 2015.

No horário noturno do centro comercial de Buriticupu-MA, nenhum dos empreendedores disponibilizava de tempo para responder-nos, por isso foi proposto que ambos
ficassem com o questionário a sua disposição por 24h, daí veio outro impasse, onde
aproximadamente 72% dos empreendedores que receberam o questionário, informaram-nos que não lembraram ou não disponibilizavam de tempo para responder o material deixado em seu poder.
Nas visitas aos empreendimentos informais, também nos deparamos com a questão dos
elevados impostos, não referente ao empreendimento em si (haja vista que são informais), mas sim em relação aos preços da matéria prima utilizada no objetivo fim de seu
empreendimento, que tem como consequência principal nessa área empreendedora o
aumento do custo dos produtos que são utilizados principalmente pelos comerciantes
do ramo alimentício. Os mesmos apresentaram sua localização como dificuldade, pois
não possuem locais fixos para a execução de suas vendas tendo como principal vulnerabilidade a exposição ao sol e a chuva, além da facilidade de pequenos furtos.
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Outra surpresa foi de um empreendedor que respondeu basicamente, “não”, a todas
as perguntas e ainda afirmou que não tem controle de lucro ou prejuízo (ver Gráfico
1), pois, não reserva capital para inverti em seu negócio, por tanto, o que ganha em um
dia gasta no mesmo, outro marco foi à reclamação de muitos empreendedores em seus
relatos que no começo de seus negócios houve bons resultados tendo um rendimento
proveitoso para a empresa, só que logo após, suas vendas caíram, deixando de ser novidade para os clientes, onde alguns buscando não perdê-los optaram por vender muitas
vezes seus produtos pelo preço de fábrica, ou seja, não tiveram lucro em suas vendas.
Registros contabilizados em empresas que funcionam em horário comercial diurno.
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Em alguns casos houve a afirmação de que seus produtos por serem comprados em
outras regiões com o preço mais acessível para a revenda acabavam por apresentar defeito, causa de reclamação dos clientes que na maioria das vezes devolviam os produtos
comprados por apresentar defeitos.

Gráfico 2. Quanto ao controle de despesas. IFMA, 2015.
Alguns empreendedores afirmaram ter realizado um sonho, mesmo com as dificuldades enfrentadas diariamente por serem vendedores ambulantes. Eles afirmavam ter
encontrado em sua profissão um trabalho melhor que os realizados anteriormente, sendo que os mesmos disseram não possuir o controle de suas despesas e seus estoques
(ver Gráfico 2), ou seja, eles não utilizam de cadernos ou computadores para fazer anotações, preferem guardar na memória, sendo que esse é considerado um recurso falho.
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Gráfico 3: O que levou a abrir um negócio. IFMA, 2015.
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Outros disseram que montaram os seus negócios devido a necessidade (ver Gráfico 3), e
que não geravam lucros. Mesmo assim afirmavam que o dinheiro ganho mensalmente
das vendas dava de renovar o estoque e ainda garantir o sustento da família.
Com tudo nota-se algumas diferenças entre as empresas formais e informais de Buriticupu-MA, enquanto em praticamente 90% das empresas formais os seus proprietários
disseram estar cientes de suas despesas e estoques mantendo o controle de ambos, a
maioria das empresas informais não assumiram ter esse mesmo cuidado, pois como
percebeu-se grande parte desses comerciantes não utilizam de anotações para esse fim.
Além disso outro fator diferencial entre as empresas formais e informais encontra-se
nos problemas relatados, a primeira inferiu constantes reclamações em relação a concorrência enquanto que a informal na grande maioria dos entrevistados não a consideraram como um problema em si, mais como algo que sempre vai está presente no
mercado.

Conclusões
Tanto o comércio formal quanto o informal na cidade de Buriticupu-MA, não procuram
suporte administrativo para seu negócio. Os empreendedores que afirmam ter controle
de suas despesas, em sua maioria dizem fazê-lo ainda na forma de anotações (caderno).
Quanto ao uso de novas tecnologias discreta e timidamente estão vencendo esta barreira. Ainda existe um paradigma a ser quebrado quanto à dimensão (estrutura física) e
o que deve ser considerado como empresa, empreendimento, pelo comerciante local.
Mesmo com a reclamação de falta de qualificação, os mesmos não saem da zona de conforto em busca de mudar esta realidade.
A pesquisa trouxe à tona fatos que devido ao grande avanço tecnológico e rompidos os
limites de distância acreditava-se não mais existir. O que deixou margem para a construção de extensões.
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Resumo
As políticas públicas voltadas para a juventude possuem uma vida entrando na pré
-adolescência, e, portanto, muito a aprender e desenvolver. O presente trabalho tem
por objetivo analisar a abrangência das atividades desenvolvidas pelo poder público
municipal de Buriticupu ao amparo dos seus jovens. Identificando quais os programas
promovidos, os critérios de escolha de quem irá participar, onde funcionam e qual o
benefício que trará ou vem pontuando, bem como é o papel do poder público para a sua
atuação. Procurou-se conhecer qual o entendimento que a população possui quanto à
aplicabilidade destas políticas públicas e o que fazer para ampliar estes benefícios. Os
meios de promoção das políticas públicas em Buriticupu não revelam uma qualidade,
apesar de seus coordenadores informarem que utilizam vários veículos de comunicação o que ficou evidente é que o que funciona na verdade é o boca a boca, um jovem
informa o outro dos programas e o convida para também fazer parte. A divulgação nas
escolas e a “busca ativa”, que é quando os orientadores saem as ruas em busca de jovens
é outra forma de captação que fora informada pelos coordenadores do PROJOVEM, que
hoje compõem os Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Neste
trabalho procurou-se destacar também os benefícios que são ofertados aos jovens do
município através de outros programas sociais de políticas públicas, neste momento a
abordagem nas bolsas estudantis (auxílio transporte, moradia e alimentação) que tem
como contrapartida está matriculado e assistindo aulas, mais importante que o financeiro é a instrução.
Palavras-chave: Benefícios; Gestão Pública; Jovens; Políticas Públicas.

As políticas públicas para a juventude são a totalidade de ações, metas e planos que
os governos (nacional, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da
sociedade jovem e o interesse público. A juventude constituiu um flanco importantíssimo à nação, e para a sociedade buriticupuense não é diferente, o que faz com que
depositemos as maiores esperanças de vivermos em um mundo melhor no futuro, por
outro lado, é também neste segmento, de 15 a 29 anos, que infelizmente encontramos a
ocorrência dos principais problemas da atualidade, como por exemplo: usuários de álcool, cigarros e drogas ilícitas e tornam-se causadores e vítimas de acidentes de trânsito
dentre outros males.
Os jovens também são os que mais sofrem com o desemprego e os que entram para a
criminalidade, no portal G1 de Notícias da Globo uma reportagem de 2010, informa
justamente isso “Estudos apontam que deve haver ressalvas na criminalização precoce
dos jovens e que políticas de repressão focadas para essa faixa etária, sem cuidados,
tende a favorecer a conduta errada da juventude”, isto tudo ocorre devido à negligência
por parte da sociedade e das autoridades competentes. Esta grande contradição entre
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a esperança nas novas gerações e a triste realidade urbana encontrada nas estatísticas
gera a necessidade de que o poder público e a sociedade civil definam planos e ações
direcionadas a proteger, capacitar e gerar oportunidades aos jovens, de modo a mudar
estes números.
De acordo com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), que esta ligada diretamente a
Secretaria-Geral da Presidência da República:
No Brasil, as demandas juvenis entraram apenas recentemente na agenda das políticas
públicas. Ganharam força a partir de 2005, com a implementação da Política Nacional
de Juventude (PNJ), o que nos permitiu registrar, em quase uma década, avanços importantes, como o aumento do número de jovens no ensino superior, a retirada de milhões
deles das condições de miséria e pobreza e a criação de mecanismos de participação
social, a exemplo dos Conselhos e Conferências Nacionais. (SNJ, http://secretariageral.
gov.br/atuacao/juventude/politica-nacional. Acesso em 07 jul 2015)
Esta afirmação da SNJ aponta progressos na área da inserção de jovens nas universidades e saídas do universo da miséria, trata-se de uma fala generalizada, o que se
pretende é identificar estes benefícios na cidade de Buriticupu, e o que poderá ser feito
para ampliar as atividades a este público jovem, e se de fato condiz com os registros do
cenário nacional.

Metodologia
A investigação contou com um questionário aplicado aos jovens envolvidos em programas sociais (PROJOVEM, PROUNI, PROEJA, BOLSA FAMILIA, PRONATEC) e também à
Gestão Pública junto as Secretarias de Ação Social, Planejamento e Educação, na cidade
de Buriticupu, o número de participantes foi caracterizado no quantitativo de 100 atores, compreendendo (jovens, órgãos públicos e pesquisadores). A pesquisa bibliográfica
trouxe embasamento científico e serviu como instrumento de comprovação ou contestação dos resultados destas políticas públicas voltadas para os jovens.

Resultados e Discussão
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Dificuldades no quesito horário e disponibilidade dos funcionários públicos, em atender-nos e, também, por parte dos jovens participantes dos programas, pois os mesmos
faltam com regularidade.

172

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
O programa conta com dois pólos no município e, estão localizados de forma estratégica
para cobrir um raio maior no município, contudo, os imóveis onde o programa funciona são alugados, ou seja, dependendo do gestor podem mudar de local. Atualmente são
atendidos cerca de 200 a 250 jovens.
A triagem dos jovens é feita nas escolas e também do que eles denominam como “busca
ativa”, ou seja, os orientadores do SCFV saem às ruas em busca de jovens para participarem do programa, além também de carros de som, rádio e panfletagem como meios
de divulgação do SCFV como ratifica a coordenadora.
Ao considerar que no Brasil temos recesso escolar no meio do ano, e que faz parte do
calendário, uma cultura já definida, este programa chama a atenção por não seguir
este padrão, durante as férias escolares do meio do ano ele continua ativo, a explicação
é simples e racional, uma vez que estes jovens ficarão sem atividade, tempo ocioso, e

assim propenso a permanecer pelas ruas correndo os perigos diversos, também são
oferecidos aos usuários do programa cursos profissionalizantes, tais como: curso básico
e avançado de informática
De acordo com os usuários do sexo masculino, dos 42 entrevistados, 23 deles participam
também do programa bolsa família, mas nem todos recebem o benefício do SCFV, pois
apenas 38% dos usuários relataram que recebem a bolsa de auxílio do SCFV, já 51% dos
usuários disseram que recebem e 11% nos relataram não saber acerca disto.
Sobre como os usuários conheceram o programa, 89% deles nos relataram que foi através de amigos e 11% conheceram através da “busca ativa”, ou seja, os orientadores do
SCFV saem às ruas em busca de jovens para participarem do programa.
De acordo com as usuárias do sexo feminino, das 28 entrevistadas, 92% delas nos relataram ser participante também do programa bolsa família e apenas 8% delas são apenas
participante do SCFV.
Com relação ao grau de instrução dos pais das usuárias, 43% não terminaram o ensino
fundamental, e 57% deste total de pais era analfabeto. Reafirma-se aqui a necessidade
destes jovens em ajudar na renda de casa.
Questionadas sobre como conheceram o programa, 81% das entrevistadas disseram
que foi através de amigos que tiveram o primeiro contato a cerca do SCFV; 11% conheceram na escola e 8% conheceram através da “busca ativa”.
Com o intuito de enriquecer ainda mais este projeto, partimos a analisar os programas
que são oferecidos pelo governo Federal, mas que os participantes que usufruem deste
benefício são da rede municipal de Buriticupu-MA, com isso analisamos também como
são desenvolvidos alguns outros programas no município. Neste momento, entrevistouse o Psicólogo e a Assistente Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA campus Buriticupu.
Bolsas estudantis (auxílio transporte, moradia e alimentação)

Segundo a Assistente Social, o principal objetivo das bolsas estudantis é a permanência
dos alunos na Instituição até o término do curso, pois muitos alunos necessitam de ajuda
financeira para se manter frequente no Instituto.
Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja)
O programa PROEJA tem como objetivo a oferta de cursos profissionalizantes para jovens
e adultos que não tiveram oportunidade de estudar o ensino fundamental ou ensino médio na idade regular. Os critérios para participarem do programa é ser maior de 18 anos
e ter terminado o ensino fundamental. O programa é divulgado, principalmente, nas
escolas municipais que também trabalham com a Educação de Jovens e Adultos – EJA.
Como forma de combater esta evasão, o IFMA desenvolve palestras acerca da importância de terminar o ensino médio, integrado a um curso profissionalizante. Cabe também
ao professor motivar e ter um cuidado especial com essa modalidade de ensino, pois os
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As bolsas estudantis (auxílio transporte, moradia e alimentação), cujos valores são de R$
80,00, 240,00 e 80,00, respectivamente, tem duração de 8 (oito) meses e, para ter direito
durante todo esse período, os bolsistas tem que ter frequência de no mínimo 75%, além
de apresentam recibos para comprovação dos gastos das bolsas.
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mesmos requerem um pouco mais de cuidado na hora do ensino. A partir disto, fomos
às pesquisas em campo, onde procuramos saber como funciona os programas federais,
mas que tem como beneficiários os jovens do município.
Indagadas sobre a importância do programa em suas vidas, as mesmas foram claras em
suas respostas e responderam conforme elas acreditavam, destacando-as:
Aprendizado, pois conhecimento sempre é importante;
Motivação para cursar uma faculdade e/ou outros cursos profissionalizantes;
Oportunidade de concluir o ensino médio;
Oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, devido ao curso profissionalizante;
Perspectiva de melhoria de vida através do programa.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Quadro 1: Distribuição da Demanda de Cursos Ofertados. IFMA.
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo
Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir,
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica
no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público.
(Ministério da Educação - MEC. Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec. Acesso em 10 jul. 2015)
O programa, no município, ficou na responsabilidade IFMA, campus Buriticupu, além
de atender a demanda local, também é responsável pelos municípios de Arame-MA e
Bom Jesus das Selvas-MA, em parceria com governos estadual e municipal.

Quadro 2: Previsão de Cursos Ofertados. IFMA, 2015.
O IFMA, em 2014, ofertou diversos cursos técnicos e de formação continuada que atendessem a demanda e adequasse à realidade local e dos municípios que é de sua responsabilidade, conforme mostra o quadro 1 ao lado:Em relação ao ano de 2015, o Coordenador relatou que ainda não tem nada concreto sobre o programa, mas sim uma previsão
dos cursos que serão ofertados, além dos quantitativos de vagas, conforme mostra o
quadro 2 ao lado:

Conclusão

É perceptível a mudança que o programa trouxe na vida destes participantes, sobretudo,
no que diz respeito à motivação das mesmas em terminar o curso e partir para um
desafio ainda maior, seja entrar no mercado de trabalho ou ingressar em uma faculdade.
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175

Ministério da Educação-MEC. O que é o Pronatec? Disponível em <http://pronatec.mec.
gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec>. Acesso em 10 jul 2015.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Secretaria Nacional de Juventude – SNJ da Secretaria-Geral da Presidência da República, 2010. Política Nacional de Juventude. Disponível em: <http://secretariageral.gov.
br/atuacao/juventude/politica-nacional>. Acesso em 09 jul. 2015.

176

UMA EXTENSÃO PARA A FERRAMENTA MACP: GERAÇÃO DE
PSEUDOCÓDIGO EM PORTUGUÊS ESTRUTURADO A PARTIR DE
FLUXOGRAMAS
Jairo Renan Macedo Portela1; Daniel Lima Gomes Júnior2; Ulysses Santos Sousa3;
1

Estudante do Curso Técnico em Informática - IFMA; E-mail: jrenan128@gmail.com;

2

Professor de Informática - IFMA - Campus Imperatriz; E-mail: daniellima@ifma.edu.br;

3

Professor de Informática - IFMA - Campus Buriticupu; E-mail: ulyssessousa@ifma.edu.br;

Resumo
A disciplina Lógica de Programação é a base para a maioria das disciplinas de um curso
de programação. No entanto, percebe-se que muitos alunos têm muita dificuldade em
aprender esta disciplina e os índices de reprovação são muito altos. Tradicionalmente,
como auxílio no ensino de lógica de programação utiliza-se algoritmos na forma de
pseudocódigo. No Brasil, o pseudocódigo mais utilizado é conhecido como português
estruturado. A partir do aprendizado da lógica de programação com o auxílio do português estruturado, o aluno pode, então, se preocupar em aprender a sintaxe e as demais
particularidades de uma linguagem de programação. A ferramenta MACP foi desenvolvida para ser um auxílio no ensino de lógica de programação. Atualmente, nesta
ferramenta é possível que o aluno escreva o pseudocódigo em português estruturado
e, a partir dele, é gerado um código nas linguagens C++ ou Java utilizando as etapas de
compilação. Após a geração do novo código, é possível executar o programa. No entanto,
muitos alunos têm dificuldades de aprender a lógica de programação utilizando pseudocódigo e, como alternativa, utiliza-se em paralelo, algoritmos em fluxogramas. Os
fluxogramas são algoritmos representados por figuras geométricas, que indicam a ação
que será executada, e por setas que indicam o fluxo das ações. O objetivo deste projeto
é propor uma extensão para a ferramenta MACP que permita que o aluno construa fluxogramas e a partir desses fluxogramas sejam gerados os pseudocódigos em português
estruturado. Assim, a partir dos fluxogramas também será possível gerar códigos na
linguagem Java e C++.

Introdução
O aprendizado em lógica de programação é um requisito importante para profissionais
das várias subáreas de informática. Tal habilidade envolve, na verdade, estimular e
desenvolver a capacidade própria de resolver problemas.
Essa necessidade de formação profissional voltada para a solução de problemas deve
ser refletida no ensino das disciplinas introdutórias de um curso de informática. É importante deixar claro que o foco das disciplinas de introdução à programação e lógica
de programação não deve estar focada no simples aprendizado da sintaxe e semântica
de uma linguagem de programação, mas em como fazer uso de algoritmos para a confecção de soluções de problemas.
Apesar do claro objetivo, é difícil segui-lo à risca porque nessa fase introdutória os alunos precisam não apenas assimilar a lógica de como construir algoritmos, mas também
expressar isso através de uma linguagem de programação formal, o que acaba requisitando um esforço adicional que pode esconder o verdadeiro foco. Uma estratégica
coerente para evitar isso é fazer uso de uma linguagem que seja simples, concisa, direta
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e fácil de aprender. Várias linguagens surgiram com essa motivação, como é o caso de
Pascal e Logo.
Uma crítica comum a esse modelo de ensino é o que dessa forma os alunos acabam
usando de algum esforço para aprenderem uma nova linguagem que jamais será usada
profissionalmente. Essa não parece ser uma argumentação válida por algumas razões.
Em primeiro lugar, a escolha adequada de uma linguagem para ensino introdutório
envolve assegurar que o grau de esforço necessário para seu aprendizado é pequeno
o bastante para ser considerado desprezível em longo prazo. Em segundo lugar, dada
a miríade de linguagens de programação existentes e como novas tecnologias fazem
sumir antigas num ritmo acelerado, é difícil trabalhar com uma linguagem que asseguradamente todos os alunos venham aplicar profissionalmente anos mais tarde, quando formados. Enfim, uma restrição ainda mais importante com relação a linguagens
comerciais envolve o ensino de muitos detalhes e especificidades que podem torná-las
proibitivas, dado o limite imposto pela carga horária de um semestre de curso.
Este trabalho visa apresentar e proporcionar uma extensão à ferramenta MACP – Compilador Portugol (MACP, 2014), desenvolvido com o objetivo de apoiar disciplinas introdutórias de lógica de programação por meio do uso da pseudolinguagem “português estruturado” (VILARIN, 2005). O Português Estruturado também é conhecido como
Portugol. Adicionalmente, a ferramenta permite a execução do código desenvolvido,
inclusive em modo de depuração, e também sua tradução para C++ e Java. A extensão
proposta é incluir a geração de pseudocódigo “português estruturado” a partir de fluxogramas. Esta extensão à ferramenta MACP proporcionará um aprendizado mais rápido
do aluno em relação à Lógica de Programação. Ao permitir que o aluno acompanhe de
que forma um programa escrito em português estruturado, gerado a partir de um fluxograma, é mapeado em duas das linguagens clássicas de programação, seu aprendizado
nestas linguagens e sua migração para novas linguagens com cunho mais comercial é
deveras facilitada.

Metodologia
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Esta seção apresenta as principais ferramentas e os métodos que foram utilizados na
execução deste trabalho.
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Algoritmo - É um conjunto de instruções em uma sequência lógica que levam a solução
de um problema. Os algoritmos são muito associados às disciplinas ligadas à área de
ciências exatas, porém são utilizados em outras áreas com uma conotação diferente.
Pseudocódigo - O pseudocódigo é um algoritmo que utiliza uma linguagem flexível,
intermediária entre a linguagem natural e a linguagem de programação. Pseudocódigo
significa falso código, nome que se deve à proximidade que existe entre um algoritmo
escrito em pseudocódigo e a maneira como um programa é escrito utilizando-se uma
linguagem de programação. No Brasil o pseudocódigo mais comum é chamado de português estruturado ou portugol.
Fluxograma - Os fluxogramas apresentam os algoritmos em uma forma gráfica. Os
fluxogramas são formados por um conjunto de figuras, cada uma com um significado
diferente. Dentro dessas figuras são colocadas as instruções referentes a cada passo do
algoritmo. Para indicar o fluxo de execução são utilizadas setas que ligam as figuras.
Compilador - É um tradutor que traduz o código escrito em uma linguagem para outra linguagem, chamada linguagem objeto, que será interpretada pelo computador. Um

compilador pode ter várias partes: analisador léxico, analisador sintático, analisador
semântico, otimizador e gerador de código.
Linguagem de Programação Java - O Java é uma linguagem de programação que utiliza o paradigma de Programação Orientada a Objetos. Os códigos fontes dos programas
desenvolvidos em Java são compilados para um código intermediário chamado bytecode. O bytecode pode ser executado em qualquer sistema operacional, desde que neste
esteja instalada a Máquina Virtual Java que é responsável pela interpretação e execução
dos bytecodes.
Ambiente de desenvolvimento NetBeans - O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) gratuito e de código aberto para desenvolvedores de software nas linguagens Java, C, C++, PHP, Groovy, Ruby, entre outras. O IDE é executado
em muitas plataformas, como Windows, Linux, Solaris e MacOS. O NetBeans IDE oferece aos desenvolvedores ferramentas necessárias para criar aplicativos profissionais
de desktop, empresariais Web e móveis multiplataformas. O NetBeans está disponível
para download no site https://netbeans.org/downloads.
JHotDraw O JHotDraw define um framework Java para editores de desenho estruturado e para aplicações orientados a documentos (JHOTDRAW, 2011). Os dois modelos
podem ser empregados de forma independente um do outro. O quadro de editores de
desenho estruturados pode ser utilizado para realizar desenho editor para desenhos,
diagramas e desenhos artísticos. Os desenhos podem ser animados e interativos. É possível efetuar uma cópia de um desenho com um modelo de dados, permitindo um editor de desenho estruturado para ser usado como uma interface de utilizador para um
modelo de dados.
A metodologia aplicada neste trabalho foi dividida em várias etapas enumeradas abaixo:
Levantamento bibliográfico dos requisitos necessários para implementação da extensão da ferramenta de compilação Portugol.
Realização de processo de refatoração do código-fonte com adição de padrões de projetos para possibilitar maior qualidade da ferramenta de programação.

Implementação do módulo para fazer a tradução dos fluxogramas criados em pseudocódigo correspondente.
Realização de testes e possíveis correções e/ou melhorias no módulo de interpretação
de fluxogramas.
Adição de opções para que o usuário que construir um fluxograma tenha a possibilidade de visualizar o código correspondente em português estruturado, C++ ou Java.

Resultados e Discussões
O início deste trabalho se deu com o estudo das áreas de compiladores e etapas de
compilação, esta que foi sucedida pela etapa de conhecimento da ferramenta MACP desenvolvida por (Gomes Jr et. al, 2008), com a familiarização com as funcionalidades da
mesma. A Figura 1 apresenta a janela da ferramenta MACP.
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Criação da interface gráfica para permitir a criação de fluxogramas.
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Figura 1: Janela da ferramenta MACP.
Neste mesmo período foram estudadas as técnicas de tradução de pseudocódigo e suas
etapas de compilação. Logo em seguida ocorreu o trabalho de busca, a fim de encontrar
o método para a criação de uma interface para criação e edição de fluxogramas, encontramos o JHotDraw que acabou sendo adotado como ferramenta para a criação da interface gráfica para criação dos fluxogramas. Essa fase consumiu um tempo de domínio
considerável, ocasionada pela escassez de documentação sobre a mesma.
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A interface de criação de fluxograma utiliza o JHotDraw como framework. No entanto,
infelizmente, está fase não foi concluída. Algumas figuras necessárias para a criação de
fluxogramas mais completos ainda precisam sem implementadas ou ajustadas. A Figura 2 apresenta um protótipo da interface de criação de fluxogramas.

180

Figura 2: Interface da versão inicial do projeto.
Visto que a implementação da interface de criação de fluxogramas ainda não está completa, a próxima etapa, que é a tradução do fluxograma para o português estruturado,
ainda está sendo executada em paralelo com a implementação da interface gráfica para
criação de fluxogramas.

Conclusão
O presente trabalho apresenta uma proposta de construção de um módulo de criação
e edição de fluxogramas para ser acrescentado à ferramenta MACP. As etapas deste
trabalho não foram concluídas como planejado. Atualmente o trabalho se encontra em

desenvolvimento por três alunos do IFMA-Campus Buriticupu, em fase de implementação de interface gráfica de fluxogramas e tradução ao português estruturado.
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Resumo
A criação de frangos em sistemas alternativos tem sido desenvolvida por produtores
que objetivam produção de qualidade, com custo mínimo e produto final diferenciado,
tendo em vista a demanda por consumidores interessados em temas como sustentabilidade e bem-estar animal. Dessa maneira objetivou-se realizar um levantamento bibiolográfico sobre os aspectos bioclimáticos e sua influência na produção de aves caipiras.
A bioclimatologia animal definida como a ciência aplicada que estuda os efeitos diretos
e indiretos do clima sobre a produtividade animal, pode e tem contribuído significativamente para minimizar os efeitos dos intempéries climáticos, uma vez que relaciona a
relação direta do animal com o meio em que está sendo explorado. Em climas tropicais
e subtropicais os valores de temperatura e umidade relativa do ar são restritivos ao
desenvolvimento, à produção e à reprodução dos animais. O ambiente externo, que é
composto pelas variáveis climáticas e sociais, atua sobre o animal positiva ou negativamente, e esse reage, dentre outros mecanismos biológicos, morfológicos e fisiológicos,
através do seu comportamento afetando diretamente sua produção.
Palavras-chave: Bioclimatologia; Comporatmento Animal; Frangos de Corte; Produção
Animal.

De acordo com Barbosa et al. (2012), a criação de galinhas caipiras está presente em
mais de 90% das propriedades rurais do Brasil. No mundo, estas aves são criadas por
pequenos produtores familiares nas áreas rurais, garantindo segurança alimentar e
renda para as famílias e desempenhando um papel sociocultural importante (EEKEREN, et al. 2006).
As aves como todo animal doméstico e ser vivo, encontra-se em ambiente constituído
por um conjunto de condições exteriores naturais e artificiais ou preparadas, que sobre
ele exerce a sua atuação. Com avanços genéticos e gerenciais no que diz respeito aos
sistemas de produção animal é indispensável uma condição ambiental adequada para
que estes possam expressar o seu máximo produtivo, associado ao seu bem-estar.
Dessa maneira, a bioclimatologia animal definida como a ciência aplicada que estuda
os efeitos diretos e indiretos do clima sobre a produtividade animal, pode e tem contribuído significativamente para minimizar os efeitos dos intempéries climáticos, uma
vez que relaciona a relação direta do animal com o meio em que está sendo explorado
(PEREIRA & MIRANDA 1979).
Os aspectos sociais, principalmente os baseados no comportamento das aves, tornam-se
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cada vez mais evidentes na exploração avícola moderna, face à importância do ambiente em que as aves estão sujeitas (PEREIRA, et al. 2005). Campos (2000) considera
fundamental a identificação de fatores responsáveis pelo bem estar das aves, uma vez
que a exploração avícola atual, fundamentalmente, é baseada na mudança de comportamento das aves.
Dessa maneira objetivou-se realizar um levantamento bibiolográfico sobre os aspectos
bioclimáticos e sua influência na produção de aves caipiras.

Metodologia
Realizou-se um levantamento bibiolográfico sobre os aspectos bioclimáticos e sua influência na produção de aves caipiras.

Resultados e Discussão
Caracterização climática do Maranhão
No Maranhão ocorrem três tipos de clima: o tropical superúmido de monção, o tropical
com chuvas de outono e o tropical com chuvas de verão. Os três apresentam regimes
térmicos semelhantes, com médias anuais elevadas, que variam em torno de 26 ºC, mas
diferem quanto ao comportamento pluviométrico. O primeiro tipo, dominante na parte
ocidental do estado, apresenta os totais mais elevados (cerca de 2.000 mm anuais); os
outros dois apresentam pluviosidade mais reduzida (de 1.250 a 1.500mm anuais) e estação seca bem marcada, e diferem entre si, como seu próprio nome indica, pela época
de ocorrência das chuvas (NIMER, 1989).
Aspectos bioclimáticos para exploração de frangos de corte
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Segundo Menegali et al. (2010) diversos fatores podem afetar o desempenho animal,
dentre eles, as instalações, o manejo e o ambiente. É sabido que frangos de corte necessitam do ambiente termicamente confortável para expressar todo o seu potencial,
para tanto, necessitam permanecer sob valores adequados de temperatura e umidade
para cada fase tem em média sua temperatura ideal. E quando as condições de conforto
térmico não atendem as necessidades das aves, pode-se obter resultados diferente do
esperado (WELKER et al., 2008).
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Em climas tropicais e subtropicais os valores de temperatura e umidade relativa do ar
são restritivos ao desenvolvimento, à produção e à reprodução dos animais (OLIVEIRA,
et al., 1995). De acordo com Menegali (2010) e Cassuce et. al., (2013) a temperatura de
conforto térmico dos animais na primeira semana de vida varia entre 32°C a 34°C, na
segunda varia de 28 °C a 32 °C e na terceira varia de 26 °C a 28 °C. Enquanto, a umidade
relativa do ar varia de 50 a 70% e a velocidade do vento entre 2,29 e 2,41 m s-1.
A faixa de temperatura ambiente dentro da qual o animal mantém a sua temperatura
do corpo sem necessidade do mecanismo termorregulador é chamada zona de conforto
térmico (ZCT). O equilíbrio térmico processa-se naturalmente. Os valores mínimos e
máximos dessa faixa, influenciados por outros fatores do clima, variam nas diversas
espécies domésticas (MEDEIROS & VIEIRA, 2013).
Influência dos Aspectos Bioclimáticos em frangos de corte
A ave adulta é um animal que se adapta melhor a ambientes frios, pois seu sistema termorregulador é mais adequado para reter calor que para dissipá-lo. Segundo Macari

et al. (1994), no frio as aves procuram manter a homeotermia através de aumento na
produção de calor e na redução de perdas; no calor, o processo é invertido. Os frango de corte apresentam grandes quantidades de músculo branco com poucas mitocôndrias, pequena vascularização e baixa capacidade calorigênica e, portanto, vulneráveis
à grande variação de temperatura.
Quando exposta ao estresse térmico, por elevadas temperaturas, a ave apresenta diminuição no consumo de ração e, em consequência, redução no ganho de peso e pior
conversão alimentar (MÜLLER,1982; NÄÄS, 1989). A redução de consumo alimentar diminui os substratos metabólicos ou combustíveis disponíveis para o metabolismo reduzindo, desta forma, a produção de calor (TEETER & BELAY, 1993).
Ainda segundo Brossi et al. (2009) o aumento da temperatura do ambiente leva à diminuição da capacidade da ave em dissipar calor e ao consequente desequilíbrio ácidobase, denominado alcalose respiratória. Medeiros et al. (2005) afirma que em condições
severas de calor, o animal aumenta, consideravelmente, o consumo de água, as fezes
ficam líquidas e ocorre aumento da umidade na cama, com conseqüente redução de seu
poder de absorção, elevando as concentrações de amônia no ar, que pode atingir níveis
perigosos. Com a permanência dessas condições, o animal apresenta polipnéia e pode
chegar à morte.
A capacidade das aves de dissipar calor diminui à medida que a temperatura ambiente
e a umidade relativa se elevam acima da zona termoneutra; como resultado, a temperatura corporal da ave sobe e logo aparecem os sintomas do estresse calórico. No verão, as aves procuram dissipar calor, através de mecanismos evaporativos (cutâneos e
respiratórios). Respostas fisiológicas são também evidenciadas, como: a queda da asa,
aumento de área superficial (crista e barbela), erição das penas (arrepiar) e outras. As
aves podem aumentar drasticamente a freqüência respiratória e ventilar, de forma eficaz, as vias aéreas superiores (CURTO, et al., 2007).

Curtis (1983) classifica modificações ambientais em dois tipos: as primárias e as secundárias. Modificações ambientais com o galpão avícola propriamente dito e que permitem proteger a ave durante períodos em que o clima se apresenta extremamente quente ou frio, ajudando-a a aumentar ou reduzir sua perda de calor corporal. Podem ser
citadas como principais as coberturas para sombra, os quebra-ventos, a utilização de
ventilação natural, todos os tipos e dispositivos de fechamento, ou seja, as cortinas, as
alvenarias e também o paisagismo circundante. As modificações primárias correspondem ao acondicionamento térmico natural.
As modificações secundárias estão relacionadas com o manejo do microambiente interno das instalações. Geralmente envolvem um nível mais alto de sofisticação e compreendem processos artificiais de ventilação, aquecimento e refrigeração. Há aspectos
positivos nessa classe de modificações, tais como um melhor aproveitamento de espaço
físico e de mão-de-obra, apesar de maior consumo de energia e maior custo de implantação do projeto. As modificações secundárias, contudo, devem vir apenas após esgotados todos os recursos das modificações primárias e quando se pretende aumentar a
densidade de alojamento de animais (Curtis, 1983).
Uma das consequências que advêm da climatização do galpão, para se evitar o estresse
calórico, é o consumo de energia elétrica, uma vez que os equipamentos de climatização, passam a funcionar com maior frequência, aumentando o consumo de energia
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elétrica. Esta energia, utilizada nos galpões para alimentação, iluminação e, principalmente, manutenção do conforto térmico animal, tem extrema importância na quantificação de custos de produção, relativamente aos equipamentos que são utilizados e à
sua relação benefício/custo, no que diz respeito ao consumo de energia elétrica. (BAÊTA
& SOUZA, 1997). Welker et al., (2008) a firmam que a associação de ventilação forçada
com nebulização influencia positivamente as condições ambientais de aviários e permite a redução da temperatura corporal das aves.

Conclusão
Os princiais fatores ambientais que influenciam na produção de aves de corte em ambientes tropicais são temperatura e umidade, sendo as modificações secundárias ventilação, aquecimento e refrigeração as ferramentas mais utilizadas para minimizar o
feito destes fatores sobre os animais.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênicas e sanitárias de camarão
salgado e seco comercializado em Caxias, MA. Para início das análises realizou-se um levantamento dos locais que comercializam camarão salgado e seco. Após a identificação
dos pontos de comercialização, foi realizado um cadastro dos comerciantes deste alimento para verificar as condições higiênicas de armazenagem e comercialização. Após
esta etapa, foram sorteados randomicamente os pontos de comercialização e identificados para fins de pesquisa como “B1”, “B2”, “B3” e “B4” para aquisição das amostras e
determinação do número mais provável de coliformes a 35ºC e 45ºC, pesquisa de Salmonella spp, quantificação de Staphylococcus coagulase positiva e bactérias heterotróficas
aeróbias mesófilas. O resultado obtido através do checklist foi 80% insatisfatório e 20%
satisfatório, de acordo com a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004. Os valores obtidos
para coliformes a 35ºC e 45ºC variaram de <3,0 a 3,0 NMP/g. As contagens de bactérias
mesófilas variaram de 1x105 a 7,4x106 UFC/g e a legislação não estabelece padrões limites para esse grupo. A contagem de Staphylococcus coagulase positiva variou de 1,4x105
e 3,2x105 UFC/g, estando todas as amostras em desacordo com a legislação vigente. Salmonlella spp não foi isolada. Após as análises, foi realizado um treinamento em higiene
e segurança alimentar e em Boas Práticas de Manipulação para os comerciantes deste
produto. De acordo com a legislação vigente, as amostras de camarão encontram-se
impróprias para o consumo por apresentar Staphylococcus coagulase positiva acima do
limite máximo tolerável.

Introdução
Os pescados salgados e secos são facilmente encontrados em mercados varejistas expostos ao ar livre. Isto significa que, em ambientes de feiras-livres, os produtos alimentícios
são mais expostos à contaminação, devido à forma como estão expostos para venda e de
manipulação inadequadas, tornando mais propício à incorporação de matérias estranhas no alimento (ALMEIDA et al., 2011).
Para garantir a conservação do produto, é comum a utilização de processos complementares como a secagem e/ou refrigeração (NUNES e PEDRO, 2011). O processo de secagem
consiste na remoção da água e é usado como um método de conservação de alimento.
A importância do monitoramento da contaminação permite identificar a ocorrência
de procedimentos inadequados que podem comprometer a qualidade dos alimentos,
permitindo o controle e redução dos riscos gerados à saúde do consumidor, além de auxiliar na criação de medidas higiênico-sanitárias, propiciando a obtenção de alimentos
saudáveis (ALVES et al.,2002).
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Para avaliar as condições higiênicas e sanitárias dos produtos alimentícios, a legislação
vigente (BRASIL, 2001) estabelece limites máximos permitidos para coliformes a 35ºC e
a 45ºC, Staphylococcus coagulase positivo e Salmonella spp. Deste modo, o objetivo deste
trabalho é avaliar a qualidade higiênica e sanitária do camarão salgado e seco comercializado na cidade de Caxias (MA).

Metodologia
Avaliação das condições higiênicas de comercialização
A avaliação da qualidade higiênica de produção, armazenamento e comercialização foram realizados através da aplicação de um checklist de acordo com as recomendações
da RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002) e RDC nº 216 de 15 de setembro
de 2004 (BRASIL, 2004).
Obtenções de amostras
Para início das análises, realizou-se um levantamento dos locais que comercializam camarão salgado e seco em Caxias, MA. Após a identificação dos pontos de comercialização, foi realizado um cadastro dos comerciantes para verificar as condições higiênicas
de produção, armazenagem e comercialização no varejo. Após esta etapa, foram sorteados randomicamente os pontos de comercialização e identificados para fins de pesquisa
como “B1”, “B2”, “B3” e “B4”, onde a inicial B indica os locais utilizados para aquisição
das amostras. Estas foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos estéreis lacrados, identificados e transportados em recipientes isotérmicos contendo gelo reciclável
até o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do IFMA Campus Caxias para
determinação do número mais provável de coliformes a 35ºC e 45ºC, pesquisa de Salmonella spp, quantificação de Staphylococcus coagulase positiva (BRASIL, 2001) e bactérias
mesófilas.
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As amostras foram homogeneizadas em homogeneizador tipo Stomaker. Após, 25g de
cada amostra foram pesadas e transferidas para 225 mL de água peptonada 0,1%, obtendo assim a diluição 10-1. Em seguida foram realizadas as diluições decimais seriadas
consecutivas 10-2 e 10-3. Foram realizadas as análises para determinação do número
mais provável de coliformes a 35ºC e a 45ºC (NMP/g), quantificação de Staphylococcus
coagulase positiva, bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e pesquisa de Salmonella
spp de acordo com as recomendações descritas na Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003).
Treinamento em higiene e segurança alimentar
O treinamento em Higiene e Segurança Alimentar e em Boas Práticas de Manipulação
e Conservação do Produto foram realizadas no final das análises no auditório do IFMA
Campus Caxias.
Resultados e Discussão
Os supermercados e mercado central adquirem seus produtos de empresas fornecedoras localizadas nas cidades de São Luís, MA e Salvador, BA, sendo o transporte realizado
através de caminhões frigoríficos. Nos supermercados, o pescado fica estocado a temperatura de -21ºC a -10ºC antes de ser exposto à venda. O “B3” faz a estocagem em um
depósito dentro de suas instalações.

No quesito higienização, os pontos “B1” e “B2” apresentavam ilhas de congelamento
e o chão sujos, além dos preços incorretos. Já os “B3” e “B4” se encontravam com boa
apresentação, limpos e organizados. Em nenhum dos estabelecimentos foi notada a presença de animais. Com relação à higienização dos funcionários, no “B3” observou-se
que todos usavam uniformes adequados e limpos. No “B1”, “B2” e “B4” os funcionários
não usavam luvas e máscaras e os aventais se encontravam sujos. Em todos os pontos
avaliados, o comércio se destinava também a outros tipos de pescados.
Com relação às condições higiênicas do mercado, os balcões eram de azulejos, contendo
pia com torneiras e água encanada, não sendo observada a presença de banheiros e
lixeiras próximas. No entanto, a higienização nos “B1” e “B2” era precária, com muitas
escamas no chão e sangue sobre a mesa dos demais pescados comercializados com o
camarão. De maneira geral, as instalações físicas dos Supermercados e Boxes, se encontraram parcialmente em desacordo com a legislação, visto que alguns itens analisados
não atendiam às especificações legais, sendo o Mercado o mais crítico.
Com base nas respostas do checklist, o resultado foi 80% insatisfatório e apenas 20% satisfatório, como demonstra a Tabela 1, de acordo com a RDC nº 275 de 21 de outubro de
2002. Nenhum ponto de comercialização se enquadrou na categoria “satisfatório” com
mais de 75% quanto ao aspecto higiênico, refletindo a falta de limpeza e sanitização e o
desconhecimento por parte dos manipuladores do produto sobre as medidas de limpeza que devem ser adotadas nos estabelecimentos.

Pontos de coleta

% de sim

% de não

% de N.A.

Regularidade

B1

46,875%

53,125%

0%

Irregular

B2

40,625%

53,125%

6,250%

Irregular

B3

71,875%

18,750%

9,375%

Regular

B4

18,750%

37,500%

43,750%

Irregular

A porcentagem é feita através do questionário checklist, de acordo com a RDC nº 275 de 21 de
outubro de 2002, aplicado sobre as condições higiênicas do camarão comercializado na cidade
de Caxias, onde a quantidade de respostas SIM entre 76% a 100% é considerada satisfatório; entre 51% a 75% regular e abaixo de 50% irregular.

Resultados semelhantes foram observados por Lima e Santos (2014) ao avaliarem os
aspectos econômicos e higiênico-sanitários da comercialização de camarões de água
doce em feiras livres de Macapá e Santana, AP e aos de Freire et. al. (2011) ao avaliarem
os aspectos econômicos e higiênico-sanitários da comercialização do pescado no município de Bragança (PA).
Os resultados das análises microbiológicas para enumeração de coliformes, pesquisa
de Salmonella spp, contagem de mesófilas e quantificação de S. aureus, estão representados na Tabela 2.
Tabela 2: Média dos resultados das análises microbiológicas dos pontos de comercialização de camarão salgado e seco de Caxias, MA

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Tabela 1: Porcentagem de regularidade higiênica dos pontos de comercialização de camarão salgado e seco de Caxias, MA

191

Pontos de Col. 35º C Col. 45º C
coletas
(NMP/g) (NMP/g)
B1
B2
B3
B4

3,0
3,0
<3,0
<3,0

<3,0
3,0
<3,0
<3,0

Bactérias
Mesófilas
(UFC/g)
7,4x106
1x105
3,5x106
2,6x106

Staphylococcus
coagulase positiva
(UFC/g)
1,4x105
3,2x105
2,3x105

Salmonella
spp
Aus
Aus
Aus
Aus

NMP/g = número mais provável por grama; UFC/g = unidade formadora de colônia por grama;
Aus = Ausência em 25g de alimento.

A contagem de bactérias mesófilas das amostras de camarão salgado e seco variou de
1x105 a 7,4 x 106 UFC/g. Apesar da legislação brasileira, em sua Resolução RDC nº 12, de
02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001), não
estabelecer parâmetros para a contagem padrão em placas de microrganismos heterotróficos aeróbios mesófilos, autores como Silva (2010), relatam que produtos com contagens entre 105 e 106 UFC/g não apresentam qualidade microbiológica e, desta forma são
considerados impróprios para o consumo (SILVA et al., 2010).
Diferindo do presente trabalho, Santos et al. (2011), ao avaliarem a qualidade microbiológica de 30 amostras de camarão salgado e seco comercializado em feiras livres na
capital e cidades do interior da Bahia, relataram baixas contagens de microrganismos
mesófilos, tendo apenas 17% das amostras apresentado contagens acima de 105 UFC/g.
Com relação à presença de bactérias do grupo dos coliformes, observou-se baixa contaminação. Os valores encontrados foram de <3,00 a 3,0 NMP/g, sendo detectada a presença de Escherichia coli. O fato da pouca contaminação de origem fecal sugere a eficiência
do processamento e manipulação do produto, uma vez que os microrganismos deste
grupo têm seu crescimento inibido pela ação do sal e pela redução da atividade de água
(ALMEIDA FILHO et al., 2004).
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Em concordância com o presente trabalho, Almeida Filho et al. (2004), analisando a qualidade microbiológica do bacalhau salgado e seco comercializado no município de Niterói,
RJ, também observaram à presença de E. coli, enquanto Mouchrek Filho et al. (2002) verificaram a ausência de coliformes a 45°C em todas as amostras de pirarucu (Arapaima
gigas) salgado e seco, comercializado em feiras livres na cidade de Manaus-AM.
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Os resultados obtidos para Staphylococcus coagulase positiva variou entre 1,4x105 e
3,2x105 UFC/g. Albuquerque et al., (2006) ao analisar Staphylococcus coagulase positiva
em camarão sete-barbas comercializado na feira-livre de pescado do Mucuripe, Fortaleza, CE, observou que em 30% das amostras de camarão coletadas foram confirmadas
a presença de Staphylococcus coagulase positiva com contagens que variaram entre
2x102 UFC/g a 1x104 UFC/ g. Resultado semelhante ao encontrado no presente trabalho.
Contrariando os resultados desta pesquisa, Albuquerque e Vieira (2004), pesquisando a
presença de Staphylococcus coagulase positiva em camarão marinho, não encontraram,
em nenhuma das 80 amostras analisadas, contaminação pela bactéria.
Baseado nisso, constata-se que, apesar da salga e secagem serem métodos de conservação eficientes na redução da carga microbiana, ainda assim, é importante a fiscalização
do pescado salgado e seco comercializado em todo o país, por parte das autoridades da
vigilância sanitária. Recomendam-se medidas corretivas, por meio de um treinamento
em higiene e segurança alimentar e em Boas Práticas de Manipulação para os comerciantes para que haja melhorias na qualidade do produto destinado a alimentação humana, diminuindo o risco de contaminação pelo consumo do mesmo.

CONCLUSÃO
De acordo com a legislação vigente, as condições higiênicas e sanitárias do camarão
salgado e seco comercializado em Caxias, MA, são insatisfatórias e encontra-se impróprio para o consumo, visto que os valores encontrados para Staphylococcus coagulase
positiva estão acima dos níveis aceitáveis. A implantação de programas de controle de
qualidade, associada ao treinamento dos manipuladores, contribuiria para a melhoria
da qualidade apresentada pelo camarão.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênicas e sanitárias através da
quantificação de Staphylococcus aureus e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas
em mãos de manipuladores, equipamentos, utensílios e bancadas de boxes de comercialização de pescados localizados no mercado público do município de Caxias, MA. Inicialmente foi realizado um levantamento da quantidade de boxes que comercializam
pescados, que após, foram identificados e registrados para controle. Posteriormente,
quatro locais foram sorteados de forma aleatória para coleta das amostras e realização
das análises microbiológicas das mãos de manipuladores, equipamentos, utensílios e
bancadas através do método de esfregaço de superfície com auxílio de swabs estéreis
embebidos em solução salina a 0,85%. Após as coletas, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do IFMA Campus Caxias para
pesquisa de Staphylococcus aureus e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas. Com
base nos resultados obtidos, realizou-se um treinamento no auditório do IFMA Campus
Caxias em higiene e segurança alimentar e em Boas Práticas de Fabricação e Produção.
Palavras-chave: Qualidade; Alimentos; Microbiologia; Saúde Pública.

O pescado pode carrear microbiota patogênica devido às deficiências tecnológicas no
processamento (ALBUQUERQUE et al., 2006; 2007). Deve-se levar em conta também a
higiene dos equipamentos e utensílios que entram em contato direto com o pescado
tornando-se outra importante fonte de contaminação, pois detritos acumulados transformam-se em focos de proliferação de bactérias, que vão contaminar a matéria-prima
(ANDRADE et al., 2002).
Dentre essas bactérias, os Staphylococcus aureus em alimentos podem ser veiculados
por manipuladores e quando encontrados em quantidades superiores 103 ufc/g podem
causar toxinoses para os consumidores (JAY, 2005; CALVET et al., 2010).
A contagem total de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas apesar de indicarem as
condições de higiene das diversas etapas de produção dos alimentos, é útil para medir
as condições da matéria-prima, a eficiência de procedimentos, assim como as condições
de armazenagem e distribuição (HUSS, 1997).
Deste modo, constatamos através de vários estudos, que as condições de higiene de comercialização de produtos de origem animal ainda são precárias em diversas regiões
do país, e que falta o compromisso dos órgãos fiscalizadores em coibir essa ação ou
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até melhorar essas condições através de treinamentos e capacitação dos vendedores.
Portanto, este trabalho objetiva avaliar as condições higiênicas e sanitárias através da
quantificação de Staphylococcus aureus e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas
em mãos de manipuladores, equipamentos, utensílios e bancadas de boxes de comercialização de pescados localizados no mercado público do município de Caxias, MA.

METODOLOGIA
Identificação dos boxes e Avaliação das Condições Higiênicas e Sanitárias
Para avaliar as condições higiênicas e sanitárias dos boxes, foram aplicados “Checklist”.
O “Checklist” utilizado foi resumido, limitando-se a aspectos do estabelecimento, utensílios e equipamento, com base na Resolução Nº 216 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (BRASIL, 2004).
Após a aplicação deste recurso foi realizada a classificação dos boxes, sendo: Satisfatório, Regular e Irregular, quando 76 a 100, 51 a 75 e 0 a 50%, respectivamente, ao atendimento dos itens SIM do “Checklist”, classificação segundo Resolução nº 275 (BRASIL,
2002). Realizou- se então as pesquisas microbiológicas com 3 boxes dos que aceitaram
participar da pesquisa.
Análises Microbiológicas
A avaliação microbiológica das mãos de manipuladores, utensílios, equipamento e bancadas dos boxes foi realizada usando-se o método de esfregaço de superfície utilizando
um swab estéril, em uma área de 25cm2 (SILVA et al., 2010).
Staphylococcus aureus (coagulase positiva)
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Para a quantificação de S. aureus, foi inoculado 0,1 mL das diluições 10-2 a 10-3 nas superfícies de placas contendo agarBaird-Parker acrescido de solução de gema de ovo
50% e telurito de potássio a 0,15% (EggYolk® – Laborclin) e com o auxílio de uma alça
de drigalsk espalhou-se o inóculo por toda a superfície do meio até a completa absorção. Após as placas foram incubadas por 24 a 48 horas a 37º C e logo após, selecionou-se
aquelas que continham entre 20 e 200 colônias para contagem.
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Com as colônias típicas, foram realizadas provas bioquímicas de catalase, coagulase e
coloração de Gram. De cada placa com crescimento, foram colhidas três colônias típicas
inoculadas em tubos, contendo Caldo Infusão Cérebro Coração (BHI), os quais eram incubados a temperatura entre 35-37° C por 24 horas. A partir do subcultivo crescido em
BHI, foi realizado o teste de coagulase livre (Plasma Coagulase EDTA, Coagu-Plasma LB
– Laborclin, Brasil), prova de catalase e coloração de gram (BRASIL, 2003).
Quantificação de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas
Para contagem de bactérias heterotróficas mesófilas, após o preparo das diluições, foram semeados 1,0 mL de cada diluição em placas de Petri estéreis, onde foi vertido 15
a 20 mL de agar padrão para contagem fundido. Realizou-se a homogeneização do agar
com o inóculo e após a solidificação, as placas foram incubadas invertidas a 36±1°C por
48 horas. Os resultados das amostras foram calculados através do Microsoft Excel 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base nas respostas do checklist, 54,54% dos boxes apresentaram resultados de não
conformidade (irregular) e 45,45% conforme (regular) (Tabela 1).

Tabela 1: Perfil higiênico-sanitário dos boxes comercializadores de pescados do mercado público municipal de Caxias, MA.
Boxes
55
88
92
78
64
81
Boxes
56
71
60
93
54

Classificação1
Irregular
Irregular
Irregular
Irregular
Irregular
Irregular
Classificação
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

Porcentagem (%)

54,54%

Porcentagem (%)

45,45%

BRASIL (2004). Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios;higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios; controle integrado de pragas; abastecimento de
água; manejo de resíduos; exposição e comercialização dos produtos.
1

Nenhum box se enquadrou na categoria “satisfatório” quanto ao aspecto higiene, refletindo a falta de limpeza e sanitização e o desconhecimento por parte dos manipuladores de pescados sobre as medidas de limpeza que devem ser adotadas nos estabelecimentos.

Boxes

1
2
3

Mes
(UFC/
cm2)
7,1
5,6
5,8

Bancada
Staphylococcus
coag+
(UFC/cm2)
Aus
3,5
4,3

Mes
(UFC/
cm2)
5,6
5,3
6,0

Balança
Staphylococcus
coag+
(UFC/cm2)
Aus
4,3
3,9

Mes
(UFC/
cm2)
5,1
5,3
5,9

Mãos
Staphylococcus
coag+
(UFC/cm2)
Aus
3,9
3,3

Mes
(UFC/
cm2)
5,6
5,5
5,5

Faca
Staphylococcus
coag+
(UFC/cm2)
Aus
3,6
Aus

Médias transformadas para log10; Mes = bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas; Staphylococcuscoag+ = Staphylococcus aureus (coagulase positiva); UFC/cm2 = unidade formadora de colônia por centímetro quadrado; Aus = Ausente nas amostras.

Na tabela 2, a presença de Staphylococcus aureus (coagulase positiva) foi verificada em
67% das amostras das mãos de manipuladores. Vanzo e Azevedo (2003), Evangelista-Barreto e Vieira (2003), André et al. (2008) identificaram S. aureus de manipuladores de alimentos com índices (75%, 60% e 75%) resultado bastante semelhante ao encontrado na
presente pesquisa, levando-se em consideração os diferentes números de amostragem
utilizados. Andrade et al. (2003) em trabalho similar observaram que 71,9% dos manipuladores apresentaram até 10² UFC/mão de Staphylococcus aureus (coagulase positiva).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os boxes comercializadores de pescado do mercado público de Caxias
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Tabela 2: Média dos resultados das análises microbiológicas das amostras dos equipamentos e utensílios de boxes que comercializam pescados no mercado público de
Caxias, MA.
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encontram-se em desconformidade com a legislação vigente. Percebeu-se também que
os manipuladores de pescados estão sem nenhum preparo técnico-teórico par a realização da atividade de acordo com as normas da RDC nº 216/2004,
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RESUMO
A água é um recurso natural indispensável para a existência dos ecossistemas e das
populações humanas. No entanto, ao longo do tempo, as ações antrópicas têm gerado
a degradação quantitativa e qualitativa desse bem tão necessário à vida, em todas as
suas tipologias, incluindo os mananciais, que são considerados fontes importantes para
o abastecimento público. Dentro do perímetro do Campus do Instituto Federal do Maranhão no município de Caxias-MA, corre o Riacho Lamego, que possui fitofisionomia
de vereda, a qual representa importante papel como bacia coletora, por possibilitar
a manutenção da perenidade de mananciais. Pelo exposto, considera-se necessária a
realização de análise e monitoramento desse corpo hídrico, visando ao estabelecimento
de seu diagnóstico qualitativo. Dessa forma, este trabalho pretende avaliar a qualidade
ecológica da água do Riacho Lamego, por meio da medida bioindicadora Razão EPT
(Ephemenoptera, Plecoptera e Tricoptera) /Chironomidae, que determina a relação entre organismos tolerantes e intolerantes à poluição ambiental. A pesquisa ainda incluirá a avaliação de coliformes fecais para determinação do diagnóstico.
Palavras-chave: Bioindicadores; água; poluição.

O crescimento das Cidades ao longo dos últimos anos é o fator responsável pelo crescimento das atividades humanas sobre o meio ambiente e seus recursos. Em todo o
planeta ecossistemas experimentam as consequências das atividades antrópicas de forma direta ou indireta, exemplos não faltam, desmatamento, contaminação de corpos
hídricos e lençóis freáticos, introdução de espécies exóticas criando uma competição
com espécies nativas e como consequência a diminuição da biodiversidade (GOULART;
CALLISTO, 2003).
São notáveis as consequências causadas pelas atividades do homem no meio ambiente,
portanto é necessário ações que visem a conservação da qualidade desses mananciais,
que garantem o abastecimento de comunidades humanas e o equilíbrio dos ecossistemas.
Para o desenvolvimento de ações de conservação é importante conhecer as condições
em que se encontra o corpo hídrico, uma forma de se obter essa informação é utilizar bioindicadores, os quais podem ser considerados como: ferramentas que, se bem
aplicadas, resumem informações de um determinado local e/ou atividade, facilitando a
comunicação de informações técnicas e científicas tanto para os tomadores de decisão
como para o público em geral (POLETO, 2010, p. 112).
Existem diferentes métricas que se utilizam da comunidade de macroinvertebros bentô-
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nicos para avaliação da qualidade ambiental dos ambientes lóticos entre essas métricas
podemos citar a razão EPT/Chironomidae, a qual leva em consideração a razão entre a
abundância entre os táxons Ephemenoptera, Plecoptera e Tricoptera, cuja maior parte
dos táxons são sensíveis a poluição (POLETO, 2010) e Chironomidae que geralmente são
tolerantes a condições extremas de baixa oxigenação, já que são comuns em ambientes
com forte impacto químico e efluentes domésticos (CETESB, 2004).
Enquanto, a avaliação por macroinvertebrados atendem às dimensões estéticas de lazer
ou ecológicas a avaliação por parâmetros bacteriológicos atendem ao uso para agricultura e consumo doméstico e industrial (BATISTA et al, 2000 apud SILVEIRA 2004).
Nesse sentido a avaliação dos Coliformes fecais (Termotolerantes) é considerada importante decorrente de os mesmos estarem relacionados a microrganismos causadores
de gastroenterites (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). No presente estudo foi
avaliado a qualidade da água do riacho do Lamego através da medida bioindicadora
EPT/Chironomidae e Coliformes fecais.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da água do riacho Lamego
através da medida bioindicadora EPT/chironomidae e coliformes fecais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi realizado no riacho Lamego no município de Caxias, Maranhão, nos seguintes pontos de coleta: próximo as nascentes do riacho Lamego localizado nas proximidades do residencial Eugenio Coutinho, na área do IFMA-Campus Caxias e após.
O clima da região segundo Koopen é do tipo sub-úmido seco, com temperatura média
anual de 27ºC, precipitação pluviométrica entre 1600mm a 2000mm. A vegetação predominante é o cerrado, exibindo variações que vão desde o cerrado ralo até o cerradão, com
alguns trechos entremeados por babaçuais e buritizais (CONCEIÇÃO; RUGGIERI, 2010).
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Os pontos de coleta de água para análises, microbiológica e de macroinvertebrados foram referenciados através do uso de GPS GARMIN Etrex 30, em coordenadas UTM, a
cartografia foi realizada com os softwares ArcGIS 9.3 (Figura 1).
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Figura 1: Bacia do Itapecuru, Caxias (MA), pontos de coletas no riacho Lamego.

Análises de bioindicadores
Foram realizadas coletas para amostragem de macroinvertebrados e para as análises
bacteriológicas foram realizadas coletas por cinco semanas consecutivas, como o recomendado pela resolução CONAMA 274/2000. A coleta da comunidade bentônica de
imaturos de insetos foi realizada com amostrador tipo súber de malha 0,25 mm ou puçá
com tela de nylon de malha de 0,5 mm, material coletado foi transferido para sacos
plásticos e fixado em álcool 70% e etiquetados com os dados de local e data de coleta.
No laboratório, as amostras foram lavadas em água corrente em um sistema com duas
peneiras, a primeira de malha com 2 mm de abertura e a segunda com 0,5 mm, após
a lavagem foi realizada a triagem onde os organismos foram retirados com pinça de
relojoeiro nº 5 de aço. Os espécimes encontrados foram conservados em álcool 70% e
etiquetados. A classificação ao nível de família dos macroinvertebrados foi realizada
com o auxílio de microscópios estereoscópio de acordo com as características taxonômicas presentes através do Manual de identificação de macroinvertebrados aquáticos
do estado do Rio de Janeiro de Mugnai, Nessimian & Baptista (2010) e de Insetos imaturos: metamorfose e identificação de Costa, Ide & Simonka (2006).
A métrica razão EPT/Chironomidae é calculada somando-se os indivíduos de ordem
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (EPT), e esse número é dividido pelo somatório
de EPT mais o total de larvas da família Chironomidae coletados no mesmo local. Por
essa medida, a água apresenta melhor qualidade, quanto mais próxima de (1) for o valor calculado, conforme as classes de qualidade da agua definidas na tabela 1 (STRIDER
et al[200-2]).
Para a análise bacteriológica da água foi utilizado o método dos tubos múltiplos. A quantificação da quantidade de coliformes para essa técnica foi realizada através do método
de simplificação, denominado “Número Mais Provável” (NMP). Os resultados obtidos
nos testes microbiológicos foram comparados com os parâmetros constantes na Resolução CONAMA nº 274/2000 que dispõe sobre a balneabilidade das águas brasileiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Resultados por pontos coletados.
Pontos

EPT

Chironomidae

EPT/Chironomidae

P1

4

468

0,0085470085

P2

12

251

0,0456273764

P3

397

616

0,3919052319

P4

283

832

0,2538716591

Fonte: Laboratório de Biologia -IFMA Campus Caxias.
Os Resultados obtidos da análise microbiológica das cinco coletas consecutivas realizadas no riacho Lamêgo, podem ser observados na tabela 2.
Tabela 2: Parâmetros microbiológicos das amostras coletadas no riacho Lamêgo.
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Os resultados através da métrica razão EPT/Chironomidae podem ser observados na
tabela 1, referente a cada ponto de coletado.
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PONTOS DE
COLETA

COLETA 1
NMP/100ml

COLETA 2
NMP/100ml

COLETA 3
NMP/100ml

COLETA 4
NMP/100ml

COLETA 5
NMP/100ml

P1

>1100

460

>1100

>1100

210

P2

>1100

460

>1100

>1100

>1100

P3

290

1100

>1100

290

1100

P4

>1100

460

290

1100

1100

Fonte: Laboratório de Microbiologia – IFMA Campus Caxias.
Na triagem de macroinvertebrados foram identificadas ainda outras ordens, como:
Odonata, Hemíptera, Coleóptera e Lepidóptera, foram identificados também organismos do Filo Mollusca e do Filo Annelida pertencentes classe oligoqueta e hirudínea
sendo esses resistentes a poluição.
De acordo com a resolução CONAMA 274/2000 Classe de qualidade e significado dos
valores índice EPT/Chironomidae (STRIDER et al[200-2]), é possível perceber que os
pontos P1, P2, possuem a qualidade da água muito ruim, e um grau de severa poluição
orgânica, já o ponto no P3 percebe-se o aumento de organismos sensíveis, mas em contrapartida à o aumento juntamente de organismos resistente, dessa forma apresentando a qualidade da água apenas como ruim, e um grau de poluição orgânica tida como
significativa.
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Nota-se ainda que os pontos P1 e P2 possuem níveis de poluição agravados, isso pode ser
explicado devido aos pontos estarem próximos as nascentes do riacho Lamego, onde
o mesmo sofre uma forte impacto, em decorrência da urbanização próximo ao local,
como pavimentação asfáltica, construção de moradias, degradando assim a mata ciliar
ocasionando o assoreamento, é importante ressaltar que ao longo dos anos uma parte
do riacho foi completamente degradada para a implantação de um conjunto habitacional, o qual moradores próximos a região lançam dejetos no mesmo.
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Nos pontos P3, P4 os quais passam na área do IFMA é observado uma pequena melhora na qualidade, essa diferença pode ser caracterizada pelo fato de que esses pontos
apresentam sua vegetação ripária mais conservada, dispondo de maior quantidade de
microhábitats, e não sofrerem despejo direto de efluentes domésticos que os primeiro
pontos sofrem, possuindo uma maior área de mata ciliar, indicando uma menor influência das ações humanas, bem como uma menor alteração nesses habitats. Foi constatado ainda uma grande acumulação de matéria orgânica vegetal em decomposição,
que possivelmente, venha favorecer o estabelecimento da maioria dos táxons de invertebrados no riacho.
De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA n° 274/2000, os níveis de contaminação observados no riacho Lamego, revela que as cincos amostras estão fora do quadro de águas
classificadas como satisfatória para balneabilidade, pois menos de 80% dos resultados
obtidos das análises microbiológicas para coliformes apresentam níveis menores que
1000 NMP/100 ml de água, é percebível ainda a contaminação com óleos e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação principalmente nos pontos P1 e P2, se tornando portanto impróprias.
Fazendo um comparativo com estudos anteriores realizados no riacho Lamego quanto
a qualidade da água, é possível perceber que houve um aumento da poluição decorren-

te da intervenção antrópica na degradação desse ecossistema que já foi assunto citado
anteriormente, ações estas que estão comprometendo o nível e a qualidade da água do
riacho Lamego.

CONCLUSÃO
Tendo feito a avaliação da água do riacho Lamego através da medida bioindicadora
EPT/Chironomidae e a avaliação do nível de coliformes através de analises microbiológicas com vista no diagnóstico de tal recurso hídrico pra atividades de contato primário,
constataram-se alterações no riacho, e significativa poluição orgânica.
Com base nos parâmetros da Resolução CONAMA nº 274/2000 com o qual os dados obtidos nos testes microbiológicos foram comparados, foi diagnosticado que todos os quatro pontos estudados encontram-se impróprios para balneabilidade.
Por isso a importância da aplicação de projetos que visam à revitalização desse corpo hídrico como também a sensibilização e conscientização da população quanto aos
impactos causados pela ação do homem no meio ambiente, desenvolvendo assim um
pensamento de conservação do ecossistema local.
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RESUMO
Hans Jonas nasceu em Mochengladbach, na Alemanha em 10 de março de 1903, estudou sobre gnosticismo e fenomenologia fazendo suas próprias interpretações e críticas
sobre a vida. Seu pensamento crítico foi resultado de suas aulas com Edmund Husserl,
Martin Heidegger e Rudolf Bultmann. Jonas viveu em uma época dominada por guerras, nazismo, pelo triunfo da sociedade tecnológica, e por crises ambientais, tudo isso
levou Jonas a refletir sobre a vida e a natureza e como as guerras e a tecnologia ficavam
em relação à vida. Ele percebeu que a visão sobre a natureza estava abalada, e não
era vista como algo a ser resolvida no imediato, e vendo que as teorias de sua época
não estavam sendo capazes de resolver os problemas imediatamente e os futuros, ele
começou suas pesquisas, estudos e suas reflexões. Hans Jonas ao publicar O PRINCÍPIO
RESPONSABILIDADE: ensaio para uma ética da civilização tecnológica, que busca fazer uma relação entre homem, natureza e tecnologia. Em suas reflexões, Jonas busca
de forma clara demonstrar os benefícios e os malefícios oriundos da nova realidade
da tecnologia, demonstrando também as responsabilidades de todos perante essa nova
realidade, que mexe com o presente e futuro da humanidade.
Palavras-chave: Hans Jonas; Vida; Tecnologia, Biologia.

INTRODUÇÃO

Esta concepção mudou radicalmente com a ciência moderna e a técnica dela derivada.
O homem passou, de fato, a ser uma ameaça para a continuidade da Vida na Terra. Não
só pode acabar com a sua existência como também pode alterar a essência do homem e
desfigurá-la mediante diversas manipulações.
Nenhuma ética anterior se encontra à altura dos desafios do presente. Torna-se necessária uma nova ética: uma ética orientada para o futuro. A mesma não significa que seja
praticada apenas “aos homens de amanhã”. Ao contrário, o dever de cuidar do futuro e
de responsabilidade dos homens do presente.
E foi através dessa problemática que Hans Jonas dedicou-se a uma filosofia baseada no
Princípio da Responsabilidade, apresentando um novo paradigma ético, vocacionado
para o nível coletivo e para ação dos agentes político-sociais, grandes responsáveis e
contribuintes para “regrar e orientar da ação humana”, “uma ética atual que se preocupa com o futuro, que pretende proteger os nossos descendentes das consequências das
nossas ações presentes”.
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Durante toda a História da Humanidade até à época medieval, a natureza afigurou-se
como duradoura e permanente, que sofria ciclos e alterações, mas era sempre capaz de
recuperar sem dificuldade, inclusivamente das pequenas agressões que o homem lhe
causava com as suas localizadas intervenções.
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A sociedade em que Jonas viveu foi o início da evolução tecnológica, assim, nasceu o
princípio da responsabilidade, em que Jonas enfatiza a necessidade de uma nova ética,
a fim de frear os poderes da tecnologia e nortear o seu desenvolvimento e a sua utilização. Diante desta inovadora visão, o filósofo reforça que, o que está em jogo, é a vida de
tudo e de todos, isto é, a biosfera, o ecossistema e todos os recursos oriundos da natureza
devem ser protegidos hoje, para que as gerações futuras possam usufruir dos inúmeros
e insubstituíveis benefícios proporcionados, como a água, o ar, o solo e o alimento, que
fazem com que todas as espécies se perpetuem na Terra, eliminando a possibilidade
de não existir mais vida. Mas com a tecnologia ganhando mais força com o passar dos
anos, utopias como Clonagem humana, por exemplo, já não seriam mais meros sonhos,
e isso poderia acarretar problemas inimagináveis, para os leigos isso seria algo futurístico incrível, mas os benefícios não se comparam aos malefícios que podem gerar para a
sociedade, nesse ponto e em busca de ajudar, a bioética veio proporcionar uma reflexão
entre as disciplinas (robótica, nanotecnologia, biogenética), trazendo a humanização e
o debate da viabilidade da utilização destes novos recursos, a fim de uso consciente dos
mesmos, sem prejudicar de forma rigorosa nosso meio e a nós mesmos.

METODOLOGIA
A pesquisa: “A ÉTICA NA ERA DA BIOTECNOLOGIA: uma reflexão filosófica a partir dos
conceitos “Responsabilidade” e “Vida” na filosofia de Hans Jonas”foram desenvolvidas
por meio de leituras da obra do filósofo Hans Jonas, especialmente os seus livro: O principio responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica; O princípio vida: Fundamentos para uma biologia filosófica, além de seus comentadores.
Nos primeiros momentos foram lidos textos secundários relacionados ao autor, sobre
avida de Hans Jonas, com intuito de entender seus motivos em relação as suas reflexões
e suas obras, entre eles estão monografias e tese de doutorado encontradas na internet como, por exemplo, Wilson Correia Neto e Lourenço Zancanaro. Em seguida foram
adicionadas leituras mais profundas sobre os pensamentos formados por Jonas, como
por exemplo, o livro Hans Jonas, Técnica, Medicina e ética, que fala e explica de forma
clara a prática do Princípio Responsabilidade. Em cada leitura eram feitas anotações,
dúvidas e pensamentos do autor, com a orientação sempre que necessária.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

RESULTADOS EDISCUSÃO
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O resultado de todos os textos lidos sobre a bibliografia de Hans Jonas mostrou-sede
grande importância ao contexto da biotecnologia, onde Jonas busca através de críticas
demonstrar a verdadeira face da tecnologia que começou aos poucos e em pouco tempo
teve um salto grandioso. As leituras foram de grande importância em meus estudos pessoais que foram bastante enriquecidos com as ideias de Jonas, pois abriu novos horizontes. Jonas desafiou a sociedade e muitos pensamentos distintos dos seus em sua época,
participando de reuniões e mesas redondas que tratavam da inovação oriunda de novas
e melhoradas tecnologias, principalmente no campo da medicina, além disso, Jonas observou e criticou as éticas já existentes, que de forma alguma acompanhavam e sequer
entendiam a nova era tecnológica que estava se iniciando. De forma simples, Jonas não
se opôs a tecnologia e suas novas formas de agir sobre a humanidade e sim como essa
tecnologia seria apresentada, desenvolvida e sentida pela humanidade. Jonas não obteve grandes limitações, ao contrário tornou-se uma referência no campo da bioética.

CONCLUSÃO
Com a entrada das ciências tecnológica, o ser humano deve se conscientizar dos riscos

utópicos e ilimitados que a mesma inflige e tomar medidas preventivas contra os abusos
e poderes descomunais provocados por ela. Nesse contexto de inovações, Jonas começou a refletir sobre a mudança que acarretaria toda essa avalanche de novidades. Assim, Jonas começou sua formulação sobre uma nova ética que possibilitaria uma saída
para diminuir os impactos causados pelas novas ciências e suas respectivas tecnologias.
Jonas não iniciou seus estudos do nada, ele viveu em uma época onde o modernismo
tecnológico estava iniciando com força total, não somente para o caminhar da sociedade, mas também para uma provável destruição de um futuro que não nos pertence, mas
que temos o dever de preservar.
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Resumo
A crescente demanda por alternativas produtivas e a garantia de sustentabilidade agrícola, tem levado produtores a buscar meios mais viáveis e seguros economicamente
em suas lavouras. A utilização de vegetais de conhecido potencial adubador, tem sido
o diferencial no alcance do sucesso produtivo de baixo custo e boa rentabilidade. O
presente estudo buscou avaliar sob diferentes aspectos o cultivo do milho verde em sucessão ao cultivo de plantas de cobertura (Crotaláriajuncea L, Styzolobiumdeeringiana,
Mucunacinereum, Dolichoslablab), objetivando observar o seu rendimento após utilização destes adubos verdes, associando os aspectos de decomposição de resíduos vegetais,
liberação de nutrientes e os efeitos destes, nos atributos químicos do solo e na produtividade de culturas agrícolas. O experimento em blocos ao acaso, foiconduzido em uma
área de solo arenoso, localizada no Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, com
cincotratamentos e quatro repetições, tendo a cultivar de milho verde AG 1056, como
cultivo subsequente e principal. A avaliação dos incrementos de fertilidade e qualidade
de solo entre as plantas de cobertura foram consideradas com base no desenvolvimento da cultivar. Dentre os tratamentos, o principal incremento produtivo foi obtido pela
utilização de Styzolobiumdeeringiana(Mucuna cinza)após decomposição e disponibilização de suas composições nutricionais ao solo, permitindo uma melhor resposta no
desenvolvimento vegetativo e produtivo da cultura do milho verde. Recomenda-se a
utilização desta espécie adubadora, como fonte nutritiva única ou associada à outras alternativas de fertilização de solo, como auxilio de produtividade nas lavouras agrícolas.

Introdução
Em um mundo em que cada vez mais esta se pensando nas produtividades, sem levar
em conta os danos causados ao solo, a adubação verde surge como uma alternativa orgânica de preservação da qualidade do solo. Nesse sentido vários sistemas de manejo
têm sido estudados visando à manutenção da fertilidade do solo e controle da erosão,
com objetivo de redução aos custos e aumento da renda liquida para uma agricultura
sustentável (MORET et al.,2007).
A permanência sobre a superfície do solo, de resíduos vegetais oriundos de plantas de
cobertura utilizadas em plantio direto, constitui-se em importante forma de melhoria
da qualidade do solo, pois o protege da radiação solar, diminui o impacto das gotas de
chuva, mantém a umidade do solo e auxilia no controle de plantas daninhas (Leite et
al., 2010). Por essa razão, diminui o risco de erosão e torna o ambiente mais propício à
ciclagem dos nutrientes por meio da decomposição desses restos vegetais.
A diferença no uso deste método em relação aos adubos industriais é devido à forma
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Palavras-chave: Sustentabilidade; Produtividade; Adubação verde.
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natural e renovável. Inúmeras são as vantagens do uso de adubos verdes. Pois, por meio
deste método, é possível um maior ganho de infiltração e retenção de água, o solo apresenta-se mais poroso devido às raízes e ainda uma diminuição da erosão e aumento da
vida útil e o teor de matéria orgânica no solo. Outras vantagens como proteção contra
o impacto das chuvas e da irradiação solar direta, controle de pragas e de doenças nas
lavouras, além da inibição do crescimento de ervas espontaneas podem se observadas
com a utilização da técnica.
A adubação verde pode contribuir com a fixação de nitrogênio no solo, devido a associação entre leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio que por meio de uma associação
simbiótica permite assimilação e disponibilização do nutriente aos cultivos sucessores.
Objetivou-se avaliar por meio do uso de espécies vegetais de conhecido potencial adubador, a produção de massa seca, a decomposição de resíduos vegetais e liberação de
nutrientes de diferentes plantas de cobertura, e seus efeitos nos atributos químicos do
solo e na produtividade da cultura do milho, sob o sistema de plantio direto.

Metodologia
A seleção da área para a implantação do experimento foi realizada observando-se aspectos como relevo do solo, proximidade de pontos de água potável e presença vegetal
em estagio sucessor primário (capim).
Inicialmente projetou-se o uso das seguintes plantas de cobertura: Crotaláriajuncea
(Crotaláriajuncea L), Guandu (Cajanuscajan), Milheto (Pennsetumglaucum) e o Sorgo
(Vulgarespers), mas dessas conseguiu-se apena as sementes da Crotaláriajuncea, as outras foram substituídas pelas seguintes plantas de cobertura: Mucuna anã (Mucunadeeringiana), Mucuna cinza (Styzolobiumcinereum) Lablab (Dolichoslablab) que também
são bastante usadas e consideradas como bons adubos verdes.
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Foram realizadas na área em estudo as amostragens de solo, submetidas ao Laboratório de Analise de Solo da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, em São Luís,
Maranhão, para determinação de seus atributos e classificação. As amostragens foram
realizadas de 20 pontos da área do experimento, nas profundidas de 0-20 cm e 20-40 cm.
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A marcação da área foi feita utilizando-se do Teorema de Pitágoras, para fazer um quadrado perfeito. E desta forma, feita a divisão em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições, com dimensões de (4 x 4m).O espaçamento aplicado as
plantas de cobertura foi de 0,50m entre linhas e de 8 cm entre plantas exceto a C.juncea
com 6 cm entre plantas. Realizou-se a incorporação das plantas de cobertura após as
plantas atingirem o inicio do florescimento.
A cultivar Ag 1056de milho verde foi a utilizada como material propagativo da cultura
principal. Como ações de manejo realizou-se desbastesaos primeiros quinze dias após
germinação e para controle de ataque inicial da lagarta do cartucho foi feita a aplicação
de extrato aquoso de folhas da planta Nim (AzadirachtaindicaJuss) no intervalo de dois
dias entres as aplicações. Realizou-se ainda uma adubação química com nitrogênio na
quantidade de 7,0 kg/ha 30 dias após o plantio.
Foram realizadas na área amostragens de solo, para análises químicas e físicas ao final
do experimento para um comparativo comas análises feitas antes da implantação dos
tratamentos. As amostragens foram realizadas em um quantitativo de 20 pontos por
tratamento (cinco pontos por parcela)

A colheita do milho realizou-se após completa formação de espigas, sendo retiradas
seis plantas por parcela (24 unidades por tratamento) para coleta de dados tais como:
comprimento da planta, diâmetro da planta, quantidade de folhas, comprimento médio das folhas, quantidade de espigas, comprimento de espigas, diâmetro das espigas,
quantidade de grãos, peso de 100 grãos e tamanho do grão.Os dados foram trabalhados
estatisticamente para obtenção de resultados.

Resultados e Discussão
Verificou-se que a Mucuna cinza foi a planta de cobertura que mais produziu massa verde
em decorrência do seu bom desenvolvimento nas condições oferecidas, tendoLablab como
a de menor desenvolvimento, corroborando com os resultados de Duarte Junior (2006),
quando avaliando plantas decobertura para sistema de plantio direto, observou maior
taxa de cobertura do solo proporcionada pela Crotalária, em torno de 87% aos 35 dias após
a emergência, sendo superior a outras plantas de cobertura utilizadas e a testemunha.
Devido a baixa produção e composição da matéria verde o Lablab foi a planta que se decompôs mais rapidamente, contribuindo mais aceleradamente para os processos de ciclagem de nutrientes no solo. Decomposição de resíduos de plantas e liberação de nutrientes
são conhecidas por afetar a composição química e os organismos do solo.(TIANetal.,1992).
Ambos os tratamentos condicionaram aumento dos níveis de fósforo, tendo menor incremento a C.juncea.Houve redução dos níveis de magnésio nos tratamentos em que se
utilizou adubos verdes, e manutenção dos valores deste nutriente às condições inicias
do solo. Podendo ser explicado por uma melhor disponibilização e absorção deste elemento pela cultura do milho em condições de adubação verde.Os níveis de Capacidade
de Troca Catiônica (CTC), foram aumentados em todos os tratamentos, mostrando que
a presença dos adubos verdes utilizados nas condições de campo trabalhadas, contribuem para esta reação química necessária aos solos de cultivo e equilíbrio de pH.

Para comprimento/altura de plantas de milho verde, observou-se um maior desenvolvimento dos indivíduos quando submetidos à adubação com C.juncea, quando comparados aos demais tratamentos. Isto pode estar relacionado, assim como o número de
folhas produzidas, com os incrementos de nitrogênio gerados pela cultura ao solo e seu
grande papel na síntese de proteínas, crescimento e expansão celular, aumento inclusive o potencial vegetativo das plantas.
Resultado semelhante foi encontrado por Perin et al (2004), quando estudando produção de fitomassa, acúmulo de nitrogênio e fixação biológica de adubos verdes, incluindo
a Crotalária, concluiu que a mesma apresentou cerca de 108% a mais de fitomassa que a
vegetação espontânea, resultando em maiores teores de nitrogênio e cálcio, maior acumulo de fósforo e magnésio, contribuindo com 173 kg ha-1 de N por meio da associação
simbiótica com bactérias fixadoras.
Com relação ao comprimento de folhas e espigas, a M. cinza, mostrou diferenças de
contribuição chegando a obter em média 60cm de folha expandida e acima de 12cm em
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Em relação as características agronômicas observadas durante o crescimento e desenvolvimento da cultura do milho verde após utilização de espécies vegetais consideradas
adubos verdes anteriormente citadas, tem-se para o número de folhas produzidas e totalmente expandidas (NF) pouca influencia da presença dos adubos no solo, com baixas
variações entre eles, tendo como M. cinza e C.juncea, respectivamente, um quantitativo
semelhante e superior aos demais.
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comprimento de espiga.Os diâmetros médios alcançados nos colmos e espigas foram
considerados adequados, isto é, dentro do esperado para esta cultivar nas condições de
campo oferecidas. Tendo mais uma vez, como destaque de contribuição, o adubo verde
M. cinza, com 37,54cm e 14,99cm de expansão, respectivamente, quando comparado
aos demais tratamentos utilizados.
Para as variáveis de produtividades, numero de grãos produzidos e peso de 100 grãos,
observa-se a repetição da contribuição expressiva da M. cinza como fonte adubadora
de solo e suas deposições nutricionais após ciclagem de nutrientes à cultura do milho
verde, onde em ambos os parâmetros, quando comparada aos demais tratamentos, os
resultados se mostram superiores com dados médios de 306,24 grãos com cerca de 24g
a um peso de 100 grãos.
Desta forma, é perceptível que a atualização de plantas leguminosas antecessoras ao
cultivo principal com papel adubador de solo, contribui para alcances de incrementos
químicos nutricionais de solo e consequentemente melhoria das suas características
produtivas em resposta aos cultivos agrícolas.
Para Spagnolloet al (2001), após estudo de análise econômicasobre autilizaçãode leguminosasnacultura do milho, ficou claro que o cultivo de leguminosas como cobertura
de solo, é uma alternativa viável para o aumento da receita líquida do cultivo de milho,
destacando a mucuna cinza e o feijão de porco (Canavaliaensiformes), como espécies de
potencial destaque nesta contribuição.
Dente os tratamentos utilizados, a espécie vegetal de maior contribuição para crescimento, desenvolvimento e produtividade de milho verde nessas condições de campo,
foi a M. cinza, sendo esta recomendada a ser utilizada como fonte única ou paralela
à adubos químicos na garantia de manutenção de produções e redução de custos com
insumos externos.

Conclusões
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A M. cinza auxilia na deposição de nutrientes ao solo, permitindo uma melhor absorção
e resposta no desenvolvimento vegetativo e produtivo da cultura do milho verde. Recomenda-se a utilização desta espécie adubadora, como fonte nutritiva única ou associada
aoutras alternativas de fertilização de solo como garantia de produtividade nas lavouras.
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Resumo
Embora se reconheça o potencial da tomaticultura, sabe-se que a cultura do tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é afetada por diversas doenças de importância econômica, destacando-se a murcha de fusário causada por Fusarium oxysporum Schlecht f.sp.
lycopersici Snyder & Hansen (FOL), cujo controle fundamenta-se no uso de cultivares
resistentes, em face de indisponibilidade de cultivares com resistência e, em alguns casos, a necessidade do uso de cultivares suscetíveis mais produtivas, métodos de controle
alternativos devem ser pesquisados neste patossistema, dentre os quais podemos citar
a indução de resistência e o controle alternativo através de extratos vegetais. O presente
projeto avaliou in vitro e in vivo o óleo de Nim (Azadirachta indica) e o ASM (Acibenzolar-S-metil) como alternativas de controle de uma das principais doenças do tomateiro,
a fusariose. Os resultados obtidos indicam os produtos como controladores do fungo.
Palavras-chave: Alternativo; Agricultura familiar; horticultura;

O Brasil é um dos principais produtores de tomate, com uma produção de 3,4 milhões
de toneladas. O Nordeste destaca-se como a terceira região na produção de tomate, produzindo 511 mil toneladas, sendo o Estado do Maranhão o sexto estado produtor, com
pouco mais de 5 mil toneladas em 247 hectares de área plantada (IBGE, 2007). No Maranhão um dos grandes problemas ao aumento da produtividade da tomaticultura está
associado às doenças. O tomateiro está sujeito a inúmeras doenças, dentre as quais se
destacam aquelas responsáveis pelas murchas, dentre as quais a fusariose, a murcha de
fusário é causada por Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. lycopersici Snyder & Hansen
(FOL), cujo controle fundamenta-se no uso de cultivares resistentes (KUROZAWA & PAVAN, 1997). Em face de indisponibilidade de cultivares com resistência e, em alguns casos, a necessidade do uso de cultivares suscetíveis mais produtivas, métodos de controle
alternativos devem ser pesquisados neste patossistema. Agregado as inúmeras doenças
presentes na cultura soma-se a ineficiência ou até mesmo ausência de produtos que
possam de forma eficaz e correta, considerando os aspectos sociais e ambientais, atuar
para a solução dos problemas de pequenos produtores rurais que não possuem recursos suficientes para aumentar o processo tecnológico dentro das lavouras e, consequentemente, reduzir os impactos das doenças. A preocupação com a poluição do ambiente,
principalmente no que se refere à utilização indiscriminada de agroquímicos, tem levado a pesquisa, a procurar outros meios para o controle de doenças de plantas. Neste
contexto, o presente trabalho visa, sobretudo, avaliar e possivelmente validar o controle
direto e o potencial de indução de resistência da espécie Azadirachta indica já amplamente difundida entre os produtores como planta fungitóxica e de Acibenzolar-S-metil
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como alternativas ao controle da Fusariose do tomateiro, preconizando uma agricultura agroecológica e sustentável, sem causar danos ao ambiente e futuros problemas
sociais ao regime de agricultura familiar, como o que é praticado atualmente em grande
parte do Estado do Maranhão e do Brasil.

Metodologia
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia do IFMA – Campus
Caxias e em casa de vegetação localizada na fazenda escola do IFMA Campus Caxias.
Os isolados utilizados nos experimentos foram obtidos na micoteca “Dr. Gilson Soares
da Silva”, da Universidade Estadual do Maranhão. O fitopatógeno foi cultivado em meio
BDA (Batata- Dextrose - Ágar) por dez dias a 25°C +2°, UR 80 % e fotoperíodo de 12 horas.
As avaliações foram realizadas in vitro e em casa de vegetação, utilizando-se o óleo de
nim e (Azadirachta indica) e o produto indutor de resistência ASM (Bion).
Avaliações in vitro
O óleo de Azadirachta indica foram avaliados nas concentrações 0%; 1%; 2%; 3%; 4%;
5% (v:v). Já o ASM foi avaliado nas concentrações de 0; 1; 2; 3; 4 e 5 mg i.a/L de água. Os
produtos foram adicionados em suas devidas concentrações em meio BDA. Posteriormente o BDA tratado foi vertido em placas de Petri para receber discos de micélio de
aproximadamente cinco milímetros de F. oxysporum f. sp. lycopersici, obtidos a partir
de cultura pura. As placas foram mantidas em temperatura ambiente (25 ± 2 ºC), umidade relativa de 70% e fotoperíodo de 12 horas.
As avaliações serão realizadas diariamente através da medição do crescimento micelial
da colônia, estabelecendo-se a média de duas medidas tomadas em sentido diametralmente oposto, até que toda a placa seja preenchida pelo crescimento do fungo. O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado com esquema fatorial
de 2 x 6 + 1 (produto x dosagem + testemunha). Serão utilizadas dez repetições por
tratamento. As médias dos tratamentos e a testemunha serão comparadas pelo teste de
Tukey a 5 %. Também será calculado o Percentual de Inibição do Crescimento micelial
(P.I.C.), segundo Edginton et al. (1971): P.I.C = [crescimento da testemunha – crescimento
do tratamento/crescimento da testemunha] x 100, para o período de avaliação.
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Plantas de tomateiro foram semeadas em bandejas de isopor com 120 células. Foi utilizado como substrato, solo esterilizado em autoclave por 30 minutos, a pressão de 1
atm. A partir do vigésimo dia, após a semeadura, as plantas foram transplantas para
vasos plásticos e regadas com o óleo de nim nas concentrações de 0; 1; 5; 10; 15 % (v:v)
e de ASM nas concentrações de 0; 2; 5; 10; 15 g i.a/L de água. A inoculação foi realizada
pelo método de ferimento de raízes tipo meia lua, onde, é efetuado um sulco em um dos
lados do sistema radicular com o auxílio de um bisturi, e em seguida aplica-se 20 ml
da suspensão de inoculo 1 × 106conídios ml–1, ajustada através de câmara de contagem
Neubauer, em cada planta. Depois de inoculadas e tratadas, as plantas permaneceram
em camará úmida durante 48 horas. O delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado em esquema fatorial 3 x 5 (Produto X Concentração) com dez repetições,
sendo uma repetição representada por duas plantas por vaso. Decorridos 21 dias da
inoculação foi realizada a avaliação através da escala de notas de Santos (1999), que varia de 1 a 5, avaliando os sintomas externos. Será considerado nota 1) as plantas sadias;
nota 2) para as plantas doentes com sintoma vascular leve; nota 3) para as plantas com
sintoma de amarelecimento foliar e escurecimento vascular; nota 4) para as plantas

com murcha severa associada a escurecimento vascular, necrose foliar e clorose e, nota
5) para as plantas mortas, sendo os dados da severidade transformados em índice de
doença Mackinney (Balardin et al., 1990) e em percentagem de controle da doença. As
médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão
Avaliações in vitro
Os resultados demonstram que in vitro, tanto o ASM quanto o óleo de Nim, influenciaram negativamente o crescimento micelial de Fusarium oxysporum. Na tabela 1,
observamos a influência do ASM no crescimento micelial e percentual de inibição de
Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, onde se observa que o uso de ASM, inibiu o crescimento micelial, havendo diferença significativa entre a testemunha e os tratamentos.
Tabela 1: Influência do ASM no Crescimento micelial e Percentual de Inibição de Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici. Caxias, 2015.
Tratamento
0 g/L
1 g/L
2 g/L
3 g/L
4 g/L
5 g/L

Crescimento (cm)
9
a
6,82
b
6,73
b
6,0
bc
5,10
c
5,64
c

PIC (%)
24,16
25,22
33,27
43,33
37,27

*Medias com letras diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey a 1%.
Na tabela 2, observamos a influência do óleo de nim no crescimento micelial e percentual de inibição de Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, onde se observa que o uso de
ASM, inibiu o crescimento micelial, havendo diferença significativa entre a testemunha
e os tratamentos.

Tratamento
0
1%
2%
3%
4%
5%

Crescimento (cm)
9
a
5,6
b
5,14
bc
4,26
d
4,46
cd
4,07
d

PIC (%)
37,72
42,83
52,66
50,38
54,72

*Medias com letras diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey a 1%.
Para ambos os produtos testados é possível observar uma correlação entre dosagem
e percentual de inibição, onde o aumento da dosagem reflete no maior percentual de
inibição. Podemos observar essa diferença de crescimento na figura 1. O ASM não é
considerado um inibidor de crescimento micelial de fungos fitopatogênicos, no entanto,
a sua resposta positiva a inibição do crescimento micelial, neste trabalho, pode estar
relacionada a concentração elevada, utilizada no experimento. Quanto ao óleo de nim,
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Tabela 2: Influência do Óleo de Nim no Crescimento micelial e Percentual de Inibição
de Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici. Caxias, 2015.
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o produto já é testado como inibidor e controlador direto de diversos fungos e neste
trabalho apesar de não existir uma relação muito positiva com o aumento da concentração do produto e a inibição do fungo, o mesmo, foi em todas as concentrações, capaz de
inibir o crescimento micelial de Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. lycopersici.

Figura 1: Visão geral do experimento in vitro.
Avaliações in vivo
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Os resultados em casa de vegetação não foram satisfatórios, a doença não foi observada
nas testemunhas e os tomateiros apresentaram o mesmo comportamento após tratados
com o ASM e o Óleo de Nim e inoculados por Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. lycopersici. Este resultado pode ser associado ao ambiente muito seco da região. Sabe-se
que uma doença só irá se manifestar quando três variáveis possam interagir: a variável
ambiental, o hospedeiro susceptível e patógeno virulento.
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Figura 2. Visão geral do experimento em casa de vegetação, após inoculação.

Conclusões
Os produtos avaliados têm influência sobre o crescimento micelial de Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. lycopersici. Sua avaliação em in vivo precisa ser melhor avaliada em
condições ambientais típicas da região de Caxias – MA. Os produtos NIM e ASM podem
ser considerados controladores diretos Fusarium. Mais estudos são necessários para
promoção de resultados satisfatórios.
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RESUMO
A moringa (Moringa Oleífera Lam.) é uma espécie pertencente à família Moringaceae e
tem sua origem na Índia, embora bastante disseminada em países africanos e asiáticos
Vários usos são atribuídos à moringa, desde alimentação, fabricação de óleo, até medicinal. Diante da vasta aplicabilidade desta planta, o tratamento da água para uso doméstico é uma das áreas de maior interesse para pesquisadores. Há muito que se buscam
coagulantes naturais para clarificação da água e a moringa é uma excelente alternativa.
Em regiões com pouco suprimento de água é comum a utilização de poços como fonte
de água para abastecimento humano. Essas fontes de água necessitam de um tratamento adequado para que não coloque em risco a saúde da população consumidora. Pretendeu-se com o uso da moringa ( Moringa Oleífera Lam.) desenvolver um método eficaz
de tratamento de água proveniente de cisternas existentes nas áreas rurais. Por mais
que a moringa não venha a substituir por completo as substâncias acima mencionadas,
pretende-se consorcia - la para que as pessoas que utilizam água de cisternas possam
consumir uma água livre de micro-organismos causadores de doenças.
Palavras- Chave: Coagulante Natural; Micro-organismo; Água;

A região semiárida do nordeste brasileiro é influenciada por chuvas que se concentram
em um curto período durante os primeiros meses do ano. As comunidades rurais precisam armazenar esta água para que possam atravessar o ano sem problemas quanto
ao consumo de água, seja para si própria ou para dessedentar seus animais. Em regiões
com pouco suprimento de água é comum a utilização de cisternas como fonte de água
para abastecimento humano. Essas fontes de água necessitam de um tratamento adequado para que não coloque em risco a saúde da população consumidora.
Atualmente está sendo amplamente difundida entre as comunidades rurais do semiárido nordestino a utilização de uma espécie vegetal com poder coagulador de sedimentos em água, a moringa (Moringa oleífera Lam.). Esta coagulação nada mais é do que
a neutralização das cargas negativas das partículas, possibilitando assim que estas se
aproximem, aglomerando-se e aumentando sua velocidade de sedimentação (MATOS
et al., 2007). Sua ação clarificante é resultado da ação de uma proteína catiônica que
desestabiliza as partículas contidas na água em meio líquido, entretanto esta água deve
sofrer processos de filtração e desinfecção para que possa atender às exigências do Ministério da Saúde (CARDOSO et al., 2008).
De toda sorte de usos desta planta, o tratamento da água para uso doméstico é um dos
mais evidentes. Há muito que se buscam coagulantes naturais para clarificação da água
e a moringa é uma excelente alternativa. Suas sementes são substitutas viáveis dos sais
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de alumínio, principalmente quanto ao custo de aquisição desses sais já que muitas
vezes não estão disponíveis a um bom preço às populações. As sementes de moringa
apresentam ainda a vantagem de não causarem problemas de corrosão e não alteram
significativamente o pH e a alcalinidade da água (GALLÃO et al., 2006).
A diminuição de argila e bactérias da água não tratada foi verificada por Kalogo et al.,
(2001) quando foi utilizado extrato de moringa. A turbidez da água pode ser reduzida
de 88 a 99,5%, e as bactérias de 90 a 99% (PINTO E HERMES, 2005). Silva et al. (2006)
conseguiram reduzir em até 100% o teor de flúor em águas que contém este elemento
em níveis superiores aos estabelecidos pela legislação.
Com as sementes de moringa (Moringa oleífera Lam.) pretendeu- se desenvolver um
método eficaz e de baixo custo que atendesse às necessidades de comunidades rurais
com relação ao consumo de água potável.

METODOLOGIA
Desde o início do projeto foram realizados estudos e averiguação de bibliografias que
fundamentassem o método proposto pelo projeto de analisar a possibilidade de aplicação de sementes de (Moringa oleífera Lam.) no tratamento de água.
Posteriormente, ocorreu a obtenção de sementes para que fossem realizados testes empíricos no sentido de verificar a qualidade das mesmas. Após a constatação da boa qualidade das sementes foi feito o armazenamento destas para a realização dos testes em
laboratório. Na área agrícola do Instituto Federal do Maranhão – Campus Caxias foi
feito plantio de moringa (Moringa oleífera Lam.) afim de se ter um banco de sementes
disponíveis para pesquisas futuras.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Após diversas observações constatou-se que as moringas poderiam ser utilizadas sem
conservantes e de uma maneira mais simples, construindo- se um filtro utilizando galões de água mineral, na qual as sementes são adicionadas à água impura para consequente decantação das impurezas. Verificou- se uma grande eficácia das mesmas na
utilização deste método, pois ao realizarem sua função de decantação as moringas são
depositadas no fundo do recipiente juntamente com as impurezas. O filtro é equipado
com um dreno, para que os resíduos sejam retirados, e uma torneira, por onde a água
limpa é escoada.
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Como se trata de uma tecnologia inovadora ainda em processo de desenvolvimento, encontra- se desconfiança por parte dos mais céticos em relação à sua eficiência. Os testes
sensoriais foram realizados com água previamente tratada, pois ainda não havia sido
feitas as análises físico- química e microbiológica, em virtude dos atrasos envolvendo a
compra dos reagentes necessários.
O reaproveitamento de galões de água mineral é outra aplicabilidade de importância
que se encontrou durante o desenvolvimento do projeto. Na indústria de água mineral
após algum tempo os galões ficam inutilizados por não suportarem altas pressões aplicadas durante o engarrafamento. No sentido de dar um novo destino à esse produto
optou- se por utilizá-lo como componente do protótipo filtro desenvolvido. Essa atitude
abre precedentes para uma nova aplicabilidade dos galões de água mineral que não seja
apenas a reciclagem, essa iniciativa pode representar uma enorme economia de energia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Realizou- se diversos experimentos em laboratório, constatando-se o rápido apodre-

cimento da (Moringa oleífera Lam). Diante deste resultado pensou-se inicialmente em
fazer uso de conservantes para que se pudesse aumentar o tempo de aplicabilidade da
moringa, porém tal alternativa apresentou-se inviável já que contraria os princípios
norteadores do projeto, que é desenvolver um filtro ecológico e de baixo custo.
Durante a execução do projeto realizou- se análises microbiológicas no sentido de comprovar a eficiência da moringa como agente bactericida, as amostras foram coletadas
no riacho Lamego- Caxias no dia 25/ 08/ 2015 às 13:00 hrs. As análises foram realizadas
no 09/09/2015 sendo que os parâmetros analisados foram coliformes totais e Escherichia Coli apresentando os seguintes resultados.
Tabela 2: Resultados obtidos para as amostras com e sem moringa, com água colhida no
riacho Lamego.
Amostras

Água c/
Moringa
Água s/
Moringa

Parâmetros

VMP
Unidade
Portarias

Coliformes
Ausência NMP/100
totais/
mL
Escherichi Coli
Coliformes
Ausência NMP/100
totais/
mL
Escherichi Coli

Limite
Aceitável
(L1)
500 UFC/
mL

Método

Data do
Ensaio

SM

09/09/2015

500 UFC/
mL

SM

09/09/2015

Durante a realização das análises utilizou- se substrato, cromogênico e fluorogênico
para detecção simultânea de Coliformes Totais e Escherichi Coli baseado no kit COLTES®. O método COLTES® possui em sua formulação substâncias, nutrientes e MUG
que, devidamente balanceados, inibem o crescimento de bactérias Gram- positivas favorecendo o crescimento de bactérias do grupo coliforme e facilitando a identificação
de E. Coli através da fluorescência e indol após incubação a 37ºC EM 18- 48 horas.

Após a concretização das análises evidenciou- se que não houve diferença relevante entre
as amostras com e sem (Moringa oleífera Lam.), indicando assim que a principal aplicabilidade das sementes reside na floculação e decantação de partículas suspensa na água.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos percebe- se que a utilização do estrato de moringa sem a
adição de conservantes e agentes bactericidas inviabiliza o tratamento de água potável,
porém o presente trabalho abre precedentes para que novas pesquisas sejam realizadas no sentido de aproveitar o máximo possível o potencial coagulante da planta.
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Em conformidade com os parâmetros analisados de coliformes totais e Escherichi Coli,
segundo portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/ 12/ 2011, para o padrão microbiológico de água destinada ao consumo humano, os resultados obtidos nas duas amostras analisadas não atendem aos limites estabelecidos pela legislação.
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O fruto do buriti por possuir características alimentares saudáveis, pode ser utilizado
para a produção de produtos como polpa, doces, geleias, sorvetes, corantes, antioxidantes, farinha da polpa e biscoito da farinha. Assim, ser introduzido no hábito alimentar
da população, prevenindo diversas doenças ou pelo menos minimizando e com um custo baixo de produção em virtude da grande produção desse fruto com pouco aproveitamento (SANTOS 2011; MANHÃES, 2007). Nesse contexto, o presente projeto tem como
objetivos analisar o óleo extraído do buriti quanto a sua viabilidade para produção de
margarina no município de Caxias - MA, analisando seus parâmetros físicos, químicos.
Os frutos, para obtenção do óleo de buriti, serão coletados na área do setor agrícola
do IFMA - Campus Caxias, no período de Janeiro e Fevereiro do ano corrente, e armazenado em sacos de polietileno escuro e levados a câmaras de resfriamento a 5 ± 2ºC,
e depois triturada em um multiprocessador para então ser extraído o óleo. A extração
realizou-se a frio em única prensagem. Os procedimentos de extração foram realizados
no laboratório de processamento de alimentos do curso técnico em Agroindústria do
IFMA - Campus Caxias. Posteriormente determinaram-se Ácidos Graxos Livres, Índice
de Acidez, Índice de Peróxidos e Dienos Conjugados do óleo comercial. Para a produção
da margarina, primeiramente realizou-se o teste de emulsão no qual a porcentagem
adequada foi de 10% de óleo de buriti, 30% óleo de soja e 2% de emulsificante.
Palavras- chave: Buriti; óleo; margarina.

Em estudos realizados na extração e análise do óleo de Buriti, foi notável a presença
de elevado teor de β-caroteno presentes no fruto, a maior fonte já encontrada desse
pigmento correspondendo a 90% dos carotenoides presentes no óleo extraído da polpa
do fruto e seu teor é cerca de dez vezes maior que o do óleo de palma, NotaleacochenillifelaL.f, e da cenoura (DaucuscarotaL.f). Além disso, a polpa do buriti contém entre 8%
a 9% de óleo comestível, contendo 300mg de β-caroteno a cada 100g da polpa, considerada uma das maiores fontes de pró-vitamina A. (MARIATH, 1989).
A partir de estudos realizados, o projeto buscou analisar a viabilidade da produção de
margarina, a partir da extração do óleo de Buriti, no qual surge como alternativa para o
uso desse fruto, uma vez que esse produto é consumido em larga escala pela população.
Ao mesmo tempo, considerando as riquezas de nutrientes já citados, agregando valor
econômico ao fruto e contribuindo com a economia local.
O fruto do buriti por possuir todas essas características pode ser utilizado para a produção de produtos como polpa, doces, geleias, sorvetes, corantes, antioxidantes, farinha
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da polpa e biscoito da farinha. Assim, ser introduzido no hábito alimentar da população prevenindo diversas doenças ou pelo menos minimizando e com um custo baixo
de produção em virtude da grande produção desse fruto com pouco aproveitamento.
(SANTOS, 2011; MANHÃES, 2007).
Apesar de todos esses benefícios, observaram-se poucos trabalhos científicos voltados
para o Buriti como fim alimentício. No entanto, através do projeto realizado pode-se
enriquecer pesquisas nessas áreas, refletindo na valorização econômico do fruto e em
outros estudos avançados, com grandes vantagens nutritivas, consequentemente contribuindo no desenvolvimento econômico da região.
Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivos produzir margarina a partir do
óleo de buriti, analisando os parâmetros físico-químicos do óleo extraído, levando em
consideração a legislação em vigor e estudos metodológicos comparativos.

METODOLOGIA
Os frutos, para obtenção do óleo de buriti, foram coletados no povoado Lamego, nas
proximidades da área do setor agrícola do IFMA - Campus Caxias, no mês de Janeiro do
ano corrente realizando-se a separação entre os frutos que estavam maduros e os que
deveriam ser descartados. Posteriormente efetuou-se a higienização dos frutos utilizando-se de uma lavagem com água corrente em duplicata, e deixando-os na água durante
um dia para facilitar o processo de obtenção da polpa.
Na etapa seguinte armazenou-se em sacos de polietileno escuro e levado à câmara de
resfriamento a 5 ± 2ºC. Na extração do óleo os frutos armazenados foram lavados em
água corrente e submersos por 10 minutos em solução aquosa de hipoclorito de sódio
(NaClO) a 10%, logo após, despolpados manualmente com faca inoxidável.
A polpa do buriti foi colocada para secagem em estufa a 40 º C por 03 horas e depois
triturada em um multiprocessador para então ser extraído o óleo. A extração realizou-se a frio em única prensagem. Os procedimentos de extração foram realizados no
laboratório de processamento de alimentos do curso técnico em Agroindústria do IFMA
- Campus Caxias.
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O processo de obtenção do fruto do buriti aconteceu nos meses de Janeiro e Fevereiro.
Posteriormente foi realizada a secagem e obtenção do óleo através de prensagem. Os
resultados obtidos nas análises do óleo encontram-se na tabela abaixo:
Tabela com os valores de Ácidos Graxos Livres, Índice de Acidez, Índice de Peróxidos e
Dienos Conjugados do óleo comercial.

TIPO DE
ÓLEO

ÁCIDOS
GRAXOS
LIVRES
(%OLEICO)

ÍNDICE DE
ACIDEZ
(mgKOH/g)

ÍNDICE DE
PERÓXIDOS
(mEqO2/Kg)

DIENOS
CONJUGADOS

ÓLEO
COMERCIAL

6,24 ± 0,03

12,42

2,59 ± 0,16

0,37 ± 0,07

De acordo com o CodexAlimentariumCommission(2009) o máximo para óleos brutos
prensados à frio é:

ÍNDICE DE ACIDEZ
(mgKOH/g)
4,0

ÍNDICE DE PERÓXIDOS
(mEqO2/Kg)
15,0

De acordo com AQUINO, 2011:

Produção da margarina:
Foi misturados os óleos e o emulsificante e depois a água em batedeira por 20 minutos,
no qual observou a emulsão clara e homogênea. Acrescentando os conservantes sorbato de potássio, 0,2%; benzoato de sódio, 0,1%; ácido cítrico 0,1%; ácido acético, 0,5%,
cloreto de sódio, depois misturados em batedeira e armazenados em geladeira até cristalizar uma amostra.

CONCLUSÃO
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Os frutos e a polpa de buriti, utilizados na pesquisa apresentaram-se uniformes quanto
às características físicas. Obteve-se um bom rendimento de óleo de 20%. Na produção
da margarina, bem como no teste da estabilidade de emulsão, obteve-se melhores resultados na proporção de 10% de óleo de buriti, 30% óleo de soja, e 2% de emulsificante,
sorbato de potássio, 0,2%; benzoato de sódio, 0,1%; ácido cítrico 0,1%; ácido acético,
0,5%, cloreto de sódio.
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Resumo
Esta pesquisa foi realizada em umaturma inclusiva de 3°Ano do Ensino Médio no IFMA
Campus - Caxias, com 37 alunos videntes e um aluno cego, tendo como objetivo elaboração de recursos didáticos para o ensino de Química ao discente cego. Na primeira etapa da pesquisa realizou-se levantamento bibliográfico e documental sobre o ensino de
química para cegos e as observações das aulas ministradas pela professora, onde se observou que o discente cego não fazia uso de nenhum recurso adaptado para compreensão da disciplina, contando apenas com aula expositiva e exercícios com os colegas. Na
segunda etapa realizou-se a pesquisa de materiais de diferentes texturas e alternativos
para a elaboração dos recursos adaptados ao aluno cego, que foram: placas de isopor
com transcrição em braile com alfinetes e em português com EVA da nomenclatura e
estrutura dos hidrocarbonetos, estruturas moleculares adaptadas com bolas de isopore
cola em alto relevo. A proposta do material foi de propiciar o ensino do educando cego
utilizando-o para um melhor desempenho nos estudos em Química. Ao analisar os dados coletados na avaliação do material, observou-se um excelente aproveitamento por
parte do aluno cego e pelos alunos videntes que também aprovaram o recurso para os
estudos da disciplina.
Palavras- chave: Química1; Educação inclusiva 2; Recursos didáticos 3.

O ensino de Química,no Ensino Médio é considerado pelos alunos uma disciplina árdua e trabalhosa; isto porque para compreensão dos conteúdos são exigidos cálculos,
fórmulas, experimentos em que o educando durante os estudos tem dificuldades para
assimilar os conceitos trabalhados. O professor dispõe então de um papel que vai além
da explanação dos conteúdos e resolução de problemas, sendo necessária uma contextualização do ensino e uso de recursos que incentivem o interesse pela disciplina.
Segundo afirma Perrenoud (2001),queo professor competente é aquele capaz de mobilizar e atualizar os saberes ao saber como aplicar,planejar, desenvolver e avaliar nas
diversas situações educativas. Desenvolver uma metodologia em uma sala inclusiva é
um desafio para o docente, pois se tratando do ensino de Química para cegos faz-se necessário a utilização não apenas de métodos ma também de recursos que se adéquam
ao discente cego.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394/96 (BRASIL,
1996), Art. 58, “entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades educacionais especiais”. A Educação Inclusiva
nos últimos anos teve relevante avanço na inserção de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular, onde este aluno dispõe de um atendimento no
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contra turno com um profissional especializado, na sua necessidade educacional específica. No que se trata do ensino para alunos cegos, observa-se um número reduzido
desses discentes no nível Médio, aonde os poucos que chegam nessa etapa enfrentam
dificuldades pela carência de recursos que contribuam para seu aprendizado, e especificamente voltando para o ensino de Química que é destacada como complexa pelos
alunos videntes.
Os recursos didáticos proporcionam uma melhor compreensão sobre o respectivo conteúdo, tanto para alunos videntes como para alunos com deficiência visual, denotando
um elevado índice de aceitação e de significação como instrumento facilitador (BARRETO et al., 2009). Segundo destaca o autor quando o discente pode concretizar o que está
sendo estudado através de recursos lhe desperta maior interesse no conhecimento da
disciplina, tratando-se especificamente da Química.

Metodologia
Nesta pesquisa utilizou-se como suporte teórico; artigos, dissertações, teses etc; especializados no Ensino de Química para cegos; onde se realizou levantamento bibliográfico
e documental; e posteriormente observações em sala de aula, onde apóselaborou-se
questionários para análise da metodologia aplicada em sala pela professora, de sua
experiência em turmas inclusivas e a afinidade do discente cego com a disciplina e a
turma. Pesquisaram-se também materiais de diferentes texturas para elaboração dos
recursos didáticos.
Os materiais elaborados e adaptados ao discente cego foram: placas de isopor da nomenclatura dos hidrocarbonetos em braile e em alto relevo com EVA, estruturas moleculares dos hidrocarbonetos com bolas de isopor, cola em alto relevo e palitos de dente.
Os recursos foram utilizados com o educando cego que primeiramente tinha uma limitada noção do conteúdo de hidrocarbonetos, e através do auxílio dos materiais possibilitou-se uma ampliação desses conceitos. Os alunos videntes e a professora avaliaram o
materialatravés de questionários, assim como odiscente cego.
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A pesquisa foi realizada em turma de 3º ano do Ensino Médio do IFMA – Campus Caxias
do turno matutino com 37 alunos videntes e um aluno cego, na faixa etária de 15 a 18
anos. Inicialmente foram efetuadas as observações das aulas ministradas pela professora, onde se constatou como metodologia predominante: aula expositiva e dialogada, uso
do quadro pincel, lista de exercícios. Logo após aplicou-se questionários para a análise:
da afinidade com a disciplina Química, da metodologia em sala, e relação educando
cego com a turma e a professora. Os dados obtidos foramboa afinidade com a disciplina
por parte dos alunos videntes e pelo aluno cego foi regular, a metodologia da professora
teve resultado como dinâmica, e em relação ao uso dos recursos didáticos os educandos
videntes e a professora avaliaram positivamente.
O discente cego aprovou os recursos adaptados (Figuras 1, 2 e 3) e obteve um aproveitamento excelente na compreensão dos conteúdos trabalhados. De acordo com os dados
da avaliação do material, observou-seque a adaptação ao discente cego foi eficiente, porém a transcrição braile dificultou o entendimento do conteúdo por conta dos espaços
entre as “celas”, mas as estruturas em alto relevo, foram facilmente interpretadas pelo
aluno cego que gostou bastante e que conseguiu, caracterizar cada tipo; alcano, alceno,
alcino, alcadieno.

Figura 1: Aplicação de questionário ao discente cego.

Figura 3: Estruturas moleculares adaptadas.

Conclusão
Diante do que foi observado, analisado e aplicado na pesquisa, constatou-se êxito pois
os objetivos foram alcançados. A elaboração e utilização dos recursos didáticos mostra
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Figura 2: Placa de isopor com a nomenclatura dos hidrocarbonetos.
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que é possível o conhecimento em Química ser desenvolvido aos alunos com necessidades educacionais especiais e que a educação inclusiva se faz quando o educando participa ativamente desse desenvolvimento.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi pesquisar Salmonellaspp e coliformes a 35º c e 45º C em
pescado salgado e seco comercializado na cidade de Caxias, MA. As amostras foram
adquiridas em quatro pontos comerciais na cidade de Caxias, MA, previamente selecionado e identificados para fins de pesquisa como “P1”, “P2”, “P3” e “P4”, armazenadas
em sacos plásticos estéreis, lacradas, identificadas e transportadas em recipientes isotérmicos contendo gelo reciclável até o Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Caxias.Os números de
coliformes a 35º C variaram de 3,2 a 4,3 NMP/g log10. Com relação aos coliformes a 45º
C os resultados variaram de 2,8 a 5,4 NMP/g log10. Estes resultados estão em desacordo
com a lei que estabelece valores de 2,0 NMP/g ou mL. Salmonellaspp não foi isolada. Os
resultados da análise do pescado salgado e seco comercializado na cidade de Caxias,
MA, demonstraram que o mesmo apresenta condições higiênicas e sanitárias insatisfatórias por apresentarem coliformes a 45º C acima do permitido pela legislação vigente,
portanto são considerados impróprios para consumo.
Palavras-Chave: Microbiologia, Pescado, Qualidade.

Introdução

Pescado salgado e seco é o produto elaborado com peixe limpo, eviscerado, convenientemente tratado pelo sal. Para garantir um produto final de qualidade ao consumidor,
um serie de medidas higiênicas devem ser tomadas durante o processo da salga até a
exposição à venda, mas, na maioria das vezes o processo da salga é realizado de forma
totalmente empírica, feito sem técnica e sem princípios de higiene e sanidade, o que
torna impraticável a obtenção de um produto de boa qualidade.
É importante destacar que, o sal utilizado pode influenciar o processo de salga, os fatores
relacionados ao sal, são a pureza, a concentração granulométrica e de microflora do sal,
por tanto, deve-se utilizar sal de boa qualidade, que é aquele que possui 98% de NaCl.
O sal pode carrear espécies de fungos xerófilos como a Wallemiasebiresponsável pelo
aparecimento do empoado negro no pescado salgado e seco (NUNES e PEDRO, 2011).
Nunes et al., (2012) ao avaliarem as presença de bactérias indicadoras de condições
higiênico-sanitárias e de patógenos em pirarucu salgado seco comercializado em supermercados e feiras da cidade de Belém, Pará, detectaram Salmonellaspp e Escherichia
coli em 25% e 30% das amostras respectivamente, concluindo que este produto alimen-
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A salga é um método de preservação baseado na penetração do sal (cloreto de sódio) no
interior dos tecidos, que é governado por fatores físicos e químicos, tais como a difusão,
a osmose e uma serie de processos bioquímicos associados com mudanças em vários
constituintes do pescado, em destaque as proteínas (PEDRO e NUNES, 2011).
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tício apresenta condições higiênicas e sanitárias insatisfatórias devido à presença de
bactérias patogênicas que indicam contaminação fecal, o que torna este alimento impróprio para o consumo humano, por não atender aos padrões microbiológicos previstos na legislação brasileira e por acarretar risco à saúde do consumidor.
Para Jay (2005) a contaminação dos alimentos por micro-organismos indicadores como
Salmonella pode comprometer a qualidade dos mesmos e a saúde do consumidor, pois
este micro-organismo é considerado como agente etiológico pertencentes à classe de
risco “2” da qual fazem parte os patógenos, de acordo com a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança - CTNBio, (BRASIL 1997). Devido ao potencial patogênico, a RDC, nº
12 de 2001 da ANVISA, exige a ausência de Salmonellaspp em 25 g de peixes salgados e
secos destinados ao consumo humano (BRASIL 2001).
As bactérias do grupo coliformes fecais são utilizadas como indicadoras de condições
higiênico-sanitárias de água e alimentos. A presença de micro-organismos indicadores
como Escherichia coli em produtos processados indica, provavelmente, contaminação
posterior ao processamento (BLOOD e CURTIS, 1995, SILVA et al., 2010) e pode sugerir
uso de práticas inadequadas de manipulação e higiene (SOUZA et al., 2003).
Deste modo, este trabalho teve como objetivo pesquisar Salmonellaspp e coliformes a
35º c e 45º C em pescado seco e salgado comercializado na cidade de Caxias, MA.

MATERIAL E MÉTODOS
Identificação dos pontos de comercialização do pescado seco e salgado
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Para início das análises foi realizado um levantamento dos locais que comercializam
peixe salgado e seco em Caxias, MA. Após a identificação dos pontos de comercialização,
foi realizado um cadastro de todos os comerciantes, produtores e fornecedores destes
alimentos para verificação das condições higiênicas de produção, transporte, armazenagem e comercialização no varejo.
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Após esta etapa, foram sorteados randomicamente os pontos de comercialização (mercados, supermercados e feiras livres) para aquisição das amostras. Estas foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos estéreis NascoWhirl-Pak® lacradas, identificadas
e transportadas em recipientes isotérmicos contendo gelo reciclável até o Laboratório
de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
Campus Caxias, para pesquisa de Salmonellaspp e determinação do número mais provável de coliformes a 35º C e 45º C (BRASIL, 2001).
Coleta de Amostras
As amostras de pescado salgado e seco foram adquiridas em quatro pontos comerciais
na cidade de Caxias, MA, previamente selecionado e identificados para fins de pesquisa
como “P1”, “P2”, “P3” e “P4”.
Após a coleta, as amostras foram identificadas e acondicionadas em caixa isotérmica
com gelo e transportadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Caxias, para
realização da enumeração de coliformes a 35º e a 45º C e pesquisa de Salmonella spp.
Análises microbiológicas
Para as análises microbiológicas, foram utilizadas as recomendações descritas na Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRA-

SIL, 2003) para determinação do número mais provável de coliformes a 35ºC e a 45ºC e
pesquisa de Salmonellaspp.

Resultados e Discussão
Os resultados referentes à análise microbiológica de pescado sagado e seco comercializado na cidade de Caxias, MA encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1: Média dos resultados das análises microbiológicas das amostras de pescado
salgado e seco comercializado na cidade de Caxias, MA.
Pontos

Col 35º C (NMP/mL)

Col 45º C (NMP/mL)

Salmonellaspp

P1
P2
P3
P4

3,2
4,2
4,1
4,3

4,1
2,8
3,4
5,4

Aus
Aus
Aus
Aus

Col = Coliformes; NMP/mL = Número Mais Provável por mililitro. Resultados transformados para log10

De acordo com o observado na tabela 1, pode – se observar que os números de coliformes a 35º C variaram de 3,2 a 4,3 NMP/g log10. Portanto esses valores não podem
ser comparados a padrões, pois a RDC nº 12 da ANVISA (BRASIL, 2001) não estabelece
padrões para esse grupo de micro-organismos indicadores em pescado salgado e seco.
Entretanto ao compararmos esses valores aos encontrados por NUNES et. al., (2012) que
avaliaram a qualidade do pirarucu salgado seco comercializado em mercados varejistas, os mesmos encontram-se dois cilcoslogarítimos acima.

Com relação aos coliformes a 45º C os resultados variaram de 2,8 a 5,4 NMP/g log10.
Estes resultados estão em desacordo com a lei que estabelece valores de 2,0 NMP/g ou
mL log10 (BRASIL, 2001). Os resultados encontrados neste trabalho são superiores aos
encontrados por Baltazar et. al., (2013) ao avaliar a qualidade do bacalhau salgado seco
comercializadoem temperatura ambiente e refrigerado e semelhantes aos encontrados
por Nunes et al., (2012) ao avaliarem a presença de bactérias indicadoras de condições
higiênico-sanitárias e de patógenos em pirarucu salgado seco comercializado em supermercados e feiras da cidade de Belém, Pará. Estes autores afirmam que, a presença deste patógeno indicador de contaminação fecal pode por em risco a saúde do consumidor.
Salmonellaspp não foi isolada nas amostras analisadas estando de acordo com a
legislação vigente (BRASIL, 2001). Resultados esses, que se assemelham aos de Baltazar
Baltazar et. al., (2013) e diferem aos de Nunes et al., (2012), que detectou esse micro-organismos em 25 % das amostras de pirarucu salgado seco comercializado em supermercados e feiras da cidade de Belém, Pará.
Podemos constatar que a presença de micro-organismos indicadores é uma forma de
avaliar a qualidade higiênica e sanitária de um alimento (JAY, 2005; FRANCO e LANDGRAF, 2008). A presença dos mesmos acima dos limites máximos toleráveis pela legislação, indica falhas no processamento do produto, a não utilização de boas práticas de
fabricação, utilização de sal de baixa qualidade dentre outros fatores que podem interferir na qualidade do produto final. Desta forma, podemos constatar que o processo de
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Baltazar et. al., (2013) ao avaliar a qualidade do bacalhau salgado seco comercializado
em temperatura ambiente e refrigerado não detectaram coliformes a 35º C, resultados
esses que diferem dos encontrados neste trabalho.
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salga e secagem utilizado pelos produtores de peixe salgado e seco de Caxias, MA, não
foram eficientes no controle desses micro-organismos.
CONCLUSÃO
Os resultados da análise do pescado seco e salgado comercializado na cidade de Caxias,
MA,demonstraram que o mesmo apresenta condições higiênicas e sanitárias insatisfatórias por apresentarem coliformes a 45º C acima do permitido pela legislação vigente,
portanto são considerados impróprios para consumo.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênicas e sanitárias através da pesquisa de Salmonellaspp e coliformes a 35 e 45º C em mãos de manipuladores, equipamentos, utensílios e bancadas de boxes de comercialização de pescados localizados no
mercado público do município de Caxias, MA. Inicialmente foi realizado um levantamento da quantidade dos boxes que comercializam pescados que foram identificados
e registrados para controle. Posteriormente, três locais foram sorteados de forma aleatória para coleta das amostras e realização das análises microbiológicas das mãos de
manipuladores, equipamentos, utensílios e bancadas através do método de esfregaço
de superfície com auxílio de swabs estéreis. Após as coletas, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do IFMA Campus Caxias
para pesquisa de Salmonellaspp e enumeração de coliformes à 35ºC e à 45ºC.De acordo
com os resultados do “checklist”, 54,54% dos boxes foram classificados como irregulares
e 45,45% como regulares. A contagem de coliformes a 35º C variou de 2,1 a 4,3 NMP/
cm2 e de coliformes a 45º de 2,1 a 3,0 NMP/cm2 nas amostras analisadas.Todas as amostras analisadas foram negativas para Salmonella. Alguns boxes comercializadores de
pescado do mercado público de Caxias, MA, apresentam condições higiênico-sanitárias
insatisfatórias por não atenderem a legislação vigente, tornando os pescados comercializados susceptíveis a contaminação por micro-organismos deteriorantes e patogênicos,
representando risco potencial a saúde dos consumidores.

Introdução
A saúde depende do equilíbrio orgânico e do controle higiênico-sanitário dos alimentos
para a prevenção de doenças de origem alimentar. Logo, todos os setores de produção
de alimentos enfrentam o desafio da qualidade de seus produtos e a utilização de cuidados rigorosos com a higienização, seguido de normas adequadas para o controle e a
qualidade, além de respeitar as normas e padrões microbiológicos da legislação vigente
(GERMANO e GERMANO, 2003).
Em geral, o peixe é comercializado inteiro in natura, conhecido como “peixe fresco”,
refrigerado ou congelado (COUTINHO, 2007). O comércio de peixe e produtos derivados
tem crescido substancialmente nas últimas décadas. Contudo, fatores como tempo de
armazenagem e refrigeração inapropriadas, manipulação e preparação inadequada,
podem favorecer a proliferação de micro-organismos. Esses fatores podem estar presentes em toda a cadeia de processamento desde a captura ou despesca, passando pelo
ponto de venda, até a mesa do consumidor (SILVA et al., 2008).
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Devido a suas características intrínsecas, o peixe constitui-se um excelente meio para a
multiplicação microbiana, influenciando nos aspectos qualitativos, o que pode torna-lo
fonte de transmissão de agentes patogênicos aos consumidores.
A comercialização de pescado em feiras livres e mercado público é uma atividade que
merece atenção, em que o pescado integra o grupo dos alimentos altamente perecíveis,
e como tal, as ações da vigilância sanitária são de extrema importância para assegurar
aos consumidores produtos com boa qualidade higiênico-sanitária (HOLANDA et al.,
2013). Segundo a Agência Nacional Vigilância Sanitária-ANVISA, (BRASIL, 2008, p.03),
“o peixe fresco deve estar livre de: contaminantes físicos (areia, pedaços de metais, plásticos e/ou poeira), químicos (combustíveis, sabão e/ou detergentes) e biológicos (bactérias, vírus e/ou moscas)”.
Os micro-organismos indicadores podem ser utilizados para refletir a qualidade microbiológica dos alimentos em relação à vida de prateleira ou à segurança alimentar
devido à presença de patógenos alimentares (LIMA et al., 2007).
Bactérias do grupo coliformes fecais são utilizadas como indicadoras de condições higiênico-sanitárias de água e alimentos. A presença de micro-organismos indicadores
como Escherichia coli em pode sugerir uso de práticas inadequadas de manipulação e
higiene (SOUZA et al., 2003).
A Salmonella spp. pertence à Família Enterobacteriaceae e possui mais de 2.000 sorotipos. Estes organismos mesófilos estão distribuídos por todo o mundo e ocorrem, principalmente, nos intestinos dos mamíferos e aves e ambientes com contaminação fecal
(JAKABI et al. 1999; JAY 2005).
A intervenção na educação para manipulação adequada de alimentos pode contribuir
para maximizar a segurança do manipulador no manuseio de alimentos, ampliar as
perspectivas educacionais deste e fornecer à população um alimento seguro, do ponto de
vista microbiológico (LEVINGER, 2005). Neste contexto, este trabalho objetiva avaliar as
condições higiênicas e sanitárias através da pesquisa de Salmonellaspp e coliformes a 35
e 45º C em mãos de manipuladores, equipamentos, utensílios e bancadas de boxes de comercialização de pescados localizados no mercado público do município de Caxias, MA.
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Identificação dos boxes e Avaliação das Condições Higiênicas e Sanitárias
O mercado municipal de Caxias, MA possui 22 boxes que comercializam pescado. Destes, apenas 11 boxes (50%) participaram da avaliação higiênica e sanitária por resistência dos proprietários. Após três boxes foram selecionados aleatoriamente por sorteio,
para realização das análises microbiológicas da bancada (A1), balança (A2), mão do
manipulador (A3) e faca (A4).
Para avaliar as condições higiênicas e sanitárias dos boxes, foram aplicados Checklist,
considerando a edificação, instalações, equipamentos, móveis, utensílios e higienização destes; controle integrado de pragas; abastecimento de água; manejo de resíduos e
exposição e comercialização dos produtos pesqueiros com base na Resolução nº 216 da
ANVISA (BRASIL, 2004).
Após a aplicação deste recurso foi feito a classificação dos boxes, sendo: Satisfatório, Regular e Irregular, quando 76 a 100, 51 a 75 e 0 a 50%, respectivamente, ao atendimento dos
itens SIM do Checklist, classificação segundo Resolução nº 275 da ANVISA (BRASIL, 2002).

Análises Microbiológicas
A avaliação microbiológica das mãos de manipuladores, utensílios, equipamentos e
bancadas dos boxes foi realizada usando-se o método de esfregaço de superfície, utilizando um swab estéril, em uma área de 25cm2” (SILVA et al., 2010, p. 296). A coleta
foi realizada criteriosamente, para que procedimentos inadequados não interfiram no
resultado final.
Após os swabs foram imersos em tubos contendo 10 ml de solução salina a 0,85%, acondicionados em ambiente refrigerado e transportados imediatamente para o laboratório
de Microbiologia de Alimentos e Água do IFMA Campus Caxias para a pesquisa de Salmonellaspp e enumeração de coliformes à 35º C, à 45º C seguindo as recomendações de
Brasil, (2003).
Treinamento em higiene e segurança alimentar
Foi realizado um treinamento em higiene e segurança alimentar e em Boas Práticas
de Fabricação, durante a semana de Ciências Biológicas no IFMA-Campus Caxias para
os produtores e comerciantes de pescado. As palestras foram ministradas no final das
análises no auditório da Instituição.

Resultados e Discussão,
Com base no “Checklist”, 54,54% dos boxes foram classificados como irregulares e
45,45% como regulares (Tabela 1). Nenhum boxe se enquadrou na categoria satisfatório. Isto reflete a falta de higiene, devido, provavelmente, ao desconhecimento por parte
dos manipuladores, dos aspectos higiênico-sanitários, medidas de limpeza dos estabelecimentos e boas práticas de manipulação.
Tabela 1: Perfil higiênico-sanitário dos boxes comercializadores de pescado do mercado público municipal de Caxias, MA.
Classificação1
Irregular
Irregular
Irregular
Irregular
Irregular
Irregular
Classificação
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

Porcentagem (%)

54,54%

Porcentagem (%)
45,45%

BRASIL (2004). Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios;higienização
de instalações, equipamentos, móveis e utensílios; controle integrado de pragas; abastecimento de água; manejo de resíduos; exposição e comercialização dos produtos.
1

Portanto, tornou-se evidente a deficiência das condições higiênicas e sanitárias, em relação a manipulação, estrutura e organização, tratamento da água e contaminação cruzada por parte dos proprietários dos boxes.
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Boxes
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8
9
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Na Tabela 2 estão apresentadas as medias dos resultados das análises microbiológicas
das amostras coletadas.
Tabela 2: Média dos resultados das análises microbiológicas para coliformes a 35º e 45º
C das amostras de mãos dos manipuladores e dos equipamentos (balança), utensílios
(faca) e bancadas dos boxes que comercializam pescado no mercado público municipal
de Caxias, MA
Boxes

Bancada

Balança

Mãos

Faca

Col 35º C Col 45ºC Col 35º C Col 45ºC Col 35º C Col 45ºC Col 35º C Col 45ºC

1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

3,6

2,1

2

3,9

2,5

4,3

3,0

2,1

2,1

4,3

2,2

3

3,5

2,1

2,6

3,0

2,1

2,6

2,6

2,6

Resultados transformados em logaritmos base 10. NMP/cm²= número mais provável por
centímetro quadrado; Col 35º C= Coliformes a 35º C; Col 45º C= Coliformes a 45º C.
Verifica-se que a superfície com maiores valores de contaminação de coliformes a 45º
C foram as amostras das balanças, com a média de 3,0 log10 NMP/cm². Contaminação
por coliformes a 45º C está relacionado a deficiências de higienização dos utensílios
e contaminação cruzada com alimentos crus contaminados. A forma de pesagem dos
pescados em balanças desprotegidas contra vetores como moscas, também é um fator predisponente à contaminação por esse micro-organismo indicador. Esta situação
também foi verificada por Germano e Germano (2003), que observaram o risco de contaminação quando produtos pesqueiros são comercializados em mercados públicos de
forma inadequada, principalmente no aspecto de comercialização, situação constatada
e comprovada pelas análises microbiológicas.
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Torna-se necessário que medidas corretivas sejam adotadas visando melhorias nos aspectos higiênico-sanitárias dos boxes de comercialização.A possível presença de patógenos verificada nos ambientes, utensílios e equipamentos de processamento do serviço
de alimentação, alerta para o risco da contaminação cruzada dos alimentos que podem
veicular tais patógenos para os consumidores (PINTO, 2004).
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Todas as amostras analisadas forma negativas para Salmonella. Resultados semelhantes
foi encontrado por Santos (2006) ao avaliar utensílios e equipamentos de cozinha hospitalar.Encontrar indícios de Salmonellaspp. é muito perigoso para a população, visto que
a patogenicidade deste gênero é bastante alta, caracterizando potencial risco de morte
aos consumidores, através destas características é que a legislação exige ausência de
Salmonella spp. em 25g de alimentos (BRASIL, 2001).

Conclusões
Alguns dos boxes comercializadores de pescado do mercado público de Caxias, MA avaliados, apresentam condições higiênico-sanitárias insatisfatórias por não atenderem a legislação vigente, tornando os produtos susceptíveis a contaminação por micro-organismos
deteriorantes e patogênicos, o que representa risco potencial a saúde dos consumidores.
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Resumo
As maniçobas são espécies nativas da família Euphorbiaceae, bastante difundidas no
Nordeste, aparecendo também nas regiões Centro Oeste, até o Mato Grosso do Sul.No
Brasil existe uma considerável diversidade genética do gênero Manihot,com espécies
distribuídas nos diversos ecossistemas. O trabalho teve como objetivo cultivar germoplasma de maniçobas (Manihotsp) em campo para produção de sementes, destinadas à
conservação da espécie. A pesquisa foi desenvolvidano Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Caxias, localizado na Gleba Buriti do Paraíso – Km 02 – MA, 349, Povoado Lamego – Zona Rural do município de Caxias-Maranhão.
Foram realizadas expedições ao campo para coleta de material a ser reproduzido no
Banco de germoplasma. O plantio foi realizado no ano de 2014, após a aprovação do
projeto e no início de 2015, porém as mudas não pegaram, impossibilitando as atividades propostas no projeto. Dado este ocorrido, fez-se a opção pela renovação do projeto.
Palavras-chave: Caracterização morfológica; Cerrado; Diversidade genética.

Introdução

De acordo com Soares (1995) existe uma grandevariedade de espécies que recebem o
nome vulgar de maniçoba ou “mandiocabrava”, sendo as principais a maniçoba do Ceara (ManihotglazioviiMuell. Arg.),maniçoba do Piauí (M. piauhyensisUle.) e manicoba da
Bahia (M. dichotomaUle e M. caerulescensPohl). Na área do Sub-médioSão Francisco,
predominaa espécieM. pseudoglazoviiPax& Hoffman.
As espécies silvestres do gênero Manihotrepresentam uma considerávelreserva genética que pode ser utilizada em programas de melhoramento com acultura da mandioca,
podendo, através da transferência de determinados gens,solucionar problemas considerados graves para esta cultura. O potencial destabase genética se encontra ameaçado
pela constante depredação do meioambiente, resultado do desmatamento para a formação de pastagens, além daocupação de novas áreas com monoculturas extensivas.
Os recursos genéticos são estudados em várias etapas bem definidas, asaber: coleta
ou introdução, multiplicação, preservação/conservação,avaliação/caracterização e uso
(Hawkes, 1982).Contudo, existe a necessidade de ampliar a coleta de determinadasespécies, bem como aprofundar os estudos sistematizados sobre o manejo dosrecursos
genéticos com espécies existentes na região (ALVES, 2008).
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As maniçobassãoespécies nativas da famíliaEuphorbiaceae, bastante difundidas no Nordeste, aparecendo também nas regiões CentroOeste, ate o Mato Grosso do Sul. Crescem
em áreas abertas e desenvolvem-sena maioria dos solos, tanto calcários e bem drenados, como também naquelespouco profundos e pedregosos das elevações e das chapadas (Soares, 1995).
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Diante da importância das maniçobas enquanto recursos genéticos, a estratégia de conservação das maniçobas deve-se pautar peloreconhecimento de que, é vital o trabalho
de prospecção e coletadegermoplasmas. A conservação ex situ, passa a ser prioritária
num programade conservação quando ocorre, de maneira sistemática, a dizimação de
estoquesnativos de plantas.
Portanto, o presentetrabalho teve como objetivo cultivar germoplasma de maniçobas
(Manihotsp.) em campo para produção de sementes, destinadas à conservação da espécie.

Metodologia
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Maranhão, Campus Caxias, localizado na Gleba Buriti do Paraíso – Km 02 – MA, 349, Povoado Lamego – Zona Rural do município de Caxias-Maranhão.O município de Caxias
encontra-se localizado na região do Cocais. Pertence a Zona fisiográfica do Itapecuru,
situado na mesorregião do leste maranhense apresentando as seguintes coordenadas
geográficas, latitude 04º 53’ 30” sul e longitude 43º 24’ 53” a oeste, com altitude aproximada de 66 metros.
Foi implantado um banco in vivo de germoplasmas que funcionará como unidade mantenedora do material genético coletado a campo. Os acessos de maniçobas serão caracterizados a princípio por diferenciação botânica, analisando-se caracteres morfológicos
como descritores de raiz, caule, folha, flor, fruto e coloração (Fukuda et al, 1997).
Foram realizadas expedições ao campo para coleta de material genético, em seguida
implantado o banco de germoplasmano Campus Caxias. Foi realizada a produção de
mudas de maniçoba, estas mudas foram propagadas através de estaquia, com tamanho
de 40 cm. As mudas foram transplantadas para sacos de polietileno preto, onde permaneceram por 3meses, sendo, em seguida, transplantadas para o campo de produção.
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O plantio foi através de estaquias contendo aproximadamente 05 gemas cada com aproximadamente 40 cm.Plantas de cada acesso foram multiplicadas através de estaquia e
em seguida cultivadas em uma área experimental em condições padronizadas de adubação e rega, para que haja exteriorização homogênea de cada genótipo. De cada acesso
serão preparadas exsicatas que serão depositadas na Unidade de Pesquisa e Produção
do Campus Caxias.
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O solo foi preparado mediante limpa do terreno e preparo das covas, e aplicação de calcário dolomítico, segundo recomendação. A adubação orgânica de fundação será feita
aproximadamente uma semana antes do plantio, aplicando-se 1,0 kg de adubo orgânico
por cova. O plantio foi realizado em covas num espaçamento de 1,0 m entre plantas e
2,0 m entre blocos. São realizados tratos culturais como regas, capinas e aplicação de
defensivos agrícolas quando necessário.
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizados (DIC) com
05 tratamentos (acessos de maniçobas) e seis repetições. Os dados meteorológicos são
obtidos da Estação Meteorológica de Observação de Superfície Automática A237, em
Caxias, Maranhão.

Resultados e Discussão
Foram feitas várias expedições ao campo para coleta de maniçobas com a finalidade
de implementação da área experimental, porém não se obtendo sucesso, pois as mudas
não vingaram, impossibilitando a condução da pesquisa, desta forma optou-se pela re-

novação do projeto de pesquisa. Na figura 01, encontram-se fotos das mudas de maniçobas na área experimental.

Figura 01: Foto da área experimental com plantio da maniçoba.

Foram realizadas expedições ao campo para coleta de material a ser reproduzido no
Banco de germoplasma, porém com insucesso. O plantio foi realizado no ano de 2014,
após a aprovação do projeto e no início de 2015, porém as mudas não pegaram, impossibilitando as atividades propostas no projeto. Dado este ocorrido, fez-se a opção pelo
pedido de renovação do projeto.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênicas e sanitárias através da quantificação de Staphylococcus aureus e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas em peixe salgado e seco comercializado na cidade de Caxias, MA. Para início das análises foi
realizado um levantamento dos locais que comercializam pescado seco e salgado em
Caxias, MA. Após a identificação dos pontos de comercialização, realizou-se um cadastro de todos os comerciantes, produtores e fornecedores destes alimentos para verificar
as condições higiênicas de produção, transporte, armazenagem e comercialização no
varejo. Após esta etapa, foram sorteados randomicamente os pontos de comercialização
(mercados, supermercados e feiras livres) para aquisição das amostras e quantificação
de Staphylococcus aureus e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e devidamente
identificadas para fins de pesquisa como “C1”, “C2”, “B1”, “B2”. O resultado obtido através do checklist foi de 80% insatisfatório e apenas 20% satisfatório, de acordo com a
RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002. Os valores obtidos de Staphylococcus aureus variaram entre 2,3 a 3,7 UFC/g sendo que todas as amostras (100%) apresentaram valores acima do recomendado pela legislação, as contagens de bactérias heterotróficas aeróbias
mesófilas variaram de 1,6 a 7,4 UFC/g. Após as análises foi realizado um treinamento
em higiene e segurança alimentar e em Boas Práticas de Fabricação e Produção para os
produtores e comerciantes de pescado seco e salgado.
Palavras-Chave: Microbiologia; Salga; Pescados.

A salga é um método de preservação baseado na penetração do sal (Cloreto de sódio) no
interior dos tecidos, que é governado por fatores físicos e químicos, tais como a difusão,
a osmose e uma série de processos bioquímicos associados com mudanças em vários
constituintes do pescado, em destaque as proteínas, método esse que pode ser efetuado
por via seca, úmida (com uso de salmoura), ou ainda, por combinação das duas vias
(salga mista) (PEDRO e NUNES, 2011).
Pescado salgado e seco é o produto elaborado com peixe limpo, eviscerado, convenientemente tratado pelo sal.
Os Staphylococcus aureus quando presentes em alimentos provavelmente foram veiculados por manipuladores e quando encontrados em quantidades superiores 103 UFC/g
podem causar toxinoses para os consumidores (JAY, 2005; CALVET et al., 2010).
Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar as condições higiênicas e sanitárias através
da quantificação de Staphylococcusaurese bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas
em peixe salgado e seco comercializado na cidade de Caxias, MA.
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METODOLOGIA
A avaliação das condições higiênicas de produção, armazenamento e comercialização
foram realizadas através da aplicação de um checklist de acordo com as recomendações
da RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002) e RDC nº 216 de 15 de setembro
de 2004 (BRASIL, 2004).
Foram feitas aquisição das amostras Para início das análises com um levantamento dos
locais que comercializam peixe salgado e seco em Caxias, MA. Após a identificação dos
pontos de comercialização, foi realizado um cadastro de todos os comerciantes.
Após esta etapa, sorteou-se randomicamente os pontos de comercialização, para aquisição das amostras. Foram feitas análises microbiológicas, logo apósStaphylococcus aureus (coagulase positiva), Quantificação de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e
por fim um Treinamento em higiene e segurança alimentar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tabela 1: Questionário dos pontos de comercialização de peixe salgado e seco.
Pontos de comercialização
B1
B2
C1
C2

% de SIM
43,75%
43,75%
75%
17,50%

Regularidade
REGULAR
REGULAR
SATISFATÓRIO
INSATISFATÓRIO
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Legenda: A porcentagem é feita através do questionário do checklist aplicado sobre as condições
higiênicas do peixe seco e salgado comercializado na cidade de Caxias, Maranhão, onde a quantidade de respostas SIM acima de 80% é considerada satisfatório; acima de 20% regular e abaixo
de 20% insatisfatório.
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De maneira geral, as instalações físicas dos Supermercados e Boxes, se encontraram
parcialmente em desacordo com a legislação federal vigente, sendo o Mercado Municipal o mais crítico. O resultado obtido através do checklist foi de 80% insatisfatório e
apenas 20% satisfatório, de acordo com a RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002. Resultados semelhantes também foram observados por de Freire et. al. (2011) ao avaliarem os
aspectos econômicos e higiênico-sanitários da comercialização do pescado no município de Bragança (PA). Deste modo, percebe-se a necessidade de medidas corretivas por
parte dos órgãos responsáveis de fiscalização do município.
Os resultados referentes às análises microbiológicas para contagem de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e quantificação de Staphylococcusssp. Estão representados
na Tabela 2.
Tabela 2: Média dos resultados das análises microbiológicas dos pontos de comercialização de peixe salgado e seco de Caxias, MA.
Pontos de coletas
B1
B2
C1
C2

Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (UFC/g)
2,2x105 UFC/g
1,6x105 UFC/g
7,4x106 UFC/g
5,0x106 UFC/g

UFC/g= unidade formadora de colônia por grama;

Staphylococcussp. (UFC/g)
3,4x105 UFC/g
2,3x106 UFC/g
2,4x105 UFC/g
3,7x105 UFC/g

Apesar da legislação brasileira RDC nº, 12 (BRASIL, 2001) não possuir padrões para pescados seco e salgado, no que se referem a mesófilos, a presença desses micro-organismos indica as condições higiênico-sanitárias do peixe.
Portanto, o peixe salgado e seco comercializado na cidade de Caxias, MA, pode ser consumido, mas a elevada contagem de bactérias heterotróficas mesófilas aeróbias em algumas amostras é preocupante, uma vez que estes podem diminuir o tempo de prateleira do produto.
Baseado nisso, constata-se que é importante à fiscalização do pescado salgado e seco
comercializado em feiras de todo o país, por parte das autoridades da vigilância sanitária, apesar do processo da salga e secagem ser métodos de conservação eficientes e
comprova-se a importância da salga e da secagem.

CONCLUSÃO
Conclui-se que as condições de produção, armazenagem e comercialização do peixe seco
e salgado são inadequados, considerando as condições deste estudo e que, falhas no manejo e conservação justificam a presença de alterações com consequente perda de qualidade. A comercialização em mercados apresenta índices críticos de inadequação à legislação, principalmente porque os feirantes desconhecem as Boas Práticas de Manipulação.
Através dos dados percebe-se a necessidade de recomendar medidas corretivas, Comprovando a importância da salga e da secagem. Por meio de um treinamento em higiene
e segurança alimentar e em Boas Práticas de Fabricação e Produção para os comerciantes de peixe salgado e seco para que haja melhorias na qualidade do produto destinado
a alimento da população, diminuindo o risco de contaminação alimentar pelo consumo
do mesmo.
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RESUMO
O solo constitui um fator importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas
devido sua composição. Sistemas de cultivo em aléias com leguminosas podem promover a fertilidade do solo devido à variedade de fixação de nutrientes. Variáveis como
taxa de decomposição e composição biológica necessitam de informações para melhor
compreensão de sua qualidade e composição. O projeto visou avaliar os efeitos das leguminosas leucena (Leucaena spp.) e gliricídia (Gliricidia sepium) na produção de fitomassa, taxa de decomposição influenciada pelo uso da cultura do feijão-caupi (Vignaunguiculata (L.)Walp.) emsistema de aleias em Caxias, MA durante o período de novembro
de 2013 a junho de 2014no Instituto Federal do Maranhão - IFMA Campus Caxias. Foi
realizadoo acompanhamento da decomposição da leucena e gliricidia a partir da taxa
de decomposição das mesmas, análises de variância e teste t a 5% de significância para
comparação de médias. O processo de decomposição dos resíduos culturais apresentou
um padrão semelhante, e a porcentagem de massa seca remanescente da gliricídia aos
90 dias foi de 0,026% e leucena de 0,074%. Quanto ao tempo de meia vida,gliricídia variou de 6 a 32 dias e leucena de 3 a 9 dias. Os resultados indicam uma rápida liberação
de nutrientes por parte dessas leguminosas. As perdas relativas de massa das espécies
aos 90 dias em ordem decrescente de decomposição: gliricidia 0,05% >leucena 0,17%,
mostrando que a leucena é uma leguminosa com grande capacidade de decomposição
como adubo verde, conservando carbono e nutrientes para o solo.

INTRODUÇÃO
O solo é a camada superficial constituída de partículas minerais e orgânicas, distribuídas em horizontes de profundidade variável, onde as plantas, tanto silvestres quanto
cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários. (FREITAS, 2014).Devido a sua composição, o solo é um fator ideal para o crescimento das
plantas, sendo que alguns atributos podem contribuir para a produção das culturas. Os
sistemas de cultivo podem garantir a fertilidade do solo, no qual são utilizados sistemas
que promovam a ciclagem de nutrientes, como o sistema de aleias ou de leguminosas
que proporcionam a variedade de fixação de nutrientes necessários para o crescimento
e desenvolvimento da planta.
O sistema de aleias apresenta vantagens, como: favorece a retenção de água e nutrientes, favorece a diversidade biológica. As plantas da família de leguminosas são as mais
utilizadas em adubação.A decomposição da serrapilheira depositada pelas árvores e
posterior absorção dos nutrientes pode constituir importante via de transferência vegetação-solo, principalmente em solos de baixa fertilidade (CARVALHO et al. 2001).
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Nesse contexto, são escassos os estudos sobre a utilização de leguminosas nesse sistema
de cultivo e variáveis como taxa de decomposição e composição biológica entre outros,
necessitam de informações para uma melhor compreensão de sua qualidade e composição. O presente estudo visa avaliar os efeitos das leguminosas leucena (Leucaena spp.)
e gliricídia (Gliricidia sepium) na produção de fitomassa, taxa de decomposição influenciada pelo uso da cultura do feijão-caupi (Vignaunguiculata (L.)Walp.) em sistema de
aleias em Caxias, MA.

METODOLOGIA
O projeto foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA Campus Caxias. O sistema de cultivo de aleias continha as seguintes espécies: acácia (Acaciamangium), leucena (Leucaena spp.), gliricídia (Gliricidia sepium)
e sombreiro (Clitoria racemosa), além da espécie de feijão-caupi (Vignaunguiculata (L.)
Walp.), que complementa o sistema de cultivo. Foi realizado uma poda nas leguminosas
leucena (Leucaena spp.) e gliricídia (Gliricidia sepium), sendo inseridos 20g dos resíduos
vegetais em litterbagsconstituídos de malha de 15 mm e de 0,3 m x 0,3 m, sendo utilizadas 4 repetições por tratamento.
Os litterbags foram distribuídos pelo solo e a decomposição dos resíduos foi monitorada por meio de coletas realizadas aos 7, 15, 30, 60 e 90 dias, totalizando 5 tempos de
monitoramento. Esse procedimento foi realizado a partir da taxa de decomposição do
componente arbóreo por meio da metodologia proposta por (ANDERSON & INGRAM
1996). Em cada coleta os resíduos vegetais foram separados de partículas de terra sendo
determinada a massa seca de matéria seca do material vegetal mediante secagem em
estufa de circulação forçada de ar por 72 horas a temperatura de 65ºC.
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O cálculo da constante de decomposição, ou valor k e o tempo de meia vida (t 1/2), foi
obtido a partir das equações: k = ln(X/X0)/t, e t1/2 = ln(2)/k, respectivamente, de acordo
com (REZENDE et al., 1999). O percentual de massa remanescente foi obtido a partir da
expressão: % Re = (P0/ Pr ) x 100). O tempo médio necessário para renovação do estoque de serapilheira foi obtido através da equação tR: 1/kL (HOPKINS, 1966) e o tempo
de desaparecimento de 95% da serapilheira, pode ser calculado por t0,95 = 3 / K. Além
disso, foram realizadas análises de variância pelo programa SISVAR (FERREIRA, 2013) e
utilizado o teste t a 5% de significância para comparação de médias.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Uma vez aportada e depositada na superfície do solo, a serrapilheira é submetida a um
processo contínuo de degradação, via lavagem de compostos hidrossolúveis e ataque
de organismos, reduzindo-se a frações minerais e húmicas (ANDRADE et al., 1999). Este
processo, essencialmente biológico, é a decomposição da serrapilheira e representa um
dos mecanismos pelos quais os nutrientes da fitomassa retornam ao solo.Nos tratamentos trabalhados, a cinética do processo de decomposição dos resíduos culturais apresentou um padrão semelhante, com uma fase inicial rápida seguida de outra mais lenta,
onde a porcentagem de massa seca remanescente da gliricídia aos 90 dias foi de 0,026%
e da leucena de 0,074%.
Até os 90 dias após a instalação dos litterbags, a perda de massa foliar foi semelhante
nos tratamentos avaliados, variando cerca de 1g de um mês para o outro, o que pode ser
justificado pelo nível pluviométrico do período da pesquisa, onde pela falta de umidade
reduziu-se o índice da influência da fauna edáfica do local juntamente com o material

vegetal presente nos litterbags. Ao contrário do que ocorreu nos dois primeiros tempos,
7 e 15 dias, onde houve chuva por alguns dias, podendo ter facilitado a rápida decomposição das amostras, juntamente com auxílio da interferência da fauna epígea ali presente, onde mesmo em pequena quantidade, foram identificados insetos como coleópteras,
díptera, blattodea e formicidae no período de 15 dias nos tratamentos analisados: gliricidia (bloco I) e leucena (blocos I, III e IV) o que pode ser observado na Figura 1.

Figura 1: Categorias: A- Formicidae, B- Coleoptera, C- Diptera e D- Blattodea.
O resultado encontrado confirma a hipótese de Swift et al. (1979), onde para ele a decomposição inicial mais rápida decorre do material se encontrar mais tolerável aos
agentes decompositores e corresponde a degradação de constituintes menos resistentes.Já quanto ao tempo de meia vida, a gliricídia variou de 6 a 32 dias e da leucena de 3
a 9 dias. Esses resultados podem indicar uma rápida liberação de nutrientes por parte
dessas leguminosas, como verificado nas Tabelas 1 à 5.
Tabela 1: Porcentagem remanescente do componente arbóreo (%Re), massa seca final
(P), constante de decomposição (Kdec), taxa de meia vida (T1/2) e taxa de renovação (Tr)
aos 7 dias em Caxias-MA, 2015.
Tratamento
Gliricídia
Leucena

P
4,32 a
2,98 b

Kdec
0,0215
0,1106

T1/2
32,19
6,27

Tr
46,43345
8,053298

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 2: Porcentagem remanescente do componente arbóreo (%Re), massa seca final
(P), constante de decomposição (Kdec), taxa de meia vida (T1/2) e taxa de renovação (Tr)
aos 15 dias em Caxias-MA, 2015.
Tratamento
Gliricídia
Leucena
(1)

%Re
0,01
0,03

P
3,48 a
2,34 b

Kdec
0,0244
0,0741

T1/2
28,38
9,35

Tr
40,939
13,491

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 3: Porcentagem remanescente do componente arbóreo (%Re), massa seca final
(P), constante de decomposição (Kdec), taxa de meia vida (T1/2) e taxa de renovação (Tr)
aos 30 dias em Caxias-MA, 2015.
Tratamento
Gliricídia
Leucena
(1)

%Re
0,03
0,04

P
1,72 a
1,73 a

Kdec
0,0715
0,0942

T1/2
9,69
7,36

Tr
13,985
10,62

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.
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%Re
0,01
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Tabela 4: Porcentagem remanescente do componente arbóreo (%Re), massa seca final
(P), constante de decomposição (Kdec), taxa de meia vida (T1/2) e taxa de renovação (Tr)
aos 60 dias em Caxias-MA, 2015.
Tratamento
Gliricídia
Leucena
(1)

%Re
0,03
0,11

P
1,49 a
0,62 b

Kdec
0,0811
0,1627

T1/2
8,55
4,26

Tr
12,332
6,148

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Tabela 5: Porcentagem remanescente do componente arbóreo (%Re), massa seca final
(P), constante de decomposição (Kdec), taxa de meia vida (T1/2) e taxa de renovação (Tr)
aos 90 dias em Caxias-MA, 2015.

(1)

Tratamento

%Re

P

Kdec

T1/2

Tr

Gliricídia

0,05

0,92 a

0,1129

6,14

8,854

Leucena

0,17

0,43 a

0,1875

3,70

5,335

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Essas características possibilitam o uso dessas espécies consorciadas, pois a razão para
essa preferência está relacionada a capacidade de simbiose com bactérias fixadoras de
N2 atmosférico. A elevada produção de matéria seca e o sistema radicular geralmente
profundo e ramificado são capazes de extrair nutrientes das camadas mais profundas
do solo, assim propiciando a taxa de fertilidade do mesmo. Os resultados adquiridos
mostram que o sistema de aleias apresenta vantagens, como: favorece a retenção de
água e nutrientes, favorece a diversidade biológica, assim possibilitando a qualidade do
solo e desenvolvimento das espécies consorciadas.
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O processo de decomposição é influenciado não apenas pela qualidade do folhedo, mas
também pela qualidade do microambiente em que se encontram a espécies trabalhadas. As perdas relativas de massa dos folhedos aos 90 dias mostraram a seguinte ordem
decrescente de decomposição: gliricidia 0,05% >leucena 0,17%, o que mostra que a leucena é uma ótima leguminosa com grande capacidade de desenvolvimento se tratando
de adubo verde em conservar carbono e nutrientes para o solo. Diante disso, sugeremse a elaboração e realização de pesquisas em períodos mais longos, para a obtenção de
informações mais detalhadas e análises mais criteriosas sobre a taxa de decomposição
das espécies trabalhadas.
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade do solo em fitofisionomias de
duas Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo essas a Reserva Ecológica do Inhamum e a Área de Proteção Ambiental Municipal do Buriti do Meio, ambas localizadas em
Caxias-MA, a partir da presença de artrópodes bioindicadores com enfoque nos ácaros
e colêmbolos. Este estudo foi conduzido durante os meses de agosto de 2014 a maio de
2015. Foram realizadas duas coletas na Reserva Ecológica do Inhamum, a primeira na
estação chuvosa e a segunda na estação seca e uma coleta na Área de proteção Ambiental do Buriti do Meio na estação seca. Para a captura da fauna epígea foram utilizadas
armadilhas do tipo pitfall traps, que permaneceram no campo por um período de quatro dias, contendo, em seu interior, cerca de 200,0 mL de álcool 40%, para conservação
dos organismos. Após este período, procedeu-se a contagem e identificação de ácaros e
colêmbolos, em nível de ordem, ou grupos, com o auxílio de um estereomicroscópio. As
coletas foram realizadas na época chuvosa, sendo os indivíduos capturados levados ao
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (LIFE II), Campus Caxias. Foram realizadas comparações dos grupos por meio do índice de diversidade de Shannon (H), da dominância
de Simpson (Is), do número médio de indivíduos coletados e da análise de agrupamento
(Cluster). A partir das avaliações percebeu-se que o solo do Inhamum apresenta condições favoráveis para a existência e predominância de ácaros e colembolos na área.
Palavras-chave: Fauna Epígea; Indicador Biológico; Terra.

Os ácaros e colembolos são considerados como bioindicadores ambientais, (MELO e
LIGO, 1999), sendo importantes na avaliação da qualidade do solo. A presença (ou ausência) de algumas espécies desses organismos pode estar relacionada com alterações
no pH, disponibilidade de determinados íons e água e presença de componentes de
pesticidas (CASSAGNE et al., 2003)
Em ambientes como a Reserva Ecológica do Inhamum e a Área de Proteção Ambiental
Municipal do Buriti do Meio são escassos os trabalhos que visem avaliar a qualidade do
solo de fitofisionomias presentes nessas áreas localizadas em Caxias, MA, sendo assim
necessários estudos que verifiquem a presença de artrópodes bioindicadores com enfoque nos ácaros e colêmbolos naqueles ambientes.

Metodologia
O presente estudo foi desenvolvido em duas áreas de Preservação Permanente (APP),
sendo estas a Reserva Ecológica do Inhamum e Área de Proteção Ambiental Muncipal
Buriti do Meio, ambas localizadas em Caxias-MA.
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Em cada um dos locais de estudo foram escolhidos dois tipos de fitofisionomias: uma de
Mata de Galeria (MG) e outra de Cerrado Típico (CT).
Em cada fitofisionomia foram demarcados três pontos distintos com o uso de GPS, sendo que a distância entre cada um desses pontos foi de 50 metros. Em cada ponto foram
instaladas 5 armadilhas do tipo pitfall traps (MOLDENKE, 1994), com uma distância de
10 metros de uma para a outra. Em cada uma das fitofisionomias foram instaladas 15
armadilhas, totalizando assim 30 armadilhas na Reserva Ecológica do Inhamum e a
mesma quantidade na APA do Buriti do Meio.
Foram realizadas duas coletas na reserva ecológica do Inhamum (uma no período chuvoso em janeiro/2013 e outra no período seco em maio/2014). Já na área de proteção
ambiental foi realizada uma coleta no período seco em maio/2014. Cada armadilha era
composta de um recipiente cilíndrico, com 9 cm de diâmetro e 11 cm de altura, sendo
que a borda deste recipiente ficou no nível do solo. Nela estava inserida uma solução
conservante de álcool a 40%. Este mesmo recipiente, contou com uma cobertura plástica instalada a cerca de 10 cm da borda do mesmo evitando transbordamento em caso
de precipitação pluviométrica. Estas armadilhas permaneceram em campo durante 4
dias, após a este período, as amostras obtidas foram coletadas e levadas ao LIFE II do
IFMA Campus Caxias, onde estas foram lavadas e posteriormente colocadas em álcool
70% e identificadas através de etiquetas.
Estas amostras foram colocadas em placas de Petri para a contagem e identificação
fauna epígea com enfoque nos ácaros e colêmbolosem nível de ordem e ou grupos. Para
a amostragem de espécimes encontrados foram utilizadas tabelas construídas com os
seguintes parâmetros: índice de diversidade de Shannon (H), dominância de Simpson
(Is), número médio de indivíduos coletadose análise de agrupamento (Cluster).
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Analisando as coletas nas duas estações, pode-se observar que no solo de ambas fitofisionomias houve a predominância dos grupos que são focados neste estudo: Acari,
ColembolaEntomobriomorpha, Poduromorpha e Symphypleona. Estima-se que estes
indivíduos representem cerca de 95% de todos os microartrópodes do solo, sendo que
os mesmos, considerados em conjunto, constituem de 72% a 97% do número total de
indivíduos da fauna dos artrópodes edáficos (SINGH e PILLAI, 1975), o que justifica a
maior ocorrência destes grupos no solo estudado durante estas duas estações (Figura 1).

Figura 1: Distribuição da fauna epígea em Mata de Galeria (MG) e de Cerrado típico (CT) na
Reserva Ecológica do Inhamum em A: Estação chuvosa e B: Estação seca. Caxias, MA, 2015.

Nas duas estações na área de Mata de Galeria (MG) apresentou uma quantidade maior
de colembolos em relação ao grupo acari. Isso ocorre porque os colembolos requerem
uma umidade no solo entre 40 e 70 % já que esses são sensíveis a dessecação e a perdas
de água (MUSSURY et al., 2008), o que justifica o fato da MG do Inhamum ter proporcionado uma grande quantidade de colembolos, pois a mesma apresenta mais umidade e
disposição de alimentos para esses microartrópodes, logo eles se alimentam de fungos.
Ainda, é possível verificar que nas duas estações, a área de Cerrado Típico (CT) apresentou maior quantidade de ácaros em relação aos colembolos. O Cerrado Típico se
caracteriza, por ser uma mata mais aberta, com menos árvores e sendo o seu solo mais
atingido pela luz solar. O que justifica o maior número de ácaros, pois este grupo é mais
resistente ás condições de elevadas temperaturas e adaptado a grandes variações no
regime hídrico no solo, sendo encontrado em maiores quantidades que o grupo colembolo (SOUTO et al., 2008).

Figura 2: Distribuição da fauna edáfica em Mata de Galeria (MG) e de Cerrado típico
(CT) na Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio. Caxias, MA, 2015.
Diante desse resultado, podemos observar que a Reserva Ecológica do Inhamum possui
condições favoráveis para a maior população destes grupos como: umidade e abundância de alimentos (fungos) o que corrobora com as pesquisas de Bellini e Zapelline (2009).
Os resultados da riqueza Média e Total, índices de Shannon e de Pielou dos grupos taxonômicos da fauna do solo que foram capturados no Inhamum e Buriti do Meio (estação
seca) encontram-se na Tabela 1.
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Quanto aos resultados obtidos na Área de Proteção Ambiental Buriti do Meio (Figura 2)
fazendo uma comparação com os resultados obtidos na outra área, verifica-se queestação seca, da MG do Inhamum apresentou predominância maior dos grupos acari e
colembolo em relação a mata de galeria do Buriti do Meio. Analisando a mesma estação
constata-se que o cerrado típico do Inhamum possui maior predominância dos grupos
acari e colembolo que o CT do Buriti do Meio. Focando nos ácaros e colembolos, podemos dizer que o comportamento destes organismos esta diretamente relacionado ao
tipo de área em que se encontram.
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Tabela 1: Índices deriqueza Média e Total, índices de Shannon e de Pielou dos grupos
taxonômicos da fauna do solo das áreas em estudo.
O índice de diversidade de Shannon-Wiener(H’) apresentou uma variação significativa
entre os dois locais de estudo, variando de 2,27 a 2,28 na MG e 2,16 a 2,25 no CT. De um
modo geral, valores maiores de H’ indicam maior diversidade de organismos, enquanto
valores mais baixos é indicativo de uma diversidade menor, com domínio de uma ou
poucas espécies (ABRÃO, 2012).Dessa forma, a MT do Inhamum apresentou maior diversidade de indivíduos enquanto que o Cerrado Típico do Buriti do Meio apresentou
maior diversidade de organismos.
Quanto a Equitabilidade de Pielou, a MT do Inhamum apresentou um índice de 0,75 em
relação a MT do Buriti do Meio com 0,65. O CT do Inhamum apresento um índice de 0,54
enquanto que o CT do da outra área apresentou o calor de 0,71. Por possuir um valor
mais próximo de 1 a MT do Inhamum e o CT do Buriti do Meio, possuem maior homogeneidade na comunidade (maior uniformidade) e, portanto, máxima diversidade, uma
vez que todas as espécies são igualmente abundantes(ABRÃO, 2012).
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Nas duas estações que foram realizadas as coletas, a Mata de Galeria e o Cerrado Típico
apresentaram ácaros e colembolos.A MT e o CT apresentaram quantidades diferenciadas destes organismos nas duas estações isso mostra que em estações diferenciadas essas fitofisionomias apresentam condições peculiares para a sobrevivência dos mesmos.
A APA do Buriti do Meio (avaliação estação seca) apresentou uma quantidade menor de
ácaros e colembolos em relação e Reserva Ecológica do Inhamum, indicando que o solo
do Inhamum é ricoem matéria orgânica, apresenta umidade e abundância de alimento
para a existência desses microartrópodes do solo.
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Resumo
Sistemas de cultivo em compostos por leguminosas podem promover a fertilidade e
redução da erosão com aumento na retenção de água. de determinado solo, por meio
da variedade de fixação de nutrientes. Variáveis como taxa de decomposição e composição biológica entre outros, necessitam de informações para uma melhor compreensão
de sua qualidade e composição, desta forma o projeto objetivou avaliar a fauna epígea
influenciada pelo uso de culturas no sistema de cultivo em Caxias, MA. O projeto foi
realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA
Campus Caxias em dois sistemas de cultivo, sendo o primeiro em aleias contendo leguminosas, e um segundo com adubação verde com leguminosas. As variáveis avaliadas
foram: fauna epígea, e avaliação da diversidade biológica. A coleta da fauna epígea foi
realizada por meio de armadilhas do tipo pitfall traps, totalizando quarenta pontos em
cada período de instalação pontos de instalação. A análise dos dados pode indicar uma
maior diversidade na fauna epígea no sistema com adubação verde.
Palavras-chave: Bioindicador, leguminosa e diversidade.

O solo é o habitat de uma grande variedade de organismos, dentre estes podemos citar
uma variedade de invertebrados que são responsáveis por inúmeras funções no solo,
sendo assim estes compõe a biota do solo. Pela sua intensa participação nos processos
biológicos de sistemas naturais, a fauna edáfica é considerada como importante indicadora da qualidade biológica do solo, podendo ser útil na avaliação de agrossistemas degradados (Wink et al.,2005). Desta maneira, a fauna epígea desempenha papel essencial
para o crescimento vegetal e exerce grande contribuição para a produção de culturas.
Os sistemas em aleis e o sistema com adubação verde por leguminosas promovem uma
maior fixação de nutrientes ao solo, promovendo assim a ciclagem de nutrientes e o desenvolvimento da planta. Os dois sistemas apresentam a característica de incorporação
de material vegetal através da poda realizada em determinados períodos, garantindo
a produtividade da área. Neste contexto, a fauna do solo apresenta função importante
na fragmentação do material vegetal, no entanto são poucos os estudos com enfoque na
investigação dos grupos presentes em tais sistemas sustentáveis.
Nesse contexto, objetivou-se avaliar a fauna epígea influenciada pelo uso de culturas
em diferentes sistemas de cultivo em Caxias, MA e realizar relações comparativas entre
os diferentes grupos encontrados nos sistemas avaliados.
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Metodologia
O projeto foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA Campus Caxias, localizado na rodovia MA 349, S/N, Gleba do Buriti o
Paraíso, povoado Lamego, zona rural de Caxias. No sistema de cultivo de aleias conterá
as seguintes espécies: leucena (Leucaena spp.), gliricídia (Gliricidia sepium) e sombreiro
(Clitoria racemosa), além das espécies de milho (Zea mays.) e feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.)Walp.), que complementam o sistema de cultivo. E no sistema de cultivo de
adubação verde com as espécies: Crotaláriajuncea, testemunha, mucunaanã(Mucunadeeringiana), mucuna cinza(Mucunacenereum) e lablab (Dolichoslablab).
Na realização da captura da fauna epígea do solo foram utilizadas armadilhas do tipo
pitfall traps (MOLDENK, 1994) totalizando 40 pontos de coleta. Cada armadilha consiste
de um recipiente cilíndrico, com 9 cm de diâmetro e 11 cm de altura, sendo que a borda
deste recipiente ficará ao nível do solo, contendo como solução conservante 200 ml de
formol a 4%. Conta ainda com uma cobertura plástica que elevada a cerca de 10 cm da
borda do recipiente. As armadilhas permaneceram nos pontos determinados por cinco
dias. A fauna do solo foi analisada sob lupa binocular em nível de ordem, classe e família. Nesta análise foi calculado o número de indivíduos.armadilha¹.dia¹ seguido pelo
erro padrão. Na avaliação da diversidade foram utilizados o índice de Shannon-Weaner
de cada tratamento (ODUM,1983). Ainda para a finalização das análises, foi utilizado o
índice de Pielou, que corresponde a uniformidade dos grupos.

Resultados e Discussões
Na área em sistema de aleias a análise de dados da fauna revelou a predominância dos
grupos: Formicidae, Coleóptera, Díptera, Colembolla Emtomobryomorpha e Poduromorpha. Em relação ao numero de indivíduos por armadilha por dia às espécies Acácia
e Glirícidia apresentaram valores aproximados.
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Dentre os grupos coletados, porém em menor representatividade, estão: Orthoptera,
Aranae, Auchenorryncha, Acari, Symphypleona, Blatodea e larva de díptera. Em um estudo conduzido em fragmentos florestais da restinga da Marambaia, RJ, na primavera,
Souza et al. (2008) verificaram que os cinco grupos com maior participação na densidade total de invertebrados foram Formicidae (32,77 %), Coleoptera (10,64 %), Diptera
(8,41 %) e Collembola (8,15 %), o que corrobora com os dados observados neste estudo.
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Figura 1. Distribuição da fauna epígea por espécies em aleias.

Os grupos Coleoptera e Colembola são também importantes organismos do sistema
decompositor, podendo assim atuar de forma direta e indireta. Segundo Moço et al.
(2005),sendo que o grupo Colembola está ligado à atividade predatória de mocroorganismos, influenciando diretamente na fertilidade do solo.Na análise do número de indivíduos coletados por dia por armadilha as espécies Leucena e Sombreiro apresentaram
os valores mais elevados, bem como apresentaram grande semelhança aos valores que
representam o desvio padrão. Não houve diferença significativa na avaliação da riqueza dos grupos.
Leguminosas
Acácia
Gliricídia
Leucena
Sombreiro
Controle

Ind.arm-1.d-1
17,14
16,90
24,80
25,20
12,33

Desvio
Pedrão

Riqueza
Total

5,65
6,82
22,97
22,22
3,40

19
18
16
15
13

Riqueza

Shannon

Pielou

Média
10,00
10,38
10,14
9,50
8,88

3,07
3,25
2,98
2,94
2,82

0,72
0,78
0,74
0,75
0,76

Tabela 1: Índices estatísticos da fauna epígea em aleias. Caxias-MA, 2015.
A análise relativa ao índice de Shannon, que indica a diversidade biológica da área,
também não apresentou variação relevante entre as espécies do sistema de aleias, indicando assim que os grupos presentes nas áreas de plantio das leguminosas encontramse similares. O índice de Pielou encontrou-se relativamente semelhante em todos os
tratamentos.

Figura 2: Distribuição da fauna epígea no sistema com adubação verde.
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Já na área em sistema de adubação verde consorciado com milho, na análise da fauna
percebeu-se a grande predominância dos grupos: Formicidae, Coleóptera, Entomobryomorpha e Aranae. Esses resultados corroboram com os encontrados na área do sistema
de cultivo em aleias. O sistema de adubação verde apresentou grupos não encontrados
no sistema em aleias, entre eles destaca-se: Isoptera e Chilopoda. Estes grupos foram
encontrados somente nas áreas de incorporação da espécie Crotalariajuncea. Este resultado corrobora com os estudos realizados por Souzaet al(2008), onde a leguminosa
crotalária em sistema de adubação verde apresentou uma maior variedade de grupos
da macrofauna edáfica.
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A espécie mucuna cinza e testemunha percebeu-se uma diferença significativa em relação à presença de determinados grupos, sendo que a área da espécie mucuna cinza
apresentou uma maior heterogeneidade de grupos de indivíduos em relação à leguminosa testemunha. Nas áreas de mucuna também ocorreu a predominância do grupo
formicidade, Silva et al. (2007) observaram resultados semelhantes, com predominância
do grupo Formicidae, em áreas de mucuna no sistema plantio direto, em que este grupo
representou 57,3% da densidade total. Os grupos encontrados na área de incorporação
da leguminosa lablab se assemelham aos demais das leguminosas já citadas, sendo o
grupo formicidade de maior predominância nesta área seguido do grupo coleoptera.
Percebe-se uma diferença no valor mais baixo de indivíduos capturados por dia na área
de incorporação ao solo na área testemunha em relação às demais leguminosas. No
que se refere à riqueza total de grupos, percebeu-se que não houve diferença significativa entre as espécies, sendo que todas apresentaram valores aproximados. O índice de
Shannon não apresentou variações significativas.
Tabela 2: Índices estatísticos da fauna epígea em sistema de adubação verde. CaxiasMA, 2015.
Tratamentos
Crotalária
Mucuna anã
Mucuna cinza
Lablab
Controle

Ind.arm-1.d-1
16,83
19,63
12,50
10,91
6,34

Desvio padrão
15,33
14,87
7,53
6,30
3,20

Total
18,00
18,00
18,00
19,00
18,00

Média Shannon Pielou
9,38
2,50
0,60
9,88
2,99
0,72
8,75
2,88
0,69
8,00
2,26
0,53
5,63
2,58
0,62

A leguminosacrotalária apresentou o menor índice de Pielou em relação às demais
áreas. O baixo índice de equitabilidade deve-se ao fato de ter ocorrido uma maior predominância de insetos sociais nesta área, sendo os grupos Formicidade e Isoptera com
valores mais altos de indivíduos encontrados nesta área do sistema. A adubação verde
associada à rotação de culturas, favorece a reciclagem de nutrientes, a agregação, o
armazenamento da água e a manutenção da matéria orgânica do solo. (Alcântara et al.,
2000; Boer et al., 2007).

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Conclusões

270

Percebe-se assim que ambos os sistemas apresentaram os grupos:Formicidae, Coleoptera, Diptera, ColembollaEmtomobryomorpha e Poduromorpha como predominantes.As
espécies presentes no sistema de cultivo em aleias apresentaram-se similares em relação
aos índices de diversidade biológica (Shannom-Weaner) e de equitablidade (Pielou). A
área de adubação verde apresentou grupos ainda não encontrados no sistema em aleias.
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Resumo
O presente estudo teve por objetivo quantificar o acúmulo de serapilheira em seus compartimentos formadores (folhas, galhos, frutos/sementes e flores e miscelânea) sobre o
solo em fitofisionomias presentes na Reserva Ecológica do Inhamum e na Área de Proteção Ambiental Municipal do Buriti do Meio, ambas localizadas em Caxias, MA. Com a
utilização de um gabarito de metal de 0,5 m x 0,5 m sem fundo, de 0,25 m² de área e altura
de 0,15 m, construído de chapa lambri galvanizada. A serrapilheira foi coletada e acondicionada em sacos plásticos, identificadas e etiquetadas e em seguida levadas ao laboratório de Biologia do IFMA, campus Caxias para serem separadas em frações folhas, galhos,
frutos/sementes e flores, sendo pesadas posteriormente. Obteve um resultado diferenciado em fração folha e galho durante as estações chuvosa e seca. No entanto conclui-se que
através dos dados a grande importancia da serrapilheira acumulada e massa seca em
relação a nutrição do solo, é variada pela abundância de diversidade de plantas mostrando que o mesmo é rico em matéria orgânica sendo esta necessária para sobrevivência
das próprias plantas como para os microorganismos. Dessa maneira, as fitofisionomias
contribuem com frações diferenciadas para a manutenção e nutrição do solo.
Palavras-chave: Serrapilheira. Fitofisionomia. Frações diferenciadas.

A serapilheira acumulada nos solos florestais pode variar significativamente entre diferentes espécies estabelecidas no mesmo sítio, segundo (O`CONNELL E SANKARAN
1997). Outros fatores podem influenciar, tais como baixo nível de nutrientes na serapilheira e no solo, condições desfavoráveis para a decomposição, como déficit de água no
solo e na serapilheira, pH alto ou baixo, a baixa densidade da população de organismos
decompositores, além da época de coleta, bem como da estação do ano.
A ciclagem de nutrientes em florestas pode ser analisada através da compartimentalização da biomassa acumulada nos diferentes estratos e a quantificação das taxas de
nutrientes que se movimentam entre seus compartimentos, através da produção de
serrapilheira, sua decomposição, lixiviação e outros. Cada ecossistema tem sua forma
característica de armazenar e de reciclar os nutrientes entre seus compartimentos (Poggiani, 1992).
Na Reserva Ecológica do Inhamum constam as fisionomias de Cerrado e Mata de Galeria, onde na mata de galeria estão presentes árvores de grande, médio e pequeno porte.
Já o Cerrado é caracterizado especialmente por árvores tortuosas de pequeno porte,
arbustos e gramíneas (OLIVEIRA et al.,2013). No entanto a Área de Proteção Ambiental
Municipal do Buriti do Meio, sua vegetação apresenta diferentes fisionomias de cerrado
natural e antropizado, com solos arenosos, ácidos, pobres em nutrientes e frágeis.
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No entanto são escassos os trabalhos que visem avaliar a qualidade do solo, em ambas as áreas citadas e localizadas em Caxias-MA, sendo assim necessários estudos, mas
abrangentes sobre a serrapilheira acumulada em ambas às áreas.Dentro deste âmbito,
o presente estudo teve por objetivo quantificar o acúmulo de serapilheira e seus compartimentos formadores (folhas, galhos, frutos/sementes e flores e miscelânea) sobre o
solo em fitofisionomias presentes na Reserva Ecológica do Inhamum e da Área de Proteção Ambiental Municipal do Buriti do Meio, ambas localizadas em Caxias, MA.

Metodologia
Foram realizadas trilhas em ambas as localidades no mês de fevereiro, para identificar
as áreas de estudo onde foi coletado o material vegetal para o presente estudo. Em cada
uma das fitofisionomias foram definidos três pontos distintos, distanciados aproximadamente em 10 m e com três repetições de ambas as áreas. Esses pontos foram demarcados com o uso de GPS.
Foi realizada três coletas com repetições, nos meses de Abril, Maio e junho de 2015, sendo uma no período chuvoso e duas no período seco na Reserva Ecológica do Inhamum
e uma no período seco na reserva de preservação Ambiental Buriti do Meio.
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Para as coletas de serapilheira acumulada foram utilizados um gabarito de metal de 0,5
m x 0,5 m sem fundo, de 0,25 m² de área e altura de 0,15 m, construído de chapa lambri
galvanizada modificado de (LOPES, et al., 2009).(Figura1) A serapilheira coletada foi
acondicionada em sacos plásticos, identificado e etiquetado e em seguida levada ao laboratório, onde foi feita a separação nas frações folhas, galhos, frutos/sementes e flores
(Figura 2). Em seguida esse material foi seco à 65º até atingir peso constante, sendo em
seguida pesado. As variáveis foram submetidas à análise de variância pelo programa
ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2006) e foi utilizado o teste t a 5% de significância para
comparação de médias.
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Figura 1: A: Coletor de serrapilheira; B: Coleta da serrapilheira acumulada. Caxias, MA. 2015.

Resultado e Discussão
A fração folhas presente no Cerrado típico apresentou maior contribuição na massa
seca, cerca de 70 g em relação à Mata de Galeria que obteve valor de 57 g. A produção
de serrapilheira e a devolução de nutrientes em ecossistemas florestais é uma das vias
mais importantes no sistema solo-planta (BARBOSA; FARIA, 2007). Já a fração galhos da
Mata de Galeria foi maior com 64,22 g em relação ao Cerrado típico, onde foi verificado
valor de 7,55 g. Na produção de massa seca acumulada foi observado que a Mata de Ga-

leria apresentou nas frações folhas e galhos os valores de 2,28 e de 2,57 Mg ha-¹, respectivamente. Já o Cerrado típico apresentou valores de 2,83 e de 0,27 Mg ha-¹, nas frações
folhas e galhos respectivamente (Tabela 1).
Tabela 1: Massa seca e produção de massa seca acumulada das frações folha e galho em
Mata de Galeria e Cerrado típico na Reserva Ecológica do Inhamum em maio de 2014.
Caxias, MA.2015¹
Massa seca (g)
Tratamentos
Mata de Galeria
Cerrado típico

Folhas
57,06 b
70,71 a

Galhos
64,22 a
7,55 b

Produção de massa seca
Acumulada (Mg ha-¹)
Folhas
Galhos
2,28 b
2,57 a
2,83 a
0,27 b

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Quanto a tabela 2, verifica-se que a fração folhas presente no Cerrado típico apresentou maior contribuição na massa seca, cerca de 124,748g em relação à Mata de Galeria
que obteve valor de 84,66g. As folhas da serrapilheira são responsáveis pelo retorno da
maior quantidade de nutrientes ao solo. Essa contribuição deve-se muito mais às quantidades de folhas depositadas do que aos teores dos elementos. Segundo (VITAL et al.
2004). Já a fração galhos do Cerrado típico foi maior com 59,57g em relação a Mata de
Galeria, onde foi verificado valor de 74,08 g. Na produção de massa seca acumulada foi
observado que a Mata de Galeria apresentou nas frações folhas e galhos os valores de
3,38 e de 2,38 Mg ha-¹, respectivamente. Já o Cerrado típico apresentou valores de 4,98
e de 2,96 Mg ha-¹.
Tabela 2: Segunda Coleta da Massa seca e produção de massa acumulada das frações
folha e galho em Mata de Galeria e Cerrado Típico da Reserva Ecológica do Inhamum.
Caxias, MA.2015².

Tratamentos
Mata de Galeria
Cerrado típico
(1)

Folhas
84,66 b
124,74 a

Galhos
59,57 a
74,08 b

Produção de massa seca
Acumulada (Mg ha-¹)
Folhas
Galhos
3,38 b
2,38 a
4,98 a
2,96 b

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Já na tabela 3, observa-se que a fração folha presente no Cocal apresentou maior contribuição na massa seca, cerca de 111,06 g em relação ao Buritizal que obteve valor de
64,28 g. Segundo (FERREIRA et al. 2007) a magnitude desse acúmulo é dependente de
fatores locais como: fertilidade do solo, regime pluviométrico, taxa de decomposição e,
principalmente, tipo de cobertura vegetal.A fração galhos do Cocal foi maior com 84,04
g em relação ao Buritizal, onde foi verificado valor de 16,43 g. Na produção de massa
seca acumulada foi observado que no Cocal apresentou nas frações folhas e galhos os
valores de 4,44 e de 3,36 Mg ha-¹, respectivamente. Já o Buritizal apresentou valores de
2,57 e de 0,21 Mg ha-¹, nas frações folhas e galhos respectivamente.
Tabela 3: Primeira coleta da Massa seca e Produção de Massa acumulada das frações
folha e galho em Área do Cocal e Buritizal da Reserva de Proteção Ambiental do Buriti
do Meio³.
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Massa seca (g)
Tratamentos
Cocal
Buritizal

Folhas
111,06b
64,28 a

Galhos
84,04 a
16,43b

Produção de massa seca
Acumulada (Mg ha-¹)
Folhas
Galhos
4,44 b
3,36 a
2,57 a
0,21 b

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste t.

Conclusão
Na produção de massa seca na fração folhano mês de Abril,no Cerrado Típico e Mata de
Galeria obtiveram 57,06 e 70,71. No mês de Maio obtiveram no Cerrado Típico e Mata de
Galeria obtiveram 84,66 e 124,74. No enquanto no mês Junho no cocal e Buritizal obteve
111,06 e 64,28 respectivamente.
Enquanto na produção de massa seca na fração galho no mês de Abril, no Cerrado Típico e Mata de Galeria obtiveram 64,22 e 7,55, mês de Maio o Cerrado Típico e a Mata de
Galeria obtiveram 59,57 e 74,08 e no mês de Junho no Cocal e Buritizal obteve 84,04 e
16,43 respectivamente.
A produção de massa seca acumulada (Mgha-¹) na fração folha no mês de Abril no Cerrado Típico e Mata de Galeria obtiveram 2,28 e 2,83. No mês de Maio no Cerrado Típico e
Mata de Galeria obteve 3,38 e 4,98. No mês de Junho no Cocal e Buritizal obteve 4,44 e 2,57.
Enquanto na produção de massa seca acumulada (Mgha-¹) na fração galho no mês de
Abril no Cerrado Típico e da Mata de Galeria obteve 2,57 e 0,27. No mês de Maio no Cerrado Típico e Mata de Galeria obteve 2,38 e 2,96 e no mês de Junho no Cocal e Buritizal
obteve 3,36 e 0,21 respectivamente.
A grande importancia da serrapilheira acumulada em relação a nutrição do solo, é relacionada a abundância de diversidade de plantas mostrando que o mesmo é rico em
matéria orgânica sendo esta necessária para sobrevivência das próprias plantas como
para os organismos do solo. Dessa maneira, as fitofisionomias contribuem com frações
diferenciadas para a manutenção e nutrição do solo.
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Resumo
Este trabalho discute a prática de guiamento turístico voltada para o público idoso, na
perspectiva de (re)conhecer como o profissional Guia de Turismo desenvolve seu trabalho quando da atuação com este segmento em termos de planejamento, organização
de roteiros, e estratégias de atuação. O estudo se propôs a analisar tais práticas a partir
de um enfoque gerontológico, implicando em caracterizar a qualidade desse trabalho e
subsidiar a produção de um conjunto de orientações teórico-metodológicas que contribua para a melhoria do trabalho do Guia de Turismo atuante em São Luís e, consequentemente, eleve o grau de satisfação do turista idoso com o serviço prestado.
Palavras-chave: Guia de Turismo. Turismo. Idosos.

Introdução

A questão da qualidade dos serviços prestados é considerada um fator preditor fundamental da satisfação do turista idoso com o destino visitado. Neste sentido, a qualidade
dos serviços de guiamento turístico é avaliada em todas as pesquisas de demanda que
remetem a este segmento, sendo, portanto, um item de impacto na experiência de visitação. Em pesquisa conduzida pelo PROVAR/FIA (2012), o quesito Qualidade dos Guias
apresentou uma avaliação positiva em uma escala que especifica gradações de muito
bom (17,5%), bom (58,9%), médio (21,8%) e ruim (1,9%).
Neste contexto, este trabalho põe em foco o trabalho de Guias de Turismo atuantes no
mercado turístico de São Luís no que se refere ao atendimento do turista idoso ante ao
consumo de roteiros de visitação na cidade, objetivando analisara prática da condução
turística executada por esses profissionais na perspectiva da Gerontologia. No ramo de
guiamento turístico há uma exigência em relação à formação específica de nível técnico
conforme determina o Ministério do Turismo. A profissão é regulamentada pela Lei nº
8.623, de 28 de janeiro de 1993 e institui como atribuições do Guia de Turismo exercer
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O turismo se caracteriza por possuir significativa capacidade de adaptação e de segmentação de seu mercado, moldando-se ante as dinâmicas de estruturação de novos
produtos e também de mercados consumidores. É desta maneira que o denominado Turismo de Terceira Idade aparece como fruto da segmentação turística, crescentemente
ocupando espaço e ganhando visibilidade no contexto em que se desenvolve o turismo
e sob a atual concepção de envelhecimento pela sociedade moderna. Com cerca de 21
milhões de habitantes com mais de 60 anos, o Brasil acompanha a tendência mundial
de envelhecimento (IBGE, 2012) e o fomento ao consumo do turismo por este segmento manifesta-se tanto por ações específicas da iniciativa privada como por organismos
oficiais, tal como o Programa Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo. São
iniciativas que tem buscado levar em consideração o perfil específico da pessoa idosa
em termos de suas preferências, expectativas e hábitos de turismo.
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atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de informações a pessoas
ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. Esse profissional exerce um papel preponderante na consolidação do setor, pois sua postura, conhecimento e relacionamento com os visitantes
são imprescindíveis para fortalecer a imagem e identidade do lugar e a valorização da
cidade pelos seus habitantes (IFMA, 2013).
Buscou-se (re)conhecer como esse profissional vem observando as especificidades da
pessoa idosa, portanto, do turista idoso e como isto se relaciona à sua prática em termos
de planejamento e organização do trabalho executado. Outro aspecto que se colocou
como relevante foi a possibilidade da análise deste objeto à luz da Gerontologia, implicando em caracterizar a qualidade desse trabalho e subsidiar a produção de um conjunto de orientações teórico-metodológicas que contribua para o trabalho do Guia de
Turismo atuante em São Luís e, consequentemente, eleve o grau de satisfação do turista
idoso com o serviço prestado.

Metodologia
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Metodologicamente, o estudo caracterizou-se como exploratório-descritivo, sendo desenvolvido na cidade de São Luís (MA). Envolveu homens e mulheres, profissionais
Guias de Turismo, atuantes no mercado turístico da cidade, credenciados pelo MTur
- Ministério do Turismo e membros do SINDEGTur-MA – Sindicato Estadual dos Guias
de Turismo do Maranhão. Outro fator relevante para a escolha dos sujeitos foi a experiência de realização de guiamento turístico de idosos em uma frequência de pelo menos um roteiro executado anualmente, em serviços prestados por agências de turismo
de São Luís. Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista
semiestruturado para a coleta de informações sobre o guiamento turístico de idosos, a
Escala diferencial semântica de crenças sobre a velhice (Escala Neri, 1991) e a Escala
de avaliação de conhecimentos básicos sobre a velhice (Escala Palmore-Neri- Cachioni,
versão do Palmore Facts on Aging Quis, 1977).
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A operacionalização do estudo propriamente dito considerou as etapaspesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, realizada com os profissionais de guiamento turístico, incluindo o uso do roteiro de entrevista e as escalas, considerando os procedimentos de
contato e agendamento para a coleta das informações, com uso de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE. Posteriormente os dados coletados foram tratados e
analisados com base em procedimentos de natureza qualitativa e quantitativa para atender aos objetivos da pesquisa, valendo-se da Gerontologia para discussão dos resultados.

Resultados e Discussão
O estudo foi realizado com 10 (dez) Guia de Turismo do SINDGETUR-MA: 9 (nove) homens
e uma mulher; faixa etária entre 25 e 62 anos; a maioria de origem ludovicense. Dentre os
entrevistados, 6 cursaram (ou cursam) Ensino Superior. 3 possuem o Ensino Médio completo e 1 tem pós-graduação (especialização); 7 Guias são solteiros e 3 casados. A maioria
foi formada pelo SENAC-MA e desenvolve outras atividades relacionadas as turismo.
Na visão dos Guias entrevistados, o perfil do turista idoso pode ser caracterizado dessa forma:
Tem tempo para passear, requerendo atenção, paciência, e ajuda para deslocar-se;
Possui curiosidade, disposição, carência social;
Atento, exigente, sendo difícil de lidar e limitado;

Animado, receptivo, comunicativo, interativo;
Viajante, comprador;
Curioso, mas ao mesmo tempo mesquinho, interessado;
Ansioso pela liberdade familiar.
Quanto às táticas profissionais utilizadas pelos Guias de Turismo com o turista idoso,
estão incluídas as ações de:
a) Planejamento: Organizar os detalhes que serão utilizados (ex. microfone, ônibus);
brincadeiras motivacionais; ressaltar museus, excluir ladeiras, reduzir trajeto; pedir
auxilio para outros guias, conversar com o publico; observar horários, limitações; conhecer o público e suas especificidades
b) Organização de roteiros: começar pelos pontos altos; adequar roteiros; menos ladeiras; tempo de percurso reduzido para 1h e meia e paradas para descanso; exigir menos
esforços físicos; tirar escadas; inclusão de locais acessíveis, seguros, com boa aparência.
c) Estratégias de atuação: paciência, clareza; boa acolhida, encantar; paciência e cuidado; roteiro mais histórico-cultural.
Dentre as possibilidades para a melhoria junto do trabalho ao idoso, as sugestões foram:
Acessibilidade; pacotes com seguro viagem, adaptação dos locais e ônibus, arborização;
sinalização adequada e eficiente; roteiros e políticas públicas específicos. Treinamento
voltado para os guias. Apoio de empresas privadas. Melhorias na infraestrutura. Promoções para a terceira idade, atrativos voltados para os idosos, segurança.

Conclusão

Quanto a profissão e atuação como Guia de Turismo em São Luís, os pontos positivos foram: a autonomia, não-rotina da profissão, intercâmbio de conhecimentos, parcerias de setores, dinamismo da profissão. Em contrapartida, os pontos negativos foram:
guias ilegais, não-fiscalização dos guias ilegais, falta de apoio dos poderes e dificuldade
em desfrutar dos direitos regulamentados da profissão.
Sobre São Luís como destino turístico para idosos, os principais pontos positivos
foram: culinária, atrativos histórico-culturais e hospitalidade. Os pontos negativos: falta
de acessibilidade, fraca divulgação e má infraestrutura.
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Sobre o turismo de São Luís, os Guias destacaram como pontos positivos: História, arquitetura, artesanato, azulejaria, hospitalidade e gastronomia da cidade. Como pontos
negativos: a insegurança, as praias impróprias para banho, descaso do poder público,
poluição audiovisual, má infraestrutura, depredação dos casarões, pouca divulgação da
cidade, irregularidade das ruas. etc.
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Resumo
O setor de Eventos tornou-se uma importante atividade econômica e social na atualidade, sendo possível contextualizar seu desenvolvimento em uma perspectiva histórica,
demarcada em termos de evolução mundial e o surgimento no Brasil. Há, no entanto,
uma lacuna quanto a registros históricos mais sistematizados do setor no contexto local, aspecto tomado como elemento de investigaçãono âmbito do Programa de Bolsa
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/PIBIC–IFMA/CNPQ.Sob tal
perspectiva, esta comunicação tem por objetivo apresentar dados sobre a constituição
do setor de eventos em São Luís (MA),destacando sua importância histórica, social e
econômica com base em registros da memória de profissionais da área. Metodologicamente tratou-se de uma investigação de natureza explorativa-descritiva, fundamentanda na História Oral, metodologia de pesquisa qualitativa, que consistiu em realizar
entrevistas gravadas com pessoas que testemunharam acontecimentos, conjunturas,
instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea.
Palavras-chave: Setor de Eventos. São Luís (MA). História Oral.

Introdução

Em uma perspectiva histórica, a literatura apresenta um panorama no qual os deslocamentos realizados com finalidades comerciais e para participação em eventos ocorrem
desde as antigas civilizações. Tornaram-se comuns a partir da Revolução Industrial,
quando as viagens tomaram grande impulso, facilitadas principalmente pelo aprimoramento dos meios de transporte e de comunicação. Matias (2010) expõe também que
evento é um acontecimento que atravessou diversos períodos da história da civilização
e, nesta trajetória, foram adquirindo características econômicas, sociais e políticas das
sociedades representativas de cada época. Trata-se de um assunto que favorece a compreensão e a análise da evolução do setor em relação a marcos que o tornam uma “atividade econômica e social que gera uma série de benefícios para os empreendedores,
para a cidade promotora, para o comércio local, restaurantes e hotéis e para a comunidade (BRITTO; FONTES, 2011, p. 71).
Isto é válido para se pensar referenciais históricos de sua dinâmica em contextos mundial, nacional e local. Este ponto foi especialmente relevante para a proposição do estudo, na medida em que visualizou-se como objeto de investigação o (re)conhecimento do
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No sentido geral, evento é sinônimo de acontecimento não rotineiro; fato que desperta
atenção. Para os profissionais que atuam na área, o termo adquiriu valor semântico
próprio, significando acontecimento especial, antecipadamente planejado e organizado, que reúne pessoas ligadas a interesses comuns. Eventos têm, assim, nome, local
determinado e espaço de tempo predefinido (Tenan, 2002). Atualmente, um evento, em
função dos objetivos fixados, do número de pessoas que envolve e das diversas expectativas e necessidades que estas demandam, representa uma importante atividade econômica e social, que deve ser tratada de forma profissional (MATIAS, 2010).
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setor de eventos da cidade de São Luís em termos de seu processo evolutivo, um aspecto
de limitada informação no meio acadêmico, portanto, ocasionador de lacuna na comunicação de conteúdos sobre o tema.
Partiu-se da ideia de que a trajetória da atividade eventos na cidade de São Luís
também foi adquirindo características econômicas, históricas, sociais e políticas representativas de distintos períodos, provocando o surgimento do setor, seu
delineamento e mecanismos de sustentação até o estágio atual. Investigar tal dinâmica implicou em preencher essa lacuna, aqui utilizando-se a História Oral
como recurso metodológico facilitador da investigação do objeto, na medida em que se
elegeu profissionais de reconhecida atuação na área como protagonistas da constituição histórica da atividade “Eventos” no cenário ludovicense.
Tal propósito foi ao encontro da necessidade acadêmica de apresentar e delinear um
quadro sistematizado de elementos capazes de subsidiar o trabalho de docentes e discentes do Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer e a problemática do acesso a
essa informação quando relacionada ao contexto local. Pretendeu-se investigar a ocorrência do processo de constituição da atividade “Eventos”, partindo-se da idéia de que
a História Oral é uma história construída em torno de pessoas, como revela Thompson
(1992), e que, para fins do estudo proposta, se aplicou ao objetivo de conhecer, por meio
da voz e da memória de sujeitos protagonistas o mercado de eventos local sob um referencial histórico-memorialístico.

Metodologia
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Tratou-se de um estudo exploratório-descritivo, com uso da História Oral, metodologia
de pesquisa qualitativa que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas (homens e mulheres, com autonomia e independência preservadas, ativos no mercado de
eventos de São Luís, com pelo menos 10 anos de atuação/experiência) que pudessem
testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros
aspectos da história contemporânea (FGV/CPDOC, 2014; UNIFESP, 2014).
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Desta forma, a investigação, baseada na modalidade História Oral Temática e envolveu
as fases depesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, envolvendo definição de depoentes, contatos e agendamento de entrevistas, elaboração de roteiro de entrevista, elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e coleta de depoimentos e registro
da informação (gravação). Posteriormente, foi realizada a fase de tratamento e análise
de dados, envolvendo as ações de Transcrição, Textualização, Transcriação, Constituição arquivo temático, Interpretação e análise do corpus documental constituído em
processo de entrevista e devolução social (representada pela elaboração do relatório de
pesquisa e organização do material didático para uso em aula).

Resultados e Discussão
Durante o período de fevereiro de 2015 a outubro de 2015 foram coletadas 10 (dez)
entrevistas com profissionais do setor de eventos. Considerando o perfil geral do
entrevistados, pode-se caracterizá-los como de maioria masculina (6 homens)
em relação ao grupo de mulheres (4). Dados relativos à faixa etária dos entrevistados demonstraram que 4 (quatro) sujeitos tem entre 40 a 50 anos, 3 (três) estão entre 50 a 60 anos e outros 3 (três) estão entre 30 a 40 anos, 60 a 70 anos e com mais
de 70 anos, cada um.Quanto ao Estado Civil dos entrevistados, 5 (cinco) eram casados, 3 (três) solteiros e 2 (dois) divorciados. Contatou-se que os profissionais da

área de eventos em sua maioria são do sexo masculino. Porém, deve-se considerar
que a pesquisa voltou seu foco para pessoas com mais de 10 anos de trabalho no setor, atualmente com a oferta do curso de Eventos por entidades públicas e privadas
houve o aumento no número de prossionais do quadro de eventos, o que pode mudar
os dados apontados neste item.
A questão da escolaridade foi também levantada, obtendo-se que 7 (sete) sujeitos entrevistados tem, pelo menos, uma graduação (áreas de Turismo, Jornalismo, Administração, Design, Relações Públicas e Engenharia Agronômica) e 3 (três) tem também especialização.Uma leitura dessas informações coletadas destaca que 4 (quatro) depoentes tem
graduação em Turismo, destacando que no mercado de eventos local há uma presença
mais significativa desses profissionais. Ponderando-se uma explicação para o resultado
encontrado, o mais provável é o fato da falta de mão-de-obra especializada e do vínculo
que há entre as áreas de Turismo e Eventos.
No que se refere à atuação nos mercados turístico e de eventosconstatou-se queos
depoentes da pesquisa têm, no quesitotempo de trabalho com eventos, uma média de
26,6 anos de envolvimento na área e a maioria adquiriu experiência em função de uma
prática, sem uma formação esecífica na área até mesmo por falta de ofertas de cursos.
Quanto à formação dos profissionais voltadas para a área reitera-se o curso de Turismo
como uma área de formação de eventos por causa do vínculo que há entre as duas áreas
e tendo em vista que o curso de Turismo, em algumas universidades, apresenta em sua
grade curricular a disciplina de planejamento e organização de eventos. Verificou-se
que 50% dos depoentes não tem formação na área de eventos e começam a trabalhar de
forma amadora, adquirindo experiência de acordo com o tempo de trabalho. Como já
destacado alguns têm graduação em cursos que não tem vínculo com a área. Outros 20%
(vinte por cento) tem como formação cursos de pouca carga horária que abrangem diversas área de eventos, por exemplo, cerimonial, recepção, alimentos e bebibas e outros.

O período colonial é baseado em modelo português e tem como principal manifestação
o Entrudo, era uma festa de rua e frequentada, principalmente por pessoas de classes
mais populares. Segundo Martins a festa de rua que é o carnaval primordial determina que inicialmente fosse estruturada muito mais pelas classes populares, visto que as
ruas eram lugares degradados e degradantes para as elites no tempo coloniais e parte
do império.
O período dos cordões ocorre na metade do século XIX com o surgimento dos bailes, inicialmente de forma mais restrita às famílias, mas depois passam a ser feitos em clubes
famosos da época, como por exemplo, Cazino Maranhense, Grêmio Lítero Recreativo
Português, Clube Jaguarema e Clube dos Soldados, estes sediavam bailes de máscaras
destinados a sociedade que tinha um poder aquisitivo maior, mas tinha também “[...] os
chamados bailes de segunda das classes populares, como nos clubes Bigorrilho, Berimbau, Cabeção, Cantareira e Furna de Satã” (Revista USP, 2001).
Os cordões eram formados de personagens do carnaval europeu, como os dominós, os
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No que se refere aos aspectos históricos do setor de eventosconstituidos a partir da
memória dos profissionais entrevistados foi possível inferir que, em São Luís, estes seguem o mesmo modelo do histórico de eventos no Brasil, tendo início com os eventos
carnavalescos. No Brasil, o primeiro eventos deste gênero foram os bailes de Carnaval
do Rio de Janeiro, datados de 1814. Em São Luís, o carnaval é ofcializado no ínicio do
século XIX (MARTINS).
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pierrôs, os cruzdiabos e os fofões, infelizmente esses ícones do período do carnaval dos
cordões foram desaparecendo com o tempo e hoje o que ainda se encontra são os personagens dos fofões, mas de forma muito tímida.Já o carnaval da Era Samba, tem ínico
a partir dos anos 70 e segue modelo tradicional de Escola de Samba do Rio de Janeiro,
“[...] o Rio de Janeiro manteve um monopólio quase absoluto sobre a festa em termos de
visibilidade na mídia e de padrão a ser imitado” (Revista USP, 2001).
Após as primeiras evidências de eventos ludovicenses com os eventos carnavalescos,
tem-se a abertura da primeira empresa estruturada de eventos no ano de 1967, todavia
isso não quer dizer que antes desse marco não se realizavam eventos, haviam comemorações, porém não tinham empresas que fizessem esse trabalho e para tanto, encontravam-se profissionais que já trabalhavam nessa área, mas sem empresa.
O cenário da área de eventos em termos Brasil estava em crescimento, assim como no
Maranhão, entretanto no âmbito maranhense pouco se tinha conhecimento sobre o setor de eventos, o que dificultava o trabalho dos profissionais da área na época, porque
eles tinham que ter um forte poder de persuasão para convencer seus clientes a contratarem o seu serviço e não fazê-lo por conta própria.Esta dificuldade na captação de
clientes é comentada no depoimento de alguns entrevistados, que relatam que uma de
suas principais barreiras no início das atividades com eventos é a falta de demanda de
eventos por causa do fator mencionado. Além disso, outra barreira apresentada é quanto à falta de material em São Luís que muitas vezes tinha que ser importado materiais
de outros estados para cá, esse fato acontece desde os bailes de carnaval.
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Com base nos relatos dos entrevistados, historicamente, os eventos mais realizados no
cenário ludovicense são os eventos sociais, embora haja divergência quanto a essa informação, porque para alguns depoentes os eventos técnico-científicos foram os que
lideravam quanto a sua realização.

292

Os primeiros espaços de eventos que surgem em São Luís são os clubes, os mesmos que
sediavam os bailes de carnaval, além deles ainda são citados os auditórios de escolas
mais antigas como, por exemplo, do Colégio Santa Tereza e também os auditórios de
hotéis como o Quatro Rodas, que atualmente é o Hotel Pestana, somente depois surgem
os espaços de buffets.Em termos de pioneirismo, o mercado ludovicense tem como principal pioneiro o Professor Elias Azulay, dono da primeira empresa de eventos da região
no ano de 1967. Deve ser levado em conta que antes já havia profissionais de eventos,
porém trabalhavam esporadicamente e não tinham uma empresa formal e estruturada.
Atualmente, São Luís conta com a presença do Convention and Visitors Bureau, sendo
este um ponto positivo quando se trata de São Luís como destino de eventos atualmente,
também conta o fato de ter a disponibilidade de bons auditórios, além de bons atrativos
que são grandes influenciadores na decisão da ida ao evento. Quanto aos profissionais
de eventos de São Luís percebe-se que atualmente o mercado disponibiliza bons profissionais, mas a falta de mão de obra qualificada ainda é uma das dificuldades dos
empresários de eventos.
Espera-se uma melhora e que o mercado de eventos continue em pleno crescimento em
São Luís, entretanto para que isso ocorra precisa-se além de uma melhor qualificação
aos profissionais, um melhor trabalho de captação de eventos e uma atuação forte e
decisiva do setor publico em conjunto com o setor privado para assim promover uma
melhora no setor.

Conclusão
O estudo sobre a história e a memória do setor de eventos de São Luís (MA) objetivou
trazer elementos sobre a trajetória dos eventos na cidade de São Luís.Neste sentido, durante todo o processo de coleta, apuração e análise de dados foram observados aspectos
caracterizadores do perfil do profissional de eventos no âmbito local e aspectos da trajetória histórica do setor com base nas 10 (dez) entrevistas coletadas. Conforme os objetivos propostos para a pesquisa, pode-se constatar que: a maioria dos profissionais de
eventos são graduados em Turismo;o início dos eventos é marcado pelas comemorações
carnavalescas; a primeira empresa de eventos surge em 1967; os eventos de cunho social
e técnico- científico são os mais realizados historicamente em cenário ludovicense; em
termos evolutivos, há um crescimento tanto na demanda quanto no mercado de eventos.
Ainda assim, observa-se a necessidade de dar continuidade na coleta e análise de entrevistas com profissionais no mesmo perfil, para obtenção de maiores informações sobre
o tema proposto.
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Resumo
Este trabalho objetiva encontrar as possíveis conexões existentes entre o cinema de
Glauber Rocha e as técnicas de montagem de Sergei Eisenstein. À luz da produção de
uma revisitação de Maranhão 66, documentário de Glauber sobre a posse de José Sarney ao governo do Maranhão em 1966, reatualize-se o pensamento crítico-poético, propõe-se a partir da imersão na reflexividade científica e filosófica do pensamento de
ambos uma analogia entre o conceito de cinema dialético, como forma de atingir um
profundo pensamento político de sua época. Metodologicamente, a intenção do projeto,
entendido como projeção do enunciado do problema, é criar uma revisitação do filme
Maranhão 66 (1966) a partir da problematização crítica do cinema de Glauber e da perspectiva teórica de Eisenstein para analisar as características da política maranhense e
brasileira, através da análise fílmica e da produção de um artigo científico.
Palavras-chave: Cinema; Montagem; Imagem Dialética.

Introdução

É uma reportagem sobre a eleição de um governador (José Sarney) no Maranhão.
Importante pra mim, uma experiência muito útil para Terra em Transe, porque pela
primeira vez filmei com som direto e porque participei das etapas de uma campanha
eleitoral. (RochaapudGomes, 1997, pp. 440 – 441)
A questão do poder é onipresente em Glauber mas é em Terra em Transe, o mais denso
de seus filmes, que ela recebe o tratamento mais específico. Representa-se aí o mecanismo da luta política. Mais do que vislumbrar o horizonte da Revolução, é necessário
dar conta de um fato consumado: a vitória do golpe reacionário. (Xavier, 2001, p. 131)
O presente projeto busca realizar uma análise sócio-histórica do documentário Maranhão 66 (1966), de Glauber Rocha, à luz do pensamento crítico e propõe a partir da
feitura de um artigo científico, uma identificação das influências do cinema russo, em
especial o eisensteiniano, no tocante às técnicas de montagem e na intenção de encontrar a imagem dialética latente.
Esse exercício reflexivo objetiva compreender os dispositivos estéticos e políticos presentes na obra de Glauber Rocha que são utilizados para escrutinar as desigualdades
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Em toda obra de arte autêntica existe um lugar onde aquele que a penetra sente uma
aragem como a brisa fresca do amanhecer. Daí resulta que a arte, muitas vezes considerada refratária a qualquer relação com o progresso, pode servir a sua verdadeira
definição. O progresso não se situa na continuidade do curso do tempo e sim em suas
interferências, onde algo verdadeiramente novo se faz sentir pela primeira vez, como a
sobriedade do amanhecer. (BENJAMIN, [N 9ª, 7] p. 516)
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sociais e a obliteração dos direitos humanos reiteradamente operacionalizadas na América Latina. O filme centra-se no discurso de posse de José Sarney ao seu primeiro mandato a governador no Maranhão, ao mesmo tempo, Glauber Rocha propõe uma montagem que percorre os becos pobres das periferias, lixões, prisões, fábricas abandonadas
e os hospitais públicos da capital maranhense, etc.
Também faz parte do intento desse projeto refletir sobre a cultura política e o comportamento político marcadamente populista da realidade brasileira, através das imagens
dialéticas de Maranhão 66 (1966), que se apresentam muito significativas no contexto
político da contemporaneidade.

Metodologia
Escrever a história significa, portanto, citar a história. Ora, no conceito de citação está
implícito que o objeto histórico em questão seja arrancado de seu contexto. (BENJAMIN,
2009, p. 518, [N 11, 3])
O desafio imposto a esse projeto foi justamente acrescentar a toda uma larga bibliografia sobre o Cinema Novo (e Tropicalismo), centrada na crítica conjuntural aplicada a
uma análise interna da obra, preconizada pelos textos de Ismail Xavier em Sertão mar
(2007) e em Alegorias do subdesenvolvimento (2012), e com larga tradição nos estudos
cinematográficos, uma nova perspectiva metodológica, com acento voltado aos estudos
e práticas de produção, na sua possibilidade de renovar a análise das relações entre
arte, política e pensamento crítico.
Um método científico se distingue pelo fato de, ao encontrar novos objetos, desenvolver
novos métodos – exatamente como a forma na arte que, ao conduzir a novos conteúdos,
desenvolve novas formas. Apenas exteriormente uma obra de arte tem uma e somente
uma forma, e um tratado científico tem um e somente um método. (BENJAMIN, 2009, p.
515, [N 9, 2])
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Aliada à análise fílmica da obra Maranhão 66(1966) somar-se-ou, como desafio tecnológico e estético,uma atualizaçãono sentido benjaminiano, a partir de Maranhão 66
(1966), dos traços característicos da cultura política nacional e de como a arte-política,
na contemporaneidade, pode fazer a crítica a essa política e a essa cultura, através de
um materialismo histórico remixado.
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Ao pensar que diferentes tecnologias e diferentes linguagens possibilitam novas densidades e gravidades sobre o objeto ao qual se debruça a partir dos dispositivos que
dispõe, o avanço em termos científicos da produção sobre a politica maranhense atual,
utilizando-se do cinema para tal análise, se encontra na capacidade que o dispositivo
imagético do audiovisual tem de desconstruir a partir dos mesmos elementos(audiovisuais) o simulacro da imagem-mídia, que no contemporâneo possui o status de imagemmitificante, inclusive no fenômeno político.
A proposta metodológica do projeto se deu com a problematização constante a partir da
revisitação e análise interna das obras fílmicas, das leituras dos textos científicos, entrevistas e demais materiais sobre Glauber Rocha, e do exercício crítico-reflexivo sobre
os temas elencados acima.

Resultados e Discussão
A discussão surgida através de um ano de pesquisa é que a obra dos dois cineastas teóricos é profícua tanto estética quanto teoricamente, pois mitigam dialeticamente uma

reflexividade histórica tal como uma imagem de espelho, opticamente refletida e invertida sobre o próprio eixo, que questiona, assim, a ordem linear do espelho como um
duplo e a recoloca sob a lógica de um espectro, de um devir, de um outro mundo por se
construir. Esse é um traço decisivo de uma arte verdadeiramente política.

Considerações Finais
Observa-se ao longo da pesquisa a enorme influência do cinema russo na obra de Glauber Rocha, sobretudo nos seus filmes da primeira fase, que vai até O dragão da maldade
contra o santo guerreiro (1969). Em Maranhão 66 (1966), especificamente, a utilização
da montagem russa, como princípio dialético da contradição e oposição entre planos,
e entre imagem e som são perceptíveis. Geram fluxos audiovisuais verdadeiramente
profundos, que tem o poder, inclusive, de manter sua capacidade de ressignificação (ou
de significação flutuante), pois se antes denunciavam o abandono do vitorinismo de
outrora, vistas hoje em dia, atualizam a visão da miséria delongada que atravessou os
tempos na oligarquia Sarney, e bate à nossa porta no hoje sem pedir licenças. A ideia de
continuísmo nascido do cinema de transparência americano nada contribui em diminuir o Véu de Maya que embaça nossa visão, frente aos dispositivos audiovisuais de caráter ideológico como o cinema, a publicidade e o telejornalismo etc. Só a partir da ideia
eisensteniana, que defende que a montagem advém do choque entre dois fragmentos
independentes, que geram uma síntese dialética mediante a reflexão do espectador, é
que poderemos então pensar numa educação com/nas imagens audiovisuais para as
futuras gerações. Enxergar!
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Resumo
A demanda por habitação vem crescendo constantemente e o dimensionamento dos espaços internos vem sofrendo uma redução, que muitas vezes prejudica o desenvolvimento das funções às quais se destinam.As unidades residenciais do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) possuem área mínima útil entre 35 m² a 37 m² e dois quartos,
sendo um de casal, o presente projeto visa a análise especificamente do segundo, tendo
em mente que os apartamentos populares do projeto em pauta possuem dimensões bem
limitadas e que podem ser bem ou mal usufruídas pelo morador, observou-se o desemprenho funcional ligado à disposição dos móveis no espaço e em como isso interfere na
iluminação, ventilação, ruído, temperatura e circulação do indivíduo em seu interior.Foi
usada como metodologia de pesquisa a observação e o registro de dados com fotografias
e esboços do layout das unidades visitadas; mesmo com um espaço compacto houve casos
em que foram detectados poucos problemas, já outros obtiveram resultados contrários.
Palavras-chave: Minha Casa, Minha Vida; Apartamentos populares; Leiaute;

Introdução

Analisar o desempenho funcional do quarto de casal, por meio da relação do espaço físico e os arranjos espaciais praticados pelos moradores, foi o objetivo desta pesquisa de
iniciação científica. Para alcançarmos esse objetivo, foi realizada pesquisa bibliográfica
e a análise funcional permitiu verificar que esses quartos possuem dimensões padrões
e cômodos pré-determinados, como pode ser visto na Cartilha da CAIXA-PAR.
A tipologia mínima apresentada para as unidades é de 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, com exceção das unidades de projetos de recuperação de empreendimentos,
inclusive aqueles integrados a programas de requalificação urbana e recuperação de
sítios históricos (CAIXA-PAR, 2008).
De acordo com cada indivíduo-morador há um ou mais problemas presentes, relacionados não somente ao espaçamento, mas ao conforto térmico, iluminação e etc., como foi
catalogado em alguns apartamentos na pesquisa a seguir.

Metodologia
A metodologia empregada foi exploratório-descritiva, onde foram estudadas plantas

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

A redução nos espaços internos reflete diretamente no modo de viver dos moradores
desses empreendimentos, os ambientes internos dos empreendimentos do PAR não
oferecem espaços adequados para a circulação de pessoas e o mobiliário inserido
não proporcionaconforto e circulação necessária ao morador dessa habitação. Esses
problemas refletem negativamente na vida do morador dessas unidades residenciais.
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baixas dos apartamentos do Programa de Arrendamento-PAR de São Luís, disponibilizadas pela Caixa e moradores dos empreendimentos PAR. Para isso, foram realizadas
visitas técnicas e registros fotográficos dos apartamentos já ocupadas, especificamente
do quarto de casal, a fim de identificar a solução de leiaute, disposição e distribuição
dos móveis no espaço, dos habitantes para esse ambiente.

Resultados e Discussão
Decorrente das pesquisas, visitas e entrevistas com moradores dos apartamentos analisados, foram observados alguns pontos importantes de carência de espaço, e que isso
acarreta a diversos outros fatores que ocasionam desconforto nos moradores, desde
temperatura, circulação de ar, iluminação, ruído, locomoção, dentre outros.
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A primeira unidade observada encontra-se na Rua Nova, Sem Número – Bairro Turu;
Condomínio Residencial Solemar. Iremos nomeá-la como Unidade 01 em nossa pesquisa. Abaixo uma esquematização de como foram empregados os móveis no espaço do
quarto de casal.
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Figura 1: Esquematização de leiaute da Unidade 01.
Através da esquematização é possível notar áreas de livre locomoção e apesar de aparentemente o quarto do casal não oferecer muitos problemas de espaçamento e circulação em seu interior, decorrente de uma boa disposição de móveis e a dimensão dos
mesmos, considerando que a distância entre a cama e o guarda-roupa maior que 40 cm,
contudo alguns fatores negativos ainda foram ressaltados, como a temperatura do ambiente que por todo o dia permanecia quente e abafado e à noite a solução encontrada
era ligar o aparelho condicionador de ar para que resfriasse o local e manter-se uma
temperatura agradável.

Figura 2: Fotografia da Unidade 01.
A iluminação foi um ponto positivo apresentado, onde a moradora da casa alega que
não tem problemas com a iluminação natural, e a artificial que há no cômodo consegue
abranger todo o local.
Tratando-se de ruído foi colocado que este era, por vezes, incômodo, decorrente dos
vizinhos do andar acima.
Ao se falar sobre dificuldades de locomoção e dimensionamento do quarto, não houve
reclamações, entretanto foi percebido pelo orientando que a porta do quarto, quando
aberta, ocupava um espaço desnecessário que poderia ser aproveitado caso a porta fosse de correr, por exemplo.

Figura 3: Fotografia da Unidade 01.
A próxima unidade analisada na pesquisa encontra-se no Condomínio Residêncial Pitangueiras 2, na estrada de Ribamar. No ambiente observado não foi possível ver um
bom aproveitamento do espaço utilizado pelos moradores e muitos fatores já citados foram repetidos, como a presença de barulho do andar superior e até mesmo do inferior.
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Fora isso, alguns utensílios como escada dobrável, peças de roupas que deveriam ser
postas em um cabide são depositadas ao lado do móvel, no canto do quarto, como foi
observado.
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Um ponto positivo apresentado foi a ventilação e iluminação, o ambiente permanecia
sempre com a janela aberta, possibilitando a entrada de luz natural e da circulação de ar.
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Abaixo é possível ver o esquema de leiaute disposto pelos moradores do apartamento,
onde se pode notar locais com espaço de sobra, e em contrapartida, outros com o espaçamento comprometido.
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Figura 15: Esquematização de leiaute da Unidade 02.
É notável que haja uma área livre localizada no meio do cômodo e algumas paredes
sendo pouco exploradas por móveis únicos, devido a funcionalidade de alguns aparelhos eletrônicos. Por exemplo, uma estrutura é posta ao lado da cama de casal pelo
motivo de que o ventilador precisa de uma posição favorável para ventilar a noite. Uma
tábua de engomar roupas é posta no meio da parede, ao lado da porta, pois é um ângulo
favorável para se colocar a TV e assisti-la, entretanto a tábua é usada apenas para isso,
já que as roupas são engomadas sobre a cama.
A área de passagem entre a cama e o guarda-roupa é considerada quase disfuncional,
uma distância estreita de menos de 40 cm separa os móveis e é utilizada para a abertura
das portas do guarda-roupa e área para arrumar a cama.
A cama foi posta em uma posição característica, no centro da parede, pois facilitaria o
serviço de “fazer a cama” por três lados diferentes, e posta em frente à janela para o
melhor aproveitamento do vento que adentra o cômodo.

Figura 4: Fotografia da Unidade 02.
Nota-se a presença de muitos objetos pequenos, bolsas, roupas e brinquedos dispostos sobre algumas estruturas de metal decorrente da ausência de um cabide ou suporte devido.

Figura 5: Esquematização de leiaute da Unidade 03.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Em uma terceira unidade, localizada no residencial Solemar, Turu – na Rua Nova, sem
número, foi possível notar uma diferença significativa de ajustes e leiaute, o mesmo
espaço aparentava ser excessivamente menor, entretanto possuía a mesma dimensão
do anterior, haja vista que os apartamentos dessa categoria possuem dimensões padronizadas. Abaixo é possível perceber essa diferença através da planta de leiaute.
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É perceptível que o quarto de casal acabou adotando outras utilidades domésticas, até
mesmo inesperadas, ao longo do dia, como área de serviço para estender roupas; e
desagregando-se de algumas condições básicas de um dormitório de casal, como a de
comportar uma cama de casal, permitindo apenas uma de solteiro. Foi observada a
quantidade de malas, caixas, artefatos e utensílios colocados sobre o guarda-roupa, acumulando poeira e ácaros, comprometendo a circulação de ar puro no ambiente.

Figura 6: Fotografia da Unidade 03.
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Assim como também havia um aglomerado de livros e revistas postos sobre uma mesa
à frente da janela, estando naquele local, pois no apartamento não havia local para por
um móvel que os comportassem, como se pode ver no canto inferior esquerdo da imagem abaixo.
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Figura 7: Fotografia da Unidade 03.
O ruído proporcionado pelos moradores do andar superior era evidente, entretanto
o maior problema observado encontrava-se dentro dos limites do próprio cômodo, a
quantidade de objetos postos sobre os móveis, pendurados nas paredes e apoiados pelos cantos proporcionava uma sensação térmica desagradável e intolerável, além de
que a circulação do ar fora comprometida juntamente com a iluminação do local, que
possuía cantos escuros em plena luz do dia.

Figura 8: Fotografia da Unidade 03.
A locomoção dos moradores no ambiente era totalmente desconfortável devido ao varal
de roupas que permanecia ali pelo decorrer do dia, mas também por consequência da disposição dos móveis no local, disponibilizando poucas áreas para a circulação de pessoas.

Conclusões
Foram observados alguns pontos importantes de carência de espaço, acarretando diversos outros fatores de desconforto nos moradores, desde temperatura, circulação de ar,
iluminação, ruído, locomoção, dentre outros.
Na Unidade 01 apesar de não apresentar problemas aparentemente, a temperatura e
ruído foram pontos de queixa dos moradores.
Na Unidade 03, um extremo oposto da primeira unidade da nossa pesquisa, tanto a
carência de espaço, dificuldade de locomoção, circulação de ar e temperatura foram
reclamados.
Com os dados obtidos foi possível notar que apesar do espaço compacto dos quartos de
casais dos apartamentos do PAR, alguns moradores obtiveram êxito na disposição dos
móveis e outros nem tanto, contudo os quartos não foram considerados como excepcionais para o conforto do indivíduo, tendo sempre duas ou mais reclamações a cerca dos
fatores de conforto.
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Este foi um dos cômodos mais preocupantes e relevantes em nossa pesquisa, pois mostra um extremo de “soluções” para alguns problemas, mas que acabam acarretando
uma série de outros desconfortos, mostrando a importância de uma boa organização e
layout em ambientes diversos, mesmo que este seja limitado e compacto; um planejamento de espaço é capaz de mudar a aparência de qualquer local.
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Abaixo os fatores que mais foram postos em pauta pelos moradores como causadores
de desconforto:
Temperatura do ambiente (geralmente elevada) e Ruído (causado por vizinhos do andar acima) – Foram tópicos falados em todas as unidades analisadas.
Pouca circulação de Ar (Ventilação), Iluminação, Carência de espaço para locomoção. –
Tópicos posto em apenas algumas das unidades analisadas.
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Resumo
O trabalhoTURISMO E HOSPITALIDADE VIRTUAL: desenvolvimentode portal de divulgação turística para o destino São Luís (MA) resulta de pesquisa de iniciação científica no
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC do IFMA.
Fundamenta-se na criação de um portal de divulgação e promoção turística para o destino São Luís, a partir do uso de ferramentas computacionais. Considerou que as mídias
digitais favorecem a exposição e a imagem dos destinos turísticos, cumprindo a importante função de facilitar o acesso a informação sobre núcleos receptores, sobretudo de
turistas. No que se refere à escolha de um destino a ser visitado, o percentual de turistas
que busca informações, compara preços e locais e concretiza sua compra pela Internet
vem aumentando consideravelmente a cada ano. Para a criação do portal virtual foi
utilizado um sistema gerenciador de conteúdo, o Content Management System – CMS: o
software CMS Wordpress, que favoreceu a manipulação do conteúdo a ser inserido no
site (fotos, vídeos e postagens, etc.) e a manipulação pelo usuário. O Wordpress é um software CMS livre e gratuito que possibilitou qualidade estética e usabilidade, entretanto,
utiliza um servidor de hospedagem e domínio na rede mundial de computadores.
Palavras-chave: Turismo. Divulgação/promoção. Web site.

Como fenômeno derivado dos deslocamentos de pessoas dos locais onde residem para
outros, onde permanece temporariamente, o turismo dá origem a relações de diversa
natureza: entre pessoas, entre pessoas e natureza e a relações econômicas, sociais e
culturais (Cunha, 2003). Por tais características, o turismo é considerado um importante
canal de contribuição a objetivos de desenvolvimento econômico, pois deste ponto de
vista influencia a geração de trabalho e renda e dinamiza outras atividades econômicas.
A oferta turística, elemento fundamental neste processo, corresponde ao que o destino
pode disponibilizar para o desenvolvimento da atividade turística e é a partir dela que
os produtos turísticos são formatados, permitindo que a demanda, de turista ou não, tenha acesso a esta informação. Quanto ao turista, o Ministério do Turismo (2013) destaca
que poucas coisas atraem mais a curiosidade de uma pessoa que saber como é o local
para onde vai viajar. Desta forma, a Internet é ferramenta básica de informação para
esse visitante, portanto, facilitadora de seu planejamento, resultando em lucros para
o destino, além, da questão da consolidação da imagem, fator que pode influenciar no
desenvolvimento da área (DIAS, 2003).
Neste sentido, a revolução informacional vem transformando consideravelmente a so-
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Introdução
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ciedade global, uma vez que esta exige uma economia baseada na informação. Por sua
vez, o turismo é uma das indústrias que vem sofrendo impactos quanto ao uso da Internet. Tornou-se, assim, relevante empenhar esforços e investimentos na elaboração de
conteúdos para a web, que resultaram em promover e divulgar a oferta turística de destinos, partindo-se do princípio de que o turista é um agente que compra seus serviços e
troca informações por esse canal de comunicação
Assim, o presente trabalhodestaca resultados de pesquisa de iniciação científica que
teve como foco a criação de um portal virtual de divulgação de São Luís como destino
turístico. Buscou-se operacionalizar uma plataforma tecnológica que disponibilizasse
informações sobre a oferta de atrativos, equipamentos e serviços, componentes da oferta turística da cidade. A intenção foi viabilizar um canal digital com conteúdos relevantes para o turista e pessoas interessadas em conhecer mais sobre os atrativos culturais,
naturais, calendário de eventos, roteiros, equipamentos e serviços, imagens, dentre outros aspectos relacionados ao destino.
Partiu-se da compreensão de que São Luís como cidade turística é visualizada em
ambientes virtuais (sites) diversos, contudo, sendo apresentada juntamente com
outros núcleos receptivos, mesmo em portais oficiais, nos quais são compartilhados a
diversidade das ofertas desses destinos. Há uma carência quanto à exposição e divulgação do patrimônio ludovicense através da Internet em sites específicos e exclusivamente criados com tal objetivo. Isto, portanto, correspondeu a uma das justificativas de
desenvolvimento do estudo.

Metodologia
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Estudo desenvolvido a partir de pesquisa de levantamento de patrimônio turístico do
destino São Luís e criação de portal virtual de divulgação do turismo local com uso de
sistema gerenciador de conteúdo Content Management System/CMS Wordpress, software livre e gratuito que possibilitou qualidade estética e usabilidade facilitada.
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Sistematicamente, a pesquisa foi organizada em duas etapas principais:(1) Pesquisa bibliográfica realizada com o objetivo de levantar informações sore o patrimônio turístico de São Luís (atrativos natural, cultural, acontecimentos programados, realizações
técnicas e científico-contemporâneas; equipamentos e serviços turísticos; infraestrutura básica); (2) idealização do portal com base em ferramenta computacional, com programação visual diferenciada, oferecendo aos internautas informações sobre o destino
São Luís, com impactos para planejamento de uma viagem e/ou visitação: os principais
atrativos, serviços, as programações culturais da cidade, rotas e roteiros turísticos divulgados no destino.

Resultados e Discussão
Conforme já destacado, para a criação do portal virtual foi utilizado um sistema gerenciador de conteúdo, o Content Management System – CMS. CMS/Content Management
System é a expressão utilizada para descrever ferramentas que promovem meios de gerenciamento, publicação e manutenção de informações (RIZZETTI, 2005, apud SABINO;
LOPES,2013).
Este CMS auxilia na criação e desenvolvimento das características do site, promovendo
um aumento de produtividade e disponibilizando ferramentas que satisfazem as necessidades gerais de um portal. Para o Portal Turístico São Luís foi utilizado o softwareCMS
Wordpress, que favoreceu a manipulação do conteúdo a ser inserido no site (fotos, ví-

deos e postagens, etc.) e a manipulação pelo usuário. O Wordpress é um software CMS
livre e gratuito que possibilita uma qualidade na estética e ótima usabilidade (SABINO;
LOPES, 2013).
Terminada a elaboração do Portal, com tudo funcionando no softwareCMS Wordpress,
com auxílio fundamental do XAMPP Control Panel, chegou o momento de publicá-lo. Foi
escolhido o endereço para o portal, ou melhor, o domínio do site que vem a ser o enderenço que o internauta digita na barra de endereço do navegador para visualizá-lo.
Com isso, foi tratado o registro de um domínio, a escolha de um servidor para hospedá
-lo e transferir os arquivos para o servidor (serviço não gratuito).
Desta forma, obteve-se como principais resultados:
Ferramenta de desenvolvimento de site utilizada na modelagem do portal virtual;
Informações do banco de dados inseridas no portal virtual;

Portal virtual “Guia São Luís” de divulgação turística do destino São Luís criado e disponibilizado na web;
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Portal virtual “Guia São Luís” testado e ajustado;
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Resultados apresentados/encaminhados, via endereço: www.guiasaoluis.com.br.

Conclusão
A pesquisa resultou à criação de um portal de divulgação e promoção turística para o
destino São Luís, a partir do uso de ferramentas computacionais, visando permitir a
turistas e público em geram acessar informações sobre a oferta turística de São Luís e
assim, cumprindo os objetivos propostos.Conclui-se que o portalé potencialmente uma
canal de agregador de valor à divulgação turística da cidade de São Luís. No entanto,
avalia-se como necessário o melhoramento da ferramenta e, consequentemente, seu
aprimoramento para facilitar, integrar e ampliar conteúdos acerca da cadeia produtiva
do turismo ludovicense. Desta forma, seria relenate a coninuidade da pesquisa, trabalhando-se numa segunda fase para o anos de 2016.
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Destaca-se ainda como relevante o estímulo ao conhecimento e valorizaçã do patrimônio turístico local por meio da pesquisa e atividades desenvolvidas ao longo do processo, com impactos postivos para a profissionalização discente.
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Resumo
Comunicação baseada em pesquisa de iniciação científica que objetivou investigar em
que medida São Luís (MA) possui características de uma cidade amiga das pessoas idosas na percepção de seus residentes maiores de 60 anos, a partir do levantamento e análise de fatores determinantes para um envelhecimento ativo. A investigação se colocou
no âmbito dos fundamentos do programa Cidade Amiga do Idoso da Organização Mundial da Saúde (OMS). Isto significou descrever, no espaço urbano, vantagens e barreiras
que a pessoa idosa encontra na cidade, considerando as categorias: Espaços exteriores
e edifícios; Transportes; Habitação; Respeito e inclusão social; Participação social; Participação cívica e emprego; Comunicação e informação; e, Apoio comunitário e serviços
de saúde. Trata-se uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, cujos
dados e informações foram coletados por meio da técnica de entrevista Grupo Focal/Focus groups (GF). O estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Bolsa Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC do IFMA.
Palavras-chave: Idosos. Cidade Amiga do Idoso. São Luís, MA.

Nesta
comunicação
apresenta-se
resultados
de
pesquisa
desenvolvida a partir dos fundamentos do programa Cidade Amiga do Idoso
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e no contexto do envelhecimento ativo, definido pela entidade como um processo de vida modelado por fatores diversos que,
isoladamente ou em conjunto, favorecem aspectos ligados à saúde, à participação e à
segurança de idosos. O programa parte da premissa de que pensar e estruturar cidades
mais amigáveis à pessoa idosa constitui condição facilitadora da promoção do bem-estar de habitantes urbanos mais velhos, com impactos positivos para a melhoria das
cidades (WHO, 2002).
São Luís, capital do Estado do Maranhão e Patrimônio Cultural da Humanidade é a cidade onde o estudo foi desenvolvido, na perspectiva de um olhar para as suas estruturas e
serviços em função da acessibilidade e promoção da inclusão de idosos com diferentes
necessidades e graus de capacidade. Com pouco mais de 1 milhão de residentes, São Luís
conta com aproximadamente 7,67% da população com idade de 60 anos e mais (IBGE,
2010). Trata-se de uma cidade em que já há um movimento formado por entidades
– organismos públicos, instituições de ensino e sociedade civil organizada – que vem
trabalhando em diversas frentes com ações de relevante significado para as discussões
e atuações em prol das questões relativas à velhice.
Neste contexto, o estudo teve como objetivo principal investigar se São Luís (MA) possui
características de uma cidade amiga das pessoas idosas na percepção deste grupo etário
quanto aos fatores determinantes para um envelhecimento ativo.
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Metodologia
Investigação de caráter exploratório-descritivo que envolveu indivíduos de 60 anos e
mais de idade, com autonomia e independência preservadas, residentes em bairros
urbanos de 8 (oito) eixos representativos da diversidade sócioespacial da cidade. Tais
sujeitos foram mobilizados em grupos de igrejas/associações/clubes de terceira idade
localizados em pelo menos um bairro de cada eixo, organizados em grupos de 07 a 12
pessoas, definidos segundo critérios de amostragem por conveniência. Como instrumentais básicos para a coleta de dados foi utilizada a lista de verificação autoavaliativa
das características fundamentais das Cidades Amigas das Pessoas Idosas e um questionário de informações socioeconômicas.
A operacionalização do estudo propriamente dito considerou a construção do referencial teórico com base em revisão bibliográfica das categorias envelhecimento ativo, velhice, e pressupostos do tema Cidade Amigas das Pessoas Idosas.Essa revisão de literatura foi
indispensável para a apropriação das temáticas que fundamentam o estudo, permitindo a
familiarização com o problema de pesquisa, além de verificar outras pesquisas semelhantes e resultados obtidos. A coleta de dados e informações, também parte da operacionalização, foi conduzida por meio da técnica de entrevista Grupo Focal/Focus groups (GF),
na qual os sujeitos relatam suas experiências e percepções em torno do tema, gerando
uma produção de sentidos e significados autopercebidos.
No tratamento, análise e interpretação dos dados levantados trabalhou-se segundo as
orientações propostas por Bardin (2009) e Minayo (1999) para análise de conteúdo temático, quais sejam: pré-análise, exploração do material e tratamento, inferência e interpretação dos resultados. Destaca-se que quanto aos procedimentos éticos, utilizou-se um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE, com ênfase nas informações sobre
a pesquisa, seusobjetivos, usos e demais orientações sobre a participação voluntária.

Resultados e Discussão
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Considerando o contexto exposto, a investigação se coloca no âmbito dos fundamentos
do programa Cidade Amiga do Idoso, justificando-se com base na intenção de contribuir
para que São Luís seja avaliada sob a ótica de idosos para identificar em que medida ela
é percebida como amigável a esta população. Pressupõe que os próprios idosos analisem e expressem sua situação, lhes permitindo contribuir para a sociedade e participar
de processos de tomada de decisões (OMS, 2008).
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Nesta perspectiva, com a realização de grupos focais vem sendo possível descrever, no
âmbito do espaço urbano, as vantagens e as barreiras que as pessoas idosas encontram
na cidade, levantamento baseado nos determinantes para o envelhecimento ativo definidos pela OMS em 8 (oito) categorias, quais sejam:
Espaços exteriores e edifícios;
Transportes;
Habitação;
Respeito e inclusão social;
Participação social;
Participação cívica e emprego;
Comunicação e informação; e,

Apoio comunitário e serviços de saúde.
De uma forma geral, para os 37 (trinta e sete) sujeitos (mulheres) ouvidos em 6(seis)
grupos de convivência de idosos, as categorias Espaços exteriores e edifícios, Transportes, Respeito e inclusão social e Participação cívica e emprego eforam avaliadas com os
níveis de satisfação mais baixos (negativo). Habitação, Apoio comunitário e serviços de
saúde, Participação social e Comunicação e informação foram situadas como dimensões
positivas/negativas.
Considerando as características necessárias que devem ser observadas para que o envelhecimento ativo seja estimulado no contexto urbano é já possível refletir que São
Luís precisará alcançar grandes melhorias em termos, sobretudo, daacessibilidade de
edifícios públicos, ruas e passeios públicos, transportes, oportunidades de trabalho e
inclusão social, dentre outros aspectos. São aspectos percebidos/identificados pelos sujeitos como de impacto negativo para a qualidade de vida, passíveis de melhorias e
intervenções urgentes.

Conclusão
O estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Bolsa Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC do IFMA. Acredita-se que com o avanço das
etapas para a sua finalização será possível gerar um relatório de contribuição para o
debate e avaliação da qualidade de vida de idosos residentes em São Luís, dando relevo
à produção de conhecimentos fidedignos da situação do segmento, com possibilidade de
uso como fonte de informação para subsidiar ações de planejamento e gestão que fortaleçam as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no Maranhão. Os resultados
relatados já pontuam uma série de elementos que ajudam a delinear quais categorias
são mais positivamente percebidas pelos idosos e os problemas que eles encontram na
cidade, o que está faltando nela para melhorar a promoção de sua saúde, participação
e segurança.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivodesenvolver programas utilizando a linguagem
de programação Scratch paraauxiliar o aluno na resolução das atividades curriculares
e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem. Os programas abordam
conteúdos trabalhados em sala de aula e serão avaliados para serem utilizados ou não
como material didático na escola.
Palavras-chave: Programação de computadores. Software. Educação.

Introdução
A inserção do computador na escola proporciona novas formas de ensinar e aprender
que exigem do professor novas práticas pedagógicas e visa contribuir para a construção
do conhecimento do aluno.Um exemplo é o uso dos softwares educacionais que são usados para desenvolver habilidades específicas, simular situações reais, resolver exercícios
de fixação e criação de outros programas com finalidades educacionais (TAJRA,2008).
A linguagem de programação gráfica Scratch é um programa que permite a criação de
histórias interativas, simulações, jogos, entre outros programas para ajudar no processo
educacional.Este tipo de software ajuda o aluno a construir seu próprio conhecimento
a partir de um ciclo de aprendizagem (VALENTE, 2002).
Neste contexto, a pesquisa utilizou a linguagem Scratch para desenvolver programas a
partir de conteúdos curriculares do ensino médio visando contribuirpara a melhoria
do processo de ensino-aprendizagem deste campus.

A pesquisa desenvolveu programas de computadores usando a linguagem de programação gráfica Scratch. Os programas abordam conteúdos curriculares do ensino médiovisando auxiliar alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem.
Desta forma, o trabalho foi concebido em três etapas: (1) estudo de lógica de programação e suas técnicas com o desenvolvimento de algoritmos para aprimorar os conhecimentos sobre programação de computadores (CARBONI, 2003) e estudo da linguagem
gráfica Scratch objetivando exercitar os conhecimentos adquiridos sobre as técnicas de
programação; (2) construção dos programasmediante a escolha de conteúdos que são
abordados em sala de aula; (3) Aplicação de um questionário onde o aluno responde de
forma objetiva como foi o processo de aprendizagem mediante o uso do programa.A
pesquisa foi realizada porum aluno do segundo ano do ensino médio.

Resultados e Discussão
Após estudo realizado sobre linguagem de programçãoe suas técnicas e da linguagem
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Scratch foi possível desenvolver os programas de acordo com os conteúdos abordados
em sala de aula.
Os programas desenvolvidos foram:
dengue – definição, como ser infectado, formas de evitar, informações gerais sobre a
doença;
cinema –dialógo em espanhol entre dois persongens que conversam sobre um passeio
no cinema.
calculadora - ajuda o aluno nas atividades com operações matemáticas;
porcentagem – calcula o valor a ser descontado nas transações matemáticas;
Com os programas prontos, aplicou-se um questionário para analisar a contribuição dos
mesmos no processo de ensino-aprendizagem. O questionário foi aplicado em uma turma do primeiro ano do ensino médio após o uso dos programas calculadora e dengue.
Desta forma, obteve-se como principais resultados:
Boa usabilidade dos programas, podendo ser usados por usuários acima de 8 anos;
Disponibilização de informações: básicas sobre as operações matemáticas e importantes sobre a doença dengue;
Forma mais interativa e dinâmica de aprendizado com imagens e animação;
Os programas podem ser utilizados como material didático pelo Campus ou qualquer
pessoa interessada.

Conclusão
A pesquisa conclui que é possível utilizar um software no processo de ensino-aprendizagem para auxiliar na resolução das atividades curriculares conforme os resultados
alcançados. Ressalta-se a importância desse trabalho na vida acadêmica do aluno-participante.
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Resumo

Palavras-chave: Artesanal; Oleaginosas; Ácidos graxos;

Introdução
Existem vários tipos de palmáceas produtoras de óleo vegetal, dentre elas, destacam-se
duas espécies com grande capacidade de geração deste, sendo elas, o babaçu (OrbygniaPhalerata) e macaúba (AcrocomiaAculeata). Estas palmeiras,além de produzirem
quantidades relevantes de óleo vegetal, podem também originar carvão, ração animal,
farinha, entre outros.
O babaçu é uma palmeira que pode chegar a alcançar até 20 metros de altura. É considerada a palmeira nativa de maior origem mundial de óleo silvestre utilizado em fins
domésticos. O fruto desta palmácea é constituído basicamente por: epicarpo (casca),
mesocarpo (polpa), endocarpo (casca interna) e amêndoa. A amêndoa do babaçu produz um óleo de qualidade e com grande importância econômica.
A macaúba é uma palmeira que possui altura variando entre 5 a 20 metros. Seu fruto
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A crescente utilização de óleos vegetais na alimentação humana deve-se ao fato de que
estes possuem várias propriedades benéficas ao organismo, entretanto, vários fatores
tais como, temperatura, luz e outros podem levar a degradação desses óleos. A macaúba
e o babaçu são oleaginosas com um grande potencial, pois produzem uma grande quantidade de óleos vegetais. O presente trabalho objetiva expor a caracterização físico-química dos óleos dos frutos das palmáceas babaçu e macaúba pertencentes ao município
de Codó-MA, como também a metodologia de extração utilizada e o seu rendimento.
A extração foi realizada por método artesanal. Na extração do óleo de babaçu, foram
utilizados 4 kg de amêndoas, as quais ao término do processo, resultaram em 2,5 litros
de óleo de babaçu (2,5 L). Na extração do óleo de macaúba, foram utilizados 2,5 kg de
polpa, a qual foi submetida a fervura por 2 horas. Ao término do procedimento, pode-se
perceber que não houve a obtenção do óleo de macaúba, pois o método de extração artesanal não foi eficiente. Foram realizadas as análises físico-químicas: Índice de acidez,
teor de ácidos graxos livres, ph, umidade, densidade e índice de saponificação .O valor
do índice de acidez encontrado em acidez normal, expresso em ml de NAOH foi de 0,53.
O valor do teor de umidade foi de 2,11%.O valor do teor de ácidos graxos livres expressos em porcentagem de ácido oléico foi de 0,26%.O valor encontrado para o ph foi 4,0.O
valor encontrado para o índice de saponificação foi de 279.
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é formado de: epicarpo (casca), mesocarpo (polpa), tegumento (casca interna) e amêndoa. A macaúba pode fornecer dois tipos de óleos: da polpa e da amêndoa, os quais
demonstram particularidades químicas divergentes. Esta palmácea pode chegar a gerar até cinco toneladas/hectare de óleo vegetal, evidenciando assim o seu potencial em
obtenção do referido óleo.
A extração artesanal do óleo de babaçu é muito comum em algumas localidades maranhenses. A extração artesanal do óleo consiste em submeter a amêndoa a um cozimento intensivo com água. (OLIVEIRA et al, 2013).
Para verificar a qualidade de um óleo bruto, deve-se realizar análises físico-químicas,
as quais possam comprovar se esse tipo de óleo está dentro dos padrões da legislação.
Algumas das análises aplicadas nesse tipo de verificação são acideztitulável e umidade.
O presente trabalho objetiva expor a caracterização físico-química dos óleos dos frutos
das palmáceas babaçu e macaúba pertencentes ao município de Codó-MA, como também a metodologia de extração utilizada e o seu rendimento.

Metodologia
Para a realização do procedimento de extração do óleo de babaçu, há a necessidade de
se fazer anteriormente a lavagem, sanitização das amêndoas, com a utilização de uma
solução de Hipoclorito de Sódio a 2%em 1 litro de água,e depois deve-se realizara secagem natural das amêndoas. Em seguida, realiza-se o corte das mesmas em pequenos
cubos de forma a aumentar a superfície de contato, e posteriormente, a pesagem destas
em balança semi-analítica, previamente tarada.
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O método de extração utilizado para a obtenção do óleo de babaçu foi a extração por
fervura, onde cortou-se as amêndoas em pequenos cubos com o auxílio de uma faca de
aço inoxidável. Em seguida, depositou-se em um recipiente metálico, colocou-se no fogo
e torrou-se durante 47 minutos. Logo após retirou-se o recipiente do fogo, esperou-se
alguns minutos para que as amêndoas esfriassem e posteriormente, estas foram trituradas em um moinho.
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Em seguida, colocou-se em outro recipiente metálico com 8 litros de água potável (8 L) e
levou-se ao fogo, iniciando-se assim o processo de fervura, fase em que o óleo surgiu. A
etapa de fervura durou uma hora e trinta e um minutos (1 h e 31 min.) Em seguida, retirou-se o óleo com o auxílio de uma colher metálica e depositou-se em outro recipiente
metálico para a realização da evaporação da água. Para a execução da evaporação da
água, colocou-se o recipiente metálico no fogo. Este processo durou quatro minutos.
Logo após, retirou-se o recipiente do fogo, esperou-se alguns minutos e por fim, executou-se o envase do óleo.
Para a realização do procedimento de extração do óleo de macaúba, há a necessidade
de se fazer anteriormente a lavagem, sanitização dos frutos, com a utilização de uma
solução de Hipoclorito de Sódio a 2% em 1 litro de água. Em seguida, deve-se realizar o
despolpamento com o auxílio de uma faca de aço inoxidável. Logo após, deve-se triturar
a polpa em um liquidificadore posteriormente realizar a pesagem desta em uma balança semi-analítica previamente tarada.
O procedimento de extração de óleo da macaúba foi a extração artesanal, colocou-se
a polpa dentro de um recipiente metálico com 2,5 litros de água potável, iniciando-se
assim o processo de cocção. Após uma hora e meia, adicionou-se três litros de água potável ao recipiente. Decorridas duas horas de fervura, retirou-se o recipiente do fogo.

Ao término de todos os procedimentos, verificou-se que não houve obtenção de óleo.
Foram realizadas em triplicatas todas as análises físico-químicas, de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (Lutz, 1985), sendo elas: acidez titulável, pH, solubilidade, ácidos graxos livres, densidade, umidade e índice de saponificação.
Foi realizado o clareamento do óleo com a utilização de argilaproveniente do município
de Dom Pedro - MA em um comercio local de fabricação de materiais de decoração. Fabricou-se um filtro artesanal com três diferentes partes da argila (em cascalhos, parcialmente refinada e totalmente refinada), essas partes foram obtidas a partir da quebra da
argila ativada (submetida a aquecimento) e posteriormente peneiração dos fragmentos.
Seguidamente, elaborou-se um filtro caseiro constituído por algodão, as três fragmentações da argila em quantidades moderadas, funil e papel filtro. Em seguida, a confecção
do mesmo, adicionou-se o óleo e esperou-se até que o processo finalizasse.
A aparência do óleo foi analisada visualmente.

Resultados e Discussão
Não foi possível obter óleo de macaúba através da extração por fervura. Isso pode ser explicado pelo fato de que a maioria dos frutos não encontravam-se no estágio de amadurecimento adequado, apresentando-se em fase de maturação. Outra fonte de erro pode
ser aplicada ao fato de que o método utilizado na extração artesanal não foi adequado para o referido fruto. O rendimento obtido na extração do óleo de babaçu pode ser
considerado satisfatório, quando comparado aos rendimentos das literaturas existentes.
Oliveira et al, 2013, em seus estudos sobre o rendimento do óleo de babaçu identificou
que para cada 20kg de amêndoa são obtidos 2 litros de óleo. A presente pesquisa mostrou-se satisfatória, quando comparada aos estudos de Oliveira et al, 2013, pois utilizouse apenas 4kg de amêndoa para obter um saldo de 2,5 litros de óleo. A tabela 1 apresenta
os valores encontrados para as analises físico-químicas do óleo bruto de babaçu.

Ánalises realizadas
Densidade (g/mL)
Acidez titulável (mgNaOH/g)
Ácidos graxos livres (% de Ac.oleico/g)

Valores encontrados
0,906
0,53
0,26

Legislação
0,914-0,917
4,0
5,0

Umidade (% de H2O)
Índice de saponificação
(mg KOH g-1)
pH

2,11

-

279
4,0

245 – 256
-

O óleo de babaçu apresentou baixo índice de acidez titulável, quando comparado comos padrões recomendados pela CodexAlimentarius para óleos brutos(4,0 mg KOH/g de
óleo). Verificou-setambém baixos valores de teor de ácidos graxos livres expressos em
ácido oleico, pois segundo a resolução RDC nº 482, de 23 de setembro de 1999 o óleo bruto de babaçu deve apresentar máximo de 5,0% de acidez em g/100 g de ácido oleico. Em
relação a análise de densidade a amostra demonstrou está a baixo dos valores descritos
pelo CodexAlimentarius (0,914 - 0,917 g mL-1 a 25°C). Dessa forma, pode-se afirmar que
em relação a estes parâmetros a amostra analisada está dentro dos padrões estabeleci-
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Tabela 1: valores encontrados para as análises físico-químicas do óleo bruto de babaçu.
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dos pela legislação. Com relação a determinação de umidade, a amostra apresentou-se
com resultados superiores aos de Costa et al (2011), onde o autor encontrou o valor de
1,1920 %.A análise de saponificação mostrou-se acima dos valores estabelecidos pelo
CodexAlimentarius (2003) para o óleo bruto de babaçu ( 245-256 mg KOH g-1). O óleo
extraído demonstrou uma coloração característica, sendo amarelo-alaranjada. Após o
processo de clareamento, apresentou uma coloração menos intensa, ou seja, mais amarelada e menos alaranjada.As amostras solubilizaram-se melhor em meio com éter etílico, semelhante aos resultados encontrados nos estudosde Neto et al (2013) com óleo de
coco extra virgem (Cocos nuciferaL.) No que se refere ao pH, o presente estudo demonstrou resultados inferiores aos de Neto et al (2013) com óleo de coco extra-virgem(Cocos
nucifera L.) , onde este encontrou o valor de 3,33.

Conclusão
O óleo de babaçu extraído artesanalmente apresentou coloração típica, como também um
bom rendimento. Porém, não foi possível realizar a extração artesanal do óleo da polpa
de macaúba, pois o método não foi eficiente para a obtenção do óleo de macaúba. Sendo
assim, também não foi possível realizar as análises físico-químicas do óleo de macaúba.
De um modo geral, observou-se algumas diferenças dos valores encontrados no estudo
em questão quando estes são comparados a outros estudos, os quais também foram realizados com o babaçu. Isto pode está relacionado com algumas variações de clima e solo
possivelmente existentes entre os locais em que os estudos foram realizados. Não foi possível a realização das análises de índice de iodo e cinzas, pois não foi possível a aquisição
de reagentes e equipamentos necessários para a realização destas, visto que haveria o
envolvimento de alguns órgãos, os quais abrangem muita burocracia para adquiri-los.
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Resumo
A alface (Lactuca sativa L.) originou-se no sul da Europa e na Ásia Ocidental. Esta cultura é explorada em todo o território nacional. As adubações minerais na olericultura
de pequeno porte são, normalmente, realizadas aleatoriamente e, com isto, há perdas
de produtividade que podem vir na companhia da majoração dos custos de produção
das olerícolas. Otimizar a produtividade de massa verde da alface sob adubação nitrogenada pode proporcionar menores impactos ambientais com a cultura, causando
menor contaminação de recursos hídricos. Assim, este trabalho objetivou avaliar a produtividade da alface americana (Lactuca sativa L.) submetidas a diferentes níveis de
adubação nitrogenada. O estudo foi conduzido no Campo Experimental do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, localizado no
município de Codó, MA, com coordenadas geográficas de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com
altitude de 48 m. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco
tratamentos e quatro repetições. A unidade experimental teve a área de 1 m². Os tratamentos foram constituídos pelos diferentes níveis de adubação nitrogenada, sendo T1:
Sem adubação (Testemunha); T2: 40 kg de N ha-1; T3: 50 kg de N ha-1; T4: 70 kg de N ha-1;
T5: 90 kg de N ha-1. A adubação fosfatada e potássica foi mantida constante para todos
os tratamentos, à exceção da testemunha. A produção foliar da alface foi relativamente
proporcional entre as diferentes doses aplicadas, pois as plantas submetidas a dose intermediária, sendo a 50 kg de N há-1.
Palavras-chave: Alface, Produtividade, Adubação Nitrogenada.

A alface (Lactuca sativa L.) originou-se de espécies silvestres, ainda atualmente encontradas em regiões de clima temperado, no sul da Europa e na Ásia Ocidental. A planta é
herbácea, delicada, com caule diminuto, ao qual se prendem as folhas. Estas são amplas
e crescem em roseta, em volta do caule, podendo ser lisas ou crespas, formando ou não
uma “cabeça”, com coloração em vários tons de verde, ou roxa, conforme a cultivar.
A cultura da alface é explorada em todo o território nacional, principalmente nos “cinturões verdes” que rodeiam os grandes centros urbanos; compõe uma parcela importante da dieta de vegetais da população, tanto pelo sabor e qualidade nutritiva, quanto
pelo baixo custo. Seu consumo, normalmente é feito “in natura”.
Essa cultura é de clima temperado melhor adaptada a temperaturas baixas, com a máxima tolerada em torno de 30 ºC e a mínima em torno de 6 ºC, para a maioria das cultivares
(CERMEÑO, 1990). Apesar de ser olerícola de fácil cultivo, é dependente de insumos químicos, como fertilizantes e de produtos para o controle fitossanitário, especialmente em condições de altas temperaturas e umidade, que favorecem ao ataque de pragas e doenças.
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As condições climáticas nas quais a muda de alface é produzida afetam sobremaneira
o comportamento da planta adulta. Observe-se que, originariamente, a alface era uma
cultura típica de outono-inverno, no centro-sul. Ao longo dos anos, entretanto, os fitomelhoristas brasileiros desenvolveram cultivares adaptadas ao plantio também durante a primavera e o verão. Portanto, pela criteriosa escolha das cultivares disponíveis, é
possível plantar e colher alface, de boa qualidade, ao longo do ano.
A cultura se adapta melhor a solos de textura média, cm boa capacidade de retenção de
água. A faixa de pH 6,0 a 6,8 é mais propícia. Se necessário, deve-se efetuar a calagem
para elevar a saturação por bases para 70%.
De acordo com Filgueira (2000), a planta da alface é relativamente exigente quanto ao
nível de Nitrogênio no solo, sendo que em solos de fertilidade mediana ou baixa, sugerem-se doses de 30 kg ha-1, aplicados no sulco de plantio das mudas. Entretanto, níveis
elevados deste nutriente podem provocar danos à saúde da planta e do ser humano,
haja vista a produção de substâncias de ação cancerígena.
Assim, analisar os níveis de produção que proporcionam maiores produtividades de massa verde da alface, torna-se necessário para a racionalização da adubação nitrogenada,
diminuindo a contaminação do lençol freático e os custos de produção com a adubação.

Metodologia
O estudo foi conduzido com a cultura da alface (Lactuca sativa L.), no Campo Experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus
Codó, localizado no município de Codó, MA, com coordenadas geográficas de 4º 26’ 51’’
S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m.
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O solo da área é classificado como Neossolo Quartzarênico. A análise química do solo foi
feita para determinar a necessidade de calagem e de adubação da área experimental.
O clima da região dos cocais maranhenses, na qual a área experimental está inserida é,
segundo a classificação de Koppen, do tipo Aw.
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O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. O cultivo foi realizado em canteiros de 1,0 m de largura por 10,0 m de
comprimento, sendo que a unidade experimental teve a área de 1 m². Os tratamentos
foram constituídos pelos diferentes níveis de adubação nitrogenada, sendo T1: Sem adubação (Testemunha); T2: 40 kg de N ha-1; T3: 50 kg de N ha-1; T4: 70 kg de N ha-1; T5: 90 kg
de N ha-1. A adubação fosfatada e potássica será mantida constante para todos os tratamentos, à exceção da testemunha.
A fonte da adubação nitrogenada foi a uréia, sendo parcelada em três adubações, sendo
uma de fundação e as outras em cobertura, aos 10 e aos 22 dias após o transplantio.
A cultivar a plantada foi a alface crespa Elba. A semeadura foi realizada em bandejas
e transplantadas, no espaçamento 0,35 x 0,35 m, quando apresentarem quatro folhas
definitivas.
O sistema de irrigação adotado foi o de microaspersão, já instalado na horta do campo experimental. As irrigações tiveram turno de rega diário, devido às características
físico-hídricas do solo e sensibilidade da cultura ao déficit hídrico. O controle de ervas
daninhas foi efetuado manualmente.
Ao final do cultivo foram contabilizadas a massa verde das plantas de alface obtida com

os determinados tratamentos, assim como medidas as características: altura da planta,
número de folhas e comprimento de folhas. A análise comparativa entre as aplicações de
diferentes níveis de adubação nitrogenada na alface e as características utilizadas será
realizada por meio de análise estatística de regressão. Os modelos foram escolhidos baseados na significância dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste t a 5% de probabilidade, no coeficiente de determinação R² e no comportamento biológico da cultura.

Resultados e Discussão
A produção foliar da alface foi relativamente proporcional entre as diferentes doses,
pois não houve diferença significativa para o número de folhas da planta. No entanto, as
plantas submetidas a doses intermediárias, sendo a 50 kg de N ha-1, tendo em comparação a testemunha (sem adubação), teve o comprimento de folha da alface relativamente
maior, apresentando diferença significativa no comprimento de folhas e no porte da
planta da alface.
A produção de massa verde da alface respondeu melhor à dose intermediária, sendo igual a
50 kg de N ha-1. Os coeficientes de determinação foram aceitáveis para o modelo polinomial.

Conclusão
Diante as condições experimentais, conclui-se que, utilizando-se a dose 50 kg de N há-1,
haja a melhor possibilidade de produção de massa verde (cerca de 50 toneladas por hectare), sendo que não houve diferença significativa para o número de folhas da alface.
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Resumo
O presente trabalho busca identificar as características do povo maranhense retratadas
na obra do compositor maranhense João do Vale. Para realização deste objetivo, buscou-se na fundamentação teórica sobre o assunto, nas músicas de autoria do referido
compositor e nos vídeos sobre o mesmo, as fontes para a construção desta pesquisa,
levando em consideração vídeos sobre os mesmos (como “João do Vale Muita Gente Desconhece ‘Documentário’” e outros). O Estado do Maranhão é marcado historicamente
por concentração de terras, violências e estrutura política oligárquica, esses acontecimentos refletiram também em exclusão socioeconômica vivenciada pelo compositor.
João do Vale nasceu em Pedreiras em 1933 de família camponesa, foi o quinto filho de
Cirilo e Leovegilda e residiu em Pedreiras durante 14 anos (período curto, mas que foi o
que suficiente para perceber os problemas sociais de sua cidade natal), quando fugiu de
casa em busca de melhores condições de vida. Percorreu alguns estados do país (Rio de
Janeiro e Ceará) para ir em busca dos seus sonhos, trabalhando de diversas profissões.
As representações que João do Vale faz do Sertão são marcas registradas de sofrimento
– canções denominadas de protesto – traduzem as dificuldades do homem sertanejo,
sua exclusão econômica e político.
Palavras-chave: marginalização socioeconômica; música, desigualdades.

Introdução

João do Vale, conhecido popularmente como ‘Poeta do Povo’ nasceu em 11 de outubro
de 1933 em Pedreiras/MA, o compositor foi o quinto filho de uma família camponesa
(Sr. Cirilo e Sra. Leovegilda) que sobrevivia do trabalho na lavoura. Em busca de uma
vida melhor, João do Vale fugiu de casa em direção a Fortaleza quando tinha 14 anos
incompletos. Posteriormente, percorreu várias cidades como Teófilo Otoni (MG) e Rio
de Janeiro (RJ), no mesmo movimento migratório que atraiu milhares de outros nordestinos seduzidos pela esperança de vida melhor no Sudeste (PASCHOAL, 2000).
O estudo do compositor foi limitado (cursou até o primário, pois na época foi expulso do
Grupo Escolar Oscar Galvão para dar lugar a um filho de homem importante da região),
mas mesmo assim não desistiu dos seus sonhos (ser compositor), usou essas exclusões
sociais como fontes para suas canções, como referido em “Minha História”, onde conta
sua própria história e insere milhares de outros maranhenses:
(...) Seu moço, quer saber
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Durante o século XIX e XX o território brasileiro e especificamente no Maranhão cresceram os índices de violências contra os camponeses – nos latifúndios os oligarcas pressionavam os camponeses à produção, interessados na lucratividade e reconhecimento
junto ao governo estadual, trazendo ao Sertão disputa por território e, por conseguinte a
expropriação. É neste contexto que nasce João Batista do Vale – compositor maranhense
que se tornou o principal representante da cultura popular do Maranhão no século XX.
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Eu vou contar num baião
Minha história pro senhor
Seu moço preste atenção

Eu vendia pirulito
Arroz-doce, mungunzá
Enquanto eu ia vender doce
Meus colegas iam estudar
A minha mãe tão pobrezinha
Não podia me educar (...)

Antes de ser compositor, João do Vale para sobreviver trabalhou de vendedor de frutas
e doces, ajudante de caminhoneiro e pedreiro, garimpeiro por curto período, também
teve participação no cinema (no filme “Mão sangrenta (1954)”, assistente em “Rico ri à
toa (1957)”, compôs Forró do Tianguá ao filme “Rio fantasia (1957)”, filme de Roberto
Farias “No mundo da lua (1958)” e encerrou com “Meu nome é lampião (1969)”), além
de tentar ser meia esquerda da equipe do Bangu.
As representações que se tem de uma região, de um país, de um grupo social está marcado pelas caracterizações presentes na literatura (Graciliano Ramos, Guimarães Rosa),
cinema (Glauber Rocha), música (Luiz Gonzaga) e confirmadas pelos portadores da cultural do ambiente. João do Vale é o principal compositor responsável para expandir a
cultura maranhense difundida no Show Opinião e em outros eventos que participou.
(ALBUQUERQUE, 2009).
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Desta forma, o Maranhão é lembrado, em parte, pelo que João do Vale musicou a respeito de sua terra de origem – como está representada a árdua sobrevivência no ambiente
de “Carcará”, na letra de “Sina de Caboclo” e muitas outras.
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Na segunda metade do século XX, o país passava por transformações na cultura popular e os CPC’s da UNE (Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes)
procuram o significado da cultura popular presente nas produções musicais da época.
O conceito passou por mudanças (de início centravam na desalienação do povo brasileiro), pois somadas às iniciativas da UNE, estava a presença e absorção destas por parte
da indústria fonográfica e do mercado.
Este projeto de pesquisa buscou identificar as representações do povo maranhense
a partir da música do compositor referido. Para alcançar esse objetivo foi necessário
analisar as letras de músicas de João do Vale (priorizando as questões de sofrimento
dos sertanejos, abordando situações de gênero e momentos festivos, principalmente
em Pedreiras), perceber as disputas que se travam para construir uma representação
hegemônica do Maranhão e sua cultura, por fim relacionar o período em que viveu o
compositor com o cenário socioeconômico e político brasileiro e maranhense.

Metodologia
Inicialmente realizou-se levantamento bibliográfica e documental, revisão bibliográfica
sobre a vida e obra de João do Vale encontrada em artigos, monografias, relatórios e
livros. Com dados pessoais do compositor em mãos, foi necessária análise de algumas
canções, para assim realizar considerações sobre suas representações que o compositor
teceu acerca do Maranhão.
Foi levado em consideração os depoimentos dos artistas brasileiros e outros conhecidos
do compositor, encontrados no livro citado (Pisa na fulô mas não maltrata o carcará) e
nos artigos, dentre os depoimentos destacam-se os de Luiz Vieira, Zé Gonzaga, Marlene, Chico Anysio, Afonsinho, Ferreira Gullar, Zeca Baleiro, Nara Leão, Zé Kéti e outros
– artistas que fizeram sucesso nas artes e na MPB e contribuíram para a construção da
cultura popular.
Utilizaram-se materiais audiovisuais (o documentário “Muita gente desconhece”), para
encontrar os depoimentos dos seus familiares e amigos próximos (o filho Raoni do Vale,
o humorista Chico Anysio, os irmãos Helena da Vale e Miguel do Vale, o senador José
Sarney, a cantora Rita Ribeiro e outros), mencionando sua trajetória (desde sua saída de
casa até sua morte) e sua forma de cantar.
Realizou-se também a visita na comunidade Lago da Onça, município de Pedreiras, organizando um roteiro de entrevistas semi-estruturadas para os parentes do compositor,
levando em consideração esses depoimentos e o ambiente desta comunidade.

Resultados e Discussão

Na composição “Carcará” cantada inicialmente por Maria Bethânia (cantora substituta
de Nara Leão no Show Opinião) mostra a dificuldade da ave de rapina no Sertão, pois
a ausência de água e alimentos, provoca uma reação no carcará – de voar ‘quando vê a
roça queimada’, comer até ‘cobre queimada’ e ‘borrego que nascem na baixada’. As atitudes do pássaro diante desta dificuldade faz até o compositor compará-lo com a águia,
no trecho “É a águia de lá do meu sertão” e suas características – malvado e valentão,
lhe condicionam mais habilidades do que o homem.
Nos versos, “Carcará/Não vai morrer de fome/Carcará/Mais coragem do que o homem/
Carcará...”, pauta na comparação da ave com o homem, apesar de ter mais coragem, são
inserindo no sertão pelas circunstâncias árduas da vida (habitat natural da ave e do homem, o indivíduo representado aqui nasce em família pobre, humilde e com dificuldades em sobreviver, sendo a migração às metrópoles uma das alternativas – praticada até
mesmo pelo compositor). “Carcará” representou um manifesto, uma denúncia contra a
opressão e exclusão social, pois o sertão que ambienta a ave de rapina é o mesmo que
sustenta os fazendeiros e latifundiários que exploram o trabalho do camponês.
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A inserção do cantor e compositor João do Vale no cenário artístico nacional (principalmente após o show Opinião, de 1965) abriu espaço para que ele fosse considerado, pela
juventude e artistas da época, um compositor popular “autêntico”, dada a sua trajetória
humilde e a forma simples e coloquial de expressão verbal/musical, levando 2001 por
votação popular o reconhecimento de “O maranhense do século”. Ficou conhecido, a
partir de então, como “O poeta do Povo”. Em suas músicas, as representações do povo
maranhense estão associadas às situações de exploração, lutas e dificuldades das pessoas mais humildes, como exemplificam as músicas: “Carcará” e “Minha História”, mas
também há momentos festivos em Pedreiras, a exemplo de “As morenas do Grotão”.
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Na composição “Minha história”, João do Vale, representou sua própria trajetória desde
a convivência em Pedreiras (vendendo do que fosse para sobreviver), até sua carreira
de artista brasileiro. Durante sua infância precisou escolher entre trabalhar ou estudar,
pois foi impulsionado pela necessidade de contribuir na renda familiar e permitir sua
própria sobrevivência e de pessoas próximas, presentes nos versos: “Enquanto eu ia
vender doce/ Meus colegas iam estudar/ A minha mãe tão pobrezinha/ Não podia me
educar/ E quando era de noitinha/ A meninada ia brincar/ Vige, como eu tinha inveja/
De ver o Zezinho contar/“O professor ralhou comigo/Porque eu não quis estudar”.
A preocupação de João do Vale com todos os maranhenses, lhe fazia diferente aos artistas da MPB, evidente nos versos: “Mas o negócio não é bem eu/ É Mané, Pedro e Romão/
Que também foram meus colegas/ E continuam no sertão/ Não puderam estudar/ E nem
sabem fazer baião”, pois apesar de participar do Show Opinião e eventos estrangeiros
com os principais artistas brasileiros, nunca esquecei do curto período que viveu em
Pedreiras e suas amizades que construiu.
Na composição “As morenas do Grotão” João do Vale mostra momentos festivos do povo
maranhense, carregando em se a cultura do estado – a dança do coco, em que a mulher
está associada a dançarina (no caso as ‘morenas do Grotão’). A festividade se manifestava com a participação do ‘povo de Pedreiras’ movido pelo ‘pagode que fizeram no Grotão’, que no alto da madrugada desafiavam quem tirasse o couro (expressão próprio da
dança de coco que significa tira o fôlego e esgotar o dançante) das ‘morenas do Grotão’,
evidente nos versos: “O povo de Pedreiras começou a porfiar/ Querendo ser o terror do
lugar/ Na dança do coco, o maioral/ E começou a discussão/ Eu quero ver, eu quero ver/
Quem tira o couro/ Das morenas do Grotão”. As morenas do Grotão por serem rápidas
em sapatear na dança do coco ‘não deixaram-se vencer’ e o povo apenas acompanhava.
Possivelmente não existiria o conhecimento do sertão (cultura do povo, problemas socioeconômicos e exploração) só com as representações de Luiz Gonzaga e outros. A
trajetória de João do Vale (convivendo com artistas brasileiros, cantando nos shows e
em bares) serviu de parâmetro para as produções culturais (mostrar “autenticidade”,
cultura do povo e linguagem simples) e influenciou alguns artistas brasileiros, como indica a entrevista de Zé Ramalho, “Mais do que a minha música, João do Vale influenciou
minha forma de apresentação.” (PASCHOAL, 2000, p. 117).
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Sendo assim João do Vale, conhecido como o Poeta do Povo (intitulado pelos universitários de São Paulo em 1965) é um compositor legítimo do Maranhão, que representava
a cultura popular, estigmas de sofrimento do povo de Pedreiras (especificamente no
Povoado Lago da Onça – onde vivenciou sua infância), as lutas de classes, preconceitos socioeconômicos e raciais (sofridos por ele e todos os nordestinos ‘negros, pobres e
analfabetos’ que vivem no Nordeste).
Desde criança o Poeta do Povo mostrava talento em ser compositor (como mostra o depoimento de seu primo – Seu Salvador, no Povoado Lago da Onça), o que fez deixar seus
pais (Cirilo e Leovegilda) em São Luís e ir à Teresina em busca da realização deste sonho.
O que tornava João do Vale um compositor maranhense legítimo, reconhecido por votação em 2001 como “O maranhense do século”, era que suas principais composições foram marcadas pela cultura e acontecimentos de sua cidade natal, que mesmo ter saído
de Pedreiras na infância não se esquecia deste povo, por mais convivesse com os Brancos (partido político de doutor Josélio de Pedreiras, mesmo que o povoado todo apoia o

partido dos Melos – do doutor Carlos Melo) e conviver com os principais artistas da MPB
(Nara Leão, Zé Kéti e outros).
As composições (Carcará, Minha História, Sina de caboclo, Segredos do sertanejo, A voz
do povo, A lavadeira e o lavrador, como outras tantos) têm traços comuns (as representações – o sofrimento do povo subalterno, trabalho infantil, lutas de classes, escassez de
alimento e água) que foram conhecidos como “música de protesto”.
Nas composições de João do Vale, o texto e contexto se relacionam, fazendo que tenha
duas funções – a social e a ideológica, a primeira se torna possível a partir da valorização dos aspectos gerais da classe subalterna, que com a entrada no Show Opinião
mostrou uma nova valorização da cultura popular merecida de análises sociológicas, já
a segunda (a ideológica) mostra a lugar desta classe excluída.
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RESUMO

Palavras-chave: hortaliças, pequenos produtores, exploração familiar.
INTRODUÇÃO
A adubação orgânica no cultivo de olerícolas têm crescido nos últimos anos a nível
nacional, devido principalmente aos efeitos benéficos do material orgânico sobre as
características físicas e químicas do solo, e também pelo alto custo dos adubos minerais
(PEIXOTO FILHO, 2006). No Nordeste brasileiro, a alface apresenta cultivares adaptadas
às condições climáticas locais, ciclo precoce, pouca ocorrência de pragas e doenças,
além de boa aceitação pelo mercado consumidor (SOUZA et al., 2013). Por ser uma planta de ciclo curto a alface é muito exigente em nutrientes sendo importante a aplicação
de adubos orgânicos para atender a demanda de nutrientes (DANTAS, 2011).
Segundo Medeiros et al., (2007) a sua larga adaptação às condições climáticas diversas,
a possibilidade de cultivos sucessivos no mesmo ano, o baixo custo de produção, a pouca suscetibilidade a pragas e doenças e a comercialização segura, fazem com que seja a
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A alface (Lactuca sativa L.) é uma das hortaliças folhosas mais cultivadas em quase todas as regiões do Brasil. Geralmente seu cultivo é realizado por pequenos produtores
em caráter de exploração familiar, o que lhe confere grande importância econômica e
social. O presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar o desenvolvimento
produtivo da alface (Lactuca sativa L.), desde a semeadura até a colheita, fazendo uso
de diferentes substratos orgânicos. O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó,
localizado no município de Codó-MA. O delineamento experimental adotado foi DBC,
com seis tratamentos e quatro repetições, com os seguintes substratos: húmus de babaçu (HB), do esterco ovino (EO) e do composto orgânico (CO), com os tratamentos T1:
100% de HB; T2: 100% de EO; T3: 100% de CO; T4: 50% HB + 50% EO; T5: 50% HB + 50%
CO; T6: 50% EO + 50% CO. Foram avaliadas as seguintes variáveis: Comprimento da
Parte Aérea (CPA), Número de Folhas (NF), Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA), determinada a partir da base do caule (colo) até o ápice da folha mais nova, e Matéria Seca
da Parte Aérea (MSPA). Dentre as variáveis analisadas, os substratos que apresentaram
os melhores resultados (médias), na ordem decrescente, foram 100% esterco ovino (T2)
e 50% esterco ovino + 50% composto orgânico (T6).
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hortaliça preferida pelos pequenos produtores, o que lhe confere grande importância
econômica e social. A utilização de adubação orgânica oriunda de estercos de animais
e compostos orgânicos, de diferentes origens, tem sido utilizada no cultivo de hortaliças
em muitas propriedades agrícolas (ZIECH et al., 2014). Para Dantas (2011) devido ao alto
custo de fertilizantes químicos têm-se utilizado várias fontes alternativas de resíduos
orgânicos, como dejetos de animais, composto de lixo urbano, lodo de esgoto, borra de
café. Sendo que dejeto ovino para a agricultura como fertilizantes é uma alternativa de
adubação capaz de repor nutrientes exportados pelas culturas ou forragens. Figueiredo
et al., (2012) os adubos orgânicos aplicados ao solo representam uma alternativa para
aumentar a produção das culturas, mas em doses elevadas tornam-se prejudiciais às
culturas, dependendo de sua composição química, taxa de mineralização e teor de nitrogênio, que por sua vez sofrem influências das condições climáticas.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, localizado no município de Codó-MA,
com coordenadas geográficas de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m, no
período de agosto de 2014 a julho de 2015.
A coleta do húmus dos troncos de babaçu em decomposição a campo foi extraída de palmeiras que caíram naturalmente ou de palmeiras que foram derrubadas pela ação antrópica, o local da coleta é o Povoado Boa Vista do Evaristo, zona rural de Coroatá - MA.
O esterco de ovino foi coletado no aprisco do IFMA - Campus Codó, e o composto orgânico foi feito a partir de restos culturais e esterco de caprino. As mudas foram produzidas
em bandejas de isopor de 162 células. Na semeadura foram colocadas quatro sementes
por célula, com desbaste realizado 12 dias após a germinação, mantendo-se uma planta
por célula. O transplantio foi realizado com 25 dias após a semeadura, com espaçamento de 0,25 m entre plantas, o sistema de irrigação adotado foi a microaspersão. Os experimentos foram conduzidos em canteiros no chão de 1 m2 e 0,15 m de profundidade.
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O delineamento experimental adotado foi DBC (Delineamento Blocos Casualizados),
com seis tratamentos e quatro repetições, com 16 plantas por parcela. Foram utilizados
os seguintes substratos: húmus de babaçu (HB), esterco ovino (EO) e o composto orgânico (CO). T1: 100% de HB; T2: 100% de EO; T3: 100% de CO; T4: 50% HB + 50% EO; T5: 50%
HB + 50% CO; T6: 50% EO + 50% CO.
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Foram avaliadas as seguintes variáveis: Comprimento da Parte Aérea (CPA), Número de
Folhas (NF), Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA), determinada a partir da base do caule
(colo) até o ápice da folha mais nova, Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA), obtida por
meio da secagem, com saco de papel madeira em estufa a uma temperatura de 60°C, por
72 horas, após a secagem esta foi pesada em balança semianalítica para a obtenção da
MSPA em gramas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F) e
as médias comparadas pelo teste Duncan a nível de 5% de probabilidade, com o auxílio
do software Assistat 7.7 beta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
De um modo geral, houve efeito significativo dos tratamentos sobre o desenvolvimento
das variáveis analisadas da alface crespa (cv. Mônica) de acordo com resultados obtidos
a partir do teste Duncan ao nível de 5% de significância, com exceção da MFPA (Massa
Fresca Parte Aérea), sendo os resultados apresentados na Tabela 1.

Quanto à CPA, verificou-se que o T2 [100% EO] obteve o melhor resultado, enquanto que
os tratamentos 6 [50% EO + 50% CO] e 4 [50% HB + 50% EO] apresentaram características
estatisticamente semelhantes ao T2, mas também adquiriram aspectos dos tratamentos
3 [100% CO] e 1 [100% HB], sendo que estes possuem características do T5 [50% HB +
50% CO], na qual apresentou o pior desempenho em relação ao comprimento da parte
aérea. Segundo Souza et al., (2013) o uso do esterco ovino teve um bom desempenho na
cultura da alface, como substrato alternativo. Mas esse destaque se deu na produção
de mudas de alface cv. Babá de Verão. O composto orgânico teve, como o esperado, um
bom desempenho. A aplicação de doses crescentes de composto orgânico proporciona
plantas de alface com teor baixo de matéria seca, mas promove menor perda de matéria
fresca (SANTOS et al., 2001).
Para NF os tratamentos 2 [100% EO], 6 [50% EO + 50% CO], 3 [100% CO] e 4 [50% HB + 50%
EO], não se diferiram estatisticamente entre si, mostrando assim os melhores resultados.
Enquanto que os tratamentos 1 [100% HB] e 5 [50% HB + 50% CO] também sem diferença
significativa, apresentaram o pior desempenho. Não houve diferença significativa entre
os tratamentos para a massa fresca da parte aérea (MFPA). No entanto, quantitativamente, sobressaíram-se os tratamentos 3 [220,933 g/planta], 6 [220,735 g/planta], 2 [208,455 g/
planta], 4 [156,648 g/planta], 1 [143,763 g/planta] e 5 [114,195 g/planta].
Com relação a MSPA os tratamentos 2 [100% EO], 6 [50% EO + 50% CO], 3 [100% CO]
e 4 [50% HB + 50% EO], não se diferiram estatisticamente entre si, mostrando assim
os melhores resultados. Enquanto que os tratamentos 5 [50% HB + 50% CO] e 1 [100%
HB], sem diferença significativa entre si, mostraram o pior desempenho. De acordo com
Macedo (2011), em sua pesquisa avaliando o húmus de babaçu na produção de mudas
de alface, a biomassa seca da parte aérea (BSPA), apresentou diferença estatística entre
os tratamentos. No entanto, o húmus disponibilizado a 100% teve os menores valores
comparado ao húmus + terra preta, incremento de 336,73%.

Tabela 1: CPA: comprimento da parte aérea, NF: número de folhas, MFPA: massa fresca
da parte aérea, MSPA: matéria seca da parte aérea, da planta de alface submetida a diferentes substratos orgânicos.
Tratamentos
T1: 100% HB
T2: 100 % EO
T3: 100% CO
T4: 50% HB + 50% EO
T5: 50% HB + 50% CO
T6: 50% EO + 50% CO
CV (%)

CPA (cm)
23,5075
30,375
24,5625
25,8075
22,22
28,41
13,76

bc
a
bc
ab
c
ab

NF
14,375
18,1875
15,3125
15
14,25
18
14,32

b
a
ab
ab
b
ab

MFPA (g/
planta)
143,763
208,455
220,933
156,648
114,195
220,735
40,79

a
a
a
a
a
a

MSPA (g/
planta)
3,29
5,9725
4,4425
4,0825
3,4475
5,04
28,4

b
a
ab
ab
b
ab

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de
significância pelo Teste Duncan.
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Para Oliveira et al,. (2010), de modo geral, as hortaliças folhosas têm respostas satisfatórias em relação ao uso da adubação orgânica. Os estercos animais, independente da
fonte, apresentam potencial para fertilização de plantas de alface, pois resultaram em
produção de massa fresca e seca, em valores absolutos, superiores à adubação química
(SANTOS & JUNQUEIRA, 2014). Durante todo o ciclo da alface crespa (cv. Mônica) não se
detectou a interferência de nenhuma praga ou doença.
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CONCLUSÃO
Entre todas as variáveis analisadas, os substratos que apresentaram os melhores desempenhos (médias), na ordem decrescente, foram 100% esterco ovino (T2) e 50% esterco
ovino + 50% composto orgânico (T6), sendo que os substratos com piores desempenhos
foram 100% húmus de babaçu (T1) e 50% húmus de babaçu + 50% composto orgânico
(T5). Em situações onde o produtor busca alternativas à adubação orgânica, verificou-se
que o esterco ovino e a compostagem, se tornam ferramentas auxiliares importantes e
efetivas, incrementado à produção de alface no município de Codó-MA.
De acordo com as variáveis analisadas com o substrato a base de húmus do caule de
babaçu que obteve os melhores resultados foi o 50% de húmus de babaçu com 50% esterco ovino, podendo ser viabilizado como uma alternativa para o cultivo de alface (cv.
mônica). Entretanto, para se viabilizar a utilização deste substrato tornam-se necessários mais estudos.
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RESUMO
Este projeto tem como objetivo elaborar geleia com cálices de vinagreira (Hibiscus sabdariffa. L)dentro das normas de padronização de produção.O cálice triturado é aproveitado para preparo de geleia, já o chá é obtido a partir do cálice seco à sombra. A vinagreira, assim como o maracujá (Passiflora sp ) possui alto valor nutritivo, baixo custo,
fácil cultivo principalmente para as famílias de baixa renda que produzem e consomem
um produto que contem nutrientes funcionais como minerais e vitaminas, a exemplo
do ferro e vitamina C e assim, adquirindo grande importância socioeconômica, entretanto, na sua comercialização existe uma perda significativa, a qual esta ligada principalmente a fatores biológicos que indicam números preocupantes para os produtores
que comercializam a vinagreira. Em razão disso este projeto pretende desenvolver uma
geleia utilizando como matérias primas as folhas de vinagreira e mesocarpo de maracujá visando a agregação de valor destes produtos bem como sua posterior socialização
aos produtores com o intuito da melhoria da qualidade de vida destes.
Palavras chaves: Geleia, Cálices, Pectina.

Muitas hortaliças destacam-se por oferecer componentes importantes como vitaminas,
minerais, fibras e outras substâncias bioativas essenciais a uma dieta equilibrada, nutrientes essenciais para o perfeito funcionamento do organismo e promotores da assimilação de outros nutrientes (CAMPOS et al., 2006). Os alimentos vegetais ajudam no
equilíbrio da nutrição diária, assegurando mais saúde. O consumo adequado de vitaminas e minerais tem grande importância para a manutenção das diversas funções metabólicas do organismo humano. Assim, a ingestão inadequada desses micronutrientes
pode levar a estados de carência nutricional, sendo conhecidas diversas manifestações
patológicas por ela produzidas (VELASQUEZ e MELENDEZ,1997). O cálice vermelho tem
um sabor azedinho e contém ácidos cítricos, hibístico, málico e tartárico, podendo ser
utilizado na fabricação de geléias, doces, picolés, vinhos, vinagres, sucos e também no
preparo de um excelente chá.
Segundo Ornellas (2001) são várias as vantagens na introdução de alimentos de origem
vegetal na alimentação, pois além de constituírem fontes apreciáveis de vitaminas e
sais minerais, a celulose contida nos referidos alimentos favorece o peristaltismo intestinal, promovendo o funcionamento eficaz dos intestinos, além do efeito alcalinizante
sistêmico. As fontes alimentares habitualmente consumidas de vitaminas, minerais e
fibras podem ser exemplificadas pelas polpas das frutas e por algumas partes de certos
vegetais e legumes. Além destes itens alimentares, tais nutrientes também são encontra-
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dos amplamente nas folhas, talos e cascas de alimentos. Muitas vezes, o teor de alguns
nutrientes nas folhas, talos e casca são ainda maiores do que na polpa do respectivo
alimento, conforme foi possível observar em alguns estudos com frutas, que evidenciaram maiores concentrações nas folhas em relação às respectivas polpas para alguns
nutrientes, principalmente, vitaminas, fibras, potássio e minerais (GONDIM, 2005).
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O Hibiscus sabdariffa. L ou vinagreira como é popularmente conhecida no Maranhão é
uma planta pertencente à família das Malváceas, do gênero Hibisco, que compreende
cerca de 200 espécies de plantas. No Brasil, a vinagreira foi introduzida provavelmente
através do tráfico de escravos. É conhecida popularmente como hibisco, hibiscus, rosela, groselha, azedinha, quiabo azedo, caruru-azedo, caruru-da-guiné e quiabo-de-angola (CARDOSO, 1997). A vinagreira apresentagrande rusticidade, fácil cultivo, sendo bem
adaptada às condições edafoclimáticas do estado, por se tratar de uma planta originária
de clima quente, desenvolve bem em temperatura superior a 21°C, cultivada em ampla
faixa de condições ambientais favoráveis. Porém, as regiões quentes e com precipitações anuais entre 800 mm e 1600 mm bem distribuídas são mais adequadas para seu
cultivo. Nas regiões Sul e Sudeste os cálices são as partes consumidas e empregadas na
fabricação de geleias, doces, picolés, vinhos, vinagres, sucos e também no preparo de
chá, quando seco à sombra. Já no Norte e Nordeste as partes aproveitadas são as folhas. Na culinária tradicional maranhense as folhas são cozidas com carnes e legumes
e está presente na formulação de diversos pratos, incluindo o prato típico da culinária
maranhense o arroz-de-cuxá. A vinagreira é um produto muito apreciado no estado
do Maranhão tendo fácil acesso, baixo custo, sabor agradável e excelente composição
de nutrientes necessários à alimentação saudável, principalmente, para as famílias de
baixa renda. A produção de geleia é uma forma antiga e importante em indústrias que
se destinam a fabricação de produtos derivados de frutas, devido ao aproveitamento de
uma grande quantidade de frutas sadias, porém impróprias para outros fins (CRUESS,
1973). As geleias e doces são considerados como o segundo produto em importância
comercial para a indústria de conservas de frutas brasileira, sendo comumente usadas
para acompanhar pães, bolachas e derivados, ou empregada em recheio de bolo e artigos de confeitaria (MELO et al, 1999). É um produto de fácil fabricação que agrega valor
às frutas e ainda permite a conservação destas por um período prolongado de tempo
(FERREIRA et al, 2008; MACIEL et al, 2009). A produção de geleia a partir de folha de vinagreira é uma alternativa de aproveitamento racional da hortaliça e que pode ser uma
fonte tanto alimentar como de renda para o agricultor familiar da região dos cocais.
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METODOLOGIA
Desta forma, os cálices de vinagreira serão conduzidos para a planta do Laboratório de
Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA
Campus Codó, localizado no município de Codó-MA. Onde serão lavados com água corrente para retirada de sujidades que possam estar impregnados nas partes do vegetal.
Em seguida serão imersos em água clorada (20) ppm de cloro ativo por 15 minutos.
Com duas formulações de geleia: uma controle, utilizando pectina industrial de alta metoxilação e outra com pectina de maracujá, ambas as formulações utilizaram a mesma
quantidade de matéria-prima e sacarose, obedeceram as mesmas etapas de processamentos. Os cálices de vinagreira serão coletados no período de julho a outubro de 2014
em cultivares de 90 a 120 dias de cultivo, junto às comunidades rurais Barra-do-Saco
e Santa Bárbara, próximas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do
Maranhão – IFMA Campus Codó-MA. Inicialmente os cálices serão separados dos galhos

utilizando-se tesoura de corte e em seguida acondicionados em caixas plásticas. Tendose o cuidado para evitar o aquecimento, a transpiração e o contato excessivo com a luz
solar. Para a elaboração das formulações de geleia serão utilizadas as matérias-primas:
cálices de vinagreira, açúcar refinado, pectina industrial de alta metoxilação, pectina de
maracujá, bicarbonato de sódio e água Parte da matéria-prima será reservada para as
análises subsequentes, As determinações físico-químicas seguirão os métodos descritos
para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).
Para o processamento de geleia será levado em conta o processo convencional mediante
cocção em tacho aberto com agitação constante, sendo 15 min para geleias até atingirem a concentração de sólidos de 68,5ºBrix. O tempo de realização desta etapa deverá
ser o menor possível para evitar que o aquecimento prolongado desencadeie alterações
no sabor e na cor do produto, inversão excessiva da sacarose e hidrólise da pectina, o
que irá dificultar ou até mesmo impedir a formação do gel.
As formulações de geleia serão submetidas à avaliação sensorial de aceitabilidade, utilizando uma escala hedônica de nove pontos, por uma equipe de 50 provadores, de ambos os sexos, não treinados entre alunos e servidores a aceitabilidade global é traduzida
pelo conjunto, relativa à impressão causada pelo produto como um todo (aparência ,
cor, consistência, sabor e aroma). As amostras de geleia, com 25 g cada, serão servidas
de forma monádica, codificadas com números de três dígitos, tomados ao acaso, acompanhadas de um copo de água mineral a temperatura ambiente para ser utilizado pelo
provador entre as degustações das amostras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As determinações identificaram a presença de açúcares redutores na formulação de
doce e geléia que permite evitar a cristalização, uma vez que estes açúcares consistem
em um conjunto de isômeros em equilíbrio, que funciona como uma barreira à cristalização (OETTERER e SARMENTO, 2006; EDWARDS, 2000). Os açúcares redutores foram
obtidos pela hidrólise da sacarose e em presença de ácidos.

CONCLUSÃO
A produção de geleia a partir das folhas de vinagreira demonstra-se uma alternativa
viável em vários aspectos como aceitação sensorial, valor nutricional, bem como praticidade de elaboração do produto, tais características apontam na viabilidade de processamento do produto que utiliza folhas de vinagreira e parte do fruto do maracujá
apresentando um enorme potencial alimentar como de renda para o agricultor familiar
da região dos cocais. A geleia de vinagreira permite ao pequeno produtor vislumbrar
outra possibilidade de agregar valor a um produto nutricionalmente interessante, adquire assim grande importância socioeconômica no estado do Maranhão.
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A geléia de vinagreira apresentou pH igual a 3,25 e concentração de sólidos solúveis
igual 68,5°Brix. Jackix (1988) afirmou conforme com o teor de sólidos solúveis presentes
na geléia, existe um intervalo de pH ideal para a formação do gel. Para geléias com 68 a
71 % de sólidos solúveis, o pH deve estar entre 3,0 e 3,2.
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Com o intuito de quantificar o efeito do fornecimento de nitrogênio nas características
nutricionais do capim Tanzânia foram avaliadas, no setor de Caprinovinocultura do
Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó, em um delineamento inteiramente casualizado, quatro níveis de adubação nitrogenada (0 kg de N/ano; 300 kg de N/ano; 600
kg de N/ano e 900 kg de N/ano) com 6 repetições. As amostras foram coletadas e, após
o preparo convencional, foram encaminhadas ao laboratório para que, desta maneira,
fossem realizadas as avaliações necessárias. De posse dos resultados laboratoriais, os
dados foram submetidos à analise de variância e comparados, através de teste de médias, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Não foi verificado, entre os
tratamentos, efeito da adubação nitrogenada (P>0,05) para os percentuais de matéria
seca, umidade, matéria mineral, matéria orgânica, fibra em detergente neutro e conteúdo celular. Para o teor de fibra em detergente ácido, os tratamentos 3 e 4 apresentaram os maiores valores. Analisando os teores de proteína bruta verificou-se o efeito da
adubação nos resultados encontrados sendo que o tratamento 1 foi o que apresentou
menores percentuais da característica em questão, enquanto que os demais níveis analisados foram semelhantes entre si (P>0,05). Os teores de NDT foram maiores (P<0,05)
nos tratamentos 1 e 2. Conclui-se que a forragem produzida com a utilização de adubação nitrogenada igual a 300 kg de N/ha/ano apresenta melhor qualidade bromatológica
em relação às demais.
Palavras-chave: Fibra em detergente neutro; Fibra em detergente ácido; Proteína bruta

Introdução
A produção de pastagens no Brasil vem se tornando importante elemento de pesquisa
por se tratar de tecnologia que implica diretamente no custo de produção dos sistemas
de criação encontrados no país. Dentro deste processo estão incluídas, também, outras
técnicas, como é o caso da adubação de pastagens, pastejo rotacionado, utilização de
irrigação, entre outros.
Fagundes et al. (2005) afirmaram que condições adequadas de temperatura, umidade,
luminosidade e disponibilidade de nutrientes são imprescindíveis para que o potencial de produção de uma planta forrageira, o qual é determinado geneticamente, seja
alcançado. E, dentre essas condições, nas regiões tropicais, a baixa disponibilidade de
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nutrientes é, certamente, um dos principais fatores que interferem na produtividade e
na qualidade da forragem. Neste sentido, a fertilidade do solo, segundo Souza Neto e Pedreira (2004), pode ser um importante fator na longevidade da pastagem. Além disso, a
utilização de adubação nitrogenada também tem possibilitado melhorias na capacidade de suporte das pastagens como também maior ganho de peso/animal/área, conforme
descrito por Quadros et al. (2002).
Objetivou-se com esta pesquisa avaliar as características bromatológicas do capim Tanzânia sob diferentes níveis de adubação nitrogenada na região dos cocais maranhenses.

Metodologia
Foram avaliadas as características bromatológicas de pastagens de capim Tanzânia
(Panicum maximum cv. Tanzânia I) recebendo 4 (quatro) doses de adubação nitrogenada.As doses de adubação nitrogenada obedeceram as quantidades de 0; 300; 600 e 900
kg de N/ha x ano.
O projeto foi desenvolvido no setor de Caprinovinocultura do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), localizado no munícipio de Codó, em uma área composta por 2,0 (dois)
hectares de pastagens de capim Tanzânia (Panicum maximum cv. Tanzânia I), a qual foi
dividida com o auxílio de cercas de arame farpado, em piquetes experimentais. Cada
piquete tinha dimensões de 12x10 metros, isto é, 120 metros quadrados.
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Antecedendo o início do período experimental, foi efetuado o rebaixamento da mesma
a uma altura de 20 centímetros. A adubação nitrogenada de cobertura foi às 17:30 horas, nas doses totais de 300, 600 e 900 kg de N/ha/ano. As doses foram divididas em duas
aplicações sendo a primeira destas logo após o corte e a segunda na metade do período
de descanso planejado, que foi de 24 dias.
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As amostras do capim Tanzânia foram coletadas na área da pastagem a uma altura de
25 centímetros do solo. Em seguida, foram levadas ao laboratório, processadas e enviadas ao laboratório para que fossem realizadas as determinações das características
bromatológicas. Foram determinados os teores de matéria seca (MS), umidade (UM),
matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), fibra
em detergente ácido (FDA), conteúdo celular (CC), hemicelulose (HEM), proteína bruta
(PB) e nutrientes digestíveis totais (NDT).As análises de teor de MS, UM, MM, MO, FDN,
FDA, CC, HEM e PB foram realizadas de acordo com as metodologias propostas por Silva
e Queiroz (2006).Os valores, em porcentagem, de NDT da forragem foram estimados a
partir da equação proposta por Capelleet al. (2001), considerando os valores encontrados para a FDA.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 6
repetições por tratamento.De posse dos resultados laboratoriais, os dados foram tabulados, submetidos à análise de variância e comparados, através do teste de Tukey, ao nível
de 5% de probabilidade, para se estimar as respostas dos tratamentos com o auxílio do
programa estatístico SAS (SAS, 2002).

Resultados e Discussão
No quadro 1 estão apresentados os valores para as variáveis relacionadas à composição
bromatológica do capim Tanzânia sob diferentes níveis de adubação nitrogenada.
QUADRO 1: Teores de matéria seca (MS), umidade (UM), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA),

conteúdo celular (CC), hemicelulose (HEM), proteína bruta (PB) e nutrientes digestíveis
totais (NDT) do capim Tanzânia sob diferentes doses de adubação nitrogenada.
VARIÁVEIS
MS (%)
UM (%)
MM (%)
MO (%)
FDN (%)
FDA (%)
CC (%)
HEM (%)
PB (%)
NDT (%)

T1
Testemunha
22,13 a
77,87 a
7,31 a
92,69 a
70,45 a
32,59 b
29,55 a
37,86 ab
9,71 b
63,52 a

TRATAMENTOS
T2
T3
T4
300 Kg N/ha 600 Kg N/ha 900 Kg N/ha
21,55 a
19,51 a
20,23 a
78,45 a
80,49 a
79,77 a
7,00 a
7,49 a
7,58 a
93,00 a
92,52 a
92,42 a
71,32 a
72,37 a
72,82 a
32,88 b
36,31 a
37,25 a
28,68 a
27,64 a
27,19 a
38,44 a
36,06 bc
35,57 c
11,47 a
12,29 a
12,40 a
63,29 a
60,62 b
59,88 b

CV (%)
8,30
2,19
6,57
0,52
2,11
4,43
5,35
3,30
8,04
1,94

Médias, na mesma linha, seguidas de diferentes letras minúsculas são diferentes a 5%
de probabilidade (P<0,05) pelo teste de Tukey.

Para o teor de fibra em detergente ácido, foi verificada diferença significativa (P<0,05)
entre os tratamentos avaliados. Assim, os tratamentos 3 e 4 apresentaram os maiores
valores (36,31 e 37,25%, respectivamente). Vale ressaltar que maiores valores de FDA
estão relacionados a uma forragem de menor digestibilidade. A diferença entre os percentuais de FDA entre os tratamentos pode ser explicada pelo fato do capim Tanzânia,
nestas situações, ter tido seu crescimento potencializado pelos maiores níveis de adubação nitrogenada. Com isto, ocorreu uma necessidade fisiológica da planta em desenvolver sua parede celular a fim de suportar o desenvolvimento da planta e, assim, foram
aumentados os teores de fibra na composição total da planta. Esta tendência pode ser
observada, mesmo que sem diferença estatística significativa, para os teores de fibra em
detergente neutro e, por consequência, também, para a quantidade de conteúdo celular, os quais possuem comportamentos inversamente proporcionais. Mesquita e Neres
(2008) avaliaram o efeito de doses de N na morfogênese e composição bromatológica
de cultivares de Panicum maximum, entre elas, o capim Tanzânia, aos 42 dias de crescimento e verificaram efeito da adubação nitrogenada nos percentuais de proteína bruta
e fibra em detergente ácido, conforme ocorreu, também, no presente estudo. Os valores
encontrados pelos mencionados autores foram da ordem de 14,59% e 40,80% para proteína bruta e fibra em detergente ácido, respectivamente.
Analisando os teores de proteína bruta encontrados nos diferentes tratamentos, verificou-se o efeito da adubação nos resultados encontrados. O tratamento 1 foi o que
apresentou menores percentuais da característica em questão, enquanto que os demais
níveis analisados foram semelhantes entre si (P>0,05). Assim, a diferença estatística
ocorreu entre T1 e os demais tratamentos, conforme esperado, considerando que o T1
foi a situação em que não houve qualquer tipo de adubação nitrogenada. Ferreira et al.
(2001) destacaram que a adubação nitrogenada apresenta influência em características
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Não foi verificado, entre os tratamentos, efeito da adubação nitrogenada (P>0,05) para
os percentuais de matéria seca, umidade, matéria mineral, matéria orgânica, fibra em
detergente neutro e conteúdo celular.
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relacionadas à produtividade e qualidade da forragem pelo aumento na concentração
de nitrogênio nas folhas. Vale ressaltar que os teores de proteína bruta encontrados
nos diferentes tratamentos foram superiores ao mínimo de 7% estipulado por Minson
e Wilson (1994), para atendimento nutricional dos ruminantes, até mesmo para aquele
que não foi alvo da adubação nitrogenada. Este fato foi possível, talvez, pelo curto período de crescimento das plantas, apenas 24 dias.
Os teores de NDT, estimados a partir do FDA, apresentaram, por este motivo, tendências
inversas a este, sendo que os melhores e maiores valores (P<0,05) foram encontrados
nos tratamentos 1 e 2. Em consequência, os demais níveis de adubação nitrogenada
estudados (T3 e T4) mostraram-se piores em relação aos demais. Conforme já foi destacado, esta variável foi estimada através de equação que considera os valores de FDA
da forragem. Por isto, é compreensível que os resultados de NDT tenham interferência
da FDA. Os nutrientes digestíveis totais representam um importante parâmetro para
avaliação qualitativa da forragem.

Conclusão
Conclui-se que a forragem produzida com a utilização de adubação nitrogenada igual a
300 kg de N/ha/ano apresenta melhor qualidade bromatológica em relação às demais.
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Resumo
Foram avaliadas as propriedades físicas e químicas do solo em áreas sob diferentes densidades de palmeiras babaçu (MN- mata nativa, BD- baixa densidade e AD-alta densidade) na região dos cocais maranhenses.As profundidades foram de 0-10, 10-20, 20-30,
30-40, 40-60 e 60-80 cm. Foram analisadas características como pH em H2O, teores de P
disponível, K+,Al3+ e argila. O ensaio seguiu um modelo de estudo descritivo e exploratório, com análise dos dados através de comparações qualitativas e quantitativas. Os valores de K+ foram semelhantes entre áreas MN e BD. Os teores de P encontrados na área
AD foram muito superiores às demais situações estudadas. OpH em água teve valores
mais adequados nas áreas AD. Foi possível perceber, para os teores de Al3+ presentes nas
diferentes camadas dos solos analisados, semelhança entre as situações estudadas, com
valores baixos e, na maioria das vezes, nulo. Existiu mais argila na área AD. Conclui-se
que as áreas AD apresentam solos com características químicas e físicas favoráveis à
agricultura e que existe a necessidade de mais estudos na área visando a avaliação de
outras características inerentes ao solo.
Palavras-chave: Argila; Fertilidade; Fósforo.

A fertilidade do solo pode ser considerada como o ramo da ciência do solo que estuda a
capacidade dos solos em suprir nutrientes de plantas. Em tal estudo, para cada nutriente, procura-se aprofundar os conhecimentos para melhor entender as transformações,
a mobilidade e a disponibilidade de cada um às plantas. Fazendo-se uso de conhecimentos básicos adquiridos e da correta avaliação da capacidade do solo em suprir nutrientes às plantas, pode-se, quando necessário, fazer a correta adoção de práticas corretivas
e de adubação, ou seja, fazer o correto manejo da fertilidade do solo.Neste contexto, é
necessária a avaliação da sua fertilidade, que tem por objetivo quantificar a capacidade
de fornecimento dos nutrientes necessários para o ótimo crescimento e desenvolvimento das plantas. Em um sentido mais amplo de fertilidade, onde os fatores limitantes a
produtividade, tais como, acidez, salinidade, elementos fitotóxicos, potencial genético
da planta e condições climáticas, devem ser identificados (CANTARUTTI et al., 2007).
Objetivou-se com esta pesquisa avaliar as características físicas e químicas de solos de
áreas de pastagens sob diferentes densidades de palmeiras de babaçu na região dos
cocais maranhenses.
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Metodologia
Este trabalhofoiconduzido no IFMA – Campus Codó, em áreas de pastagens de capim
mombaça.Esta etapa de trabalho estava atrelada ao projeto PECUS (Pecuária Sustentável), desenvolvido pela parceria entre a Embrapa-Cocais e o IFMA-Codó.Foram avaliadas as características física e químicas de solos de áreas de pastagens, em 6 (seis)
profundidades diferentes, sob 3 (três) situações distintas como mata nativa e duas diferentes densidades de palmeiras de babaçu na região dos cocais maranhenses.As profundidades avaliadas foram de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm e 60-80
cm.Com relação à densidade de palmeiras, as avaliações ocorreram em áreas com 10 e
80 palmeiras por hectare.O ensaio seguiu um modelo de estudo descritivo e exploratório, com análise dos dados através de comparações qualitativas e quantitativas. As áreas
trabalhadas foram divididas em glebas homogêneas de acordo com a densidade de palmeiras babaçu.Foram retiradas30 amostras por hectare,com o objetivo de que, ao final
das coletas, as amostras enviadas ao laboratório fossem representativas de toda a área
avaliada.As amostras simples adicionadas foram bem misturadas, de forma que ficaram bem homogeneizadas tornando-se, então, uma amostra composta.Dessas amostras
compostas, foram retiradas porções que seguiram para o laboratório para posteriores
análises.Foram analisadas características químicas como pH em H2O, teores de P disponível, K+ e Al3+, bem como características físicas referentes, basicamente, à textura.
Estas seguiram os procedimentos descritos por Embrapa (1997).

Resultados e Discussão
No quadro 1 constam os teores de macronutrientes presentes nas diferentes profundidades dos solos nas diferentes situações avaliadas.
Quadro 1: Teores de potássio (cmolc/kg)e fósforo (mg/kg) nas diferentes profundidades
de solos de áreas de mata nativa, com alta e baixa densidades de palmeiras de babaçu.
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0 a 10 cm
10 a 20 cm
20 a 30 cm
30 a 40 cm
40 a 60 cm
60 a 80 cm

Mata Nativa
Variáveis
K
P
0,13
2,00
0,11
1,00
0,08
1,00
0,07
1,00
0,08
1,00
0,08
1,00

Situações
Alta Densidade
Variáveis
K
P
0,08
26,00
0,05
25,00
0,02
19,00
0,03
21,00
0,02
12,00
0,03
17,00

Baixa Densidade
Variáveis
K
P
0,14
4,00
0,08
3,00
0,06
1,00
0,06
1,00
0,05
2,00
0,06
1,00

Com base nos resultados encontrados, de forma geral, os teores dos elementos apresentaram diminuição à medida que a profundidade de amostragem foi aumentada. Existiu,
também, tendência de menores teores de potássio, em regiões de mata nativa, em comparação com as demais situações avaliadas. As quantidades dos elementos avaliados demonstraram o nível de fertilidade dos solos. Existiu uma ligeira tendência de fertilidade
melhor para solos em situações de alta e baixa densidade de palmeiras de babaçu. Esta
constatação, muito provavelmente, pode ter sido influenciada pelo fato da existência de
processos de correção e adubação do solo, realizados com maior frequência nas áreas,
o que não ocorreu em áreas que possuem mata nativa. Os valores de potássio foram
semelhantes entre áreas de mata nativa e baixa densidade de palmeiras. Da mesma,

os níveis foram diminuindo de acordo com o aumento da profundidade de amostragem. Os valores encontrados na primeira camada tenderam a serem superiores. Este
fato pode ser explicado pela mobilidade dos nutrientes no solo e, com isto, dificuldade
destes em atingirem camadas mais profundas. O fósforo apresentou comportamento
diferente dos demais elementos para alguns fatores. Os teores encontrados na área com
alta densidade de palmeiras, por exemplo, foram discrepantes e muito superiores às
demais situações estudadas. O comportamento dos teores do elemento, em relação às
profundidades amostradas não obedeceu a uma tendência definida, conforme verificado nos demais elementos. Estas constatações podem ser explicadas, em parte, pela
pouca mobilidade deste elemento no solo, principalmente pelo fato de podermos verificar uma tendência de acúmulo maior do nutriente na camada mais superficial do solo.
Na mata nativa, os teores baixos de nutrientes explicam-se, em parte, pelo fato de que
neste ambiente grande parte dos nutrientes estar alocada na vegetação, além da pobreza química do latossolo com alguns locais de solo arenoso e pequenos trechos de solo
pedregoso (SOUZA et al., 2004).
O quadro 2 apresenta os resultados de pH em água, alumínio (cmolc/kg) e argila (%) nas
situações estudadas.
Quadro 2: Valores de pH, alumínio e argila (%) nas diferentes profundidades de solos
de áreas de mata nativa, com alta e baixa densidades de palmeiras de babaçu.

0 a 10 cm
10 a 20 cm
20 a 30 cm
30 a 40 cm
40 a 60 cm
60 a 80 cm

Mata Nativa
Variáveis
pH
Al
Argila
H2 O
5,20 0,00
8,0
5,20 0,00
8,0
5,50 0,00
8,0
5,30 0,10
10,0
5,60 0,00
10,0
5,50 0,10
12,0

Baixa Densidade
Variáveis
pH
Al Argila
H2 O
5,50 0,00 16,0
5,80 0,10 18,0
5,30 0,30 22,0
5,10 0,60 24,0
5,00 0,70 26,0
5,10 0,90 22,0

Com base nos valores encontrados, foi possível verificar que, de forma geral, a área provida com alta densidade de palmeiras de babaçu foi mais adequada para a prática da
agricultura. Esta afirmação baseia-se no fato de que, para o pH em água, os resultados
apresentados nas amostras coletadas nas áreas com alta densidade de palmeiras foram
melhores, considerando que, segundo a Embrapa (1997), o pH mais correto para a maioria das culturas está entre 5,5 e 6,5.Para a análise das variáveis de forma isolada, temos,
para o pH em água, valores mais adequados nas áreas com alta densidade de palmeiras,
conforme já foi explicitado. A variação desta característica em relação às variadas profundidades amostradas não obedeceu a uma tendência definida. Para a área com baixa
densidade de palmeiras, que apresentou piores valores de pHnas camadas mais profundas do solo, uma alternativa viável com o objetivo de melhoria deste cenário seria
a utilização do gesso agrícola, o qual, apresenta uma melhor solubilidade no solo por
conta da influência da umidade nesta característica do elemento. O gesso agrícola pode,
também, fornecer aportes de cálcio às camadas mais profundas do solo. Com estas melhorias, o enraizamento das plantas poderia ser favorecido e, a partir disto, as mesmas
seriam mais eficientes na busca por nutrientes nas camadas mais profundas.Para os
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Tratamentos
Alta Densidade
Variáveis
pH
Al Argila
H 2O
5,70 0,00
20,0
5,60 0,00
22,0
5,40 0,10
28,0
5,50 0,00
28,0
5,60 0,00
28,0
5,90 0,00
28,0
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teores de alumínio presente nas diferentes camadas dos solos analisados, percebemos
semelhança entre as situações estudadas. De forma geral, os valores foram baixos e, na
maioria das vezes, nulo. Esta constatação é importante, pois representa melhores condições para cultivo de plantas. As camadas mais superficiais apresentaram valores nulos
ou quase nulos de alumínio. Mais uma vez, verifica-se a eficiência do calcário, aplicado
no momento da correção do solo, na neutralização deste elemento tóxico. Ainda neste
sentido, nota-se que o calcário tem efetividade nas camadas mais superficiais do solo. As
camadas mais profundas, principalmente na situação de baixa densidade de palmeiras,
apresentaram valores baixos, porém existentes, de alumínio. A alternativa para melhoria desta característica seria, mais uma vez, a utilização do gesso agrícola.
Foi possível perceber que, para todas as situações, sem exceção, os percentuais de argila
foram baixos. Estes resultados representam bem a região onde o experimento foi realizado onde predominam solos arenosos e, às vezes, pedregosos. Este comportamento
é indesejável, visto que a estrutura tem grande influência nos ciclos de carbono e de
nutrientes, na capacidade de receber, estocar e transmitir água, na difusão de gases, na
penetração das raízes e na capacidade de resistir à erosão, que são fatores determinantes para o crescimento das plantas (SALTON et al., 2008). O ideal seria a participação da
argila em teores percentuais maiores dos que os encontrados nas análises de textura do
solo, pois segundo Sarmento (2008), solos com maiores teores de argila possuem maior
quantidade de matéria orgânica e movimentação de microbiota do solo.

Conclusão
Conclui-se que áreas com alta densidade de palmeiras de babaçu apresentam características químicas e físicas do solo favoráveis à agricultura e que existe a necessidade de
mais estudos na área visando a avaliação de outras características inerentes ao solo.
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O experimento foi conduzido no IFMA-Codó com o objetivo de avaliar a densidade e o
estoque de carbono de solos de pastagens sob diferentes densidades de palmeiras de
babaçu na região dos cocais maranhenses (10 e 80 palmeiras/hectare) e profundidades
de amostragem (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm e 60-80 cm). O ensaio
seguiu um modelo de estudo descritivo e exploratório, com análise dos dados através de
comparações qualitativas e quantitativas. As amostras foram coletadas através da abertura de trincheiras, no interior das áreas com pastagens, com 1 metro cúbico das quais
foram retiradas amostras, nas profundidades citadas, de três das quatro paredes desta.
A coleta foi realizada com o auxílio de trado com anéis volumétricos de aço inox, de
parede fina, de 4 a 5 centímetros de diâmetro e 5 a 8 centímetros de comprimento e volumes previamente conhecidos. As amostras foram enviadas ao laboratório competente
para realização das análises de densidade e estoque de carbono nos solos avaliados.
Tendência de maiores teores de carbono no solo foi observada no ambiente com mata
nativa para a camada mais superficial do solo. Ao analisarmos as camadas mais profundas, observou-se que os valores encontrados na situação de baixa densidade de palmeiras foram mais adequados que as demais. Foi possível verificar, também, diminuição da
quantidade de carbono à medida que se teve o aumento da profundidade amostrada.
Para a densidade do solo, notou-se que os valores entre alta e baixa densidade de palmeiras foram semelhantes entre si. Em relação ao estoque de carbono no solo, por esta
característica ser totalmente associada à concentração de carbono existente nas camadas de amostragem dos solos, constatou-se que, assim como o ocorrido para os teores
de carbono, o estoque do elemento apresentou tendência de ser maior em condição de
baixa densidade de palmeiras de babaçu. Vale ressaltar, porém, que, para esta situação,
os valores de estoque de carbono foram altos em todas as camadas amostradas. Assim
como o carbono, o estoque do mesmo tendeu a diminuir à medida que a profundidade
de amostragem foi aumentada. Conclui-se que a alteração da cobertura florestal para
implantação de pastagens e o manejo utilizado podem levar a perdas do carbono que se
encontra disponível no solo, a densidade do solo é influenciada pela utilização de práticas relacionadas à mecanização agrícola e que existe a necessidade de estudos mais
aprofundados considerando as situações em questão.
Palavras-chave:Amostragem; Mombaça; Pastagem.

Introdução
A adoção de práticas agrícolas que visem à sustentabilidade ambiental é importante
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para garantir melhorias das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Além
destas melhorias, a estabilidade da matéria orgânica do solo garante o aumento quantitativo do carbono na litosfera terrestre, diminuindo a quantidade do dióxido de carbono (CO2) na atmosfera e elevando os níveis de fertilidade do solo. Este incremento de
carbono no solo é possível pela a adição de resíduos e adoção de práticas que minimizem as perdas deste elemento. O ciclo do carbono está muito associado aos ecossistemas tropicais que emitem e/ou absorvem o CO2 do ar. Desta forma, a alteração desses
ecossistemas, decorrente de distúrbios naturais e atividade agrícola, trará mudanças
nos fluxos de carbono para a atmosfera, em níveis que irão variar com a intensidade do
distúrbio (PAIVA et al. 2011).
Na transformação de áreas com vegetação natural em agrícolas e florestais, verificase, nas regiões tropicais, uma perda de carbono orgânico do solo devido à combinação
entre calor e umidade, que facilita a decomposição, e o constante revolvimento do solo
contribui para acelerar a oxidação do carbono orgânico (CASTRO FILHO et al., 1991).
Normalmente, na região dos cocais maranhenses, as palmeiras de babaçu são desmatadas para a implantação de pastagens. Devido às diferentes formas de manejo dessas
áreas, provocam desequilíbrio na natureza de forma geral, uma vez que o manejo adotado influenciará no estoque de carbono e na densidade do solo.
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o estoque de carbono e a densidade do solo sob diferentes densidade de palmeiras de babaçu em áreas de
pastagens de capim mombaça.

Metodologia
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Foram avaliados a densidade e o estoque de carbono em solos de áreas de pastagens,
em 6 (seis) profundidades diferentes, sob 3 (três) situações distintas como mata nativa e
duas diferentes densidades de palmeiras de babaçu na região dos cocais maranhenses.
As profundidades avaliadas foram de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm e
60-80 cm.Com relação à densidade de palmeiras, as avaliações ocorreram em áreas com
10 e 80 palmeiras por hectare.
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Este trabalhofoiconduzido no setor de bovinocultura do InstitutoFederalde Educação,Ciênciae Tecnologia do Maranhão – Campus Codó, em áreas de pastagens de
capim mombaça, que foram implantadas no início do ano de 2013, obedecendo aos
procedimentos usuais de formação de pastagens, os quais incluíram a correção da acidez
do solo através da aplicação de calcário dolomítico, adubações nitrogenada, fosfatada
e potássica de plantio, bem como outras atividades inerentes ao processo. O clima da
região, de acordo com aclassificaçãode Köppen,édotipoAs’ e caracterizadoporserquenteeúmido comprecipitaçãomédiaanualde1.100mm. Vale ressaltar que esta etapa de trabalho estava atrelada a um projeto maior, denominado PECUS (Pecuária Sustentável),
desenvolvido pela parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Cocais, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Câmpus Codó.O ensaio seguiu um modelo de estudo descritivo e exploratório,
com análise dos dados através de comparações qualitativas e quantitativas.
As áreas trabalhadas foram divididas em glebas homogêneas de acordo com a densidade de palmeiras babaçu. Em cada uma destas áreas foram abertas trincheiras de 1
metro cúbico, das quais foram retiradas amostras de solo nas profundidades citadas em
três das quatro paredes destas.As amostras foram retiradas com o auxílio de um trado
para retirada de amostras indeformadas, constituído com anéis volumétricos de aço

inox e parede fina com volume previamente conhecido. Foi cravado o anel na superfície
do solo, removendo-o e, em seguida, retirado o excesso de terra até igualar com ambas
as superfícies do anel. Logo após, o anel foi transferido para um recipiente apropriado,
a fim de que não houvesse perda de material. O material foi seco em estufa e, com o
peso da amostra, foi calculado, então, a densidade do solo através da seguinte equação:
Ds = M/V
Em que,Ds = Densidade do solo;M = Massa da amostra;V = Volume da amostra.
O estoque de carbono no solo foi calculado considerando os teores de carbono encontrados e a densidade do mesmo.

Resultados e Discussão
No quadro 1 estão dispostos os resultados encontrados para o teor de carbono, densidade e estoque de carbono dos solos nas diferentes profundidades e situações avaliadas.
Quadro 1: Teores de carbono (g/kg) e valores de densidade (g/cm3) e estoque de carbono
(t/ha) em solos em diferentes profundidades e situações.

0 a 10 cm
10 a 20 cm
20 a 30 cm
30 a 40 cm
40 a 60 cm
60 a 80 cm

Mata Nativa
Variáveis
C
D
E
9,90
1,39 13,76
6,60
1,51
9,97
5,00
1,56
7,80
4,60
1,54
7,08
2,60
1,47
7,64
2,10
1,38
5,80

Baixa Densidade
Variáveis
C
D
E
9,50
1,46 13,87
8,10
1,67 13,53
7,00
1,63 11,41
6,40
1,56
9,98
5,20
1,55 16,12
2,00
1,60
6,40

Tendência de maiores teores de carbono no solo foi observada no ambiente com mata
nativa para a camada mais superficial do solo. Este fato pode ser explicado pelo fato
de, nesta situação, existir constante depósito de material orgânico sobre o solo, através
dos processos de desfolha das plantas, principalmente, o que faz com que a quantidade
disponível deste elemento seja aumentada. Ao analisarmos as camadas mais profundas,
observou-se que os valores encontrados na situação de baixa densidade de palmeiras
foram mais adequados que as demais. Foi possível verificar, também, diminuição da
quantidade de carbono à medida que se teve o aumento da profundidade amostrada.
Para a densidade do solo, notou-se que os valores entre alta e baixa densidade de palmeiras foram semelhantes entre si. Isto se deve, em parte, pela ocorrência de processos
de mecanização agrícola, na ocasião de formação das pastagens, o que pode ter provocado o mesmo processo de modificação da estrutura do solo por conta de arações
e gradagens realizadas, bem como pelo trânsito de maquinários pesados sobre o solo,
causando, assim, maior compactação. Desta forma, os solos de áreas com mata nativa
apresentaram-se menos densos. Em relação à variação dos valores de acordo com a
profundidade amostrada, percebeu-se que não existe uma tendência definida dos resultados encontrados.De acordo com Guarizet al. (2009), a densidade do solo é um importante atributo físico dos solos, por fornecer indicações a respeito do estado de sua
conservação, sobretudo em sua influência em propriedades como infiltração e retenção
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Situações
Alta Densidade
Variáveis
C
D
E
8,20
1,46 11,97
5,40
1,67
9,02
8,60
1,63 14,02
3,40
1,56
5,30
2,70
1,55
8,37
1,60
1,60
5,12
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de água no solo, desenvolvimento de raízes, trocas gasosas e suscetibilidade desse solo
aos processos erosivos, e também sendo largamente utilizada na avaliação da compactação e/ou adensamento dos solos. A densidade do solo é uma propriedade variável e
depende da estrutura e compactação do solo.Segundo Costa et al. (2003), a densidade
do solo apresenta tendência de incremento à medida que se aumenta a profundidade
do mesmo devido a fatores como teor reduzido de matéria orgânica, menor agregação,
menor penetração de raízes, maior compactação ocasionada pelo peso das camadas
sobrejacentes, diminuição da porosidade total devido a deslocamento de material de
argila, dentre outros.
Em relação ao estoque de carbono no solo, por esta característica ser totalmente associada à concentração de carbono existente nas camadas de amostragem dos solos, constatou-se que, assim como o ocorrido para os teores de carbono, o estoque do elemento
apresentou tendência de ser maior em condição de baixa densidade de palmeiras de
babaçu. Vale ressaltar, porém, que, para esta situação, os valores de estoque de carbono foram altos em todas as camadas amostradas. Assim como o carbono, o estoque do
mesmo tendeu a diminuir à medida que a profundidade de amostragem foi aumentada.

Conclusão
Conclui-se que a alteração da cobertura florestal para implantação de pastagens e o
manejo utilizado podem levar a perdas do carbono que se encontra disponível no solo;
a densidade do solo é influenciada pela utilização de práticas de mecanização agrícola;
existe a necessidade de mais estudos sobre o tema.
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Resumo
A propagação vegetativa de espécies medicinais vem despertando interesse das pesquisas agronômicas devido ao crescimento da sociedade consumidora e por serem recursos terapêuticos acessíveis. Este trabalho foi conduzido em casa de vegetação no
IFMA Câmpus Codó e objetivou-se em determinar o comprimento de estaca e o tipo
de substrato mais adequados para a propagação vegetativa de Plectranthus barbatus
(boldo grande) e Plectranthus neochilus (boldo pequeno). Apesar desses vegetais serem
muito citadas em levantamentos etnobotânicos de plantas medicinais do Brasil, existem poucas informações sobre o manejo das espécies bem como técnicas e inovações
e propagação das mesmas. Aos 40 dias após o plantio das estacas foram analisados o
comprimento da maior raiz, o número de brotações, a porcentagem de enraizamento
e a fitomassa seca das brotações e das raízes. Os dados foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Os tratamentos que utilizaram compostagem como substrato mostraram-se superiores
aos demais tanto para o boldo grande como para o boldo pequeno, independentemente
do tamanho das estacas. Apesar disso, os demais substratos se mostraram apropriados
para produção de mudas de boldo, além do fato, de serem materiais acessíveis e de baixo custo.
Palavras-chave: Propagação, Plectranthus barbatus, Plectranthus neochilus.

O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origem
muito antiga, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de
informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal
constituíram as bases para tratamento de diferentes doenças. O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento dessa terapêutica, com a maior diversidade vegetal do
mundo, ampla sociodiversidade, uso de plantas medicinais vinculado ao conhecimento
tradicional e tecnologia para validar cientificamente esse conhecimento (BRASIL, 2006).
Atualmente, tem aumentado o interesse pelo cultivo de espécies medicinais e aromáticas também pelo seu aspecto econômico, principalmente na melhoria da renda familiar
de pequenos agricultores, que podem ter uma opção a mais na diversificação de atividades na propriedade rural.
O boldo grande (Plectranthus barbatus Andrews) pertence à família Lamiaceae, erva
perene, de ramos decumbentes a eretos, quadrangulares, semi-suculento, apresenta folhas opostas, oval-oblongas, grossas, de até 12 cm de comprimento por 8cm de largura,
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de margem serrada, pilosas em ambas as faces, curto-pecioladas. Flores hermafroditas,
diclamídeas, pentâmeras, fortemente zigomorfas, azul-violáceas agrupadas em longas
inflorescência eretas do tipo racemo (BIESKI, 2005).
Plectranthus neochilus (Lamiaceae) é uma planta herbácea, conhecida, vulgarmente,
como boldo pequeno, boldo rasteiro ou boldo gambá. Possui folhas pequenas, quase
triangulares, dispostas compactamente, levemente amargas e de odor forte, principalmente quando está florida (LORENZI; MATOS, 2002).
Na busca de subsídios técnicos à produção em escala comercial, o objetivo deste trabalho foi encontrar o substrato e tamanho de estaca mais indicados para a propagação via
estaquia das espécies Plectranthus barbatus e Plectranthus neochilus.

Metodologia
O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA/Campus Codó-MA. Foram coletadas estacas
apicais herbáceas de plantas matrizes de Plectranthus barbatus e Plectranthus neochilus
do Horto Medicinal do Campus, deixando-se um par de folhas apicais, com apenas a
metade de sua área foliar, sendo que as estacas tiveram 10cm e 15 cm de comprimento,
respectivamente.
Aos sessenta dias após o plantio das estacas, foram avaliados o comprimento da maior
raiz (em centímetros), o número de brotações, e a fitomassa seca das brotações e das
raízes (em gramas). Para obtenção da massa seca, as mudas foram retiradas dos recipientes, eliminando-se o substrato das raízes, sendo lavadas e secas ao ar sobre papel
toalha. Em seguida, as plantas foram pesadas, colocadas em sacos de papel e secas em
estufa com circulação de ar à temperatura de 65ºC até atingirem peso constante.
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro, utilizado o programa estatístico XLstat.

Resultados e Discussão
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Na Tabela 1 encontram-se apresentados os valores médios dos parâmetros avaliados
para a espécie Boldo Grande (Plectranthus barbatus).
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Tabela 1: Valores médios dos parâmetros avaliados para a espécie Boldo Grande (Plectranthus barbatus)
Tratamentos
CMR
Estaca de 10cm + Compostagem
Estaca de 15cm + Compostagem
Estaca 10cm + Esterco bovino
Estaca 15cm + Esterco bovino
Estaca 10cm + 50% terra preta e 50% paul

11,547a
10,470 a
10,645 a
11,250 a
11,016 a

Parâmetros
NB
MSR
17,933a
17,000a
15,643a
15,897a
19,290a

0,230a
0,307a
0,189a
0,272a
0,217a

MSB
0,533ab
0,813a
0,319b
0,505ab
0,434ab

*médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de
Tukey com 5% de probabilidade. CMR = comprimento da maior raiz; NB = número de brotações;
MSR= matéria seca da raiz; MSB = matéria seca das brotações

Com relação ao comprimento da maior raiz (CMR), os dados mostraram que não hou-

ve diferença significativa entre os tratamentos. Assim sendo, o tamanho da estaca e o
substrato não influenciaram no comprimento da raiz. Estes dados estão de acordo dos
encontrados por Abreu et al., (2003) para a espécies Cissus sicyoides cujo estacas com
10 e 20 cm de comprimento não apresentaram diferenças em relação ao comprimento
das raízes. Os tratamentos que utilizaram o substrato 50% paul e 50% terra preta apresentou comprimento da maior raiz de 12,61 cm conforme constata-se na tabela assim
observou-se que o substrato é um importante fator para enraizamento.
Os valores obtidos para a variável número de brotações (NB), demonstraram que,
não houve diferença estatística significativa para o parâmetro analisado entre os tratamento. Com relação a matéria seca da raiz (MSR) os tratamentos que utilizaram-se
de compostagem apresentaram médias superiores aos outros tratamentos porém, não
havendo diferença significativa para os demais. Estes resultados são semelhantes aos
encontrados por Correia (1998).
Para a variável peso da matéria seca das brotações (MSB) os melhores resultados foram
obtidos pelo tratamento Estaca de 15cm e Compostagem que apresentou média de 0,813g.
Verifica-se na Tabela 2 os valores médios dos parâmetros avaliados para a espécie boldo
pequeno (Plectranthus neochilus).
Tabela 2: Valores médios dos parâmetros avaliados para a espécie boldo pequeno (Plectranthus neochilus)
Parâmetros
CMR

NB

MSR

MSB

Estaca de 10cm + Compostagem

13,883a

40,069ab

0,359bc

0,856a

Estaca de 15cm + Compostagem

15,122a

47,03a

0,598a

1,116a

Estaca 10cm + Esterco bovino

12,687a

35,350b

0,290cd

1,677a

Estaca 15cm + Esterco bovino

13,160a

35,125b

0,531ab

1,180a

Estaca 10cm + 50% terra preta e 50% paul

7,880b

13,094c

0,102e

0,231b

Estaca 15cm + 50% terra preta e 50% paul

9,300b

13,097c

0,173de

0,260b

* médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste
de Tukey com 5% de probabilidade. CMR = comprimento da maior raiz; NB = número de brotações; MSR= matéria seca da raiz; MSB = matéria seca das brotações.

Os tratamentos formados com o subtrato terra e paul de palmeira, independentemente
do comprimento da estaca obtiveram os piores resultados para o parâmetro comprimento da maior raiz, apresentando diferença significativa para os melhores tratamentos, conforme constatado na Tabela 2.
Maior comprimento de raiz foi verificado no tratamento formado por estaca de 15 cm e
compostagem que, embora tenha alcançado um comprimento de 15,12 cm, não diferiu
estatisticamente para o que utilizou o mesmo substrato e estaca de 10 cm, que apresentou 13,88 cm de comprimento e nem para o que utilizou somente esterco bovino e
estacas de 10 cm e 15 cm.
Verifica-se que o tratamentos composto por estaca de 15 cm e compostagem mostrou-se
superior ao demais no quesito número de brotações, com exceção ao mesmo subtrato
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e estaca de 10cm. Segundo Couvillon (1988), o substrato pode ser determinante para o
sucesso do enraizamento de estacas, embora para algumas espécies vegetais, e mesmo
cultivares, não haja efeito de substrato.
No que tange ao parâmetro massa seca da raiz, os tratamentos estaca de 15 cm e compostagem e estaca de 15 cm e esterco bovino apresentaram melhores resultados não
se diferenciando estatisticamente, mas o primeiro tratamento apresentando diferença
estatística significativa para os demais tratamentos. Para a variável matéria seca das
brotações houve diferença significativa entre os tratamentos compostos por terra preta
e paul de palmeira, independente o tamanho das estacas, sendo que estes apresentaram
os valores mais baixos para o parâmetro.

Conclusão
Os tratamentos que utilizaram compostagem como substrato mostraram-se superiores
aos demais tanto para o boldo grande como para o boldo pequeno, independentemente
do tamanho das estacas. Apesar disso, os demais substratos se mostraram apropriados
para produção de mudas de boldo, além do fato, de serem materiais acessíveis e de baixo custo.
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Resumo

Palavras-chave: Georreferenciamento, extrativistas,sustentabilidade.

Introdução
A área de ocorrência do Babaçu no Maranhão é uma zona de transição bioclimática entre três regimes ecológicos distintos: a floresta amazônica úmida, o cerrado do planalto
central e a caatinga semiárida do Nordeste. Os babaçuais ocupam cerca de 100.000 Km²
no Maranhão. (PINHEIRO,2011).
A maior utilização do babaçu no município de Codó é sua utilização em indústrias da
cidade, como fonte de energia para produção de gesso e como matéria-prima para produtos de limpeza.
É nítido, portanto a ausência de políticas públicas voltadas para o uso sustentável deste
recurso, da redução da pobreza e desigualdade para os grupos sociais em especial das
comunidades rurais que estão envolvidos diretamente no extrativismo e beneficiamento
deste produto no município de Codó-MA.
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Esta pesquisa refere-se a “Um estudo sobre comunidades rurais e a importância sócio
econômico e ambiental do extrativismo do babaçu (OrbignyaphalerataMart.) no município de Codó/MA” tendo em vista que este município possui como característica natural
a presença da Mata dos Cocais em boa parte do seu território, com destaque para o babaçu. O principal objetivo desta pesquisa é a realização de um levantamento sobre a importância do extrativismo do babaçu na história socioeconômica do município de Codó/
MA e potencializar ações que levem ao extrativismo sustentável para as comunidades
rurais, sem o comprometimento das condições ambientais. O que justifica este estudo, é
que atualmente no município de Codó são muitas comunidades rurais, que sobrevivem
diretamente ou indiretamente do extrativismo do coco babaçu, sendo que muitas delas
passam a viver somente em função dessa prática, devido à ausência de políticas públicas voltadas para minimizar o desemprego quer seja na zona rural e urbana, tornandose necessária a presente pesquisa para obtenção de dados que subsidiarão a elaboração
de um diagnóstico socioeconômico e ambiental e posteriormente aplicação deste estudo
na elaboração e execução de políticas públicas que beneficiem em especial as comunidades rurais que são extrativistas do babaçu no município de Codó-MA por parte dos
gestores do poder público.
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A presente pesquisa investigou os problemas que envolvem a exploração, os aspectos
socioeconômicos das populações que estão envolvidas com esta prática, realizando o
georreferenciamento das áreas de interesse nas pesquisas que possuem este recurso
natural e que são as mais exploradas, o tipo de beneficiamento utilizado na região pelos extrativistas, os pontos positivos e negativos da comercialização do babaçu para
as indústrias da região, quais ações sustentáveis estão sendo aplicadas para a prática
extrativista do babaçu e as políticas públicas voltadas para as populações que são caracterizadas como extrativistas do babaçu no município de Codó-MA.
O estudo das relações sociais que envolvem o trato com o babaçu poderá futuramente
contribuir para as possíveis modificações nas relações de produção, pois além de gerar
mais riquezas para o município, vislumbrará melhor qualidade de vida para os seus
cidadãos que estão envolvidos diretamente e indiretamente no extrativismo e beneficiamento deste recurso natural, portanto a sustentabilidade destas comunidades.

Metodologia
Para realização desta pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico e efetuadas visitas de campo a fim de delimitar e classificar as comunidades rurais que seriam estudadas no município de Codó, utilizando – se como instrumento de coleta de dados através
da aplicaçao de questionário elaborado com base em prévios contatos conforme o cronograma de execução do projeto.

Resultados e Discussão
Durante o período de execução da pesquisa, foram efetuadas várias visitas a algumas
comunidades selecionadas e iniciadas as atividades de campo.
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Os resultadosobtidos na pesquisa de campo permitiram confirmar os dados da literatura existente quanto à classificação destas comunidades sendo consideradas extrativistas do babaçu e mostraram um reflexo aparentemente sustentável uma vez que não há
coleta exaustiva do fruto nem o corte da planta, denotando um potencial com relaçao a
esta atividade para a sustentabilidade das áreas que estão sendo exploradas com este
propósito.
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Esta “inferição” é explicada com a constatação in “loco” do uso não apenas da amêndoa
do fruto de babaçu, mas da prática de agregação de valor a este produto através da utilização do mesocarpo e endocarpo para o fabrico de carvão, sabão, sabonete, para uso
próprio das famílias e/ou comercialização, extração do azeite da amêndoa do babaçu
para uso doméstico e comercialização, e, em alguns casos do uso do mesocarpo em pó
ou farinha e da torta obtida após a obtenção do óleo industrial bem como para finalidades artesanais.
No município de Codó-MA, houve uma mudança no aspecto organização. Com a ajuda
dessas associações descritas anteriormente, os extrativistas da comunidade Monte Cristo montaram uma cooperativa na qual possui 25 cooperados todos do PA Monte Cristo.
Atualmente, cerca de 80% das amêndoas que é extraída pelo sistema manual é destinado para a cooperativa, onde os associados transformam essa matéria prima em sabão,
óleo, resíduo para ração animal, detergente e sabonete. Esses produtos são naturais,
elaborados sem o uso de conservantes e de agrotóxicos e sem a prática do desmatamento e queimada de florestas de babaçu, como ocorre nas fazendas da região.
Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos de fonte primária, mediante a uti-

lização de entrevistas diretas com moradores das comunidades estudadas, no ano de
2015. Foram analisadas algumas famílias em relação à caracterização socioeconômica,
cultural e identificação dos sistemas produtivos da comunidade. Os dados oriundos de
questionários semi-estruturados utilizados nas entrevistas e os que ainda serão coletados durande o trabalho serãor analisados por meio de análise tabular.
Atualmente essas comunidades enfrentam problemas de falta de infra-estrutura como:
ausência de estradas pavimentada, assistência médica e escolas de qualidade, alguns
se encontram abaixo da linha da pobreza e outros abaixo da linha de indigência. Tal
situação tem provocado o êxodo rural, especialmente entre os mais novos, que buscam
melhores condições de vida nos grandes centros. As jovens da comunidade saem, principalmente para morar na sede da Cidade ou para regioes no Centro Oeste e Sudeste do
Brasil, onde na maioria das vezes, trabalham como empregadas domésticas.
Apesar de um perfil sócio-econômico mais diverso a comunidade mantém-se íntegra e
integrada através da vida do trabalho em função, principalmente do extratisvismo do
Babaçu. As especificidades do manejo do extrativismo, por exemplo, o trabalho de mutirão para a coleta e retirada da amêndoa e no processamento da materia prima na cooperativa da comunidade, contribuindo, assim, para o estreitamento da vida comunal.
Os sistemas de produção das comunidades têm como base a agricultura de subsistência
e o extrativismo do coco Babaçu as principais culturas são: milho, produzido por 90%
das famílias, seguido do feijão (100%), mandioca (40%), arroz (50%). Cerca de 90% dos
entrevistados da comunidade Monte Cristo fornecem a amendua do babaçu para a cooperativa da comunidade onde esssamateria prima é transformada em óleo, sabão, sabonete, e outros subprodutos já 10% dos intrevistados preferem vender a amêndoa ou
seus derivados como o carvão e o azeite nacidade, ou trocar por outros produtos e utilizada para consumo próprio, sendo que o Babaçu é um dos produtos mais importantes
em termos econômicos para acomunidade.

Conclusão
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Os dados gerados nesta pesquisa poderão subsidiar a elaboração de um diagnóstico socioeconômico e ambiental mais amplo e posterior uso destes na elaboração e execução
de políticas públicas, por parte dos gestores do poder público, que beneficiem em especial as comunidades em estudo que são essencialmente extrativistas do babaçu.
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Resumo
A produção de mudas de hortaliças sob cultivo protegido tem apresentado um crescimento considerável nos últimos anos, em decorrência das vantagens em relação ao sistema tradicional. Em virtude disto, o objetivo na presente pesquisa foi obter informações
a cerca das melhores condições para a produção de mudas de qualidade das cultivares
de berinjela Flórida Market e Embuá em ambiente protegido no IFMA Campus Codó-MA.
O experimento foi conduzido no campo experimental da instituição. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com seis tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos
consistiram das cultivares juntamente com os diferentes substratos: areia lavada (AL),
composto orgânico (CO) e paul de palmeira (PP). Foram avaliados os seguintes parâmetros: porcentagem de emergência (%E), índice de velocidade de emergência (IVE), massa
seca da parte aérea (MSPA), Altura da parte aérea (APA), Comprimento da raiz (CR) e
massa seca da raiz (MSR). A semeadura foi realizada no dia 20 de janeiro de 2015, com
três sementes por célula, na profundidade de 1 cm. O recipiente utilizado foi copos descartáveis com capacidade para 200 ml. Os resultados mostraram que os tratamentos formados pelas cultivares Florida Market e Embuà com composto orgânico apresentaram
os melhores resultados para todos os parâmetros analisados, portanto, são os indicados
para a produção de mudas de berinjela nas condições de campo analisadas.
Palavras-chave: Solanum melongena L; ambiente protegido; mudas.

A berinjela é uma hortaliça pertencente à família das Solanáceas, seus frutos são bagas
carnosas, de formato alongado e cores variadas, usualmente roxo-escuras com cálices
verdes (FILGUEIRA, 2000).
Na cadeia produtiva de hortaliças de boa qualidade, a fase de produção de mudas é
uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento da cultura, pois influencia
diretamente no desempenho produtivo da planta adulta, tanto do ponto nutritivo como
em produção.
Mudas bem formadas podem incrementar a produção, enquanto
que mudas mal formadas, podem ampliar o ciclo da cultura e, consequentemente, causar prejuízos ao produtor (GUIMARÃES et al., 2002).
Para contribuir com a melhor qualidade de mudas, diversos substratos alternativos têm
sido empregados pelos produtores em todas as regiões do Brasil. Para Martinez e Barbosa (1999), devem-se observar alguns aspectos importantes na escolha do substrato,
como: favorecer a sustentação das plantas, especialmente, aquelas de porte alto, possuir boas físico-químicas similares, ausência de metais pesados, fácil manuseio e preço
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compensador. Em virtude da necessidade da produção de mudas de qualidade, e considerando a necessidade de ampliar a oferta de hortaliças de qualidade no município de
Codó - MA e região, busca-se com esta pesquisa obter informações a cerca das melhores
condições para a produção de mudas de qualidade das cultivares de berinjela Flórida
Market e Embuá, utilizando-se três substratos em ambiente protegido no IFMA Campus
Codó - MA.

Metodologia
O experimento foi conduzido no campo experimental do IFMA Campus Codó-MA. A semeadura foi realizada em copos descartáveis com capacidade de 200 mL, onde foram
semeadas três sementes por célula das cultivares Flórida Market e Embuá, sendo realizado o desbaste com cinco dias após germinação, deixando-se apenas a muda mais
vigorosa. Após plantio, os copos foram colocados em ambiente protegido (estufa) com
telado de 50% de sombreamento. Durante a condução do experimento foram realizadas irrigações diárias, no final da tarde de forma a deixar a teor de umidade próximo a
capacidade de campo. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com seis tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos consistiram das cultivares juntamente com os
diferentes substratos: areia lavada (AL), composto orgânico (CO) e paul de palmeira (PP).
Aos 30 dias após a semeadura as mudas foram conduzidas a laboratório, onde foram
lavadas em água corrente para a eliminação do substrato. Os parâmetros avaliados
foram: porcentagem de emergência (%E), índice de velocidade de emergência (IVE),
massa seca da parte aérea (MSPA), altura da parte aérea (APA), comprimento da raiz
(CRP) e massa seca da raiz (MSR). A porcentagem de germinação foi calculada de acordo
com metodologia descrita por Labouriau e Valadares (1976). O índice de velocidade de
emergência (IVE) foi determinado registrando-se diariamente o número de sementes
germinadas até o sétimo dia e realizado o cálculo de acordo com fórmula proposta por
Maguire (1962). Para determinação da matéria seca, as plântulas foram postas para
secar em estufa de circulação forçada com temperatura de 65° C até peso constante,
sendo pesadas em balança analítica. Os dados coletados foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 95% de confiança, utilizando-se o software XLstat.
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Conforme visto na Tabela 1, para a variável altura da parte aérea (APA), os dados mostraram que não houve diferença significativa entre os tratamentos que usaram compostagem para ambas variedades. No entanto, estes tratamentos diferiram estatisticamente
para os demais. Portanto, o substrato composto orgânico mostrou-se superior para este
parâmetro, sendo que a variedade Florida Market apresentou altura média de 6,03 cm
e a variedade Embuá 5,70 cm. Estes dados são similares aos encontrados por Andreani
Júnior et al. (2011) em que verificaram o uso do composto como substrato mostrou-se
uma excelente opção para produção de mudas de tomate cereja, conferindo resultados
superiores para altura da parte aérea e fitomassa fresca das muda.

Tabela 1: Médias dos parâmetros avaliados para as duas cultivares de berinjela
Tratamentos
Variáveis
APA (cm)
CRP (cm)
MSPA (g)
PMSR (g)
G (%)
IVE

Areia
Areia
Compostagem Compostagem
Lavada Lavada
Flórida
Florida
Embuá
Embuá
Market
Market
1,802c
6,036a
5,709a
2,354b
11,362b
8,802d
12,641a
14,155a
0,019b
0,013b
0,305a
0,219c
0,006b
0,006a
0,044a
0,066a
0,8a
0,9a
0,92a
0,92a
1,319a

1,496a

1,264a

1,596a

Paul
Florida
Market
2,621b
9,154b
0,018b
0,005b
0,78a
1,596a

Paul
Embuá
2,132bc
10,481bc
0,009c
0,004c
0,96a
1,298a

*médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo
teste de Tukey com 5% de probabilidade. APA = altura da parte aérea; CRP = comprimento da raiz principal; MSPA= matéria seca da parte aérea; PMSR = peso da matéria seca
da raiz; G (%) = percentual de germinação; IVE = índice de velocidade de emergência.

Para a variável peso da matéria seca da parte aérea (MSPA) os tratamentos que utilizaram o composto orgânico proporcionaram os melhores resultados. Aquele que utilizouse da cultivar Florida Market obteve média de 0,305g e o tratamento com compostagem
e a variedade Embuá apresentou média de 0,219g, não diferindo os dois tratamentos
estatisticamente, conforme constata-se na Tabela 1. Portanto, apresentando boa quantidade de massa seca para a parte aérea. Contudo os demais tratamentos obtiveram rendimento inferior, não apresentando boas características para o parâmetro analisado.
Em trabalho realizado por Marques et al (2010), os dados apresentados constataram
também maiores valores para este parâmetro na produção de mudas de melão com a
utilização do substrato de composto orgânico.
Verificou-se que para a variável peso da matéria seca da raiz (PMSR) o tratamento que
se utilizou compostagem e a variedade Embuá, apresentou média superior estatisticamente aos outros tratamentos (0,066g), conforme constata-se na Tabela 1. O segundo melhor desempenho se deu ao tratamento que utilizou compostagem e a variedade
Florida Market, apresentando média igual a 0,044g e diferindo significativamente os
outros tratamentos que apresentaram médias inferiores a 0,007g e não diferiram estatisticamente entre si. Segundo Medeiros et al (2013), o melhor substrato encontrado foi
o de compostagem para a produção de mudas de tomate para o quesito matéria seca da
raiz, apresentando resultados superiores quando comparados aos demais substratos,
resultado semelhante ao desta pesquisa.
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Para o comprimento da raiz principal (CRP), observou-se que o tratamento formado
por compostagem e a cultivar Embuá não diferiu significativamente para o tratamento
que utilizou compostagem e a cultivar Flórida Market, no entanto apresentou diferença
estatística significativa para todos os demais tratamentos. Os piores resultados foram
verificados para o tratamento que utilizou areia lavada como substrato e a cultivar Embuá, apresentando média de 8,8 cm. Já no tratamento que apresentou melhor resultado,
a média foi de 14,1 cm, conforme verificado na Tabela 1. Foram encontrados resultados
semelhantes para o parâmetro comprimento da raiz principal em pesquisa realizada
por Costa et al (2015) onde o substrato que utilizou composto orgânico obteve resultados
superiores comparado aos demais substratos na produção de mudas de rúcula.
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Com relação à percentagem de germinação foi constatada que todos os tratamentos
não diferiram estatisticamente entre si. Portanto nem o substrato e nem a variedade
utilizada influenciou na percentagem de germinação. Porem, os tratamentos formados
com paul de palmeira com a variedade Embuá e os formados com compostagem e a variedade Embuá apresentaram maiores médias. Da mesma forma, Oliveira et al. (2007),
verificaram que os substratos estudados não apresentaram diferenças estatísticas entre
si para o parâmetro percentual de germinação, na produção de mudas de berinjela.
Constatou-se que, o índice de velocidade de emergência - IVE das plântulas não diferiram estatisticamente entre si para todos os tratamentos. Desta forma, nem o substrato,
nem a variedade influenciou na velocidade de germinação das mudas, embora os tratamentos formados por compostagem e cultiva Embuá, bem como paul de palmeira e
cultivar Flórida Market tenham obtido valores de médias superiores.

Conclusão
Os tratamentos formados pelas cultivares Florida Market e Embuà e que tiveram como
substrato composto orgânico apresentaram os melhores resultados para todos os parâmetros analisados, portanto, são indicados para a produção de mudas de berinjela nas
condições de campo analisadas.
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Resumo

Palavras-chave: Hortaliça; formulações; panificação.

Introdução
Pão é o produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma
massa fermentada ou não, preparada com farinha de trigo e ou outras farinhas que
contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas
e água, podendo conter outros ingredientes (BRASIL, 2000). Por ser constituído basicamente por farinha de trigo é considerado um alimento energético.
A farinha de trigo é matéria-prima para elaboração de alimentos consumidos, diariamente, como hábito alimentar, na forma de pães, biscoitos, bolos e massas, alimentos
que fazem parte da base da pirâmide alimentar e, cujo consumo é incentivado pelo Guia
Alimentar da População Brasileira (SCHEUER et al., 2011). Consiste principalmente de
amido (70-75%), água (14%) e proteínas (10-12%). Apresenta também polissacarídeos
não amiláceos (2-3%) e lipídeos (2%), os quais estão presentes em menor quantidade,
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A Vinagreira é uma hortaliça da família das malváceas, bastante consagrada na culinária maranhense, entretanto, ainda não há tecnologia de panificação disponível para
aproveitamento da hortaliça que possibilite o desenvolvimento de novos produtos.
Atualmente, sua produção no município de Codó, assim como nos demais municípios
do estado do Maranhão, está ligada à agricultura familiar.O estudo foi realizado no
setor de panificação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA/ Campus Codó, utilizando-se três níveis de tratamento em substituição parcial da
farinha de trigo pela farinha das folhas de vinagreira nos seguintes percentuais: (10%,
15% e 20%) correspondentes às formulações F1, F2 e F3, respectivamente. Foram preparadas quatro formulações de pão: controle (100% farinha de trigo); 90% farinha de trigo
+ 10% farinha das folhas de vinagreira; 85% farinha de trigo + 15% farinha de farinha
das folhas de vinagreira; 80% farinha de trigo + 20% farinha das folhas de vinagreira.
As três formulações e a controle foram elaboradas levando em conta o processo convencional de panificação, após a elaboração dos produtos, os pães enriquecidos foram
submetidos à avaliação sensorial de aceitabilidade, utilizando uma escala hedônica de
nove pontos, por uma equipe de 30 provadores, de ambos os sexos, não treinados entre
alunos e servidores. O estudo teve como objetivo desenvolver três formulações de pães
enriquecidos com farinha das folhas de vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.) em diferentes percentuais.
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mas são importantes na produção de alimentos derivados da farinha de trigo. (GOESAERT et al., 2005).
O pão é um dos alimentos mais difundidos e uma das principais fontes calóricas da
dieta de muitos países (ILYAS, 1996), por esse motivo vem sendo alvo de muitos estudos de enriquecimento com minerais (ILYAS, 1996; KAJISHIMA, 2003; PAULINO, 2003).
Importantes à alimentação humana. O consumo regular de hortaliças reduz significativamente a prevalência de algumas doenças degenerativas, visto que são substâncias
biologicamente ativas que trazem benefícios à saúde ou efeitos fisiológicos desejáveis
(MELO et al., 2006).
O Hibiscus sabdariffa. L ou vinagreira é uma hortaliça bastante consumida no Maranhão
tendo fácil acesso, baixo custo (CARDOSO, 1997). Apresentagrande rusticidade, fácil cultivo, sendo bem adaptada às condições edafoclimáticas do estado. Na culinária tradicional
maranhense as folhas são cozidas com carnes e legumes e está presente na formulação
de diversos pratos, incluindo o prato típico da culinária maranhense o arroz-de-cuxá
(Luz & Sá Sobrinho, 1997). A folha de vinagreira apresenta sabor agradável, potencial
nutritivo e funcional considerável quando comparado a outros vegetais, tendo como
principais destaques os teores, fibras, proteínas, ferro, ácido ascórbico e baixo valor calórico, devendo-se incentivar o consumo desta hortaliça, a fim de se obter dietas mais saudáveis (Castro et al.,2004).As propriedades nutricionais da vinagreira adéquam-se a uma
tendência da população mundial que prioriza a busca de hábitos alimentares saudáveis.
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Diferentemente dos cereais as hortaliças são alimentos perecíveis. As propriedades nutricionais da vinagreira adéquam-se a uma tendência da população mundial que prioriza a busca de hábitos alimentares saudáveis. A cultura da vinagreira tem significativa
importância socioeconômica para a população maranhense em função do seu preço
popular no mercado informal e o valor nutricional. Atualmente, sua produção no município de Codó, assim como nos demais municípios do estado do Maranhão, está ligada à
agricultura familiar, porém não existem estudos mais detalhados sobre as suas substâncias bioativas. As folhas de vinagreira são comercializadas in natura apenas em feiras livres, vendidas a um preço muito baixo, além do que, as folhas da hortaliça têm pequena
vida pós-colheita, comprometendo sua comercialização e aceitação pelo consumidor.
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No Maranhão, ainda não há nenhuma forma de processamento empregada que possibilite agregar valor e aumentar a vida de prateleira ao produto, a inexistência de alternativas de processamento também inviabiliza uma melhoria na renda do pequeno
produtor e difusão do consumo da hortaliça em outros nichos de mercado.
O estudo teve como objetivo desenvolver três formulações de pães enriquecidos com
farinha das folhas de vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.) em diferentes percentuais.

Metodologia
O estudo foi realizado nos setores de panificação e laboratório de Solos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA/ Campus Codó. No laboratório de Solos foi realizada a secagem das folhas em estufas, na qual estava aquecida
com a temperatura de 55ºC, depois que já estavam totalmente secas, as folhas foram
colocadas no moinho de facas para a obtenção da farinha, ou seja, o pó, e sem seguida a
pesagem. A farinha foi armazenada em um recipiente de vidro coberto com papel alumínio. No setor de panificação, utilizando-se três níveis de tratamento em substituição
parcial da farinha de trigo pela farinha das folhas de vinagreira nos seguintes percentuais: (10%, 15% e 20%) correspondentes às formulações F1, F2 e F3, respectivamente.

Foram preparadas quatro formulações de pão: controle (100% farinha de trigo); 90%
farinha de trigo + 10% farinha das folhas de vinagreira; 85% farinha de trigo + 15% de
farinha das folhas de vinagreira; 80% farinha de trigo + 20% farinha das folhas de vinagreira. As três formulações e a controle foram elaboradas levando em conta o processo
convencional de panificação. Após a elaboração dos produtos amostras, foram submetidas a análise sensorial de aceitabilidade, utilizando uma escala hedônica de nove pontos, por uma equipe de 30 provadores, de ambos os sexos, não treinados entre alunos
e servidores. As amostras de pão, com 25 g cada, foram servidas de forma monódica,
tomados ao acaso, acompanhadas de um copo de água mineral a temperatura ambiente
utilizada pelo provador entre as degustações das amostras.

Resultados e Discussão
Nas amostras de pães que foram elaboradas pode-se observar a coloração e o sabor por
meio das três formulações utilizadas. Foi observado que na composição de 10% a coloração estava verde bem claro, com sabor bem agradável, na composição de 15% pode-se
observar que obteve coloração de verde escuro, e com sabor da vinagreira mais preciso,
já na composição de 20% pode-se observar que obteve a coloração de verde bem escuro, e com sabor da vinagreira bastante presente bem forte. Pode-se observar também o
aspecto do pão, que teve uma aparência de um pão integral, podendo ser observada na
figura 1 e 2. A análise foi feita de acordo com a escala hedônica: gostei extremamente
(9), gostei muito (8), gostei moderadamente (7), gostei ligeiramente (6), indiferente (5),
desgostei ligeiramente (4), desgostei moderadamente (3), desgostei muito (2), desgostei
extremamente (1).

AMOSTRAS (formulações)

Médias

F1

7,77

F2

7,23

F3

6,50

F1=Formulação 1; F2=Formulação 2; F3=Formulação 3
Com base no teste Tukey, pode-se observar que a formulação 3(F3) com 20% de farinha
das folhas de vinagreira foi a que teve a média mais baixa por boa parte dos provadores, por conta o alto teor de ácido ascórbico que ficou bastante concentrado, tornando o
pão com um sabor bastante azedo, na escala as notas foram de 3 a 8. A formulação 2(F2)
com 15% de farinha das folhas de vinagreira teve seu sabor um pouco concentrado, novamente por conta do ácido ascórbico, porém em quantidade menor que a F3, na escala
as notas foram de 5 a 9. A partir dos resultados do teste elaborado, pode-se perceber
que a formulação 1(F1) com 10% de farinha das folhas de vinagreira, obteve uma maior
média, sendo portando a formulação ideal para a elaboração dos pães, na escala as notas foram de 6 a 9. A maioria dos provadores afirmaram que certamente comprariam
estes pães da formulação F1.
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Tabela 1: Aplicação do teste Tukey com médias feitas a partir do teste de aceitação da
escala Hedônica, com as três formulações utilizada. IFMA, 2015.
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Figura 1: Pão enriquecido com farinha das folhas de vinagreira (hibiscussabdariffa L.)
IFMA, 2015.
Assim, é de fundamental importância que sejam desenvolvidas pesquisas com matérias
primas alternativas que substituam parcialmente a farinha de trigo na formulação desses produtos com vista a melhorar a sua qualidade nutricional.
Utilizada como hortaliça, medicinal e ornamental, é rica em vitaminas A e B1 e em
ácidos cítrico, málico e tartárico, sendo os cálices a parte mais consumida da planta
(Castro et al., 2004). Tendo em vista o valor nutricional da vinagreira, a utilização desta
planta em outros métodos se faz importante, como é possível observar a desidratação
das mesmas formando-se uma farinha e enriquecer o pão, podendo ser de fácil e rápido consumo.É de fundamental importância que sejam desenvolvidas formulações mais
nutritivas, acrescentando progressivamente as formulações convencionais de pães farinha das folhas de vinagreira (Hibiscus sabdariffa. L). Conferindo ao produto de melhor
qualidade nutricional.
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Ao longo do projeto a pesquisa teve modificações, os pães apresentaram boa aceitabilidade através de uma análise sensorial a partir de uma escala hedônica. Nas condições
em que este estudo é desenvolvido conclui-se que, a adição da farinha das folhas de
vinagreira para elaboração de pães, é uma alternativa que visa melhorar e enriquecer
o desenvolvimento alimentar. Tendo em vista todos os benefícios que a vinagreira pode
trazer para a população, em relação ao alto teor de ferro, proteína, vitaminas A, B, C,
esta forma de consumo eleva o tempo de vida útil em prateleiras, podendo se analisar
e elaborar futuras formulações de pães, buscando outros meios de expandir o consumo
desta hortaliça para outras regiões.
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Resumo

Palavras-chave: Frutas; Hortaliças; Análise sensorial.

Introdução
A acerola é um fruto tropical de grande potencial econômico e nutricional em função do
seu elevado teor de ácido ascórbico, podendo ser usada na preservação e no enriquecimento de sucos e néctares. Outro produto de destaque na região é a vinagreira, que se
caracteriza por ser rica em vitaminas e minerais com destaque para o ferro. Um produto com a mistura das polpas de acerola e das folhas de vinagreira pode ser uma alternativa ao aproveitamento dos nutrientes presentes em ambos, já que o ferro presente na
vinagreira tem maior biodisponibilidade na presença de vitamina C, assim como pelo
desenvolvimento de novos sabores e pela possibilidade de enriquecimento do valor nutritivo e funcional do suco. Além disso, possibilita agregar valor a vinagreira, que já esta
é bastante consumida na Região Nordeste, especialmente no Estado do Maranhão.
Considerando a procura por sabores diversificados em sucos ou néctares de frutos, e a
mistura de frutas uma alternativa para o melhor aproveitamento tecnológico das ma-
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A união da acerola e vinagreira pode ser utilizada no processamento de um suco misto
(blend) como alternativa de um novo produto para a sociedade, que está cada vez mais
preocupada em consumir alimentos saudáveis. O presente trabalho teve como objetivo
de desenvolver suco de fruta misto de acerola com diferentes concentrações de polpa
de vinagreira. Utilizou-se polpa de acerola comercial e a folha da vinagreira adquirida
no Mercado Central de Codó - MA. Para a elaboração do suco misto utilizou-se 5 %, 10%
e 15% de extrato de vinagreira adicionados de xarope de sacarose. Na análise sensorial
foi empregado o teste afetivo de aceitabilidade, com notas dos atributos sensoriais. Análises físico-químicas de pH, acidez, açúcares redutores, não redutores e totais, vitamina
C, sólidos solúveis, cinzas e umidade foram realizadas. De acordo com os resultados da
análise sensorial a formulação F3 foi a que obteve maior aceitação pelos provadores
avaliados. Os parâmetros físico-químicos sólidos solúveis, acidez total titulável, açúcares totais e vitamina C apresentaram valores dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação para suco tropical de acerola e os demais se encontraram próximos a literaturas analisadas. Os sucos mistos de acerola e vinagreira obtiveram boa aceitação sensorial, demonstrando que a mistura de acerola e vinagreira pode ser uma alternativa
para o aproveitamento tecnológico dessas matérias primas com agregação de valor e
ainda contribuindo para o aumento da sua vida útil.
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térias-primas com agregação de valor, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a
influencia da adição de extrato de folhas da vinagreira ao suco de acerola com relação
a suas propriedades físico-químicas e sensoriais.

Metodologia
O experimento foi conduzido na Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças do
setor Agroindústria do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) - Campus Codó. Para realização do trabalho foram utilizadas polpas de acerola congeladas de uma marca comercial obtidas em um supermercado na cidade de Codó - MA e a folha da vinagreira
adquirida no Mercado Central da mesma.
Para a elaboração dos sucos mistos as folhas de vinagreira foram higienizadas e sanitizadas em água clorada e sua polpa foi extraída em uma centrífuga e em seguida peneirada.
Para a formulação da mistura, foram utilizadas 5 %, 10% e 15% de extrato de vinagreira
adicionados de xarope de sacarose. As misturas foram realizadas segundo Morzelle et.
al. (2011), com as seguintes proporções: 50% de polpa de acerola + 50% de água (F1),
5% de extrato de vinagreira + 45% de polpa de acerola + 50% de água (F2), 10% de extrato de vinagreira + 40% de polpa de acerola + 50% de água (F3) e 15% de extrato de
vinagreira + 35% de polpa de acerola + 50% de água (F4), a todas as formulações foram
adicionados 260 g de açúcar. As amostras F1, F2, F3 e F4 referem-se respectivamente
a 0%, 5%, 10% e 15% de extrato da folha de vinagreira adicionado ao suco de acerola.
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Na sequência a bebida foi submetida a tratamento térmico, a 90 °C por 60 s, seguido de
enchimento a quente (85 °C) em garrafas de vidro (500 mL) e fechamento imediato por
tampas metálicas. Após o fechamento hermético, as garrafas foram resfriadas e rotuladas. O produto foi armazenado sob refrigeração.
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Os sucos mistos foram avaliados no Restaurante do IFMA Campus Codó por 70 provadores não treinados, idades entre 14 e 41 anos, sendo 30 do sexo masculino e 40 do sexo
feminino, que foram aleatoriamente convidados a participar da pesquisa. Os provadores foram orientados a observar as características sensoriais e preencher as fichas e o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi empregado o teste afetivo de aceitabilidade, com notas dos atributos sensoriais, ou seja, aparência, aroma, sabor e textura
seguida de uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, ancorada nos seus extremos,
com os termos: “adorei” e “detestei”, quanto à aceitação global, e “certamente compraria” e “certamente não compraria”, para intenção de compra.
Foram realizadas análises físico-químicas de pH, acidez, açúcares redutores, não
redutores e totais, vitamina C, sólidos solúveis, cinzas e umidade na formulação mais
aceita pelos provadores.
Os dados obtidos foram analisados por Análise de Variância, significância pelo teste F
a 5% de probabilidade, e contraste entre as médias pelo teste de Tukeypara identificar
a diferença entre as formulações. A análise estatística foi realizada com o auxílio do
programa Assistat7.7 beta, licenciado pela Universidade Federal de Campina Grande.

Resultados e Discussão
Os resultados sensoriais estão expostos na Tabela 1.
Tabela 1: Resultados médios de aceitação para misturas de suco de acerola com vinagreira.

Formulação

Atributos
Cor
Sabor
Aroma
Corpo

F1
7.9 a
6.7 a
7.1 a
6.9 a

F2
7.6 a
6.7 a
6.9 a
6.8 a

F3
7.5 ab
6.8 a
7.2 a
7.1 a

F4
6.9 b
6.3 a
6.7 a
6.7 a

Aspecto global

7.1 a

6.8 a

7.0 a

6.7 a

As médias nas mesmas linhas seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Lima et al (2008) ao avaliar uma bebida mista à base de água de coco e suco de acerola
obtive médias para os atributos sabor, cor e avaliação global que situaram-se nos termos “não gostei nem desgostei” e ‘gostei moderadamente” para todas as formulações,
resultado esse próximo ao encontrado nesse trabalho. Freitas et al (2006) em um estudo
da estabilidade do suco tropical de acerola adoçado já obtive resultados bem inferiores
a este, apresentando média de 4,2 para os atributos aceitação global e sabor, que representa o termo “desgostei ligeiramente”. Abreu et al (2011), desenvolveram bebida mista
à base de manga, maracujá e caju obtendo boa aceitação sensorial por parte dos consumidores, com escore médio entre 6 e 7, representando na escala hedônica estruturada
de nove pontos o termo “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente” resultados semelhantes ao encontrado neste trabalho.
A caracterização físico-química da amostra mais aceita F3 do suco misto de acerola e
vinagreira encontra-se na Tabela 2.

Parâmetros
pH
Acidez Total Titulável (g/100 mL)
Açúcares redutores (% glicose)
Açúcares não redutores (% sacarose)
Açúcares totais (%)
Vitamina C (mg/100 mL)
Sólidos solúveis (°Brix)
Cinzas (%)
Umidade (%)

Formulação
F3
3,25±0,04
0,64±0,01
8,55±0,07
1,48±0,16
9,5±0,62
442,4±14,7
16,4±0,0
0,14±0,05
82,3±0,17

Valores das médias ± desvio padrão.
O pH é um fator de importância fundamental na limitação dos tipos de microrganismos
capazes de se desenvolver no alimento. O suco avaliado obteve um valor de pH adequado para a conservação, por causa da prevenção do desenvolvimento de microrganismos
deteriorantes, limitando-se aos microrganismos tolerantes ao meio ácido, com predomínio de bactérias lácticas, leveduras e fungos. Lima et al (2008) ao avaliar uma bebida
mista de água de coco e suco de acerola também obtiveram valores mínimos de pH
(3,38) próximos a este trabalho. Matsuura e Rolim (2002) encontraram um pH de 3,37
no suco integral pasteurizado de acerola.
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Tabela 2: Caracterização físico-química do suco misto de acerola e vinagreira.
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Os resultados encontrados para sólidos solúveis, acidez total titulável, açúcares totais
e Vitamina C estão de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação para suco
tropical de acerola (BRASIL, 2003), que estabelecem valores mínimos de 10°Brix, 0,20%
em ácido cítrico, 7% de açúcares totais e 200,00 mg, respectivamente..
Chaves et al (2004) encontraram valores de cinzas e umidade superiores (0,43% e
94,75%), respectivamente para um suco de acerola. Silva et al (2013) também obtiveram
valores superiores para um blendde mamão formosa e figo-da-índia (cinzas – 0,42% e
umidade - 86,15%).

Conclusão
Os sucos mistos apresentaram boa aceitação sensorial, demonstrando que a mistura
de acerola e vinagreira pode ser uma alternativa para o aproveitamento tecnológico
dessas matérias primas com agregação de valor e ainda contribuindo para o aumento
da sua vida útil.
Os parâmetros físico-químicos sólidos solúveis, acidez total titulável, açúcares totais e
Vitamina C estavam de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação para suco
tropical de acerola e os demais se apresentaram próximos a literaturas analisadas.
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Resumo
O uso de resursos regionais para produção de novos produtos ou para melhorar características físico-quimicas ou mesmo sensoriais destes é uma tendência, que visa usar
estes recursos em todas as suas potencialidades. O uso de vegetais como fonte de pigmentos, aromas e sabores é usado em larga escala na vida cotidiana e atualmente como
substitutos parciais de pigmentos sintéticos. Assim realizou-se a elaboração de gelatinas
sabor morango e limão e sem sabor com a adição parcial de extratos aquoso das folhas
ou dos cálices da vinagreira, Hibiscussabdariffa L. Onde se obeve uma boa aceitação
sensorial para os produtos em que se adicionou os extratos a gelatinas saborizadas artificialmente e em contra partida uma maior intenção de compra das gelatinas feitas
somente com os extratos das folhas e cálices.
Palavras-chave: flavorizantes, fibras, produtos regionais.

Introdução

O HisbiscusSabdariffa L. é rico em nutrientes que trazem benefícios a saúde, devido a
sua ampla distribuição no Brasil e em especifico no Maranhão (lá conhecido como “vinagreira ou azedinha”) as folhas são usadas para o preparo de diversos pratos típicos da
culinária. Suas folhas são ricas em vitaminas A e B1, sais minerais e aminoácidos. Utilizando-se as folhas de vinagreira como extrato aquoso quando diluído possui uma coloração semelhante ao limão enquanto o extrato do cálice assemelha-se em cor ao morango.
Segundo estimativas da Indústria Gelita (2009) afirma que a indústria alimentícia produtora de gelatinas no Brasil tende a crescer, primeiro, por possuir o maior rebanho
comercial do mundo e segundo isto favorecerá tanto o consumo do mercado interno
como o externo. A maioria das gelatinas disponíveis é fabricada a partir de recursos
de mamíferos (ALFARO, 2002; GOMEZ-GUILLEN et al., 2002). É uma proteína de origem
animal, solúvel em água (em temperaturas entre 38-40ºC), resultante da hidrólise parcial do colágeno proveniente de ossos, peles e tecidos conectivos de suínos e bovinos
(CARVALHO, 2002; KASANKALA et al., 2007; PALAZZO, 2008), após um pré-tratamento
ácido ou básico (JIAN e tal., 2005).
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O estudo do consumo alimentar tem um papel importantíssimo na área da pesquisa em
nutrição e saúde e da mesma forma no avanço de novas formas de obtenção de nutrientes. Existe um grande interesse em substituir os conservantes artificiais por conservantes naturais nos alimentos (LORENZI E MATOS, 2002).
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A gelatina é um ingrediente constituído quase inteiramente de proteína (84-85%), 9-12%
de água e 1-3% de sais minerais. Apresenta elevado conteúdo de sódio e cálcio e traços
de gordura. É uma proteína de fácil digestão e absorção, enriquecendo e variando dietas normalmente restritas, como no caso de pacientes com úlceras gástricas, pós-operatórios e diabéticos, devido à ausência de gorduras e carboidratos (ROMAN, 2007).
Assim como a gelatina, o hibisco também contribui no uso da medicina agindo contra
a hipertensão, inflamação e na prevenção do câncer. Isso devido aos compostos antioxidantes que ele tem como as vitaminas E e C, ácidos polifenólicos, os flavonoides e as
antocianinas (WANG et AL.,2000).
Em virtude das características anteriormente mencionadas dos extratos serem elaborados, neste trabalho visa utilizar os extratos do cálice e das folhas de vinagreira com a
finalidade de substituir corantes e flavorizantes utilizadas nas gelatinas comerciais de
sabor limão e morango.

Metodologia
O trabalho foi desenvolvido no laboratório de tecnologia de produtos de origem vegetal
do Instituto Federal do Maranhão Campus Codó, onde foi feito o processamento das folhas e cálices de vinagreira e a produção das gelatinas.
As vinagreiras foram adquiridas no mercado municipal central do município de Codó –
MA, sendo transportados posteriormente para o laboratório onde foi feito a retirada das
folhas dos galhos, retirando apenas as que estavam em perfeitas condições, ou seja, sem
nenhuma perfuração ou qualquer outro tipo de injuria. Sendo assim, obteve-se 250,89g
de vinagreira que posteriormente foram lavadas e sanitizadas por 10min com solução
de hipoclorito de sódio 5mg\L, e posteriomertente enxaguadas em água corrente. Reservou-se as folhas em recipientes plásticos com tampa até o processamento das mesmas.
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Para a obtenção do extrato aquoso de vinagreira foi utilizado um liquidificador industrial, a ele foi adicionado 500 ml de água mais uma massa de 250,89 g de vinagreira,
obtendo-se assim um extrato de 50% m/v de vinagreira. Em seguida o extrato foi peneirado com o auxilio de uma peneira metálica para a retirada dos resíduos sólidos.
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Para a obtenção das gelatinas foram feitos dois tratamentos. O primeiro utilizando gelatinas comerciais sabor morango e sabor limão onde foi adicionado extrato aquoso das
folhas de vinagreira em substituição a 250 ml de água utilizado no preparo da gelatina
sabor limão e 250mL do extrato aquoso do cálice de vinagreira para produção da gelatina sabor morango, conforme instrução do fabricante. E o segundo tratamento foi feito
com o uso de gelatina sem sabor comercial adicionando 250 ml de extrato aquoso das
folhas de vinagreira, e também 32,25 g de açúcar para aumentar a doçura e corrigir o
⁰Brix do extrato. O mesmo foi realizado para o extrato do callice.
A análise sensorial foi realizada por 30 provadores não treinados, entre gêneros diferentes, dentre funcionários e alunos do IFMA câmpus Codó. Foi oferecido aos provadores 2 amostras codificadas aleatoriamente em copos plásticos de 50mL onde foram
avaliados numa escala hedônica de 9 pontos e as características: textura; cor; aroma,
sabor foram analizadas. Para tanto o valor final de cada amostra, corresponde à média
ponderada de pontos atribuídos pelos provadores para todas as características, no qual
responderam a um questionário para avaliar a sua aceitabilidade.
O teste afetivo de escala de atitude ou de intenção de compra, expressou a vontade do
avaliador de consumir adquirir ou comprar um produto que lhe é oferecido. Para este

teste, foi utilizado a escala verbal de 7 (sete) pontos, onde, em escala decrescente: (7)
compraria sempre; a (1) nunca compraria (Figura 2). (ABNT, 1998).
Os resultados da analise sensorial e intenção de compra foram tratados pelo software
excel e expressos na forma de gráfico.

Resultados e Discussão
Após a elaboração das gelatinas realizou-se a analise sensorial com os provadores sempre entregando duas amostras e solicitando ao mesmo por meio de ficha sensorial que
realizassem a avaliação dos mesmos. Para que não houvesse comparação entregou-se
uma amostra de cada vez para cada provador em ordem aleatória, geletina sabor limão\
morango com extrato de vinagreira e gelatina sem sabor com extrato de vinagreira.
Sendo assim observou-se que as gelatinas sabor morango e sabor limão adicionados de
extrato aquoso das folhas e dos cálices de Hibiscussabdariffa L obtiveram maior aceitação no teste afetivo na escala hedônica que as gelatinas feitas com somente utilizandose o extrato aquoso do mesmo. O principal motivo deve-se ao sabor artificial dessas gelatinas, que de alguma forma mascarou ou foi potencializado pelo sabor ácido (azédo)
do extrato elaborado.
Quando analizados os dados de intenção de compra, observou-se que 66% dos provadores comprariam a gelatina feita no tratamento dois, quando comparado aos 33% das
gelatinas do tratamento 1, sabor morango e limão.

Conclusão
Observa-se que é viável a produção de gelatinas utilizando-se os extratos das folhas e
cálices da HibiscussabdariffaL. na elaboração das gelatinas sabor morango e limão, podendo assim contribuir com fibras e sais minerais provenientes da matéria prima. No
entanto maiores e melhores estudos devem ser realizados para elaboração de gelatinas
utilizando-se somente os extratos e ou xaropes das folhas e cálices da referinda planta.

Agradecimentos

Referências
ALONSO, J. Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos. Rosario, Argentina: Corpus Libros, 2004.
ALFARO, A.T. Otimização das condições de extração e caracterização da gelatina
depele de tilápia (Oreochromisurolepishornorum). 2008. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Pelotas, RS.
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/legis/decretos/55871-65.htm>. Acesso: 11 de jan. 2001.
AMERINE, M.A.;PANGBORN, R.M.; ROESSLER, E. M. A. Principle of Sensory Evaluation of Foods. New York. Academic Press, 1967
CAMPOS, F. M. et al. Pró-vitaminas A em hortaliças comercializadas no mercado de
formal e informal de Viçosa (MG), em três estações do ano. Ciên. Tecnol. Alimen. v.
26, n. 1, Campinas, Jan/mar. 2006.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

Ao IFMA Câmpus Codó pela infraestrutura concedida e Bolsa.

377

CÂNDIDO, L. M. B.; CAMPOS, A. M. Alimentos para fins especiais: dietéticos. São Paulo:
Ed. Varela, 1996. 411 p. CARAMEZ, R. R. B. Caracterização físico-química e estudo da
estabilidade das antocianinas do cálice de Hibiscussabdariffa L. Florianópolis, 1999, 70 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina.
CARVALHO, R.A. Elaboração e caracterização de filmes protéicos a base de gelatina
modificada enzimaticamente e quimicamente. Tese de doutorado. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, 2002.
CARVALHO, R.A.; GROSSO, C.R.F. Properties of chemically modified gelatin films. Brazilian Journal of Chemical Engineering, v.23, n.1 , p.45 - 53, 2006.
DRESCHER, L. (coordenador). Herbanário da Terra: Plantas e Receitas. Laranja da Terra, ES: ARPA (Associação Regional dos Pequenos Produtores Agroecológicos), 2001. p. 113.
GACULA, J. R.; SINGH, J. Statistical Methods in Food and Consumer Research. Orlando: Academic Press, 1984.
GOMEZ-GUILLEN, M. C.; TURNAY, J.; FERNANDEZ-DIAZ, M. D.; ULMO, N.; LIZARBE, M.
A.; MONTERO, P. Structural and physical properties of gelatin extracted from different
marine species: A comparative study. FoodHydrocolloids, v.16, n.1, p.25-34, 2002
JORGE, L. I. F.; INOMATA, E. I.; MAIO, F. D.; TIGELA, P. Características de duas hortaliças do Brasil: “chaguinha” (Tropaeolummajus L.) e “vinagreira” (Hibiscussabdariffa L.) Ciência e Tecnologia de Alimentos. São Paulo, v. 28, n. 2, p. 86-96, 1994.
JIAN, C.; LV, Y.; CHANG, G.; TANG, K. lutaraldehyde modification of collagen hydrolysate
obtained from chrome shavings. Journal of the American Leather Chemists Association, v. 100, n.7, p. 265-272, 2005.
KASANKALA, L. M.; XUE, Y.; WEILONG, Y.; HONG, S. D. E.; HE, Q. Optimization of gelatin
extraction from grass carp (Catenopharyngodonidella) fish skin by response surface
methodology, Bioresource Technology, v.98, n.17, 2007.
PALAZZO, A. B. Análise tempo-intensidade, perfil descritivo e estudo de consumidor
de gelatinas tradicionais e diet sabor framboesa. 2008. Dissertação (Mestrado em
Alimentos e Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Departamento de Alimentos e Nutrição, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Campinas, SP, 2008.

Anais - Seminário de Iniciação Científica | IFMA

LIMA, E.R.; OLIVEIRA, R. A.; AMBROSIO-UGRI, M.C.B.; BARROS, S.T.D.de.;

378

BARROS JÚNIOR, C.de. Recuperação da solução de soda cáustica usada no tratamento
do couro bovino na produção de gelatina. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v.28, n.1,
p.98- 106, 2008.
LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2. ed.
Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008.
REIMANN, P. Gelatina tem mercado promissor. Gazeta Mercantil, São Paulo, 2005. Disponível em: <http:www.clipping.planejamento.gov.br/> Acesso em: 30 mar.2010.
ROMAN, J.A. Isolado protéico de soro de leite e gelatina bovina: caracterização físicoquímica, nutricional e tecnológica para o desenvolvimento de um produto geleificado.2007. Tese (Doutorado em Alimentos e Nutrição) – Faculdade de Engenharia de
Alimentos. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, 2007.
SILVA JUNIOR, A.A. Essentiaherba - Plantas bioativas. Florianópolis: Epagri, 2003.
pgs. 266-280.
VILELA, D. F. ALVES; E. A. B. F.; RAMOS, M. C; MALUF, W. R. Hortaliças folhosas tropicais.BoletimTécnico de Hortaliças No 75, Lavras, mar. 2002. 36 p.

ELABORAÇÃO DE IOGURTE SABOR AMEIXA ENRIQUECIDOS
COM SEMENTE DE QUIABO
Sara Claudino Vieira Leiter1; Larissa dos Santos Almeida2; Erika de Kássia Pereira
Cantanhede3;Isabela Nogueira Fonseca Cordeiro4; Daniel Dantas Campelo5;
1
Estudante do Curso Técnico em Agroindústria, Laboratório de Tecnologia de produtos Lacteos do IFMA - Câmpus Codó;
E-mail: saraleitelove@email.com;
2
Estudante do Curso Técnico em Agroindústria, Laboratório de Tecnologia de produtos Lacteos do IFMA - Câmpus Codó;
E-mail: larylopes98@email.com;

Técnica em Laboratório Agroindústria do Laboratorio de Tecnologia de Produtos Lacteose Vegetais do IFMA - Câmpus
Codó; E-mail: erika.cantanhede@ifma.edu.br;
3

4
Professora Especialista do Curso Tecnico em Agroindustria do Laboratório de Tecnologia de Produtos Lacteosdo IFMA
- Câmpus Codó; Integrande do Grupo de Pesquisa Garsa; E-mail: ceciteresa@ifma.edu.br;
5
Professor do Curso Tecnico em Agroindustria do Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Vegetaldo IFMA Câmpus Codó;Integrande do Grupo de Pesquisa Garsa; E-mail: daniel.campelo@ifma.edu.br;

Resumo
O leite de bovino é um alimento com elevado potencial nutricional e a produção de
iogurte constitui alternativa nutritiva e adequada para o aproveitamento do leite. A
Adição de polpas de frutas é um fator importante em relação ao aspecto nutricional econômico, além de estar relacionada à agregação de valor e também à maior aceitação do
produto fermentado pela melhoria do gosto e aroma típicos. Aliado a isso a fortificação
de alimentos derivados do leite, exceto o queijo, com micronutrientes e fibras tem se tornado um mecanismo eficiente para o controle de enfermidades em crianças, gestantes
e adultos com necessidades nutricionais especificas. A Adição de sementes de quiabo
secas nas proporções de 15, 20 e 25% m/v nos iogurtes sabor ameixa, foram avaliadas
sensorialmente, sendo a formulação com 15% de sementes a melhor aceita na escala
hedônica de nove pontos por 50 provadores não treinados. Demonstrado que é viável a
adição de sementes desse vegetal como fonte de minerais e fibras.
Palavras-chave: Biofortificação, fibras, análise sensorial.

Nos últimos anos, os consumidores viram aparecer nas gôndolas dos supermercados
novos produtos alimentares, que prometem contribuir na busca por uma vida mais
saudável. Os alimentos funcionais são a nova tendência do poderoso mercado alimentício neste início do século XXI (HEASMAN & MELLENTIN, 2001). Entre os fatores-chave
que explicam o êxito dos alimentos funcionais é a preocupação crescente pela saúde e
pelo bem estar, mudanças na regulamentação dos alimentos e a crescente comprovação
científica das relações existentes entre dieta e saúde. (HASLER, 2000)
No setor lácteo, os alimentos funcionais já são uma realidade e muitas empresas de alimentos desenvolvem suas linhas de produtos tendo a promoção da saúde como principal objetivo (CICHOSKI et al., 2008). Entre todos os leites fermentados, o iogurte é o mais
popular e o mais consumido no Brasil mais por suas características organolépticas do
que por qualidades nutritivas e possíveis propriedades terapêuticas (BORZANI, 2001).
O iogurte possui maior concentração de minerais que o leite, sendo uma ótima fonte
cálcio, mas apresenta, em relação ao leite, valores mais baixos de vitaminas devido ao
processamento. Por isso, procede-se ao enriquecimento, como, por exemplo, com adição de polpa de fruta, rica em vitaminas, que é uma maneira de sanar essa perda, além
de acrescentar aroma e sabor (DEETH e TAMINE, 1981).
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Aliada as propriedades nutricionais do iogurte e as vantagens conferidas pela ameixa
a bebida, este trabalho tem como objetivo realizar a adição de sementes pulverizadas a
bebida láctea oriundo do fruto do quiabeiro (Abelmoschusesculentus (L) Moench), que
é tradicionalmente cultivado em regiões tropicais e foi escolhido como fonte por ser
considerada uma hortaliça de alto valor alimentício, de fácil cultivo e alta rentabilidade
(COSTA et al., 1981).
Estudos realizados por Mota (2008) ao avaliar a composição mineral de cinco variedades de quiabo encontrou teores de ferro que variavam de 30,77 a 62,7mg Kg-¹, levando
em consideração que parte do fruto é constituído por sementes atribui-se esses teores
quase que exclusivo a este órgão.
Logo, neste trabalho estudou-se o aspecto sensorial da adição de diferentes proporções
de sementes de quiabo em iogurtes sabor ameixa em diferentes.

Metodologia
Os quiabos utilizados nesse trabalho foram adquiridos em feiras e mercados municipais do município de Codó – MA. Em seguida, foram transportadas para o local de processamento, no laboratório de tecnologia de produtos lácteos onde foram higienizados
e sanitizados com solução de hipocloirito de sódio 5mg\mL por 10min, posteriormente
foram enxaguados, cortados e suas sementes foram removidas e acondicionados em
recipientes plásticos.
Após a remoção das sementes, estas foram lavadas e postas sob aquecimento direto
com água a 60⁰C por 1h em fogão industrial, após esse período a água do cozimento foi
descartada e realizou o choque térmico das sementes acondicionados em freezer por
30min. Durante a etapa do choque térmico preparou-se uma calda de açúcar 50% m\v,
onde as sementes seriam posteriormente caramelizadas.
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Após a etapa de caramelização, adiciounou-se as sementes nas proporções de 15, 20 e
25% m\v em iogurtes sabor ameixa, adiquiridos nos supermercados do município de
Codó – MA. Para garantir uniformidade das analises sesnoriais, trabalhou-se durante
todo o processo com a mesma marca comercial de iogurte sabor ameixa.
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A análise sensorial foi realizada por 50 provadores não treinados, entre gêneros diferentes, dentre funcionários e alunos do IFMA câmpus Codó. Foi oferecido aos provadores 3 amostras codificadas aleatoriamente em copos plásticos de 180mL onde foram
avaliados numa escala hedônica de 9 pontos e as características: aspecto; consistência;
odor; e sabor foram analizadas. Para tanto o valor final de cada amostra, corresponde à
média ponderada de pontos atribuídos pelos provadores para todas as características,
no qual responderam a um questionário para avaliar a sua aceitabilidade.
O teste afetivo de escala de atitude ou de intenção de compra, expressou a vontade do
avaliador de consumir adquirir ou comprar um produto que lhe é oferecido. Para este
teste, foi utilizado a escala verbal de 7 (sete) pontos, onde, em escala decrescente: (7)
compraria sempre; a (1) nunca compraria (Figura 2). (ABNT, 1998).
Os resultados da analise sensorial e intenção de compra foram tratados pelo software
excel e expressos na forma de gráfico.

Resultados e Discussão
Após a produção dos iogurtes os mesmos foram disponibilizados para os provadores
munidos de ficha de avaliação que continha as escalas hedônica de 9 pontos e de inten-

ção de compra. Para todos os percentuais obvervou-se uma boa avaliação na escala hedônica tendo poucos pontos abaixo de 6, concentrado os resultados entre os valores de
7 a nove. Observou-se que as amostras que continham teores maiores de semente, 25%
(Figura 1) e 20% (Figura 2) de quiabo foram as que possuíram aceitabilidade menor no
ponto máximo da escala quando comparadas ao menor percentual adicionado, que foi
15% (Figura 3). Não indicando, no entanto, que os percentuais maiores não tenham sido
bem aceitos. Possivelmente o aumento no teor de sementes no iogurte sabor ameixa aumenta a mastigação do produto, sendo assim considerado um possível fator da redução
dos valores na escala estudada

Figura 2: resultado da avaliação sensorial do iogurte sabor ameixa com 20% de semente
de quiabo.

Figura 3: resultado da avaliação sensorial do iogurte sabor ameixa com 15% de semente de quiabo.
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Figura 1: resultado da avaliação sensorial do iogurte sabor ameixa com 25% de semente
de quiabo.
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Com relação ao teste afetivo de intenção de compra, observou-se uma contradição em
relação a analise sensorial, sendo os iogurtes com 25%e 20%melhoraceitas quando
comparadas com a formulação que continha 15% de sementes de quiabos. Sendo os
dois primeiros com valores próximos a 65% de itenção de compra, contra 40% da formulação com menor teor de sementes. Por esse resultado inferimos que a itenção de
compra do produto esta ligado a quandida adicionada das sementes de quiabo e não ao
sabor do iogurte.

Conclusão
Com base nos resultados obtidos, a avaliação na escala hedônica pelos avaliadores levou em consideração não só os parâmetros estabelecidos, como também a adição de semente de quiabo ao iogurte sabor ameixa. Em contra partida, percebe-se que a itenção
de compra é guiada pelo quantitativo das sementes no produto, não havendo associação
do sabor/tipo de iogurte com o percentual de sementes adicionada. Sendo assim é viável
o uso de sementes de quiabo como fonte de minerais como o Fe e fibras em iogurtes com
sabor de frutas.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi identificar as condições de armazenamento e manipulação
de alimentos do restaurante do IFMA-Campus Codó, tendo em vista traçar metas de solução para possíveis irregularidades com relação ao acondicionamento, armazenamento
e preparo dos alimentos. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, visitas
ao local, aplicação de questionário e palestra educativa. O questionário foi elaborado
com base na RDC nº 275, de 21 de outubro de 2012. Os resultados da pesquisa mostram
que o restaurante não possui área pré-estabelecida para estocagem de lixo, os resíduos
produzidos são estocados em baldes na porta de saída, servindo dessa forma para o
aumento da incidência de vetores urbanos, tais como, moscas, roedores e pragas. Perguntou-se aos entrevistados sobre o uso de EPI’s durante a manipulação de alimentos, e
100% responderam que utilizam. A palestra educativaproporcionou um melhor conhecimento no que se diz respeito às boas práticas de higiene pessoal, uso correto de EPI’s
e manipulação de alimentos. Diante do exposto, se faz necessário uma melhoria nas
instalações prediais do restaurante, manutenção de equipamentos, bem como um investimento em programas de educação básica de higiene, saúde e segurança alimentar.

Introdução
A contaminação dos alimentos pode ocorrer tanto nos processos de produção, quanto nos de distribuição e armazenamento por diversos fatores (EVANGELISTA, 2002). O
homem é um importante veículo dos microorganismos para os alimentos, podendo ser
o contaminante quando apresenta processos infecciosos, se encontra em período de
convalescença ou é portador assintomático, para não colocar em risco a saúde dos usuários com microorganismos patogênicos, deve-se controlar a contaminação, microbiana
nos diversos ambientes, tais como equipamentos, móveis, utensílios. O despreparo dos
manipuladores é refletido na higiene pessoal, nas operações de higiene e santificação
de equipamentos e utensílios, levando à contaminação do alimento preparado (GOES et
al., 2001).
O objetivo deste trabalho foi identificar as condições de armazenamento e manipulação
de alimentos do restaurante do IFMA-Campus Codó, tendo em vista traçar metas para
solução das possíveis irregularidades com relação ao acondicionamento, armazenamento e preparo dos alimentos.
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Metodologia
A pesquisa foi realizada no restaurante do IFMA - Campus Codó, em que é servido diariamente o quantitativo de 1.000 a 1.200 refeições, sendo disponibilizadas aos servidores e discentes da instituição em três horários por dia, que são: café da manhã, almoço e
janta. Vale ressaltar que o café da manhã é servido apenas para os discentes internos.O
trabalho foi realizado mediante pesquisa bibliográfica, visitas ao local, aplicação de
questionário e palestra educativa (com os funcionários da cozinha). O questionário foi
elaborado com base na RDC nº 275, de 21 de outubro de 2012. Realizaram-se visitas no
restaurante, para coleta de dados, em seguida, iniciou-se a aplicação dos questionários,
com os funcionários do estabelecimento em estudo. Por fim realizou-se a tabulação dos
dados coletados. A palestra foi realizada com as três equipes de trabalho da cozinha,
composta pela equipe que serve o café da manhã, almoço e janta. Foram distribuídos
às mesmas, folders com instruções de boas práticas de higiene pessoal, uso correto de
EPI’s e manipulação dos alimentos de forma higiênica.

Resultados e Discussão
Com os resultados da pesquisa, observou-se que o restaurante não possui área pré-estabelecida
para estocagem de lixo, os resíduos produzidos são estocados em baldes na porta de saída do
mesmo, o estabelecimento não possui tampa e constantemente são revolvidos por cães e gatos,
servindo dessa forma para o aumento da incidência de vetores urbanos tais como, moscas, roedores e pragas. Segundo o Ministério da Saúde o controle desses animais é indispensável na prevenção das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), pois há importantes grupos de microorganismos presentes nas pragas e, em seus resíduos. Vale ressaltar que não existe no ambiente
nenhum tipo de proteção contra a entrada de insetos e roedores.
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Foi apresentada a palestra aos manipuladores de alimentos do restaurante do IFMA-Campus
Codó. Após a palestra houve debate com os mesmos com o objetivo de verificar o nível de aprendizagem do conteúdo aplicado. Durante o debate os manipuladores reclamaram da falta de fiscalização com os animais que entram no restaurante frequentemente durante as refeições. Comentaram também que na hora das refeições ficam duas pessoas na porta para organização da fila e
controle de entrada de funcionários e alunos.
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Sobre as boas práticas de manipulação, afirmaram realizar o correto uso logo em sua chegada em local de serviço praticando à higienização pessoal. Todos sabem da importância do uso
dos EPI’s. Afiramaram que o armazenamento dos alimentos é feito de maneira inadequada. Foi
abordado sobre a não existência do óleo residual proveniente de frituras e assamento dos alimentos, pois o setor não trabalha mais com fritura de alimentos, sendo assados no forno a vapor.
Na figura abaixo, vejamosem porcentagem a área externa livre e com presença de vetores no
restaurante do IFMA-Campus Codó.

Figura 1: Presença ou não de vetores no restaurante do IFMA - Campus Codó.

Foramobservados os aspectos gerais relativos à atuação profissional dos garçons, como,
por exemplo, a sua capacitação, nível de treinamento, exclusividade do trabalho na área
de alimentos, além dos cuidados pessoais, tais como: A proteção dos cabelos, a utilização
de uniformes, o uso de luvas, adornos, maquiagem e higienização das mãos. As mãos
podem veicular grande carga bacteriana se não higienizadas adequadamente. Entre os
microorganismos mais importantes para a ocorrência de DTA estão a Escherichia coli,
indicador de contaminação fecal, Staphylococcus aureus, indicador de contaminação
orofaríngeo e Bacillus cereus, indicador de contaminação ambiental. Esses microorganismos são considerados bons indicadores de má higiene, pois são erradicados após a
correta higiene das mãos (SILVA, 2008).
De acordo com os entrevistados existe constância no que se refere à coleta de lixo, embora não haja um local adequado para o armazenamento do mesmo.
Perguntou-se aos manipuladores de alimentos do restaurante quanto à utilização de
uniformes adequados, como por exemplo, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), eos mesmos se mostram preocupados quanto à utilização, e responderam
que trabalham com o uso do EPI. Os funcionários disseram ainda que utilizam uniformes de coloração clara (branca).Quanto ao asseio pessoal, todos confirmaram está
com as unhas sempre bem cortadas e sem esmaltes, não sendo observada a utilização
de adornos (anéis, pulseiras e brincos), e a presença de tocas é constante pelo pessoal
da cozinha. Afirmaram ainda lavar constantemente as mãos, principalmente antes de
preparar as refeições.

Figuras 2 e 3. Transporte de alimentos para o restaurante do IFMA-Campus Codó.
Fonte: Arquivo pessoal.
Depois de receber as mercadorias e armazená-las, foi observado que os funcionários
utilizam a pia de lavar a louça para deixar os alimentos de molho e expostos a moscas
e outras pragas.
Uma vez preparada à alimentação para a comunidade acadêmica, são acondicionadas
em câmera para manter a temperatura, até o momento de serem retiradas, para ser-
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A entrega dos alimentos é realizada mensalmente em dias pré-estabelecidos, sendo
transportados em caminhões baús fechados e inadequadamente acondicionados, não
evitando danos à mercadoria no período do translado. Observou-se que as condições
não são as melhores, pois os caminhões estão com a lataria enferrujada, a organização
dos produtos ocorre de forma desorganizada, o que acaba acarretando no prejuízo físico das embalagens.
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vir o público. O armazenamento de alimentos requer cuidados desde o manuseio das
caixas e embalagens evitando excessivo empilhamento até a arrumação das mesmas
nas prateleiras e estrados; os alimentos sob-refrigeração devem ser armazenados proporcionando área de circulação do ar frio em todo o alimento; os alimentos perecíveis
devem ser colocados em câmaras frias, refrigeradores ou mesmo em caixas de isopor
tampadas e fora da ação da luz solar ou calor. Os alimentos que necessitarem de congelamento devem estar embalados adequadamente, em porções menores que propiciem
o congelamento uniforme do produto alimentício (CALIL & AGUIAR, 2009).

Conclusão
Diante do exposto, se faz necessário uma melhoria nas instalações prediais do restaurante. Também há necessidade de manutenção de equipamentos de processamento dos
alimentos, bem como um investimento em programas de educação básica de higiene,
saúde e segurança alimentar, explicitando os riscos inerentes ao consumo de alimentos
de má qualidade e manipulação de forma incorreta, de modo a minimizar os erros e
riscos de contaminação, visando à promoção e proteção da saúde pública.
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Resumo
Este trabalho tevepor objetivo estimar os componentes do coeficiente de cultura locais,
Kc dual, do feijão-caupi, quiabo, arroz, milho e melancia. Os dados diários dos elementos climáticos utilizados, como temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e radiação solar foram coletados na estação agrometeorológica do Instituto Federal
do Maranhão, Campus Codó, correspondente ao ano de 2012. Os coeficientes de cultura
com sistema de irrigação por aspersão convencionalapresentou valores para a cultura
do arroz entre 1,18 (inicial)a 1,01 (final); para o milho1,10 (inicial)a 0,18 (final) e feijãocaupi 0,87 (inicial) a 0,30 (final). Os valores de Kc para a cultura da melancia foi 0,34
(inicial) a 0,72 (final) e para o quiabo 0,25 (inicial) a 0,54 (final), ambos sob sistema de
irrigação por gotejamento.
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Necessidade hídrica; Região dos Cocais.

A evapotranspiração e o coeficiente de cultura, de acordo com Silva et al., (2006), citado
por Bastos et al., (2008), são conhecimentos fundamentais para se outorgar, dimensionar e manejar a irrigação de uma cultura. O coeficiente cultural, segundo Allen et al.,
(1998) pode ser obtido de forma simples ou dupla, sendo que em sua forma simples, o
Kc combina os efeitos da evaporação do solo e da transpiração da cultura de forma única, enquanto que a metodologia do Kc duplo ou dual considera o coeficiente basal (Kcb)
e o coeficiente de evaporação do solo – Ke (Allen et al., 1998). O coeficiente de cultura
varia à medida que a cultura cresce e se desenvolve, do mesmo modo que varia com a
fração de cobertura da superfície do solo pela vegetação, e à medida que as plantas envelhecem e atingem a maturação (Pereira,2007). Este trabalho tevepor objetivo estimar
os componentes do coeficiente de cultura locais, Kc dual, do feijão-caupi (Vignaunguiculata (L.) Walp), quiabo (Abelmoschusesculentus), arroz (Oriza sativa), milho (Zea mays)
e melancia (Citrulluslanatus).

Metodologia
A área de estudo compreende a região do município de Codó, no Estado do Maranhão.
O município possui altitude de 48 m e o clima da região é do tipo Aw – megatérmico
com inverno seco, segundo a classificação de Köppen. O solo da área é classificado como
NeossoloQuartizarênico.Os dados diários dos elementos climáticos, como temperatura
do ar atmosférico, umidade relativa, velocidade do vento e radiação solar coletados
na estação agrometeorológica pertencente ao IFMA-Câmpus Codó, correspondente ao
ano de 2012. Para estimativa da Evapotranspiração de referência diária, ETo, utilizouse auxílio do software RefET, seguindo a metodologia Padrão FAO – Penman-Monteith
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(Allen et al., 1998). Para estimar os coeficientes de cultura, Kc, utilizou-se o auxílio de
uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, seguindo instruções contida no Anexo 8
do Boletim FAO 56.

Resultados e Discussão
A duração dos estádios de desenvolvimento das culturas e os valores de ETc média e
total estão dispostos na Tabela 1.
Tabela 1: Duração em dias dos estádios fenológicos e evapotranspiração média e
total das culturas do feijão-caupi, quiabo, arroz, milho e melancia para as condições climáticas do município de Codó, MA.

Arroz

Estádios dias
Inicial
Desenv.
30
30

Produção
Final
60
30

ETc mm
Média
5,89

Total
883,41

Milho

20

35

40

30

5,48

685,24

Feijão-caupi

15

30

15

15

4,35

326,10

Melancia

10

20

20

30

3,97

317,61

Quiabo

40

30

50

60

3,78

680,16

Culturas

Os valores de Kc das culturas do feijão-caupi, quiabo, arroz, milho e melancia para todos os estádios fenológicos estão expressos na Tabela 2.
Tabela 2. Valores de Kc dual das culturas do feijão-caupi, quiabo, arroz, milho e melancia para cada estádio de desenvolvimento para as condições climáticas do município de
Codó,MA
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Culturas
Arroz
Milho
Feijão-caupi
Melancia
Quiabo
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Estádio inicial
1,18
1,10
0,87
0,34
0,25

Desenv.
1,18 – 1,23
1,10 – 1,22
0,88 – 1,04
0,37 – 1,02
0,28 – 1,17

Produção
1,23
1,22
1,10
1,02
1,17

Final
1,22 – 1,01
1,19 – 0,18
0,99 – 0,30
1,01 – 0,72
1,16 – 0,54

A figura 1 mostra o comportamento da curva de Kc, onde a cultura do arroz apresenta
elevadas necessidades hídricas em todas as fases de desenvolvimento.

Figura 1: Estimativa deKc dual, médio e diário, ao longo do desenvolvimento da cultura do arroz para as condições locais do município de Codó, MA.

A figura 2 apresenta o comportamento da curva de Kc médio e diário da cultura do
milho. A cultura do feijão-caupi obteve valores de Kc entre 0,87 a 0,30, segundo a metodologia utilizada.BASTOS et al., (2008), utilizando lisímetro de pesagem, encontrou
valores de Kc para o feijão-caupi, de 0,8 para a fase inicial, 0,8 a 1,1 para a fase de desenvolvimento, 1,1 a 1,4 para a fase de reprodução e 1,4 a 0,3 para a fase final. Os valores
encontrados pelos autores, para as condições climáticas locais do Vale do Gurguéia, PI,
foram muito próximas aos valores de Kc simulados para as condições locais no município de Codó, MA:

Figura 2: Estimativa de Kc dual, médio e diário, ao longo do desenvolvimento da cultura
do milho para as condições locais do município de Codó, MA.

Figura 3: Estimativa de Kc dual, médio e diário, ao longo do desenvolvimento da cultura do feijão-caupi para as condições locais do município de Codó, MA.
Os valores de Kc para as culturas da melancia e do quiabo foram de 0,34 a 0,71 e 0,25 a
0,54, respectivamente. As figuras 4 e 5 apresentam as curva de Kc diários e médios para
estas culturas.
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Observa-se na figura 3, o comportamento da curva de Kc médio e diário da cultura do
feijão-caupi.
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Figura 4: Estimativa de Kc dual, médio e diário, ao longo do desenvolvimento da cultura da melancia para as condições locais do município de Codó, MA.
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Figura 5: Estimativa de Kc dual, médio e diário, ao longo do desenvolvimento da cultura do quiabo para as condições locais do município de Codó, MA.
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Todas as culturas apresentaram maiores valores de Kc no estádio de produção. Os menores valores de Kc para as culturas do arroz, milho e feijão-caupi apresentaram-se na
fase final. O conhecimento de valores de coeficientes de cultura para condições locais
permitem um manejo mais adequado para irrigação. As culturas utilizadas neste estudo são amplamente difundidas na região dos cocais, sendo que a maioria delas são
cultivadas sob sistema irrigado em períodos de entressafra.

Conclusão
Em face ao exposto, conclui-se que a metodologia do Kc dual pode ser utilizada na estimativa das necessidades hídricas das culturas do arroz, milho, feijão-caupi, melancia e quiabo.
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RESUMO
O consórcio milho/feijão-caupi é uma prática rotineira do meio rural nordestino, o que
confere maior aproveitamento da área e diversificação da produção. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho produtivo do consórcio milho - feijão caupi
performance produtiva e a eficiência do uso de água (Vigna unguiculata (L.) Walp.) sob
diferentes lâminas de irrigação nos cocais maranhense. O experimento foi conduzido no
Campo Experimental do IFMA - Campus Codó, em Codó - MA (4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ com
48 m de altitude). As diferentes lâminas de irrigação eram aplicadas por meio de um
sistema de aspersão em linha. A produtividade de grãos das culturas do milho e feijão
caupi em resposta às diferentes lâminas de irrigação foi linear ao incremento de lâmina.
Palavras chave: Consórcio, irrigação, produtividade.

Oliveira et al. (2007) salientam que o consórcio de milho e feijão-caupi se consolida especialmente devido a importância socioeconômica destas culturas, perfazendo-se assim
como uma prática tradicional no meio rural nordestino o que permite ao pequeno agricultor diversificar sua produção e explorar a terra de modo mais intensivo. O plantio de
milho e de feijão-caupi sob regime de sequeiro na região dos cocais maranhenses fica
limitado aos meses de janeiro a abril, pois não há disponibilidade hídrica suficiente para
garantir a produção nos plantios efetuados fora desse período, o que torna obrigatório o
uso da irrigação. Vários resultados de pesquisa têm sido obtidos com o consórcio milhofeijão, abrangendo diversos aspectos como o sistema e épocas de semeadura, porte das
plantas, espaçamento, população de plantas, adubação, retorno econômico e outros, que
têm permitido aumentar a eficiência do sistema (VIEIRA, 1985 apud Costa & Silva, 2008).
Com o objetivo de analisar os componentes produtivos do feijão em diversos sistemas
de cultivo, Araújo et al. (1986), observaram uma redução na produção de grãos nos
sistemas de consórcio intercalar e intercalar de substituição com o milho, isto se deve,
segundo os autores à redução do número de vagens por planta. Corroborando com essa
afirmativa, Lana et al. (2003) ponderam que o número de vargens por planta tende a ser
o caráter com maior potencial a ser utilizado no momento da seleção da variedade de
feijão em monocultivo, visando a semeadura no consórcio.
Albuquerque (2010), aponta que de maneira geral a necessidade de água do feijoeiro
com ciclo de 60 a 120 dias varia entre 300 e 500 mm, ao mesmo tempo que em alguns
casos, a máxima produtividade pode ser atingida numa faixa de necessidade hídrica
menor que 250 mm.
Pereira (2012) salienta que o milho de variedade de ciclo médio, cultivado para a produção de grãos secos, consome de 380 a 550 mm de água em seu ciclo completo, dependendo das condições climáticas.
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Desenvolveu-se o presente trabalho objetivando verificar os elementos de produtividade das culturas do milho e do feijão no sistema consorciado sob diferentes lâminas de
irrigação na região dos cocais maranhense.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no período entre primavera e verão, no campo experimental do Instituto Federal do Maranhão – Campus Codó, com coordenadas geográficas
de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m e classificação de clima segundo Köeppen do tipo Aw – megatérmico com inverno seco, sob as condições de solo classificado
como Neossolo Quatzarênico.
Em campo utilizou-se as cultivares BR 17 Gurguéia do feijão-caupi e o híbrido Al Bandeirante, para o milho. O plantio do milho se deu com espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,25 m entre plantas. O feijão foi semeado entre as linhas de milho, também com
espaçamento de 1,0 m entre fileiras de feijão e 0,25 m entre plantas. Ambos os plantios
se deram em 19/04/2015.
O método de irrigação usado no experimento foi o de aspersão convencional composto
por uma linha lateral em sistema line source. Posterior à instalação do sistema, procedeu-se com o teste para aferição das lâminas de irrigação com coletores, instalados em
todo o experimento, os quais tinham seus volumes de água após cada irrigação aferidos
através de uma proveta graduada em milímetros.
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O experimento foi disposto sob um delineamento experimental de blocos casualizados,
com quatro repetições. As análises estatísticas de variância e regressão foram aferidas
utilizando o programa Excel (Microsoft, 2010).
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O manejo da irrigação foi executado diariamente fazendo-se uso do método de balanço
de água no solo, com bases nos valores diários da coleta de solo com aferição da umidade
em forno elétrico conforme metodologia proposta por Tavares et al. (2008). Buscando a
aferição das respostas do milho e feijão-caupi às diferentes lâminas de irrigação ofertadas, em sistema de consorciação, procedeu-se com o levantamento das medidas dos componentes de produção. No tocante ao milho, analisou-se o comprimento de espiga (cm),
produtividade de grãos (g) e massa de grãos corrigida à umidade de 13% (g), conforme
metodologia proposta por BRASIL, 2009. Para o feijão-caupi, aferiu-se o comprimento
de vagem (cm), número de grãos por vagem, tendo 10 vagens como padrão por parcela,
número de vagens por planta e massa de grãos da parcela sem correção de umidade (g).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores aferidos referentes às médias de comprimento de vagem, número de grãos
por vagem, número de vagens por planta e massa de grãos da parcela em função das
lâminas de irrigação ofertadas são apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Componentes produtivos.
LÂMINA (mm)

CV

NGV

NVP

MGP

1 - 100%
2 - 75%
3 - 50%
4 - 25%

14,602
13,037
11,450
11,530

13,850
13,125
10,600
10,550

9,945
15,752
7,585
5,832

22,527
27,372
13,505
9,362

O quantitativo das lâminas de irrigação aplicadas nas parcelas se comportaram representando um gradiente decrescente a partir da linha central de aspersores, aspecto este
marcante do sistema de aspersão em linha. Conforme a tabela 3, observa-se ainda, um
comportamento decrescente nas variáveis de comprimento de vagem, número de grãos
por vagem e número de vagens por planta, corroborando com o que encontrara Ferreira et al., 2010. O parâmetro MGP foi o componente que apresentou maior variação positiva conforme o aumento da lâmina de irrigação. Tais resultados são discordantes com
o que apresentam Andrade Júnior et al., (2002), ao trabalharem com duas cultivares de
feijão (BR 14 – Mulato e BR 17 – Gurguéia). O componente massa de grãos da parcela
variou em aproximadamente 33,7% comparando-a a maior lâmina com a menor, possivelmente por influência da redução do número de vargens por planta. Na tabela 2 são
apresentadas as equações de regressão para os componentes do feijão em função das
lâminas de irrigação.
Tabela 2: Equações de regressão dos componentes produtivos.
Componentes

Equação

R2

CV
NGV
NVP
MGP

Y = 0,0432 * X + 9,9538
Y = 0,0497 * X + 8,925
Y = 0,082 * X + 4,6522
Y = 0,2135 * + 4,8513

0,8769
0,8800
0,3748
0,7013

Figura 1: CV em função da lâmina.

Figura 2: NGV em função da lâmina.

Figura 3: NVP em função da lâmina.

Figura 4: MGP em função da lâmina.

Abaixo, na Tabela 3, são apresentados os valores médios do milho para os componentes peso
de espiga PE (g), produção de grãos PG (g) e massa de grãos corrigida à umidade de 13%.
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Nos gráficos abaixo são apresentados os comportamentos dos componentes de produção do feijão-caupi em função das lâminas de irrigação.
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Tabela 3: Valores médios dos componentes produtivos.
LÂMINA (mm)

PE

PG

MGC

1 - 100%
2 - 75%
3 - 50%
4 - 25%

117,294
64,225
70,975
80,295

89,338
48,702
55,507
57,952

15,166
12,577
11,313
15,351

Conforme a tabela acima pode-se verificar um comportamento decrescente dos parâmetros de produtividade do milho em todas as variáveis analisadas em função da diminuição da lâmina de irrigação aplicada. A variável peso de espiga apresentou aumento
percentual de aproximadamente 31,5% comparando a maior com a menor lâmina aplicada. O mesmo comportamento foi encontrado por Silva et al. (1992) quando trabalharam com cinco níveis diferentes de lâmina de água, sendo que as lâminas totais (precipitação + lâmina média aplicada) variaram entre 109 até 753 mm, para o ciclo total da
cultura, obtendo-se produtividades variando entre 1.638,3 até 8.543,2 kg ha-1. Na tabela
4 são apresentadas as equações de regressão correspondentes à PE, PG e MGC, do milho
consorciado em função das lâminas de irrigação.
Tabela 4: Equação de regressão dos componentes PE, PG e MGC.
Componentes

Equação

PE
PG
MGC

Y = 16,534 In (X) + 16,827
Y = 14,737 In (X) + 3,804
Y = 0,499 In (X) + 15,607

CONCLUSÃO
Pode-se inferir que a produtividade do consórcio milho/feijão-caupi em resposta à diferentes lâminas de irrigação têm comportamento linear às lâminas, ou seja, os parâmetros produtivos apresentaram aumento significativo conforme se aumentava a lâmina aplicada.
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O consórcio de milho (Zeamays) e feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), especialmente em função da importância destas culturas, é uma prática tradicional no meio
rural nordestino, o que permite ao pequeno agricultor diversificar sua produção e explorar a terra de modo mais intensivo. O plantio dessas culturas sob regime de sequeiro
na região dos cocais maranhenses fica limitado aos meses de janeiro a abril, pois não
há disponibilidade hídrica suficiente para garantir a produção nos plantios efetuados
fora desse período. Assim, a irrigação torna-se uma prática imprescindível para viabilizar e incrementar a produção agrícola regional, apresentando caráter suplementar
durante a estação chuvosa e de irrigação total, na estação seca. Associado à irrigação,
deve-se haver especial atenção com o nível de adubação disponibilizado. Os relatos na
literatura especializada são de que a curva de resposta da produtividade de grãos secos
em função da lâmina de água aplicada e níveis de adubação nitrogenada apresentase na forma quadrática. Isto significa que, inicialmente há um incremento positivo na
produtividade com o aumento da lâmina de irrigação e dose de nitrogênio, chegando
a um ponto de máximo incremento e, a partir deste ponto os incrementos se tornarão
negativos com o aumento da lâmina de água aplicada e adubação nitrogenada. O delineamento experimental utilizado foram blocos casualizados, no esquema fatorial, com
quatro níveis de lâminas de irrigação e cinco níveis de doses de nitrogênio.
Palavras-chave: Produtividade; disponibilidade hídrica; cocais maranhense.

Introdução
O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] e o milho (ZeamaysL.) são cultivados em
todos os estados da região Nordeste e podem ser colhidos seco ou verde, a depender
do mercado que se pretende atingir. O plantio de milho e de feijão-caupi sob regime de
sequeiro na região dos cocais maranhenses fica limitado aos meses de janeiro a abril,
pois não há disponibilidade hídrica suficiente para garantir a produção nos plantios
efetuados fora desse período, o que torna obrigatório o uso da irrigação.
Muitas práticas agrícolas têm sido utilizadas objetivando-se um maior aproveitamento
do solo. Trabalhos publicados revelam que os sistemas consorciados apresentam níveis
mais elevados de produtividade da terra e maior estabilidade da produção em relação
ao sistema em monocultivo. Várias opções são empregadas em um sistema de consor-
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ciação envolvendo diferentes culturas, destacando-se a associação entre gramíneas e
leguminosas (RESENDE et al., 1992; CARVALHO, 1993; RESENDE, 1997).
O consórcio de milho e feijão-caupi, é amplamente utilizado no nordeste, tendo em
vista a importância dessas duas culturas é uma prática tradicional, o que permite ao
pequeno agricultor diversificar sua produção e explorar a terra de modo mais intensivo. A resposta das culturas à irrigação pode variar em diferentes tipos de solos, climas
e também em decorrência da quantidade e frequência de aplicação de água. O efeito da
água na produção pode ainda interagir com fertilizantes e uma série de outros insumos
(MONTEIRO et al., 2006; FURTADO 2001; MARQUES et al., 2008).
O êxito esperado da agricultura irrigada depende, além da água, de muitos outros fatores
complementares, dentre os quais se destacam os fertilizantes, defensivos e herbicidas,
sementes de bom potencial genético, maquinaria e implementos agrícolas adequados,
facilidade de créditos e comercialização dos produtos, disponibilidade de mão-de-obra
durante todo o ciclo da cultura, pesquisa aplicada e assistência técnica contínua e permanente, capacitação e organização dos agricultores (FRIZZONE, 1998).
Diante o exposto, objetivou-se , com este trabalho, identificar os níveis ótimos de irrigação e adubação nitrogenada que propiciaram melhores respostas de ambas as culturas
a máxima produtividade do cultivo consorciado de milho e feijão-caupi.

Metodologia
O presente estudo foi conduzido com as culturas do feijão-caupi [Vigna unguiculata (L).
Walp.] e do milho (ZeaMaysL.) no Campo Experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, localizado no município de Codó,
MA, com coordenadas geográficas de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m.
O clima da região dos cocais maranhenses, na qual a área experimental está inserida é,
segundo a classificação de Köppen, do tipo Aw – megatérmico com inverno seco.
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O solo da área é classificado como NeossoloQuartzarênico. Amostras de solo foram coletadas nas faixas de 0-0,20 m e de 0,20-0,40 m de profundidade para obtenção dos parâmetros físico-hídricos do solo, tais como densidade do solo e das umidades na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, realizou-se ainda a análise química
deste solo para determinar a necessidade de calagem e adubação da área experimental.
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Para o milho utilizou se o hibrido safrinha Al Bandeirante da PASOITA, e a cultivar BR
17Gurguéia de feijaocaupi. A semeadura de ambas as culturas se deu no espaçamento
1,00 x 0,25 m, colocando-se sementes em excesso, para garantir bom estande final. As
fileiras de feijão foram alocadas entre as fileiras de milho.

O delineamento experimental constitui se de blocos casualizados, no esquema fatorial, com quatro níveis de lâminas de irrigação e cinco níveis de doses de nitrogênio.
Assim, os tratamentos constituíram-se pelas lâminas de irrigação (100, 75, 50 e 25%
de acordo com a capacidade de água no solo) e doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150
e 200% da dose recomendada para a cultura do milho), de acordo com a análise
química do solo.Foi utilizado o sistema de irrigação por aspersão em linha (LineSource
Sprinkler System), conforme metodologia proposta por HANKS et al. (1976). Desenvolvido para fins experimentais, este sistema consiste na aproximação entre os aspersores,
instalados em tubulação localizada no centro da área experimental, de modo a obter
grande sobreposição dos jatos de água. A linha lateral constituía-se por seis aspersores,
espaçados de 6 m. Para identificar as plantas que receberam lâminas de irrigação de

100, 75, 50 e 25% de acordo com a capacidade de água no solo, será feito o teste de uniformidade através do coeficiente de Christiansen.

O manejo da irrigação foi realizado com o auxílio do forno elétrico, onde se coletava
amostra de solos diariamente para conhecer a quantidade de agua presente para
posterior condução da irrigação.
Para a análise propriamente dita da resposta de ambas as culturas submetidas as condições já mencionadas, convencionou analisar os seguintes componentes para o feijão,
comprimento da vagem (CV), número de grãos por vagem (NGV), número de vagens por
planta (NVP) e massa de grãos por planta (MGP) e para o milho foram, peso de espiga
(PE), massa de grãos (MG), peso de cem grãos (PCG) e produtividade de grãos (PG).
Os dados foram analisados por meio de análise de variância e regressão múltipla em
que os modelos serão escolhidos com base na significância dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste t a 5% de probabilidade, no coeficiente de determinação (R²)
através do Excel, Microsoft (2010).

Resultados e Discussão
A análise foi conduzida levando-se em consideração alguns parâmetros quantitativos
relevantes na determinação dos resultados. O comportamento da cultivar de feijãocaupi submetida a quatro lâminas de irrigação, resultou nos valores médios observados
na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1: Componentes produtivos do feijão-caupi

LÂMINA (mm)
1 - 100%
2 - 75%
3 - 50%
4 - 25%

CV
12,40
15,25
11,40
9,72

NGV
13,52
12,84
11,51
13,58

NVP
14,90
13,37
8,98
6,86

MGP
24,93
21,52
14,87
11,57

R²
0,75
0,71
0,95
0,98

Com a aplicação das frações 25, 50, 75 e 100% da recomendação de irrigação, via teor de
água no solo, foram obtidas os seguintes resultados, o comportamento do comprimento
de vagem de acordo com o incremento de irrigação, resulta um aumento até a aplicação
correspondente a 75%, havendo, portanto, uma diminuição nas parcelas correspondentes a lâmina de 100%. A resposta da cultivar para número de vagens por planta e para
massa de grãos por planta ajustaram-se ao modelo de regressão polinomial crescente,
isto é, aumentaram com o aumento das lâminas de irrigação. Já para o número de grãos
por vagem, verifica-se que as laminas correspondentes a 25 e 100% obtiveram respostas
muito parecidas e também superioresàs demais.

Conclusão
De todos os parâmetros analisados, o número de vagens por planta e para massa de
grãos por planta foram os que tiveram melhores resultados com o aumento da lâmina
de irrigação aplicada.
O comprimento de vagem obteve resultado parecido, porém a melhor resposta da cultivar BRS 17 Gurguéia foi com a lâmina de 75%.
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Em relação ao número de grãos, as lâminas correspondentes a 25 e 100%, foram as que
se sobressaíram em relação às demais, apresentando os menores valores lâmina de 50%.
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Resumo
Este trabalho objetivou principalmente analisar a importância e eficiênciada espiritualidade como prática educativa transdisciplinar, a partir do acompanhamento e análise de atividades desenvolvidas pelo GAC (Grupo de Adoradores Cristãos), que realiza
práticas ligadas à espiritualidade, no IFMA-Câmpus Codó, com intuito pedagógico. Proporcionando condições de aprender saberes que atendam outras dimensões humanas
como sentimentos, formação de caráter, cidadania e a espiritualidade. Concretizando
este estudo foi realizado o levantamento de dados a partir de um questionário estruturadocom questões abertas e fechadas, aplicado a uma parcela dos participantes do
grupo, possibilitando uma análise do nível de integração dos participantes com as atividades desenvolvidas; observação dos pontos de vista, quanto à importância do GAC
em seu contexto social e educacional; análise da importância da espiritualidade como
prática transdisciplinar; diagnóstico de melhorias no desempenho escolar, crescimento
pessoal, autodisciplina, respeito a si e ao semelhante, amadurecimento e melhor convivência interna e externa. Desta forma foi possível observar, que a integraçãoda espiritualidade na educação, com uma perspectiva transdisciplinar colabora para o desenvolvimento dos educandos com integridade e consciência cidadã.
Palavras-chave: Transdisciplinaridade; Cidadania; Desenvolvimento humano-espiritual.

Introdução

A busca de caminhos para outra compreensão de mundo envolve a educação em todos
os níveis e em todas as idades. O desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades. Tal processo se apresenta muito desafiante para o
educador, porém necessário e possível (MORIN, 2003).
Transmite conhecimentos reproduzidos prontos e “enlatados”, formando profissionais
aptos às exigências do mercado, sem, contudo pensar que, este precisa encontrar condições de aprender outros saberes ligados a dimensões humanas como sentimentos,
formação de caráter, cidadania e a plena vivência de sua espiritualidade, não se mostra
eficiente no processo de ensino-aprendizagem. O filósofo contemporâneo Edgar Morin
(2005) também defende a espiritualidade como um caminho para a transformação do
ser. Além de conteúdos é necessária à inserção de novos saberes.
O conhecimento meramente técnico não consegue despertarquestões relacionadas à
subjetividade, valores e transformação do meio a partir de mudanças de atitudes. Há
mudanças que não transformam nossa estrutura de base, são superficiais e exteriores,
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Os desafios para a educação só tem aumentado, com as novas tecnologias, avanço do
conhecimento humano e apologia ao materialismo e consumo. A educação mundial está
em crise, clama por transformações e, consequentemente, por mudanças de paradigmas.
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mas há mudanças interiores. São transformações, capazes de dar um novo sentido à
vida ou de abrir novos campos de experiência (BOFF, 1999).
Pensar na espiritualidade em sua importância no âmbito educativo também foi defendido por Santos: “O trabalho educativo precisaria atentar à dimensão da espiritualidade: desobstruí-la, ajudá-la a tornar-se presente no quotidiano das experiências e das decisões, fazer ver que ela não é campo tão somente das religiões” (SANTOS NETO, 2006).
De acordo com Boff (1999), a espiritualidade se liga a qualidades do espírito humano tais
como amor, compaixão, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento e noção de
responsabilidade, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto aos outros.
A educação espiritual ou práticas pedagógicas numa perspectiva inter/transdisciplinar
(além das disciplinas), não suplantam nem desvalorizam a prática educativa conteudista.
Segundo Santos (2005), a transdisciplinaridade é uma nova visão científica e cultural,
com mudanças no entendimentoda natureza, da vida e da humanidade.Isto não significa que os conteúdos escolares fiquem à orla do processo educativo,estes são parte
deste ciclo de ação/reflexão na totalidade, auxiliando no processo de construção e formação do indivíduo. “Não há, nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo
[...]” (FREIRE, 1992).
A proposta de uma prática pedagógica que vislumbre a reflexão e a valorização da espiritualidade tão somente busca auxiliar e contribuir para o processo educativo e evolutivo
do aluno na sua vivência escolar.Com isso este trabalho objetiva realizar um estudo sobre
a importância e eficiência da espiritualidade como prática educativa transdisciplinar.

Metodologia
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Este trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Maranhão Campus Codó, com o
acompanhamento e análise das atividades desenvolvidas pelo GAC (Grupo de Adoradores Cristãos), que realiza uma série de práticas ligadas à espiritualidade com intuito
pedagógico.
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O GAC é um trabalho aberto, sem nenhuma restrição ou preconceito ideológico; também tem como objetivo contribuir com o crescimento ou amadurecimento do aluno nas
mais respectivas áreas (familiar, profissional, pessoal, escolar), para isso é desenvolvido
uma programação semanal que abrange ou busca atender, as demandas ou questões do
cotidiano do aluno, tais como: relacionamentos, família, sexo, gravidez precoce, drogas;
também temas voltados para a construção e exercício da cidadania, (serviço militar,
trânsito, o voto, e etc.).
Para efetivação deste trabalho foi realizado um levantamento de dados por amostragem com uma parcela dos participantes do grupo, representada por 18 membros, que
forneceram dados a partir de uma entrevista realizada com o auxílio de questionário
estruturado com perguntas abertas e fechadas. Para análise os dados foram transformados em porcentagens o que proporcionou a elaboração de uma visão panorâmica
sobre o GAC e os resultados alcançados até então pelos participantes do grupo.

Resultados e Discussão
Os participantes do GAC são em sua maioria adolescentes com idade entre 15 e 16 anos.
Estes participam das atividades desenvolvidas pelo Grupo há pelo menos 5 meses, havendo participantes inseridos no grupo de forma ativa há mais de dois anos.

A adolescência é um período crítico na vida de cada indivíduo, pois nessa fase o jovem
vivencia descobertas significativas e afirma a personalidade e a individualidade. Caracterizar a adolescência somente como faixa etária seria uma maneira deficiente de
observá-la, uma vez quecompreende a transformação do jovem até a idade adulta, do
ponto de vista biológico, social e, principalmente, psicológico (CAVALCANTE et al, 2008).
Na amostragem foi possível observar que praticamente todos os entrevistados conhecem as atividades desenvolvidas pelo grupo e participam de pelo menos uma, sendo
que a maioria está inserida em duas ou mais atividades realizadas. Os mesmos relatam
que cada um ao seu modo colabora para o alcance dos objetivos do grupo.
Godoy (2010) argumenta que o “ser individual” precisa ser construído, processo esse
gerenciado pelo “ser espiritual”, para que o “ser social e profissional” surjam com mais
saúde, vigor, equilíbrio e harmonia e assim possa ser melhor na sociedade.
Os alunos que se integram ao GAC valorizam o grupo e reconhecem que as atividades
desenvolvidas colaboram na sua vivência no ambiente escolar. Cerca de 100% dos entrevistados relataram que as atividades do grupo colaboram na redução do estresse de
estar na escola a maior parte do seu dia, com impactos positivos em seu desempenho
escolar. Destes mais que 80% classificaram estes impactos como de grande importância.
De acordo com Jungblut (2007), a integração de jovens aos movimentos cristãos de jovens no Brasil, pode resultar em uma ampla transformação na conduta e no modo de
ser dos praticantes, sendo que estes grupos estabelecem regras de convivência e buscam bons hábitos cotidianos que condicionam mudanças positivas no modo de ser e de
enxergar o mundo.
Quando perguntados qual o nível de crescimento pessoal e mudança de comportamento alcançado com sua integração ao GAC, cerca de 90% relataram ter obtido um bom
crescimento pessoal e mudanças de comportamento bastante positivas.

Entre os entrevistados é senso comum que realizar um exercício de sua espiritualidade
vai colaborar de forma positiva com sua formação enquanto pessoa/cidadão. Relatam
que o trabalho desenvolvido pelo grupo colabora no aprendizado de como se comportar na escola com os demais colegas e fora da escola também convivendo em sociedade.
Na adolescência, a necessidade de interação grupal é notável, e o adolescente busca se
agrupar onde se identifica. Este ato influenciarásuas ações e o fará adotar atitudes que
serão a prova de sua aceitação no grupo (CAVALCANTE, ALVES e BARROSO, 2008).
Os entrevistados consideram que a espiritualidade como prática educativa é importante, porque traz ao educando inúmeros benefícios em sua formação, permitindo-lhe
vivenciar sua adolescência de forma saudável e com boas perspectivas. Além valorizar
e respeitar bons comportamentos, conseguindo enfrentar bem problemas familiares,
sentimentais e até escolares.
Numa época em que o vazio existencial e a apatia estão tão presentes, a busca pelo
sentido da vida pode estar ancorada na espiritualidade. O ser humano está inserido na
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Becker (2014) destaca relatos em que os adolescentes garantem ter vivenciado mudanças significativas em suas vidas no que se refere às experiências religioso-espirituais
e indagações com o sagrado, a partir das práticas e propostas de movimentos cristãos,
além de verificar que os adolescentes passam a estabelecer os significados atribuídos às
vivências espirituais no seu cotidiano.
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sua história e é responsável pelo seu destino, por isso pode responder, fazer escolhas, e,
neste sentido, construir a sua existência (FRANKL 1973, apud KOVÁCS, 2007).
A maioria dos entrevistados (94%) relatou que se tornou mais fácil respeitar regras escolares depois que começaram a participar do GAC.
Cerca de 90% dos entrevistados indicou como principais benefícios obtidos a partir de sua
integração ao GAC: Vivenciar uma espiritualidade positiva e responsável; construir boas
opiniões; alcançar autodisciplina; amadurecimento e melhor convivência com os outros.

Conclusão
A transdisciplinaridade pode ser uma importante prática pedagógica;
Práticas educativas ligadas à espiritualidade podem trazer inúmeros benefíciosaos educandos;
A espiritualidade colabora para a formação, desenvolvimento e autodeterminação pessoais;
A inserção e participação de jovens adolescentes em grupos cristãos possibilita o alcance de bons resultados e conquistas para a vida dos mesmos;
A espiritualidade como prática educativa transdisciplinar se mostrou eficiente como
forma de auxiliar na formação, desenvolvimento pessoal e vivência cidadã dos alunos
entrevistados.
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Resumo
Os cursos fluviais possuem grande importância para nós seres humanos e para o equilíbrio do ecossistema. Mas a ação humana vem a cada dia dificultando a existência dos
mesmos. Esta pesquisatem como objetivo diagnosticar o processo de assoreamento que
vem ocorrendo no Riacho Poraquê, município de Codó-MA, analisar e encontrar maneiras para a recuperação da mata ciliar, que consequentemente irá mitigar o problema
do assoreamento. Esse curso fluvial, está localizado na Micro bacia Codozinho e Bacia
Itapecuru e boa parte do curso está no Povoado Poraquê, incluindo o Instituto Federal
do Maranhão Campus Codó-MA. E encontra-se em uma situação alarmante devido as
atividades antrópicas realizadas na área corrrepondente ao canal ou no entorno. Uma
das caracteristicas físicas deste Riacho era referente à perenidade das suas águas, o que
nao ocorre atualmente devido asalterações provenientes do desmatamento da mata ciliar, o mau uso dos recursos hídricos, entre vários fatores que estão acelerando tal processo de assoreamento.
Palavras-chave: Riacho Poraquê; Assoreamento; Codó-MA; Curso fluvial.

Introdução

Uma das consequências desta descaracterização que tem ocorrido é o assoreamento
que corresponde a um processo onde um curso d’água passa pela etapa de aterramento
gerado por excesso de sedimentos que são depositados por diversos processos. Podem
ser geradas pela retirada de vegetação ripícola para a realização de atividades no ramo
da agropecuária, industrial ou para a ocupação humana e todas estas ações acabampor
gerar a retirada de uma proteção natural do rio o que gera erosão.
Quanto ao conceito de rios, de acordo com Guerra e Guerra (2005) e Popp (2013) estes
são considerados como corrente líquida resultante da concentração do lençol de água
num vale. Um curso de água pode, em toda sua extensão ser dividido em três partes:
curso superior, curso médio e curso inferior. Existem outras características da hidrodinâmica dos corpos hídricos que foram aprofundadas com leituras específicas no período da pesquisa.
Para combater o assoreamento, a melhor medida é trabalhar na sua prevenção, contendo os processos erosivos em áreas situadas próximas às drenagens, além de impor
barreiras para que os sedimentos não se acumulem rapidamente sobre elas. O cultivo
e a preservação de matas ciliares são as medidas mais recomendadas, pois barram a
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A ação humana está fazendo com que o meio ambiente fique mais vulnerável. Os impactos ambientais estão cada vez mais visíveis e as consequências estão cada vez maiores. O
riacho que está sendo estudado atualmente possui características da ação antropogênica.
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entrada de objetos sedimentares nos rios e conservam o solo das margens, evitando
erosões fluviais (PENA 2016).
Os objetivos específicos dessa pesquisa estão relacionados ao levantamento bibliográfico
para entender a problemática a ser pesquisada na área e comparar com trabalhos realizados em outros locais, identificação dos pontos de assoreamento a partir do georreferenciamento e coleta de imagens. Através destas etapas, posteriormente será realizado
uma ação com a comunidade que está no entorno, ocupando e desenvolvendo inúmeras
atividades na área da microbacia. As ações incluirão, sensibilização ambiental e recomposição florística com as espécies nativas, da nascente a foz. Esta etapa será necessária:
identificação das espécies da flora que existiam ao longo do riacho e proximidade, coleta de sementes no período adequado, produção de mudas em viveiro e plantio.

Metodologia
O município de Codó possui 118.038 habitantes, com uma densidade demográfica de
27,06 hab./km², área de 4.361.341 km². Está situado na área de transição entre as Regiões dos Cocais e do Cerrado maranhense (Santos apud SUDEMA, 1970). A sede do município está a 47 metros de altitude nas coordenadas geográficas 4º27’19”S e 43º53’08”W.
O povoado Poraquê está localizado no município de Codó a 5 km da cidade, e o riacho
Poraquê desagua seu leito no rio Codozinho na área correspondente a este povoado e,
portanto pertence a Micro bacia do Codozinho.
Resultados e Discussão
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Dentre os resultados obtidos, a construção do questionário foi de suma importância
para esta etapa, pois este será um instrumento que permitirá a obtenção de informações sobre a Micro bacia, o funcionamento ecológico do ecossistema, os diferentes tipos
de usos da área, como a construção de cercas, áreas de pastagens, lazer, uso agrícola,
construção de acessos, construção de represas (açudes), entre vários outros tipos de
uso. Para realizar o diagnóstico do processo de assoreamento do riacho Poraquê, no
município de Codó MA, está sendo realizada consulta em literatura especializada em
livros, artigos, dissertações, teses. Outra etapa que constituiu um instrumento de diagnóstico foi a observação in loco com utilização de equipamentos fotográficos, cartas,
GPS (Global System Position) para delimitação da área pesquisada e registro dos pontos
críticos.
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A realização de entrevistas com moradores mais antigos das comunidades para compreender os impactos que vem ocorrendo ao longo dos anos no riacho está sendo realizada para coletar informações dados relevantes sobre a historicidade, vegetação pertencente à mata ciliar, os diversos tipos de usos incluindo o abastecimento, tendo em
vista que se trata da zona rural, onde o acesso à agua geralmente é devido a presença
de rios, riachos, igarapés, cacimbas, açudes, poços manuais. As comunidades que estãosendo pesquisadas são importantes por estarem inseridas na área de influência do
referido riacho.

Conclusão
A referente pesquisa é relevante para a conservação do ecossistema, com todas as espécies constituintes dentre elas as mais variadas espécies de plantas e animais. Fazer bom
uso dos recursos hídricos, conservar os cursos fluviais, realizar a recuperação da mata
ciliar, sensibilizar a comunidade envolvida poderá mitigar o problema do assoreamento e a questão do desequilíbrio ecológico no Povoado Poraquê, município de Codó-MA.
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Resumo
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Introdução
O buriti (Mauritia flexuosa L.), é uma fruta nativa de grande parte do território brasileiro, é uma drupa globoso-alongada de 4-7 cm de comprimento constituída de epicarpo
formado de escamas rombóides de cor castanho-avermelhada, mesocarpo representado por uma massa espessa de cor alaranjada e endocarpo esponjoso que envolve a
semente muito dura (LORENZI et al.,2006; EMBRAPA, 2007; SILVAet al., 2007).
Pequi é o fruto do pequizeiro, árvore nativa do cerrado brasileiro, da família Caryocaraceae, sua floração ocorre nos meses de agosto a novembro, com maturação de novembro a fevereiro (SANTOS et al., 2004). O pequizeiro apresenta grande potencial econômico pela utilização de seus frutos naculinária, na indústria cosmética (e farmacêutica),
além da utilização da madeira que apresenta boa qualidade, emprega-se aindao uso da
casca no fornecimento de tinta (SANTOS et al., 2004).
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Os óleos vegetais são fontes de diversas propriedades que são benéficas tanto para a
saúde, quanto para os diversos meios em que podem ser aplicados, atualmente vem
ganhando espaço nas grandes indústrias, sendo utilizados na fabricação de diversos
produtos. Os frutos pequi e buriti são empregados para diversos fins, sejam eles artesanais, lucrativos, medicinais e na alimentação. Na culinária brasileira, o buriti é utilizado em sucos, geléias, sorvetes, cremes e doces. Desse fruto também é extraído óleo
comestível (composto basicamente de tocoferol, carotenóides). O pequi se diferencia de
grande parte das frutas tropicais em relação às características de interesse industrial.
O objetivo do presente estudo baseou-se em analisar físico-químicamente os óleos extraídos do mesocarpo dos frutos buriti e pequi, visando sua possível ingestão humana.
Foram realizadas analises de acidez titulável, ácidos graxos livres, aparência, clareamento, densidade, pH, solubilidade e umidade. Depois das analises realizadas constatou-se que grande parte delas estavam de acordo com a legislação vigente e, portanto
próprio para consumo, apenas os valores de umidade e densidade encontravam-se não
conformes com a legislação, contudo não houve comprometimento na qualidade do
óleo de buriti. Já as analises para o óleo de pequi não se procederam devidamente em
virtude do baixo rendimento de óleo apresentado pelo mesocarpo do fruto. Com isso
podemos afirmar que a extração de óleo de pequi pode ser melhor aproveitada com uso
de prensas adequadas ou ainda utilizando a amêndoa, que segundo pesquisas recentes,
apresenta maiores rendimentos que o mesocarpo.
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A utilização do óleo destes frutos se revela com maoir intensidade na elaboração de
produtos farmacêuticos e cosméticos, todavia, os mesmos possuem atributos favoráveis
que podem beneficiar a utilização dos seus óleos como produto alimentício.
De acordo com Canuto et al. (2010) a caracterização de parâmetros para o controle de
qualidade, envolvendo as propriedades físicas e físico-químicos, bem como de compostos com interesse funcional e atividade antioxidante para polpas das espécies frutíferas
amazônicas, permite valorizar esses produtos como alimento funcional e oferece opção
de atividade sustentável para a população. Com isso, esta pesquisa objetiva realizar
analises físico-químicas nos óleos de pequi e buriti em estado bruto, visando sua possível utilização para consumo humano.

Metodologia
A extração dos óleos dos mesocarpos dos frutos buriti e pequi foi realizada artesanalmente, seguindo a metodologia proposta por Deus (2008). A extração dos óleos ocorreu
mediante fervura intensa do mesocarpo dos frutos, utiizou-se a proporção de 2 (dois)
litros de água para cada quilo de polpa. Em seguida ocorreu a retirada de óleo sobrenadante acompanhada de filtração e secagem em estufa 60°C/1 hora, posteriormente
os óleos foram acondicionados em recipientes de vidro, previamente esterilizados, e
armazenados ao abrigo da luz até o momento das análises.
As analises dos óleos foram realizadas, em triplicatas, no laboratório multidisciplinar
do IFMA campus Codó, de acordo com a metodologia proposta por Lutz (1985) são elas:
acidez titulável; acidos graxos livres; aparência; clareamento; densidade; pH; solubilidade e umidade.

Resultados e Discussão
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A quantificação de rendimento do óleo extraído para o fruto buriti, cerca de 330 gramas,
pode ser considerada relevante, uma vez que estes estudos obtiveram valores de rendimento superiores em relação aqueles apresentados por Carvalho (2011). Este aumento
de rendimento se deve, possivelmente, a metodologia de extração e a quantidade de mesocarpo utilizado. Em, contrapartida no fruto pequi o rendimento apresentado foi de caráter insastifatório, uma vez que os valores obtidos foram de 30 gramas, impossibilitando a realização das analises físico-quimicas, em razão do baixo rendimento apresentado.
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O pequi é um fruto de pequeno porte, dele pode-se extrair óleo tanto da polpa (mesocarpo externo) quanto da amêndoa (epicarpo). Porém, o óleo obtido a partir da polpa
possui rendimento muito baixo. A extração de óleo do pequi é um processo demorado e
necessita de uma grande demanda de frutos. De acordo com Aquino (2007) são necessárias cerca de 100 dúzias do fruto para extrair 2 litros de óleo. O tempo necessário varia
de acordo com o metodologia e quantidade utilizada, em média, segundo a autora, são
necessárias 10 horas para que a extração de 1 litro (1L) se complete.
Os resultados dos rendimentos dos óleos de pequi e buriti (tabela 01) bem como, os resultados obtidos nas analises físico-químicas (tabela 02) estão representados nsa tabelas a seguir:
Tabela 01: Rendimento dos óleos de pequi e buriti.
Frutos
Pequi
Buriti

Quantidade de mesocarpo utilizados (g)
4000
4000

Rendimento (g)
30
330

Tabela 02: Resultados das analises físico-químicas do óleo de buriti.
CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA

VALORES OBTIDOS (%)

Acidez titulável
Acidos graxos livres
Densidade

1,07
0,54
0,87

pH
Umidade

4,5
0,96

De acordo com a ANVISA (2005) os parâmetros estipulados pela Resolução RDC nº 270,
no índice de acidez (I. AC) de óleos prensados a frio e não refinados (em que se enquadra o óleo de buriti) não devem ultrapassar 4,0 mg NaOH/ grama, portanto a acidez
apresentada no presente estudo mostra-se viável já que os níveis obtidos alcançaram
1,07 mg NaOH/g, valor bem abaixo do estabelecido pela legislação vigente.
Para os valores de ácidos graxos livres a ANVISA (2005) estipula valores máximos de 5%,
assim os valores obtidos neste estudo encontram-se de acordo com a legislação. Quando
conservados de forma adequada, as mudanças indesejáveis nos parâmetros físico-químicos dos óleos vegetais podem ser diminuídas, assim deve-se atentar para o estado
de conservação, a temperatura e os locais de armazenagem, uma vez que eles podem
sofrer foto-oxidação e elevação de acidez em contato com temperaturas inadequadas.

Em relação á solubilidade do mesmo, as soluções apresentaram comportamentos distintos, uma vez que a água por ser fortemente polar não consegue diluir o óleo. A solução com álcool apresentou um complexo comportamento em que os reagentes (álcool e
óleo vegetal), parcialmente miscíveis, formam duas fases em equilíbrio, uma fase superior rica em álcool, e uma fase inferior rica em óleo vegetal, sendo necessária uma forte
agitação para que haja transferência de massa entre as duas fases e consequentemente
uma melhor eficiência da reação (ROMERO et al., 2010). Em contrapartida, quando submetida ao reagente éter à amostra de óleo evidenciou total solubilização, isso ocorre
porque os óleos vegetais são solúveis em reagentes orgânicos.
O clareamento do óleo de buriti com argila ativada mostrou-se satisfatório, pois houve a
retirada de partes da intensa pigmentação apresentada pelo mesmo, tal prática mostrase importante, uma vez que a intensa coloração apresentada por certos frutos atrapalha
os analistas durante as analises de qualidade nos óleos.
Em relação à densidade não existe legislação prevista para a determinação de valores
limitantes para óleos em estado bruto de buriti apenas de outros óleos, esta determinação deve ser levada em consideração, pois é umas das analises listadas para avaliação
da qualidade de óleos vegetais.

Conclusão
Os frutos apresentaram valores de rendimento distintos. Em relação as analises físico-
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A instrução normativa n° 46 estabelece que a umidade presente não deve ultrapassar
0,80%. O óleo de buriti apresentou-se com umidade presente acima do estabelecido,
todavia não houve comprometimento na qualidade do óleo, os níveis de umidade devem manter-se baixos, pois podem ocasionar elevação da acidez por meio de rancidez
hidrolitica.
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químicas viu-se que o óleo de buriti apresentou-se em bom estado de conservação após
o procedimento de extração, uma vez que grande parte das análises realizadas encontravam-se preconizadas em relação a legislação vigente.
O óleo de buriti possui grandes benefícios que favorecem ao organismo humano, podendo ser considerado uma boa alternativa para a possível industrialização e consumo.
É necessário atentar para as normas vigentes que estipulam valores limites na qualidade de óleos para consumo, dessa forma garantem-se maior seguridade aos produtos
elaborados.
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Resumo
A idéia proposta nesse trabalho foi investigar os saberes locais de comunidades rurais,
a partir da Etnoecologia, observando aspectos que envolvem as características sociais,
culturais e econômicas em cada comunidade, através da coleta de dados que nos mostra
de onde surgiram tais saberes, qual a relevância dos mesmos para a sustentabilidade
dos grupos sociais e das áreas que estes ocupam. A pesquisa foi realizada na comunidade assentada na Microbacia do Codozinho, município de Codó-MA a partir da realização
de coleta de dados, através de entrevistas, expedições ambientais, conversas e diálogos
com famílias da comunidade Santa Rita do Moises, área considerada inclusive área de
conflito agrário e possui traços da prática extrativista, em especial do babaçu. Concluise que todos os recursos que estão disponíveis ao homem sem a prerrogativa da extinção das espécies, mas com a continuidade destas utilizando apenas o necessário para a
sobrevivência e preocupando-se com a manutenção dos ecossistemas.
Palavras-chave: comunidade rural; etnoecologia; Saberes locais;

Introdução

As sociedades tradicionais albergam um repertório de conhecimento ecológico que geralmente é local, coletivo, diacrônico, sincrético, dinâmico e holístico (TOLEDO, 2002).
Esses sistemas cognitivos sobre os recursos naturais circundantes são, além disso, transmitidos de geração a geração (TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2009).
Essa pesquisa buscou conhecer quais são os saberes locais da comunidade selecionada,
de que forma são praticadas além de entender a sua origem. Outro fator preponderante
que justifica esta pesquisa no município de Codó é devido à existência de inúmeras populações rurais que tem se adaptado ao longo dos anos aos ambientes naturais, extraindo ou utilizando os recursos necessários para a sobrevivência, coletando frutos, raízes,
sementes, plantas, conhecendo os animais que são encontrados nos limites territoriais
e os utilizando na alimentação, confeccionando ferramentas, instrumentos que são essenciais para a realização de tarefas cotidianas (produção do carvão vegetal, cercas,
casas, instalações para os animais, etc.).
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Para Diegues (2001) as comunidades chamadas tradicionais (indígenas, extrativistas,
camponesas, de pescadores artesanais) também se transformam, sob o efeito de dinâmicas tanto internas quanto externas (transformações na estrutura fundiária, consumo
de produtos industrializados, etc.), mas o ritmo é mais lento que nas primeiras. Além
disso, sua forte dependência dos recursos naturais, sua estrutura simbólica, os sistemas
de manejo desenvolvidos ao longo do tempo e, muitas vezes, seu isolamento, fazem que
elas possam ser parceiras necessárias aos esforços de conservação.
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Metodologia
Para dar início a esta pesquisa, foram realizadas reuniões com a equipe executora para
definição das atividades e discutir as referências consultadas, sendo necessário acrescentar e analisar mais referências devido ao novo levantamento bibliográfico realizado.
A escolha da comunidade foi outro passo importante, levando em conta a localização e
suas características peculiares para a pesquisa.
A pesquisa foi realizada na comunidade assentada na Microbacia Codozinho, município de
Codó-MA a partir da realização de coleta de dados, através de entrevistas, expedições ambientais e diálogos com famílias da comunidade. Santa Rita do Moises é considerada inclusive área de conflito agrário e possui traços da prática extrativista, em especial do babaçu.

Resultados e Discussão
Várias entrevistas foram necessárias para obtenção de dados sobre as características da
comunidade Santa Rita do Moisés. As conversas aconteceram referentes às mais diversas atividades, como exemplo a pesca e o uso do rio para outros fins, a caça, problemas
envolvendo a prática das queimadas, e desmatamentos.
Segundo relato de um dos moradores é esclarecedor os hábitos, as atividades e a importância destas para a comunidade:
Com assoreamento dos rios os peixes diminuíram. No caso da caça inda tem muita gente
que sobrevive desse tipo de atividade somente para alimentação, poucas fazem por esporte, ou seja, quase tudo que se tira da natureza na comunidade é para a necessidade
das famílias. (Morador da Comunidade Santa Rita dos Moisés, município de Codó-MA).
Dentre as atividades extrativas a exploração do babaçu é a mais importante, pois consegue absorver grande quantidade de mão-de-obra rural. Entretanto, observa-se uma
tendência de declínio em razão principalmente de os proprietários de terras dificultarem o acesso das quebradeiras de coco às suas terras, das queimadas dos babaçuais e
do baixo preço do produto (FEITOSA e ALMEIDA, 2002).
TABELA 1: As plantas citadas pelos moradores e seus usos diversos.
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Nome científico
ARVORES E ARBUSTOS

Sabiá

Mimosa caesalpiniaefolia

Açoita cavalo

divaricata Mart.
Himatanthus spp. (Spruce) Wood

Janaúba

Inharé

Uso
Estaca, forquilhas, cerca viva
para bode; a folha serve como
alimento para bode e também
capitura nitrogênio da atmosfera para aduba o solo.
Casca (fins medicinal).

A substância leitosa (medi.H.obovatus (Mull.Arg.) Wood. cinal) dependendo da dose
pode ser tóxico.
.H. drasticus (Mart.) Plum.
A casca e substancia leitosa
serve para limpar o sangue e
(Helicostylis tomenosa [Poep.
o intestino, é necessário saber
& Endl.] Rusby)
preparar porque qualquer
descuido pode ser tóxico

Jucá

Caesalpinia férrea var. férrea
Vagem e a casca (medicinal)
Mart. Ex. Tul.

Angico preto

Anadenanthera
(Benth.) Brenae.

Santa Maria

Chenopodium ambrisioides L

Quina

Quassia amara L.

Catuaba preta

Anemopaegma arvense (Vell.)

macrocarpa

Cascas e folhas (medicinal), se
faz chás para febre e gripe
Usado para impotência sexual
(difícil encontrar na região)
Usado para fins medicinal,
além disso, pode consumir
o fruto e tirar também fibra
para confecção de embira

Bruto

Annona crassiflora

Maçaranduba

Manilkara
Lam.

Pitomba

Talisia esculenta (St. Hill.) Radik.

Sapucaia

Lecythis pisonis Camb.

Mamuí

Jacaratia spinosa

salzmannii

Casca (medicinal)

(DC.) Uso na alimentação e fabricação de móveis e estaca

Não se ver mais na região

Cidreira

Melissa officinalis

Medicinal.

Açafrão

crocus sativus

Medicinal e comestível
Medicinal e venenosa; cura ferida e sarna
Venenosa; cura sarna.
Medicinal e venenosa; usado
para dor de dente (deteora o
dente)
Venenosa e medicinal-provoca
aborto e cura bicheira (usa o
pó)
Medicinal (cura ferimentos)
Cura ferimentos (medicinal)
Medicinal.
Usado somente na alimentação

Louca ou Meimendro Hyoscyamus niger
Barreiro

Machaerium hirtum

Cachorro pelado

Euphorbia tirucalli

Samambaia paulista Nephrolepis pectinata
Santa Filomena
Vassourinha
Crista de galo
Inhame cará

Balantiocheilus melanopterus
Scoparia dulcis L.
Erythrina crista-gallis
Dioscorea spp

Nas duas figuras, são apresentadas algumas características da comunidade no que e
refere a presença de elementos naturais, relacionados a vegetação e presença de água
doce, é o caso do Rio Codozinho.
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Figura1: Ponte sobre Rio Codozinho, na
comunidade Santa Rita dos Moisés, 2015.

Figura2: Rio codozinho com pouca mata
ciliar na comunidade Santa Rita dos
Moisés, 2015.

Conclusão
Estas informações são de primordial importância para compreensão dos hábitos, costumes, tradições envolvendo os saberes locais que cada grupo social desenvolve a partir
de um conhecimento ecológico do funcionamento da natureza e todos os recursos que
estão disponíveis ao homem sem a prerrogativa da extinção das espécies, mas com a
continuidade destas utilizando apenas o necessário para a sobrevivência e preocupando-se com a manutenção dos ecossistemas.
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Resumo
As propriedades terapêuticas de plantas utilizadas na medicina popular, são conhecidas desde a antiguidade. Atualmente tem-se evidenciado um aumento significativo no
uso de espécies vegetais. Isso se deve por estas espécies apresentarem diversas utilidades, que vão desde a obtenção de novos fármacos e produtos naturais, até a aplicação
na indústria de cosméticos e alimentos. O cerrado brasileiro concentra 12% de toda
nossa diversidade vegetal, sendo rico em espécies utilizadas na medicina popular, muitas ainda não estudadas. O município de Coelho Neto localiza-se na mesorregião Leste
Maranhense, possuindo todas as condições climáticas e características vegetais típicas
desse bioma. Dentro desse contexto o presente trabalho realizou a identificação botânica e o estudo fitoquímico de plantas utilizadas para fins terapêuticos pelos moradores
do Povoado de “Buenos Aires”, localizado a 23 Km da sede de Coelho Neto – MA. Para
a triagem fitoquímica utilizou-se a metodologia descrita por Matos (1998). E de acordo
com os resultados, pode-se identificar a presença de taninos e flavanóides nas plantas
analisadas, essa classe de compostos são conhecidas por sua atividade farmacológica.
Como resultado deste trabalho, também podemos destacar a construção de uma página
web,o horto virtual, elaborado a partir das informações etnobotânicas coletadas no povoado de Buenos Aires, essa página será utilizada como ferramenta pedagógica e meio
de divulgação do conhecimento cientifico.
Palavras-chave: Cerrado; plantas medicinais; fitoquimica; etnobotancia, interdiciplinaridade.

Muitas comunidades e grupos étnicos, utilizam o conhecimento sobre plantas medicinais e seus produtos no tratamento de doenças, sendo este, por diversas vezes seu
único recurso terapêutico. Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e até mesmo nas
grandes cidades, plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e encontradas em quintais residenciais (MACIEL et al., 2002).
Novas fontes de substâncias obtidas de espécies nativas brasileiras, que desempenham
ação farmacológica e baixa toxicidade, podem vir a ser uma alternativa viável, de baixo
custo e de fácil acesso pelas comunidades carentes, da região onde tais espécies são encontradas (COSTA et al., 2005).
Pesquisas interdisciplinares de cunho etnobotânico voltadas à investigação da flora do
Cerrado são necessárias, portanto, para expressar formalmente o valor e a potencialidade dos recursos de modo a auxiliar na conservação da biodiversidade ecossistêmica.
O município de Coelho Neto situa-se no leste maranhense, dessa forma está incluído na
região do Cerrado brasileiro. Diante da diversidade vegetal oferecida por esse bioma,
onde encontram-se inúmeras espécies de uso medicinais, o presente trabalho propõe o
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levantamento botânico e estudo fitoquímico de plantas com ações terapêuticas utilizadas
pelos moradores do povoado de Buenos Aires, localizado a 23 Km da sede de Coelho Neto
– MA. Além disso, a pesquisa objetivoua elaboração de um banco de dados para construção de um horto virtual, a partir das informações etnobotânicas coletadas no povoado.

Metodologia
A coleta das espécies vegetais foi realizada no povoado de “Buenos Aires”, localizado a
23 Km da sede de Coelho Neto – MA, foco da pesquisa. A localidade foi selecionada pela
sua tradição no manejo de plantas medicinais, informação fornecida pelo representante do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Maranhão (STTRMA) de
Coelho Neto - MA. A escolha das espécies vegetais utilizadas nessa pesquisa foi feita
com base nas informações terapêuticas das espécies vegetais usadas pelos moradores
da região.
Preparo de Extratos
Foram pesados individualmente 10g do pó das folhas das diferentes espécies, em seguida o material pesado foi colocado em um frasco âmbar, depois adicionou-se 90 mL
da solução hidroalcóolica 70% (v/v). A mistura foi submetida a maceração por 3 dias
e após esse prazo foi filtrada, primeiramente, sobre gazes e depois sobre papel filtro.
Os extratos obtidos foram armazenados a temperatura ambiente até a realização dos
testes fitoquímicos.
Triagem Fitoquimicos
Para os testes fitoquimico foram utilizados os extratos hidroalcoolicos das folhas de somente duas espécies coletadas, popularmente conhecidas como: Açoita-Cavalo, e Crista
de Galo. A metodologia utilizada para identificação das diversas classes de substâncias,
foi feita de acordo com a descrita por MATOS (1998).
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Para divulgação dos dados, foi desenvolvido um horto virtual. A linguagem utilizada na
construção do site foi o HTML pois consiste em uma linguagem utilizada para produção
de páginas na web, que permite a criação de documentos que podem ser lidos em qualquer tipo de computador e transmitidos pela internet.

Resultados e Discussão
A escolha das espécies vegetais utilizadas nessa pesquisa foi feita com base em informações terapêuticas das plantas medicinais mais usadas pelos moradores da região.
Baseando-se nas informações obtidas pelos moradores, selecionamos e identificamos
os pontos de coleta das espécies medicinais mais citadas. Dessa forma, foram coletadas
na região algumas espécies conhecidas popularmente como: Velame, Crista de galo, Assa-peixe, Coronha, Açoita-Cavalo e Angola. Na Figura 1 observa-se a coleta das plantas
conhecidas vulgarmente como: Assa-peixe (A), Açoita-cavalo (B) e Coronha (C).
Figura 1: Coleta das plantas utilizadas para fins medicinais: (A) Assa-peixe, (B) AçoitaCavalo e (C) Coronha realizada no povoado de Buenos Aires, Coelho Neto – MA.

Após a coleta confeccionou-se exsicatas de todas as espécies vegetais recolhidas. Essas
exsicatas foram utilizadas para identificadas das espécies vegetais coletadas. A identificação taxonômica foi realizada pelo Herbário Prof. Aluízio Bittencourt, do Centro de
Estudos Superiores de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão (CESC/UEMA). Na
tabela 1 encontram-se o nome científico das plantas coletadas no povoados de Buenos
Aires, juntamente com uso terapêutico informados pelos moradores locais.
Tabela 1: Espécies vegetais mais citadas pelos moradores entrevistados do povoado de
Buenos Aires, Coelho Neto – MA.
Nome comum
Velame
Crista de Galo
Açoita Cavalo
Coronha
Assa-peixe
Angola

Nome científico

Indicação de uso
Croton L.
Indigestão
BORAGINACEAE/ Cordia verbenaceae DC. Hemorragias
MALVACEAE/ Luehea divaricata Mart.
Gastrite, inflamação
FABACEAE/ Dioclea violacea
Desobstruente das veias
Mart. ex Benth
afinando o sangue
ASTERACEAE/ Veronia polysphaera Less. Gripe
Vitex agnus-castus L.
Derrame, sinusite

Grande parte dos moradores do povoado de Buenos Aires (Coelho Neto – MA) utilizam
plantas com propriedades medicinais para o tratamento de alguma enfermidade, na
tabela 1 encontram-se as mais citadas e de fácil acesso. É importante ressaltar que o
conhecimento que as populações locais detêm sobre os ecossistemas, sendo este a base
dos estudos etnobotânicos, são de fundamental importância para a busca de novos medicamentos, além de observarmos a relação dessas populações com o ambiente.

Os testes fitoquímicos foram realizados em apenas duas das espécies coletadas a Cordia verbenaceae (crista de galo) e a Luehea divaricata (açoita cavalo). A classe de metabolitos analisados durante a triagem fitoquimica pertence a familia dos flavanoides
(leucoantocianidinas, flavanonas, antocianinas, antocianidinas), taninos (condensados
e hidrossolúveis) e saponinas.
Tabela 2: Triagem fitoquímica de algumas espécies coletadas no povoado de Buenos Aires.
PLANTAS ESTUDADAS
CLASSE DE METABOLITOS SECUNDÁRIOS
Nome vulgar Nome cientifico
CAT
ANTO FLA LEUCO TAN SAP
Crista de galo Cordia verbenaceae
+++
++
+++ Açoita cavalo Luehea divaricata Mart. ++
+++
++
CAT=catequinas, ANTO= Antocianinas, FLA= Flavanóides, LEUCO=leucoantocianidina,
TAN= Taninos; Condensados, SAP=saponinas. Ausência (-), moderadamente positivo
(++), fortemente positivo (+++).
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De acordo com os dados da tabela 2, as duas espécies estudadas apresentaram resultados positivos para a presença de Flavanóides (flavonóis, flavanonas, flavanonóis e
xantonas) e taninos condensados, também chamados de taninos catéquicos, pois são
compostos derivados das catequinas.
Os flavanóides e os taninos estão presentes em um grande número de espécies vegetais
e são muito conhecidos pela sua atividade antioxidante. Podemos encontrar diversos
trabalhos na literatura que relatam a atividade farmacológica dessa classe de substâncias, destacando-se sua ação anti-inflamatória (SILVA et al., 2002), capacidade oxidativa,
efeito vasodilatador, antihepatóxica, antiulcerogênica (LOPES et al., 2000) entre outras
ações farmacológicas.
HORTO VIRTUAL
Também como resultado deste trabalho, destacaremos a construção de uma página
web, um horto virtual, elaborado a partir das informações etnobotânicas coletadas no
povoado de Buenos Aires. Com base na identificação botânica das especeis vegetais utilizadas pelos moradores locais conseguimos elaborar um banco de dados sobre as principais plantas medicinais utilizadas na região, contendo as características botânicas e
terapêuticasmais relevantes dessas espécies.
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Esta etapa do trabalho foi desenvolvida com o auxílio do professor de informática do
IFMA - Campus Coelho Neto, e ajudou a fomentar nos alunos a busca pelo domínio na
produção e aperfeiçoamento desta tecnologia.A Figura 2 ilustra o layout do software desenvolvido. Neste, pode ser visualizado as plantas trabalhadas no projeto, além de informações sobre a temática da etnobotânica, dados sobre o projeto e fotos de fases do trabalho. Essa página web encontra-se disponível em <http://torreshost.com/hortovirtual/>.
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Figura 2: Layout do Site horto virtual.
A proposta do software é servir como ferramenta pedagógica para as aulas de geografia,
química, informática, biologia dentre outras áreas do conhecimento. Além de contribuir com a divulgação do conhecimento etnobotânico.

Conclusão
O uso de plantas que desempenha ação terapêutica prevalece como uma herança cultural, com significativa importância e aplicabilidade no cotidiano dessas populações.
Estudos etnobotânicos e fitoquímicos são de fundamental importância para a busca de
novos medicamentos. A partir desse trabalho conseguimos identificar algumas espécies
vegetais utilizadas para fins terapêuticos pelos moradores do povoado de Buenos Aires,

Coelho Neto – MA. Com base na triagem fitoquímica, duas das espécies coletadas apresentaram compostos que desempenham algum tipo de ação terapêutica. Entretanto, a
análise fitoquímica é um teste qualitativo e estudos ainda precisam ser feitos, pois pouco se conhece sobre os efeitos e ações das espécies vegetais utilizadas por eles. Fazendose necessário um estudo mais aprofundado sobre as espécies utilizadas e suas possíveis
aplicações terapêuticas.
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Resumo
A interação entre grupos humanos e o ambiente é objeto de estudo da etnoecologia, que
investiga o uso, manejo e percepção dos recursos pelas populações tradicionais. Estima-se que uma em cada três espécies de plantas nativas do bioma Cerrado é utilizada
pelo homem.O estudo da relação entre sociedade e natureza é o ponto de partida da
pesquisa. As coletas foram feitas por meio de entrevistas semiestruturadas e aplicação
de questionários segundo o método Bola de Neve - Snow Ball com os moradores mais
antigos. O foco principal da investigação foi a identificação das espécies vegetais utilizadas para fins medicinais. As plantas mais citadas foram identificadas a nível de espécie
no Laboratório de Biologia Vegetal do Centro de Estudos Superiores de Caxias. Com auxílio do GPS (Global Positioning System) foi possível coletar as coordenas dos pontos de
coleta, além de realizar o levantamento cartográfico da localidade, que revelou as áreas
de maior degradação. Com os dados sistematizados, foi possível a elaboração do horto
virtual, uma ferramenta pedagógica de fácil acesso e de grande apelo, principalmente
ao público jovem.
Palavras-chave: Cerrado; plantas medicinais;degradação; interdiciplinaridade; tecnologias.

Algumas comunidades manejam a biodiversidade há séculos, o que faz com que a cultura local esteja intimamente associada a plantas e animais. Este processo de interação
e adaptação entre os ecossistemas e populações humanas gera conhecimento sobre espécies, processos ecológicos, ciclos e fenômenos ambientais que em conjunto forma o
“saber local” (VIVAN, 2006).As plantas representam indiscutível valor socioeconômico
e cultural para as populações tradicionais. Pesquisas interdisciplinares de cunho etnobotânico voltadas à investigação da flora do Cerrado são necessárias, portanto, para
expressar formalmente o valor e a potencialidade dos recursos de modo a auxiliar na
conservação da biodiversidade ecossistêmica.
O foco principal da investigação foi a identificação das espécies vegetais utilizadas para
fins medicinais na localidade de Buenos Aires, em Coelho Neto - MA. Além disso, a pesquisa objetivou a elaboração de um banco de dados para construção de um horto virtual,concomitante à sensibilização no que diz respeito a importância da conservação
dos recursos florestais para o ambiente e para a própria comunidade. O município de
Coelho Neto – MA foi selecionado para a pesquisa, por contar com grupos tradicionais
e por fazer parte da Área de Proteção Ambiental dos Morros Garapenses conforme demonstra o Decreto nº 25.087 de 31 de dezembro de 2008.

Metodologia
O povoado de “Buenos Aires”, a 23 Km da sede de Coelho Neto – MA, foi escolhido pela
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tradição no manejo de plantas medicinais, informação dada pelo representante do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Coelho Neto. A primeira etapa da
pesquisa envolveu o levantamento bibliográfico. Após esta fase, foram confeccionados
questionários e roteiros de entrevistas. A partir daí foram estabelecidas as idas a campo.
A coleta de informações foi feita com aplicação de questionários para analisar as formas de manejo nas unidades de paisagem, relacionando com o uso de espécies vegetais
utilizadas para fins medicinais. Foram aplicados questionários com informantes chaves
segundo o método Bola de Neve - Snow Ball (BIERNACKI & WALDORF, 1981), onde um
informante chave indica o próximo até que a amostra de informantes se esgote.
Após a aplicação dos questionários e já com a lista das plantas medicinais mais citadas,
foram feitas as coletas vegetais. Este momento foi acompanhado pelos professores de
química e biologia do IFMA, Campus Coelho Neto. Nesta etapa também foram coletados
os pontos e suas respectivas coordenadas geográficas por meio de um aparelho de GPS
(Global Positioning System) modelo Garmimetrex. O programa utilizado para realizar as
plotagens dos dados foi o Google Earth. Nesta fase foi feito o levantamento cartográfico
da localidade; a obtenção das imagens de satélite foi importante pois demonstrou as
áreas com maior foco de degradação.
A Figura 1 representa alguns momentos da pesquisa etnobotânica. A Foto A ilustra a
fase da realização das entrevistas no povoado de Buenos Aires, a Foto B representa o
registro dos pontos de coleta com o GPS em campo e a Foto C, a coleta dos vegetais propriamente dita.
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Figura 1: Realização de entrevistas, registro de pontos com GPS e coleta de plantas no
povoado de Buenos Aires, Coelho Neto – MA.
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Concomitante à coleta vegetal, foram confeccionadas as exsicatas, amostra de plantas
secas e prensadasem papelão, (Figura 2) que após secagem foram levadas ao Laboratório de Biologia Vegetal do Centro de Estudos Superiores de Caxias (UEMA) para identificação ao nível taxonômico mais próximo possível de espécie. O material coletado ficou
sob guarda do herbário Prof. Aluizio Bittencourt do CESC/UEMA.

Figura 2: Confecção das exsicatas no IFMA, Campus Coelho Neto.

Para divulgação dos dados, foi desenvolvido um horto virtual. A linguagem utilizada na
construção do site foi o HTML pois consiste em uma linguagem utilizada para produção
de páginas na web, que permite a criação de documentos que podem ser lidos em qualquer tipo de computador e transmitidos pela internet. Esta etapa foi desenvolvida com
o auxílio do professor de informática do IFMA, Campus Coelho Neto e ajudou a fomentar nos alunos a busca pelo domínio na produção e aperfeiçoamento desta tecnologia.

Resultados e Discussão
A população amostrada totalizou 29 pessoas, composta em sua maioria por trabalhadores rurais (55%) e donas de casa (41%). Dos entrevistados, 59% encontram-se na faixa
etária entre 30 e 50 anos, 21% acima de 70 anos, 14% entre 50 e 70 anos e apenas 7%
entre 20 e 30 anos de idade. Foi notável uma maior familiaridade com as plantas para a
faixa de idade acima de 70 anos, o que já era esperado ao se tratar de uma temática que
envolve memória, tradição e oralidade.

Figura 3: Imagem de satélite do povoado de Buenos Aires em Coelho Neto - MA com a
demonstração dos pontos de coleta das plantas medicinais.
Com ajuda do Laboratório de Biologia Vegetal da UEMA (Caxias), foram identificadas
6 espécies vegetais (Tabela 1). Durante as entrevistas, além de relatar o nome popular,
eram feitas as devidas indicações de uso das plantas, bem como o modo de preparo
apreendido de forma secular.
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Dentre os entrevistados, quase 80% faz uso de plantas medicinais ao sentir-se mal, este
dado já revela uma certa dificuldade por parte das pessoas a se dirigirem a um posto
médico ou hospital para fazer uso de medicamentos farmacêuticos. Nenhum entrevistado adquire o material vegetal por meio de compra, 55% cultivam no próprio quintal e
45% coletam na natureza as plantas utilizadas para preparação dos chás e garrafadas.
Na Figura 3 foram identificados os pontos de coleta das espécies mais citadas.

429

Tabela 1: Espécies vegetais mais citadas pelos moradores entrevistados do povoado de
Buenos Aires, Coelho Neto - MA.
Nome comum

Nome científico

Indicação de uso

Velame

CrotonL.

Indigestão

Crista de Galo

BORAGINACEAE/ Cordiaverbenaceae DC.

Hemorragias

Açoita Cavalo

MALVACEAE/ Lueheadivaricata Mart.

Gastrite, inflamação

Coronha

FABACEAE/ Diocleaviolacea
Mart. exBenth

Desobstruente das veias
afinando o sangue

Assa-peixe

ASTERACEAE/ VeroniapolysphaeraLess.

Gripe

Angola

Vitexagnus-castusL.

Derrame, sinusite

Com os dados sistematizados, foi possível a elaboração do horto virtual, um momento
importante pois envolveu outros alunos do ensino médio além da bolsista. No desenvolvimento deste site foi possível aliar os conhecimentos teóricos facilitados pelo professor
de informática do Campus à prática. A proposta do software é servir como ferramenta pedagógica para as aulas de geografia, química, informática, biologia dentre outras
áreas do conhecimento. Acesso: http://torreshost.com/hortovirtual/.

Conclusão
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A maioria dos moradores fazem uso das plantas medicinais por ser de fácil acesso, já que
não dispõem de farmaciais ou postos de saúde na comunidade, mas em alguns casos,
estas pessoas não têm condições financeiras de comprar os remédios ou de se deslocar
para o centro comercial de Coelho Neto, sendo as plantas a única opção. Fica evidente,
portanto, a necessidade de estudos mais detalhados sobre os efeitos dessas plantas para
evitar possíveis intoxicações, além de atividades de educação ambiental na comunidade
para demonstrar a importância da conservação de áreas naturais - principalmente aos
jovens, que não apresentam relação tão íntima com as plantas como os mais velhos.
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A análise feita por meio das imagens de satélite demonstra uma situação de degradação
ambiental; o desmatamento é notável, além do avanço de áreas atingidas por queimadas. A proposta do site é positiva pois além de demonstrar informações pertinente ao
uso de recursos botânicos pela comunidade de Buenos Aires, chama atenção para as
queimadas e desmatamento no município, temas que podem ser dicutidos com toda
comunidade escolar, além dos gestores públicos e da população de Buenos Aires.
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