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RESUMO
Foi objetivo do estudo identificar fatores de risco associados à mastite subclí-

nica nas vacas leiteiras de São Raimundo das Mangabeiras – MA. A prevalência de

mastite clínica foi determinada pelo exame clínico das glândulas mamárias e teste
da “caneca telada” e para a mastite subclínica usou-se o California Mastitis Tests.
Aplicou-se um questionário para relacionar possíveis fatores de risco à mastite subclínica. A frequência de positivos foi avaliada com as respostas dos questionários,

para verificar a associação dos resultados pelos testes X² ou Exato de Fisher e Odds

ratio considerando p < 0,005 e IC 95%. Não foram identificados casos de mastite clínica e a frequência de mastite subclínica foi 26 (38%). Foram observados 6 (2%) tetos

perdidos, 30 (11%) quartos mamários com mastite e 236 (87%) livres da infecção. Foram fatores de risco secar os tetos após lavagem (OR = 5.625; p = 0.022), o acúmulo de
dejetos no local de ordenha (OR= 66.667; p= 0.0001), oferecer alimento à vaca após a

ordenha (OR=8.120; p=0.0002) e lavar as mãos antes de realizar a ordenha (OR=4.259;
p=0.0461). Faz-se necessário a difusão de tecnologias para melhoria das condições

de higiene da ordenha, ambiente e do ordenhador, visando reduzir a frequência de
mastite e garantir a qualidade do leite produzido no município.

Palavras-chave: california mastitis test; glândula mamária; infecção.
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INTRODUÇÃO
Mastite é a inflamação da glândula mamária, classificada quanto à forma de
apresentação em clínica e subclínica (NEVES et al., 2010). Enquanto a primeira pode
ser visualmente perceptível, recursos indiretos de diagnóstico são necessários para
identificar a forma subclínica (BIRGEL, 2008).
Esta enfermidade causa prejuízos aos produtores de leite no Brasil, eleita fator limitante na produtividade leiteira. Ressalta-se a relevância em saúde pública,
pois alguns agentes etiológicos da mastite apresentam potencial zoonótico (GUIMARÃES; LANGONI, 2009). Sendo assim, o controle da mastite nos rebanhos leiteiros
constitui importante passo na elaboração de produtos de boa qualidade e diminuição dos riscos à população (DIAS, 2007).
A detecção e o respectivo tratamento dos animais com mastite subclínica
são essenciais para a diminuição das perdas na produção de leite, pois se estima
que para cada caso de mastite clínica, ocorrem 10 de mastite subclínica no rebanho
(SANTOS;FONSECA, 2007). Este fato representa um importante aspecto epidemiológico, pois a mastite subclínica contribui para a manutenção de fontes de infecção,
disseminando os agentes infecciosos pelo rebanho e provocando inúmeras perdas
econômicas, de forma quase imperceptível ao produtor (DIAS, 2007).
Diante do exposto, foi objetivo desta pesquisa determinar a frequência de
mastite clínica e subclínicas, identificando fatores de risco associados à enfermidade
nas vacas leiteiras de São Raimundo das Mangabeiras – MA.

METODOLOGIA
Considerou-se propriedade leiteira aquela que tivesse animais ordenhados regularmente e o leite fosse utilizado para consumo e/ou comercializado. As fêmeas bovinas selecionadas eram vacas primíparas ou multíparas, em período de lactação e não
submetidas à antibioticoterapia por até uma semana antes dos testes diagnósticos.
Após a lavagem dos tetos com água e detergente neutro ou água hiperclorada,
os mesmos foram enxutos com papel toalha descartável e logo em seguida submetidos à antissepsia com álcool iodado.
Para determinar a prevalência de vacas com mastite clínica, realizou-se o exame clínico das glândulas mamárias e o teste da “caneca telada”. O teste de escolha
para a identificação da mastite subclínica foi o California Mastitis Test (CMT), usando como reagente a solução violeta de bromocresol a 2%, onde a presença de uma
cruz já é sugestivo de glândula com mastite subclínica.

As frequências de positivos foram avaliadas juntamente com as respostas dos
questionários, de forma a verificar a associação dos resultados em tabelas de contingência pelos testes de Qui-quadrado (X²), incluindo o valor pontual do Odds Ratio
(OR), computando a significância estatística da exclusão de cada variável por teste
de razão de verossimilhança considerando P<0,05 e IC 95%. O software GraphPad
Instat Version 3.05/2000 foi utilizado para execução dos cálculos estatísticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram examinadas 68 fêmeas bovinas leiteiras em lactação. Não foram identificados casos de mastite clínica e a frequência de fêmeas bovinas leiteiras com a
forma subclínica da enfermidade, apresentando algum grau de reação para o teste
California Mastitis Test (CMT), foi 26 (38%). Foi possível observar 6 (2%) dos tetos
perdidos, 30 (11%) quartos mamários acometidos por mastite e 236 (87%) livres da
infecção.
Foram considerados fatores de risco para a mastite subclínica bovina no município de São Raimundo das Mangabeiras: secar os tetos após lavar (OR = 5.625; p =
0.022), o acúmulo de dejetos no local de ordenha (OR= 66.667; p= 0.0001), oferecer
alimento à vaca após a ordenha (OR=8.120; p=0.0002) e lavar as mãos antes de realizar a ordenha (OR=4.259; p=0.0461) (Tabela 1).
Secar os tetos após lavar os mesmos foi considerado um fator de risco
(OR=5.625, p=0.0022) (Tabela 1) justificado pelo uso de toalhas coletivas e da vassoura da cauda dos animais. Usar toalhas descartáveis individuais diminui o risco de
transmissão de patógenos causadores de mastite, em comparação ao uso de pano ou
a mesma folha de papel de forma coletiva (SETTI, 2008). Esta etapa é importante na
higienização dos tetos, e uma vez associada à lavagem adequada, diminui em 50% a
85% os índices de novas infecções (MÜLLER, 2002).
A variável acúmulo de dejetos no local da ordenha apresentou maior positividade nas propriedades em que os animais eram ordenhados em ambientes sujos,
com presença de umidade e matéria orgânica, sendo apontada como fator de risco
para a enfermidade (OR= 66.667; p = 0,0001) (Tabela 1). O ambiente onde a ordenha
é realizada é de grande importância para a prevenção da mastite, já que os animais
criados em ambientes com más condições de higiene são expostos a condições estressantes, afetando seu desempenho produtivo.

Para cada rebanho visitado aplicou-se um questionário epidemiológico visando relacionar possíveis fatores de risco associados à mastite subclínica.

Uma alternativa para evitar a mastite é o fornecimento de alimento após a
ordenha, estimulando a manutenção dos animais em estação, uma vez que após a
ordenha o esfíncter do teto se encontra aberto, aumentando as chances de ocorrer
uma infecção. Os resultados neste estudo contrariam esta ideia, uma vez que esta
prática foi considerada fator de risco para a doença (OR=8.120; p=0.0002) (Tabela 1).
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Observou-se que, na maioria dos rebanhos, a alimentação após a ordenha acontecia
dentro de currais úmidos, cheios de matéria orgânica e quando soltos para pastejo
permaneciam em piquetes sujos, com presença de lama, certamente corroborando
para estes resultados.
Tabela 1. Frequência de fêmeas bovinas leiteiras positivas e negativas ao California
Mastitis Test (CMT) de acordo com as variáveis associadas à mastite subclínica e a
probabilidade de ocorrência ao acaso (P) em São Raimundo das Mangabeiras, 2016.
Variáveis
Realiza controle das moscas
Sim

Positivo Negativo
N
%
N
%
2

OR

IC 95% Valor P

3

34

50

0.01961

0.00382 –
0.1006

0.0001*

Não

24

35

Parada

15

22

35

51

0.2727

0.08859 –
0.8396

0.0259*

14

21

35

51

0.2333

0.07616 –
0.7149

0.0124*

18

26

12

18

5.625

1.932 – 16.379

0.0022*

7

10

25

37

0.2505

0.08649 –
0.7257

0.0124*

Origem da água para ordenha
Corrente

Realiza lavagem dos tetos
Sim

Não

Seca os tetos após lavar
Sim

Não

Separa vacas com mastite das sadias
Sim

Não

Acúmulos de dejetos no local de ordenha
Sim

Não

Oferece alimento à vaca após a ordenha
Sim

Não

Lava a mãos antes de realizar a ordenha
Sim

Não

11

12

12

19

20
6

21
5

23
3

8

16

7

18

7

18

7

28

17

29

2

9

40

30

15

12

10

10

10

25

3

59

21

7

27

42

34

27

40

4

15

22

66.667 12.322 – 360.70

8.120

4.259

2.551 – 25.845

1.094 – 16.578

0.0001*

0.0002*

0.0461*

*Associação significativa ao nível de P < 0,05. **OR = Odds ratio (Razão de chance). IC = intervalo de
confiança de 95%

p=0.0461), certamente relacionada à qualidade da água utilizada para a higienização
e ao fator de que nenhum ordenhador realiza a desinfecção das mãos.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados apresentados neste trabalho, pode-se concluir que:
não há ocorrência de mastite clínica, a ocorrência de mastite subclínica no rebanho
avaliado no município de São Raimundo das Mangabeiras é de 38%, sendo que os
principais fatores de risco para a ocorrência da mastite são realizar secagem dos tetos, o acúmulo de dejetos no local de ordenha, oferecer alimento à vaca após a ordenha e lavar as mãos antes de realizar a ordenha.
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Em todas as propriedades estudadas, observou-se que os ordenhadores tinham a prática de lavar as mãos antes da ordenha. Porém, mesmo com a presença
desta prática, esta variável aferiu maior risco de transmissão da doença (OR = 4.259;
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RESUMO
Objetivou-se avaliar o nível tecnológico da pecuária leiteira em São Rdo das
Mangabeiras – MA. Aplicou-se um questionário estruturado aos rebanhos de leite
cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura, usando-se para os dados de frequência estatística descritiva simples (valores absolutos e relativos). A atividade no
município apresenta pouco uso de tecnologias e baixa produtividade, sendo responsável por este resultado o pouco conhecimento pelos produtores dos fatores determinantes da produção e gestão da exploração. Percebe-se a necessidade de ações
de extensão que visem a transmissão de conhecimento e tecnologias, já que há potencial no município. Os resultados encontrados ajudaram a identificar o nível de
produção e os desafios dos sistemas de produção leiteiros no município, podendo
auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas em apoio ao setor.
Palavras–chave: agricultura familiar, agronegócio do leite, rebanho leiteiro.

INTRODUÇÃO
A pecuária leiteira tem importância como atividade econômica e social no Brasil. O país é o sexto maior produtor de leite do mundo, com produção crescente por
volta de 4% ao ano (EMBRAPA, 2011). Nesta perspectiva de crescimento encontra-se
o Cerrado Brasileiro, apontado como a principal área de crescimento da atividade
leiteira no país, em função da diversificada produção de grãos (NETO et al., 2012). O
14
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município de São Rdo. das Mangabeiras – MA, está localizado no cerrado maranhense, sendo notória sua potencialidade para o estabelecimento de uma bacia leiteira.
Os modernos conceitos de produção foram elaborados para países desenvolvidos e implementados em sistemas distintos das condições brasileiras, de modo
que sua aplicabilidade no país pode ser ineficiente (HOURI NETO, 1999). Assim,
recomenda-se a realização de um diagnóstico da atividade leiteira local, visto que
conhecer os níveis de eficiência dos sistemas de produção permite identificar a demanda tecnológica e mudanças de gestão necessárias ao fortalecimento da atividade
(TUPY; YAMAGUCHI, 2002), respeitando as características regionais e visando inserir os produtores locais de forma competitiva no mercado.
Foi objetivo deste estudo avaliar o nível tecnológico da pecuária leiteira em
São Rdo das Mangabeiras – MA, visando a proposição de ações específicas para a
formulação de planos e programas para o seu desenvolvimento.

METODOLOGIA
A característica mínima para que as propriedades fossem incluídas na amostragem era apresentar animais ordenhados regularmente e leite utilizado para consumo e/ou comercializado.
Realizou-se um levantamento para obter o universo dos rebanhos leiteiros
junto à Secretaria Municipal de Agricultura. O critério para o tamanho amostral seguiu a diretriz para seleção do tamanho da amostra adaptada por Little (1997), adotando-se o critério mais rigoroso (A), permitindo maior representatividade e confiabilidade das informações.
Os dados foram coletados por meio de entrevista com questionário estruturado e os dados obtidos foram tabulados em planilhas do Excel. Empregou-se para os
índices de frequência a estatística descritiva simples (valores absolutos e relativos),
para traçar o perfil dos resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao total, foram aplicados 8 (oito) questionários aos rebanhos leiteiros no município de São Raimundo das Mangabeiras – MA. O número baixo de entrevistas deve-se
ao fato de que muitos criadores desistiram da atividade durante o ano de 2015, alegando baixos índices pluviométricos, que ocasionaram a falta de pasto e água, diminuindo de forma significativa a produção e levando à insustentabilidade da atividade.
O sistema de criação mais adotado é o semi-intensivo (75%). Os rebanhos são
compostos por animais mestiços (Holandês-Gir), em diferentes graus de composi16

ção genética. A infraestrutura da atividade leiteira no município é insipiente, onde
a grande maioria não apresenta um galpão (75%) e nenhuma propriedade possui
estábulo, tanque de expansão ou tratores (Tabela 1). A ordenha, em sua maioria, é
realizada em curral, sem estrutura mínima de higiene.
TABELA 1. Infraestrutura das propriedades leiteiras do município de São Raimundo
das Mangabeiras – MA, 2016.

Galpão
Curral
Estábulo
Tanque de expansão
Trator

N
02
07
0
0
0

SIM

%
25
87,5
0
0
0

N
06
01
8
8
8

NÃO

%
75
12,5
100
100
100

Neste estudo, todas as propriedades apresentavam alguma estratégia para suprir as necessidades nutricionais dos animais nos períodos críticos, seja fazendo o uso
de capineira no período das águas, ou de silagem e cana-de-açúcar no período da seca.
Para melhorar os índices e promover a oferta constante de volumoso, os métodos de pastejo influenciam na dinâmica de produção e uso da forragem. Com os
resultados obtidos nesta pesquisa, verificou-se que 87,5% dos produtores utilizam o
pastejo rotacionado, enquanto uma pequena parcela (12,5 %) dá preferência para o
pastejo contínuo (TABELA 2).
TABELA 2. Características de manejo do pasto e volumoso utilizado nas propriedades leiteiras do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 2016.
CARACTERÍSTICAS
Manejo do pasto
Alternado
Contínuo
Rotacionado
Volumoso utilizado no período das águas
Pasto capineira
Cana-de-açúcar
Silagem
Feno
Outros
Volumoso utilizado no período da seca
Pasto capineira
17

PROPRIEDADES
N
%
0
01
07

0
12,5
87,5

08
0
0
0
0

100
0
0
0
0

07

87,5

Cana-de-açúcar
Silagem
Outros

02
03
03

25
37,5
37,5

Todas as propriedades adotam sistema de aleitamento natural. O critério para
realizar a desmama é a idade, porém, os produtores afirmaram não existir conhecimento zootécnico envolvido nesta prática, sendo a que “a vaca mesmo apartava o
bezerro” (TABELA 3).
Todos os proprietários afirmaram que realizam estação de monta com a participação de um reprodutor, seja por monta natural (62,5%) ou monta controlada
(37,5%), entretanto, poucos adotam algum critério para determinar o momento da
primeira cobertura das fêmeas, sendo que em alguns casos foram citados o peso
(12,5%) e idade (12,5%) (TABELA 3).
TABELA 3. Práticas zootécnicas adotadas nas propriedades leiteiras do município
de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 2016.
CARACTERÍSTICAS
Sistema de aleitamento
Natural
Artificial
Critério de desmame
Idade
Peso
Possui estação de monta
Sim
Não
Técnica reprodutiva
Monta natural
Monta controlada
Critério para primeira cobertura da novilha
Não tem
Idade
Peso

PROPRIEDADES
N
%
08
0

100
0

08
0

100
0

08
0

100
0

05
03

62,5
37,5

06
01
01

75
12,5
12,5

O tipo de ordenha é o manual com bezerro ao pé, realizada apenas uma vez
ao dia no curral (TABELA 4). Esta frequência deve-se ao baixo potencial genético dos
animais, o que gera baixa produção de leite, que em função da inadequada relação
custo x benefício não se justifica a utilização de duas ordenhas em animais de baixa
produção (LEITE, et al., 2004),
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TABELA 4. Manejo da ordenha nas propriedades leiteiras do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 2016.
CARACTERÍSTICAS

PROPRIEDADES
N
%

Tipo de ordenha
Manual
Mecânica
Número diário de ordenhas
Uma
Mais de uma
Higiene da ordenha
Lavagem das tetas
Pré-dipping
Caneca de fundo preto
CMT
Pós-dipping

08
0

100
0

08
0

100
0

08
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Nenhuma propriedade executa procedimentos técnicos de higiene na ordenha, demonstrando a falta de instrução do pessoal envolvido na atividade. A única
prática adotada é a lavagem das tetas antes da ordenha. Percebe-se a necessidade de
atividades de extensão em capacitação relacionadas com as boas práticas de ordenha no município.

CONCLUSÃO
A pecuária leiteira do município de São Raimundo das Mangabeiras - MA
apresenta baixo nível de utilização de tecnologias e baixa produtividade dos animais,
tendo como responsável por este perfil o baixo nível de conhecimento dos produtores sobre os fatores determinantes da produção de leite e da gestão da exploração,
que limitam o sucesso da atividade na no município.
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RESUMO
A cidade de São Raimundo das Mangabeiras está localizada ao sul do estado
do Maranhão e tem um crescimento populacional rápido e desordenado, ou seja,
não diferente de outras tantas cidades do Maranhão e do Brasil. Esse fato traz consigo questões ambientais desfavoráveis, como o aumento do lixo descartado e o uso de
recursos naturais sem critério. Dessa maneira percebeu-se a necessidade de abordar
essas questões ambientais nesse estudo e, para que ele tivesse maior aceitação, alcance e fosse de melhor entendimento, resolveu-se utilizar o lúdico, através de um
gibi educativo. Para tanto, buscou-se verificar os fatores ambientais mais alarmantes
nesse município. Com base neles criou-se o gibi e aplicou-se a uma comunidade
escolar. A receptividade ao material elaborado foi muito positiva e instigante. Isso
demonstra que a metodologia usada para abordar a temática principal dessa pesquisa ainda pode contribuir bastante para levar conhecimento à população, basta que
professores e/ou pesquisadores invistam mais nesse campo de estudo.
Palavras-chave: Educação; Material didático; Meio ambiente.

INTRODUÇÃO
Um dos processos humanos que mais agridem a natureza é o processo de
urbanização, pois tem atraído milhares de pessoas para os grandes centros industriais. Nesse processo de aglomeração de pessoas e com o surgimento dessa “nova
industrialização”, que incentiva o consumismo de forma mais acelerada, é inevitável
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o surgimento de muito material descartado de forma alienada. Esse material (lixo)
ainda é um grande problema para a maioria das cidades (FRANCISCO, 2015) e em
São Raimundo das Mangabeiras – MA não é diferente.
Indo para a zona rural, podemos perceber que as pessoas que possuem sítios
têm suas sedes construídas bem próximas às margens do Riacho Cachoeira, e que
para a construção das mesmas os moradores desmataram áreas de floresta nativa do
cerrado maranhense, causando o assoreamento desse manancial. O que torna essas
atitudes pior é que este riacho é usado pela companhia de abastecimento de água
local para levar água até o município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
Por conseguinte, percebe-se o quanto é necessário se fazer algum tipo de intervenção junto à sociedade mangabeirense no intuito de alertá-los ou mesmo lembrá-los quanto a situação ambiental grave pela qual o município passa. Dessa maneira, segundo Mendonça (2005) citado por Lisboa e Kindel (2012, p. 67) a Educação
Ambiental Lúdica é a ferramenta adequada, pois mostrará de maneira prazerosa
como podemos desenvolver um olhar um pouco mais sensível para o ambiente ao
nosso redor. “A ludicidade é essencial ao ser humano e ao seu desenvolvimento, visto
que é um modo de expressar-se, pois se pode fazer um paralelo entre os jogos e as
brincadeiras com as situações do cotidiano” (PESSOA, 2012, p. 10).
Assim, tem-se por objetivos gerais: verificar os principais problemas ambientais existentes no município de São Raimundo das Mangabeiras - MA; criar um gibi
educativo que tenha como tema esses problemas; diagnosticar os tipos de problemas ambientais que afetam a cidade de São Raimundo das Mangabeiras – MA. E
pretende-se alcançá-los através dos específicos: selecionar, dentre todos, os principais problemas ambientais observados nessa cidade; usar o lúdico como forma de
exposição deles; criar um gibi educativo que auxilie na educação das pessoas sobre
as questões ambientais que foram levantadas sobre a cidade, e; efetuar campanhas,
com o gibi, que ajudem a divulgar essas questões ambientais nesse município.

METODOLOGIA
A primeira parte deste trabalho constou de pesquisa bibliográfica sobre os temas abordados, que são: Educação Ambiental, meio ambiente, problemas ambientais e o uso do lúdico como estratégia de ensino.

câmeras de celular e de depoimentos da equipe executora acerca do que se percebeu. Esses registros serviram de base para o levantamento dos principais problemas
ambientais enfrentados pelo município em questão e estão norteando a abordagem
dos temas no gibi educativo.
A terceira fase efetivou-se com a produção do material didático proposto, sendo este desenvolvido com texto próprio, embasado nas temáticas ambientais abordadas, bem como a criação de personagens próprios fazendo referência à cidade estudada. Continuando, criou-se os cenários da história em folhas de papel A4, lápis
grafite comum e lápis de cor. Por conseguinte, escaneou-se todo esse material. E por
fim, com o auxílio do computador, usando o programa Microsoft Word 2010®, com
ajuda do programa Paint® montou-se o gibi.
O último momento desta pesquisa ocorreu com o uso desse material educativo em uma escola da cidade de São Raimundo das Mangabeiras - MA. Assim pudemos perceber a receptividade ao material didático, bem como ajudamos a divulgar e
a alertar sobre os problemas ambientais vividos por esse município.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. O “lixão”
O chamado “lixão” da cidade de São Raimundo das Mangabeiras – MA, dista aproximadamente 7 km (sete quilômetros) do centro urbano da cidade. Da BR 230 até
chegar ao local são por volta de 100 m (cem metros).

Figura 01: queima dos resíduos no “lixão” na
cidade de São Raimundo das Mangabeiras.
Por Reginaldo Garces Silva.

Figura 02: resíduos queimados “antigos” e
resíduos “novos” no “lixão” na cidade de São
Raimundo das Mangabeiras.
Por Reginaldo Garces Silva.

O momento seguinte foi de visitas aos rios que atravessam o município: Rio
Neves e Riacho Cachoeira-essas visitas ocorreram em alguns pontos estratégicos:
áreas públicas que os habitantes da cidade frequentam, o Balneário Cachoeira e a
“Ponte de madeira” e áreas particulares, as chácaras de alguns moradores da cidade
–, ao “lixão” municipal, ao local sede do aterro sanitário municipal e a uma área queimada na região. O registro dessas visitas foi feito através de fotografias tiradas com
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2. Riacho Cachoeira e Rio Neves

Figura 03: “Cachoeira Club”. Construções às
margens do Riacho Cachoeira.
Por Dhâmarys Aynoã Barbosa.

Figura 04: Construção de bar à beira do Rio
Neves – margem esquerda.
Por Dhâmarys Aynoã Barbosa.

3. O aterro sanitário e as queimadas
O local do aterro sanitário está vazio. A construção, se é que algum dia existiu, está
parada. O que sugere que o “lixão” da cidade ainda está longe de ser fechado.
Durante o período seco na região Sul acontecem muitas queimadas para o uso da
terra com plantio.

Figura 05: Local onde será feita a construção do
aterro sanitário na cidade de São Raimundo das
Mangabeiras
Por Debora Ribamar Macedo Ribeiro.

Figura 06: Queimada realizada no município de
São Raimundo das Mangabeiras.
Por Debora Ribamar Macedo Ribeiro.

4. Personagens, capa e trechos do gibi educativo

Figura 10: conversa entre os personagens principais.
Por Debora Ribamar Macedo Ribeiro.

De acordo com Freitas (2003, p.138) apud Leff (2000) “os problemas ambientais
são problemas eminentemente sociais, gerados e atravessados por um conjunto de
processos sociais.” Assim, percebe-se que a cidade estudada, ainda é considerada uma
cidade “pequena”, pois possui aproximadamente 18 mil habitantes e está crescendo e
de forma desordenada. De acordo com os resultados obtidos, percebem-se claramente
as construções indevidas nas margens dos rios, bem como o desmatamento da mata
ciliar, queimadas feitas de formas aleatórias e depósito de lixo de irregular.
Em se tratando das queimadas, Miranda (2000) relata que a fumaça e a fuligem causam sérios problemas. Além de diminuir a qualidade do ar, provocam doenças respiratórias, como asma e rinite, atingindo, principalmente, crianças e idosos.
Às margens das rodovias, podem diminuir a visibilidade dos motoristas e provocar
acidentes graves.
Quando levamos o gibi para aos alunos e para os profissionais da escola citada, a aceitação, a receptividade ao material e o entendimento das questões tratadas
foram muito positivas. Mas, analisando ao final o gibi, observou-se que ele poderia
tornar-se mais completo abordando o “lixão” que foi totalmente esquecido e, quem
sabe, mostrar construções no entorno do rio. Nenhum trabalho está tão bom que
não possa ser melhorado. Faltou também dar um final mais direcionado para a Luminha, a latinha de alumínio, pois é um material que pode ser reciclado e usado
como fonte de renda.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, percebemos claramente as construções
indevidas nas margens dos rios, bem como o desmatamento da mata ciliar, queimadas feitas de formas aleatórias e depósito de lixo de irregular.
Figura 08: capa para o gibi educativo.
Por Debora Ribamar Macedo Ribeiro.

Figura 09: queimada criada para o gibi educativo.
Por Debora Ribamar Macedo Ribeiro.
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A partir do diagnóstico desses problemas construímos um gibi educativo e
aplicamos o mesmo a alguns membros da comunidade IFMA – São Raimundo das
Mangabeiras.
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Quando levamos o gibi para aos alunos e para os profissionais da escola citada, a aceitação, a receptividade ao material e o entendimento das questões tratadas
foram muito positivas, assim apreendeu-se que esse é um ótimo artifício didático
para falar sobre a doença do meio ambiente na atualidade.
Desta feita, findamos este trabalho com seus objetivos atingidos e com a certeza de que muito ainda se tem por fazer nessas áreas de estudo.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o mundo vem se tornando cada vez mais urbanizado. O
Brasil, caracterizado por uma formação socioeconômica complexa e disparidades
regionais fortíssimas, tem o processo de urbanização simultâneo ao de industrialização. Como resultado da falta de planejamento, tem-se um grande contingente
de cidades descritas como desordenadas e com uma infraestrutura urbana inapta
a favorecer o bem-estar coletivo para a crescente população que se apropria/ocupa
esse espaço.
A ocupação e o domínio do território maranhense caracterizaram-se por duas
frentes de expansão distintas provenientes do litoral maranhense e do Nordeste brasileiro que, por meio de diferentes modos e meios ocupacionais, “delinearam formas
de exploração econômica e padrões de comportamento bastante característicos nos
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espaços ocupados” (CABRAL, 1992, apud ROCHA, 2015). Mas é na segunda metade do
século XX que se inicia no Maranhão um intenso crescimento populacional devido à
expansão da fronteira agrícola.
No Sul do Maranhão, o preço baixo da terra e a topografia plana da região
foram alguns dos elementos que proporcionam a emersão dessa mesorregião como
uma fronteira econômica, bem como a migração dos agricultores para a localidade.
Logo, sua ocupação foi pautada por interesses a uma politica de uso dos recursos
peculiares a essa área, objetivando direcioná-los ao mercado externo e, desde a década de 1950, a modernização da agricultura vem contribuindo com o processo de
urbanização das cidades ao desencadear novas relações campo-cidade (ELIAS, 2007
apud MOTA & PESSÔA, 2009).
Portanto, conhecer as condicionantes, assim como os fenômenos advindos
do processo em curso, é fundamental para a gestão municipal, visto que a falta de
um planejamento urbano adequado resulta em diversos e distintos problemas que,
gerados pela má ocupação do solo urbano, manifestam as desigualdades existentes
na produção espacial e, por conseguinte, na reprodução da vida, já que o lugar é base
e o produto das relações humanas.
Pensar no desenvolvimento do território municipal na atualidade requer uma
visão integradora das especificidades regionais e uma potencialização das possibilidades de inserção local no desenvolvimento nacional (MIRANDA, 2009), além de
um diálogo entre as estratégias de desenvolvimento urbano e as de políticas públicas. Logo, é primordial compreender “como os homens organizam sua sociedade no
espaço, e como a concepção e o uso que o homem faz do espaço sofrem mudanças”
(SANTOS, 1985, apud CORRÊA, 2000), reconhecendo, ademais, as questões cotidianas daqueles que habitam o território, com ênfase à maneira como eles recriam sua
territorialidade e promovendo a articulação da relação entre estrutura, processo,
função e forma (CORRÊA, 2000) para fins de compreensão da organização espacial e
da natureza histórica da cidade.

de arquivos públicos disponibilizados nos portal do IBGE e fontes estatísticas, foi
traçado o perfil da cidade no contexto urbano-regional.
Paralelamente, a pesquisa de campo teve como estratégia a aplicação de questionários e a realização de entrevistas semiestruturadas. O primeiro questionário,
destinado a uma amostra da população mangabeirense, buscou explorar o sentimento de topofilia. Já o segundo, direcionado ao setor terciário do município, teve
como objetivo abranger questões sobre a empresa e sobre a mão-de-obra ocupada.
As entrevistas foram realizadas de maneira informal com alguns dos encarregados
dos órgãos públicos responsáveis pela infraestrutura urbana do município através
de questionamentos básicos.
Em síntese, a pesquisa buscou estabelecer um diálogo entre essas três esferas
sob a justificativa de que o espaço urbano é resultado da forma como a sociedade
se organiza sobre o território. Portanto, trabalhar em conjunto com a comunidade é
fundamental para o desenvolvimento de conhecimentos coerentes à aplicação prática na resolução de problemas específicos desse espaço urbanizado e para melhoria
da qualidade das relações sociais e urbanas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
São Raimundo das Mangabeiras é um dos 20 municípios da mesorregião Sul
do Maranhão. Abrangendo cerca de 17.474 habitantes, tem sua população centrada
na zona urbana (72%). Um número expressivo dos habitantes do município é oriundo de outras cidades do Estado do Maranhão, especialmente da mesorregião Sul. A
permanência desses moradores no município está associada a fatores como a presença da família e o baixo índice de violência.
A infraestrutura do município recebeu, em linhas gerais, uma boa avaliação,
como demostrado na Tabela 1. A Figura 1, no entanto, expressa um grau de grande
insatisfação no que diz respeito à educação, saúde, empregabilidade e lazer.
Tabela 1. Avaliação qualitativa da Infraestrutura de São Raimundo das Mangabeiras, segundo os moradores do município. IFMA, 2016.

METODOLOGIA
O presente trabalho, desenvolvido com pesquisa documental, bibliográfica
e de campo, se propõe a discutir e analisar o espaço urbano e as dinâmicas desse
ambiente, tendo como cenário o município de São Raimundo das Mangabeiras, ao
respaldar-se nas técnicas e métodos conhecidos como qualitativos, sem negar, no
entanto, a importância do quantitativo utilizado como parte do método estatístico.

Aspecto/Qualidade
A
B
C
D
E
F

Excelente
15%
-

Bom
50%
50%
45%
35%
60%
55%

Regular
45%
40%
35%
35%
35%
25%

Ruim
5%
10%
20%
15%

Péssimo
15%
5%
5%

Com o objetivo de reduzir o problema a quadro de referência teórico, realizou-se levantamento bibliográfico, buscando dados referentes ao objeto de estudo
através de pesquisas específicas sobre planejamento urbano. Além disso, por meio

A - Equipamentos comerciais e de serviços no entorno dos empreendimentos; B - Acessibilidade e
localização dos principais locais utilizados para consumo de bens e serviços; C - Acessibilidade e lo-
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calização dos principais locais utilizados para lazer; D - Acessibilidade e localização dos principais locais utilizados para educação básica e ensino superior; E - Acessibilidade e localização dos principais
locais utilizados para trabalho e moradia; F - Infraestrutura interna e de serviços públicos oferecidos.

Figura 1: Pontos positivos e negativos de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
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Figura 3: Principal Fator de Instalação do Estabelecimento do Setor Terciário em
São Raimundo das Mangabeiras - MA (2016).
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É necessário destacar que o município, de acordo com as informações provenientes das entrevistas com encarregados dos órgãos públicos, não possui um Plano
Diretor (pois ainda não tem requisitos para tal), fato que explica as ambiguidades
expressas pelos informantes.
Instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, o Plano Diretor visa orientar a atividade da administração e dos administradores nas realizações públicas e particulares que interessem/afetem a coletividade (MEIRELES,
1983, p.94 apud SILVA, 2011) por intermédio das diretrizes do Estatuto da Cidade,
com a prerrogativa de estabelecer uma cidade com uma gestão democrática e realizar a ordenação e controle do uso do solo com a integração das zonas urbana e rural,
dentre outros fatores, porque “o planejamento é a preparação para a gestão futura
[...] e a gestão é a efetivação, ao menos em parte [...], das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir” (SOUZA, 2002, p.46 apud SILVA, 2011).
Em relação ao setor terciário da economia mangabeirense, é evidente que a
atividade predominante é a comercial (Figura 4). De acordo com os proprietários e
gerentes/responsáveis, os fatores que mais influenciaram na instalação desses estabelecimentos no município foram a mão-de-obra qualificada e o mercado consumidor.
Figura 2: Atividades do Setor Terciário em São Raimundo das Mangabeiras – MA.
comércio

A cidade desperta sentimentos positivos na população que a habita. Reconhece-se, todavia, a necessidade de fortalecer as relações humanas, responsáveis pelo
desenvolvimento, através do estímulo ao protagonismo local e da formulação de um
plano que reconheça os conflitos presentes na administração, uso e ocupação do
solo que beneficie a coletividade e oriente a gestão municipal.
Informações sobre o desenvolvimento, ocupação, gestão e população do município e da mesorregião Sul do Maranhão são limitadas. Atualizar os dados demográficos, econômicos e outros que caracterizam essas localidades é de fundamental
importância para o desenvolvimento futuro de pesquisas acerca desse espaço.
Além disso, verifica-se a necessidade de estabelecer um histórico da relação
campo-cidade, com ênfase na dinamicidade do espaço, visto que a mesorregião em
que o município se encontra é marcada pela atividade agrícola.
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RESUMO
O leite é um alimento completo devido sua riqueza nutricional. Sua produção

está em constante crescimento e apresenta elevada expressão econômica, principal-

mente quando administrada com práticas higiênico-sanitárias adequadas. O projeto
teve como objetivo diagnosticar o índice de conformidade das propriedades leiteiras
do município de São Raimundo das Mangabeiras-MA quanto às normas estabelecidas

pela IN nº 62/2011(MAPA). Para a classificação das propriedades adotou-se os índices

determinados no item D do Check List, a saber: Grupo 1 (76 a 100% de atendimento
dos itens), Grupo 2 (51 a 75% de atendimento dos itens) e Grupo 3 (0 a 50% de atendimento dos itens). Após as avaliações, 75,0% das propriedades foram categorizadas

no Grupo 3; 25,0% no Grupo 2 e nenhuma no Grupo 1. A faixa de variação do índice

de conformidade das propriedades avaliadas foi de 41,38 a 58,62%. As maiores respos-

tas de inconformidade foram verificadas nas condições higiênico-sanitárias durante
a ordenha. Os principais pontos críticos observados foram avaliados e serviram de
orientação para a elaboração de uma cartilha sobre Boas Práticas Agropecuárias na

Produção Leiteira. De modo geral, consideram-se necessárias ações mais intensas de
fiscalização e programas de capacitação ao produtor para que estes forneçam produtos com qualidade sanitária adequada e de acordo com as exigências legais.
Palavras-chave: Higiene; Legislação; Qualidade.
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INTRODUÇÃO
A qualidade do leite passa a ser uma constante preocupação para técnicos e
autoridades ligadas à área de saúde, principalmente no desenvolvimento e aplicação
de normas higiênico-sanitárias para que o produto final possa se enquadrar dentro
dos padrões de segurança alimentar (VIDIGAL, 2013).
Para tal fim, a Instrução Normativa (IN) nº 62 de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece condições e requisitos higiênico-sanitários mínimos para a obtenção e produção de leite (BRASIL, 2011). Nesse
novo cenário, os produtores precisam se adequar às diretrizes estabelecidas a fim de
manter a atividade uma operação segura, rentável e eficaz. A região de São Raimundo das Mangabeiras é caracterizada pela constante expansão na produção de grãos e
o crescimento de uma pecuária leiteira competitiva (IBGE, 2015). Contudo, a maioria
dos produtores ainda desconhece a legislação em vigor e muitos se colocam como
impossibilitados de atender aos padrões determinados.

os principais pontos críticos apresentados durante a prática leiteira através de um
estudo comparativo entre as condições higiênico-sanitárias das propriedades em
pesquisa com as normas determinadas pela IN n°62/2011 (MAPA).
Cartilha, palestras e visitas técnicas
Com o levantamento das condições higiênico-sanitárias e principais pontos
críticos identificados nas propriedades estudadas, desenvolveu-se uma cartilha sobre Boas Práticas Agropecuárias na Produção Leiteira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme os dados apresentados na TABELA 1, todas as propriedades estudadas apresentaram alguma irregularidade nos quatro temas analisados, contrariando
a legislação vigente (IN nº 62/2011).

Dessa forma, o projeto teve como objetivo avaliar o nível de conformidade das
propriedades quanto às normas estabelecidas pela IN nº 62/2011 (MAPA), destacando os principais pontos críticos atravessados pelos produtores na produção de leite.

O maior número de respostas de não conformidade entre as propriedades
avaliadas foi observado no tema relacionado às condições higiênico-sanitárias durante a ordenha. Todas as propriedades realizam ordenha manual, predominando
a não desinfecção das tetas antes e após a ordenha, além de terem sido verificadas
atitudes inadequadas quanto à higiene do local e dos utensílios utilizados.

METODOLOGIA

Segundo Matsubara et al. (2011), o leite obtido nessas condições apresenta
baixa qualidade microbiológica, comprometendo sua composição, durabilidade e
constitui um risco à saúde da população. Um dos principais fatores que podem influenciar a qualidade higiênica do leite está no manejo adequado dos equipamentos
utilizados na ordenha (GUERREIRO et al., 2005).

Caracterização da amostra
O estudo foi conduzido com propriedades produtoras de leite do município
de São Raimundo das Mangabeiras-MA, que possuíssem animais ordenhados regularmente e o leite fosse utilizado para consumo e/ou comercializado.

Tabela 1- Índices de conformidade, não conformidade e itens não aplicáveis apresentados após aplicação de Check List às propriedades leiteiras do município de
São Raimundo das Mangabeiras-MA

Aplicação de questionário
Foi realizado um estudo descritivo observacional com aplicação de um questionário fechado do tipo Check-List, desenvolvido de acordo com as diretrizes definidas pela Instrução Normativa (IN) n° 62/2011(MAPA). Os itens avaliados foram:
instalações e equipamentos, condições higiênico-sanitárias na ordenha, higiene do
manipulador e controle de qualidade do leite. Cada item foi composto por subitens
contendo três opções de resposta (conforme, não conforme e não aplicável).

Prop.

Tratamento dos dados
Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrônicas do Excel e sistematizados em dados percentuais de conformidade, não conformidade e itens não
aplicáveis utilizando a equação proposta por BANZATTO; KRONKA (2006). Foram
consideradas adequadas as propriedades do Grupo 1 (76 a 100% de atendimento
dos itens); com restrições, as propriedades do Grupo 2 (51 a 75% de atendimento
dos itens) e inadequadas as propriedades enquadradas no Grupo 3 (0 a 50% de atendimento dos itens). Depois de efetuada a análise de conformidade, foram avaliados
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Instalações,
Equipamentos
e Utensílios

Cond. Higiênicosanitárias na
Ordenha

Controle de
Qualidade
do Leite

Higiene do
Manipulador

TCd

TIe

TNAf

IC%g

Gh

Ca

NCb

NAc

Ca

NCb

NAc

Ca

NCb

NAc

Ca

NCb

NAc

A

2

6

30

5

6

2

1

3

6

5

1

11

13

78

49

44,83

3

B

4

6

28

4

9

0

2

2

6

6

0

11

16

78

45

48,48

3

C

3

6

29

3

8

2

1

2

7

5

1

11

12

78

49

41,38

3

D

6

4

28

5

6

2

1

2

7

5

0

12

17

78

49

58,62

2

E

3

6

29

7

6

0

0

2

8

5

1

11

15

78

48

50,00

3

F

3

6

29

4

7

2

0

2

8

5

1

11

12

78

50

42,86

3

G

6

5

27

4

7

2

1

3

6

5

1

11

16

78

46

50,00

3

H

7

3

28

3

8

2

0

3

7

5

0

12

15

78

49

51,72

2

34

42

228

35

57

12

6

19

55

41

5

90

i

∑

C – conforme; bNC – não conforme; cNA – não aplicável; dTC – total de itens conformes; eTI – total de
itens; fTNA – total de itens não aplicáveis; gIC% – índice de conformidade; hG – grupo de classificação

a
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quanto à adequação do estabelecimento; e; i∑ – somatória dos índices de conformidade, não conformidade e não aplicáveis das oito propriedades avaliadas.

A faixa de variação do índice de conformidade das propriedades avaliadas foi
de 41,38 a 58,62% (Tabela 1). Em relação ao grupo de adequação, observa-se na Figura 1 que 75% das propriedades foram consideradas inadequadas (GRUPO 3); 25%
com restrições (GRUPO 2) e nenhuma foi enquadrada como adequada (GRUPO 1).
Figura 1- Distribuição das propriedades leiteiras do município de São Raimundo
das Mangabeiras-MA conforma classificação de adequação utilizada no Check List.
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Segundo Ribeiro et al. (2000), para que os produtores de leite consigam se
manter na atividade, precisam melhorar a qualidade do leite por meio da adequação
às normas da legislação vigente, sendo assim, elaborou-se uma cartilha sobre Boas
Práticas Agropecuárias na Produção Leiteira a partir dos principais prontos críticos
apontados durante as avalições e esta foi entregue a cada produtor rural participante
da pesquisa.

CONCLUSÃO

MATSUBARA, M. T. et al. Boas práticas de ordenha para redução da contaminação
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Verifica-se que mais de 70% das propriedades produtoras de leite no município de São Raimundo das Mangabeiras-MA não se encontram em conformidade
com as normas estabelecidas pela IN nº 62/2011 (MAPA).
As maiores respostas de inconformidade frente à legislação foram observadas
nas condições higiênico-sanitárias durante a ordenha, sendo esta apontada como
um dos principais pontos críticos associados à produção de leite.
É essencial a conscientização do produtor quanto à adequação de suas propriedades às normas vigentes e, aliado a isto, proporcionar atividades de capacitação
para que eles possam conhecer e implementar as Boas Práticas Agropecuárias.
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RESUMO
O projeto Texto: ação & produção, contemplado pelo PIBIC (2015-2016), foi
executado em forma de uma pesquisa-ação, portanto, organizada em três etapas:
composição do diagnóstico – aplicação das atividades – verificação das práticas. O
público-alvo foi um grupo de alunos de uma escola da rede pública municipal de São
Raimundo das Mangabeiras, no estado do Maranhão. Os instrumentos utilizados na
primeira etapa foram entrevistas, questionários e produções textuais. Por meio dos
dados coletados no diagnóstico foi possível traçar um perfil da turma e verificar os
níveis de escrita dos alunos. Na segunda etapa deu-se início à aplicação das práticas
balizadas no quadro teórico da pesquisa – o Interacionismo sociodiscursivo (ISD) e a
abordagem dos gêneros textuais em sala de aula de Schneuwly e Dolz. O gênero textual abordado foi a Biografia. Apresentou-se o gênero textual em diferentes suportes,
a fim de conduzir os estudantes à análise, exploração e familiarização com a estrutura e o vocabulário do gênero. Os sujeitos da pesquisa receberam orientação nas
etapas de planejamento, escrita, revisão e reformulação /reescrita para a produção
do texto. Na comparação das médias da produção inicial com as da produção final,
verificou-se uma elevação, o que se destacou como fator positivo. Espera-se ter conseguido ressaltar a importância da mediação de ações de linguagem na escola que
promovam o desenvolvimento social e humano dos aprendizes.
Palavras- chave: escrita; pesquisa-ação; Interacionismo sociodiscursivo.

INTRODUÇÃO
A pesquisa Texto: ação & produção se insere na área de Linguística, Letras e
Artes e teve como foco o desenvolvimento da linguagem escrita. A inquietação que
fomentou a pesquisa ocorreu com base nos baixos índices de letramento observados
entre boa parte dos alunos ingressantes no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus São Raimundo das Mangabeiras. A partir disso,
nasceu a ideia da elaboração de um projeto que focasse na superação/ amenização
dessas dificuldades, em particular na expressão escrita, por meio da aplicação de
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pressupostos teórico-metodológicos que aventam novas propostas para o ensino de
línguas. As ações foram estruturadas no quadro do Interacionismo sociodiscursivo
(ISD). Segundo Bronckart (2004), principal representante dessa teoria, as práticas
pedagógicas para o ensino de línguas devem formar o aluno para maestria em relação aos modelos preexistentes e também, progressivamente, explorando a reflexividade dos alunos, desenvolver suas capacidades de deslocamento de transformação
dos modelos adquiridos. No contexto escolar, é preciso que os professores deem aos
seus alunos mais do que “competências de linguagem”, insights sobre como a linguagem possibilita ou impede a inserção social (MOTA-ROTH, 2005, p.160).

METODOLOGIA
Foram os sujeitos da pesquisa, 26 alunos e uma professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de São Raimundo
das Mangabeiras. Na composição do diagnóstico, os instrumentos utilizados foram:
entrevista com a professora de Língua Portuguesa; questionários; produção textual
com o tema “Alguém muito especial para mim”. Utilizou-se uma entrevista semiestruturada, seguindo um roteiro previamente estabelecido. Os questionários estiveram compostos por dez questões elaboradas com base no quadro teórico da pesquisa. A produção inicial foi o instrumento mais relevante nessa etapa, por revelar com
clareza os níveis de escrita dos participantes.
As atividades com o gênero biografia foram desenvolvidas em forma de uma
sequência didática: “Um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira
sistemática em torno de um gênero textual oral e escrito” (SCHNEUWLY e DOLZ,
2013). Na etapa de aplicação das atividades se apresentou a proposta de produção
textual, com orientação para o desenvolvimento das ideias e como oportunidade de
se comunicar para uma audiência real. Os alunos receberam orientação individual.
Cada um dos participantes foi guiado a perceber todos os pontos que precisariam ser
corrigidos e/ou melhorados. Os alunos que cumpriram todas as etapas reescreveram
seus textos nas folhas de redação e tiveram esses textos digitalizados e organizados
numa coletânea, entregue no evento de encerramento das atividades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A entrevista concedida pela professora foi importante para conhecer as práticas já desenvolvidas por ela, e comparar com as ideias que o projeto pretendia aplicar. A professora Rosana1 relatou os principais problemas do seu cotidiano: a falta
de interesse dos alunos, a preguiça, não realização das atividades e desmotivação.
Segundo a professora, os alunos apresentavam muita dificuldade na compreensão
1 Nome fictício para garantir a confidencialidade dos dados.
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e interpretação, o que incidia diretamente na produção de textos, tanto orais como
escritos. Ela apontou como fatores concorrentes para esses baixos níveis: problemas
no contexto familiar; conciliação entre trabalho e estudo; falta de uma boa base e a
ausência do hábito de leitura.
Por meio dos questionários foi possível depreender que:
•

Os alunos associam a prática de produção de textos na escola, apenas à
disciplina de Língua Portuguesa;

•

Apesar de considerarem a tarefa da escrita complexa reconhecem a importância de praticar;

•

Nenhum dos entrevistados se avaliou como um excelente escrevente. O
maior percentual se avaliou como regular;

•

A atividade da escrita foi avaliada por 72% como sendo um “pouco difícil”,
o que nos induz a crer que apesar de terem dificuldades consideram um
obstáculo superável;

•

100% dos entrevistados relacionam a prática de produção de texto ao
desenvolvimento social e humano;

•

A maior parte se preocupa mais com a forma (normas gramaticais) do que
com o conteúdo, não planeja a escrita e não consegue avaliar o que produz.

A produção inicial feita sob o tema “Alguém muito especial para mim” apresentou as seguintes médias:
Médias obtidas na produção inicial
Insuficiente
Regular
Bom
Muito Bom

38%
27%
35%
0%

Quadro 1: Médias da produção inicial.

Por meio da produção inicial é que se define o ponto em que o mediador poderá
intervir melhor e os caminhos que os alunos ainda terão que percorrer. Dois aspectos de destaque observados na produção inicial foram: a) o critério que apresentou
o maior número de erros foi Ortografia, o que demonstra dificuldades em escrever
corretamente as palavras; b) nenhuma das produções apresentou desvio no critério
Adequação ao Tema, todos os participantes compreenderam bem a proposta.
Quando questionados se conheciam ou não, o gênero BIOGRAFIA, as respostas foram:
41

Identificação do gênero textual

SIM
NÃO
Não responderam

0
18
9

Quadro2: identificação do gênero textual.

As médias obtidas foram calculadas da seguinte forma: 0 a 04 erros = MUITO
BOM; 05 a 07 erros = BOM; 08 a 10 erros = REGULAR; 11 erros ou mais: INSUFICIENTE.
E os resultados foram:
Médias obtidas na produção final
Insuficiente
0%
Regular
67%
Bom
25%
Muito Bom
8%
Quadro 3: Médias da produção final.

O gráfico apresentado abaixo apresenta uma comparação das médias da produção inicial com as médias da produção final. Por meios dos dados apresentados
pôde- se inferir que houve avanços significativos, em especial, entre os alunos que
obtiveram as menores médias na produção inicial.

As atividades da pesquisa encerram-se, com a convicção da importância da
mediação baseada em ações didáticas bem planejadas e bem fundamentadas. Ver
a rejeição dos participantes ser substituída pela demonstração de interesse e solicitação de auxílio dos pesquisadores representou um passo muito importante. Outro
fator de destaque é o da não ocorrência de produções com média insuficiente na
produção final. Como pontos negativos destacam-se a permanência das menores
médias entre os mesmos participantes e a descontinuidade no acompanhamento
dos participantes no período de transição de um ano para o outro.
Não tivemos como objetivo apresentar uma receita milagrosa para sanar todas as dificuldades dos alunos. O objetivo foi sim, o de favorecer a habilidade em
se expressar por meio da língua, apresentando meios/ estratégias que os ajudem a
organizar as suas ideias, planejar os seus textos e perceber que uma boa escrita se
constrói pela prática. E principalmente, almejou-se trabalhar com a escrita numa
perspectiva social, conscientizando-os de que as ações de linguagem permeiam o
mundo e vão além da sala de aula.
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CONCLUSÕES
Frente ao desafio que a pesquisa representou foi possível superar alguns obstáculos, mas ficam ainda muitas lacunas a serem preenchidas. As práticas com foco
no letramento precisam ser conduzidas de forma contínua em contextos como esse
em que atuamos, caracterizado por alunos com tantas limitações.
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RESUMO
O presente trabalho visa lançar luz sobre o debate entre história, literatura
e memória, tomando como objeto de estudo o romance “Um rio chamado tempo,
uma casa chamada terra” (2003), de um dos mais expressivos escritores da atualidade, o moçambicano Mia Couto. Ao nos debruçarmos mais atentamente sobre essa
narrativa literária, é possível perceber as contradições da contemporaneidade, sobretudo das sociedades africanas que sofreram com a violência da experiência colonial e precisaram aprender a sobreviver com as marcas irreversíveis deixadas pelo
passado. Desse modo, optarmos pelo exame do lugar da memória como espaço de
resistência, de luta contra as fissuras deixadas pelo processo de assimilação do mundo do colonizador.
Palavras-chave: Narrativa. Literatura Africana. História da África.

INTRODUÇÃO
O escritor moçambicano Antônio Emílio Leite, conhecido mundialmente
como Mia Couto, nasceu na cidade de Beira, em 1955. Descendente de pais portugueses, criou-se numa zona popular da cidade, espaço marcado pela convivência
de culturas heterogêneas, fato que, mais tarde, refletirá significativamente em sua
literatura, sobretudo no que toca à construção espacial presente em suas narrativas.
Couto é considerado um dos grandes expoentes não só das literaturas africanas de
língua portuguesa, mas também da literatura mundial.
Os inúmeros prêmios que recebeu e a publicação de seus livros em diversas
línguas e países lhe renderam um lugar de destaque nos estudos sobre a África, pois
coube à geração de escritores da qual faz parte o papel de alertar as consciências para
o fato de que as feridas do passado colonial poderiam emergir a qualquer momen44

45

to como fantasmas e assombrar a ideia de nação que se almejava construir (SECO,
2006).
O embate entre tradição e modernidade é uma característica marcante de sua
produção literária, bem como da recente literatura dos países africanos arruinados
pelo Colonialismo. Angola, Cabo Verde e Moçambique emergem como territórios
tragicamente atravessados por esse antagonismo, fruto das contradições que surgem
na tentativa de construção identitária dessas nações no período pós-independência.
Em Moçambique o processo de emancipação vivenciado em 1975 lançou o
país na necessidade de resistir à dominação colonial e ao mesmo tempo afirmar a
nacionalidade africana através de um movimento nacionalista marxista de caráter
militar. Os estágios prolongados de guerra civil que sucederam a luta pela independência cessaram em 1992, com o apoio da Igreja Católica. Após 27 anos de guerra,
o que restou foi um país devastado, uma população esfomeada vivendo de ajudas
distribuídas pela comunidade internacional.

tanto o debate em torno da construção da identidade africana nos territórios pós
colonização quanto a figura do escritor africano em seu papel na construção do saber. Sobre o papel do escritor africano no mundo, Mia Couto diz que a possibilidade
de um novo futuro para Moçambique está ligada à ultrapassagem do atraso causado
pela incapacidade de geração de “um pensamento produtivo, ousado e inovador”,
capaz de retirar o país do que chama de “quintal da História” (VENTURA, 2014).
A partir da análise da presente obra, podemos observar a forma como Mia
Couto metaforicamente converte o rio em um espaço que demarca a passagem do
tempo, modificando e sendo modificado por ele; a casa em nação, um espaço que
convive com a modernidade e a tradição (DAVERNI, 2011). Ambos evidenciando o
desejo e os limites que permeiam o processo de reconstrução de Moçambique e de
seu povo ao tentarem reconstruir sua história, haja vista os traumas deixados pela
nefasta colonização portuguesa que lançou os territórios africanos em campos minados onde milhões de fantasmas perambulam em busca de um lugar e de uma identidade cultural, étnica e racial que freasse os preconceitos e as desigualdades sociais.

A Moçambique que Mia Couto retrata é marcada pelo acentuado estado de
miséria, de fome e de corrupção; por uma infinidade de refugiados que se amparam
em lugar nenhum; pelas diferenças culturais de seu país que coexistem multifacetadas e entrelaçadas; por sujeitos sem rostos com identidades flutuantes; por emigrados dispersos e deslocados de suas culturas de origem; por um território onde
coabitam diferentes culturas que convivem com a ambivalência de viver alicerçado
na tradição e no mundo globalizado.

Desse modo, seria importante compreender como a Literatura Africana mais
recente dialoga com a história do Pós-Colonialismo em África Portuguesa, dando
ênfase à relação entre História e Literatura, e da memória como espaço de resistência; bem como relacionar a narrativa de Mia Couto com as ideias que têm tentado
entender nossa contemporaneidade, em especial os espaços colonizados.

Inicialmente escolhemos como objeto de análise “O Último voo do flamingo”
(2000) e “Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra” (2003) por notarmos que
essas duas produções são testemunhos importantes do contexto pós-independência
em Moçambique e por se tratarem de narrativas que lançam luz sobre o lugar da memória como espaço de reconstrução da Nação através de seus destroços do passado.
Todavia, no decorrer da pesquisa, decidimos delimitar melhor nosso objeto de estudo em virtude do pouco tempo para uma leitura mais minuciosa e da complexidade
que envolve a tessitura das duas narrativas. Com base nisso, “Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra” foi escolhido para embasar nossa pesquisa.

METODOLOGIA

Esse romance investiga o universo das memórias de Mariano, um jovem urbanizado e europeizado que após um longo período de afastamento retorna para a pequena Luar do Chão, local de seu nascimento, para o funeral de seu avô. No decorrer
da leitura, acompanhamos o lugar de estrangeiro que ele ocupa em sua própria terra,
preso às tradições familiares que o obrigam a comandar as cerimônias fúnebres do
patriarca da família, também chamado Mariano. Envolto em um universo de intrigas
e segredos familiares que vão se revelando no decorrer da narrativa, Mariano é tecido
em meio a inúmeros antagonismos: tradição/modernidade, cultura europeia/tradições africanas, lembrar/esquecer, passado/presente. Polaridades que atravessam
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Ao tomarmos como procedimento metodológico os caminhos trilhados pela
micro-história, em se tratando da dimensão narrativa da história e da grande utilização que essa corrente tem feito de textos literários como fonte para os estudos
históricos, fomos buscar métodos de interpretação e de narrativa que nos permitam
situar na obra literária o entrecruzamento e as tensões entre o pequeno e o grande,
entre o social e o cultural.
Para alcançarmos os objetivos propostos nesse projeto, optamos por seguir
dois direcionamentos no decorrer da pesquisa: na primeira etapa da pesquisa tivemos dois direcionamentos: 1. Fazer um levantamento e tratamento das fontes que
elucidem nuances sobre o contexto histórico que serve de cenário para o romance
“Um rio chamado tempo...”; 2. Compreender a importância e o lugar de Mia Couto
na recente Literatura Africana de Colonização Portuguesa, dando ênfase à fortuna
crítica de Mia Couto.
Nesse sentido, iniciamos um tratamento exaustivo nas fontes arroladas: teses e dissertações de diferentes programas de pós-graduação nacionais, entrevistas
concedidas à redes de televisão, reportagens e grupos de discussão em várias redes
sociais etc.
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Na segunda etapa da pesquisa, iniciamos a leitura e interpretação dos referenciais teóricos, tais como: o estudo sobre a memória e a relação entre as narrativas
literárias e a produção do conhecimento histórico, bem como buscamos relacionar a
discussão teórica com a composição ficcional do romance.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Um enorme campo teórico se abre quando adentramos o debate entre história e literatura. Nessa pesquisa optamos pela análise micro-histórica e como tal
compreendemos que os estudos literários e historiográficos se aproximam pela textualidade. De acordo com Zeloí Aparecida Martins Santos,
“O historiador, nessa perspectiva, reconstrói os acontecimentos das histórias
vividas, informando aos seus leitores o esquema interpretativo no qual se
descortina o passado vivido, demonstrando conjuntamente os seus procedimentos narrativos e os recursos metodológicos e teóricos empregados, dando
possibilidade de reconhecer que as novas abordagens e objetos de estudos
utilizados revelam a diversidade de leituras possíveis e, portanto, diversas
formas diferentes de escrita, complementares entre si” (SANTOS, 2000, p.02).

Portanto, nesta pesquisa as fontes literárias constituem-se em documentos
privilegiados para o campo da história, por reunirem as questões de um tempo, as
marcas de um povo e de lugares em temporalidades múltiplas. As narrativas literárias
registram os aspectos conflituosos do campo social no qual estão inseridas, o que as
tornam constituidoras e constituintes do espaço cultural do qual fazem parte. Assim
sendo, a literatura aqui será analisada como registro, leitura e interpretação, pois revela a historicidade das experiências de invenção e construção de uma sociedade.
Ademais, este trabalho também dialoga com autores que se consagraram como
representantes das “teorias” pós-coloniais, a exemplo de Edward Said, Homi Bhabha
e Stuart Hall, quando eles refletem sobre o conceito de pós-colonial, sobretudo sobre
as ambivalências da pós-modernidade e os “entre-lugares” que se formam nesses espaços marcados pelo trânsito cultural. O chamado mundo pós-colonial se refere aos
países que após a segunda guerra mundial buscaram seus processos e emancipação
e tiveram que lidar com os entraves do passado colonial e a superação através da
construção de uma nova nação. Logo, o termo pós- colonialismo abrange:
“...todas as estratégias discursivas e performativas (criativas, críticas e teóricas) que frustram a visão colonial, incluindo, obviamente, a época colonial;
o termo é passível de englobar além dos escritos provenientes das ex-colónias da Europa, o conjunto de práticas discursivas, em que predomina a resistência às ideologias colonialistas, implicando um alargamento do corpus,
capaz de incluir outra textualidade que não apenas das literaturas emergentes, como o caso de textos literários da ex-metrópole, reveladores de sentidos críticos sobre o colonialismo”(LEITE, 2013, p.03).
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Nesta pesquisa nos debruçamos sobre parte da chamada África lusófona, território esse que vivenciou uma guerra colonial, que atrasou quinze anos as independências políticas em relação às colônias britânicas e teve regimes posteriores de
caráter socialista. Mia Couto aparece como expoente entre os intelectuais que transitam entre duas referências culturais, europeia e africana, sem pertencer de fato a
nenhuma das duas. Esse é o lugar do intelectual diaspórico, o de ocupar um lugar
fronteiriço que “exige o reencontro com o novo, que não retorna mais ao passado,
mas o renova, inova e interrompe a atuação do presente” (MAQUEA, 2007, p.43).
No que tange aos resultados obtidos com essa pesquisa, podemos destacar
que este estudo oportunizou o contato da discente com a Literatura Africana através da obra de Mia Couto; permitindo um maior entendimento sobre a História da
África; possibilitando o envolvimento da discente na compreensão do texto literário como processo que a levará a perceber que a literatura não se esgota no texto e
sim, completa-se no ato de leitura. Além disso, é possível observar a forma positiva
como o projeto tem influenciado a aluna envolvida na pesquisa, tanto por estar contribuindo significativamente para o desenvolvimento de sua consciência literária
quanto por uma compreensão mais alargada e crítica da cultura africana.

CONCLUSÕES
“Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra” (2003) é uma narrativa que
lança luz sobre o lugar da memória como espaço de reconstrução da nação através
de seus destroços do passado. O relato que investiga o universo das memórias de
Mariano oferece um rico quadro da história dos países africanos de colonização portuguesa, nos fazendo conhecer a história de Moçambique e a de sua sociedade, obrigada a se afastar de seus valores tradicionais para assimilar a cultura do colonizador.
Assim, foi possível constatar que, em meio ao conflito tradição/modernidade,
o protagonista reconfigurou sua história – através de suas memórias atreladas às de
seus familiares e amigos – na busca de um bem comum: a reestruturação da Ilha de
Luar-do-Chão e a preservação da identidade de seu povo. A Ilha de Luar-do-chão é
a representação da própria África, em especial das ex-colônias africanas, que emergem como territórios em estado de abandono após a independência, como espaço
de embates identitários e como lugar de luta de uma sociedade que, mesmo após a
independência, quer se libertar dos laços coloniais.
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RESUMO
Foram investigados nesta pesquisa: a relação existente entre profissional e
mercado de trabalho e dados relacionados à continuidade dos estudos pós-formação
técnica. O objetivo desta pesquisa foi construir uma base de dados para a instituição
formadora (IFMA-Campus Timon), a respeito dos alunos egressos, considerando a
continuidade de seus estudos e a relação encontrada entre aluno/empresa. Os métodos utilizados foram: pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários orientados. O
universo da pesquisa foi 116 egressos, dos quais 50 se disponibilizaram a responder ao
questionário. Dados relacionados à empregabilidade e a continuidade dos estudos foram tabulados em porcentagem, demonstrando o seguinte resultado: a turma de Vendas, modalidade subsequente, obteve 16 egressos; a turma de Comércio, modalidade
subsequente, 5 egressos; a turma de Vendas, modalidade integrado, 17 egressos; e, a
turma de Eletroeletrônica, modalidade integrado, 12 egressos, o que corresponde, respectivamente, a 37,5%, 40%, 35,3%, 67% dos alunos que entraram no Instituto e estão
atuando no mercdo de trabalho. Em relação à continuidade dos estudos pós formação
técnica 62% ingressou no Nível Superior, e apenas 16% deles considera que exista uma
relação total entre seu Curso Técnico e o Superior. Através dos dados obtidos, conclui-se que o IFMA Timon tem cumprido sua função social, uma vez que os egressos de
todos os cursos têm ingressado no mercado de trabalho, com destaque maior para a
área de Eletroeletrônica (67%). Esse dado aponta a necessidade da continuidade da
oferta de vagas nos próximos seletivos para esta área. Quanto à continuidade dos estudos, conclui-se que a grande maioria, ou seja, 84% usam o IFMA apenas como trampolim para ingresso no Ensino Superior, porém em áreas diferentes da formação técnica,
acontecendo em poucos casos, a verticalização.
Palavras-chave: Egresso. Mercado de trabalho. Verticalização.
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INTRODUÇÃO
A profissionalização integra um processo educacional que deve ser subsidiado
por políticas públicas e exerce sua relevância no fato de assegurar condições para a
inclusão social do egresso por meio do trabalho. Dessa forma, os egressos constituem
um papel importante na construção e solidificação da instituição, podendo fornecer
informações, que ajudem a reformular a grade curricular dos cursos técnicos.
Esta pesquisa justifica-se, pela escassez de informações, sobre a realidade em
que se encontram os egressos dos cursos técnicos (integrados e subsequentes) do
IFMA, Campus Timon, evidenciando a relevância social de sua formação e a obtenção da formação na vida do egresso.
Sendo assim, esta pesquisa buscou construir uma base de dados para a instituição formadora a respeito dos alunos egressos, considerando a continuidade de
seus estudos e a realidade encontrada entre aluno/empresa.

Decidimos reunir as informações a serem coletadas em um roteiro de perguntas formulando assim um questionário orientado. O mesmo apresenta perguntas
abertas e fechadas, e o pesquisador orienta o respondente. O questionário foi então
dividido em três tópicos:
Inserção no Curso Técnico;
Mercado de trabalho;
Estudos pós-formação técnica.
Dessa forma, facilitamos além da organização dos dados coletados, sua tabulação. Segundo Matias-Pereira (2012, p. 91) “o instrumento de coleta de dados escolhido deverá proporcionar uma interação efetiva entre você, o informante e a pesquisa que está sendo realizada.”

RESULTADOS E DISCUSSÃO

METODOLOGIA
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa na
Universidade Federal do Maranhão com o número CAAE 45919415.7.0000.5087.
Para reunir as informações necessárias acerca da motivação que levou o egresso a escolher o curso em que se formou, bem como a escolha da instituição formadora, as relações existentes entre profissional e mercado de trabalho, além de dados
relacionados à continuidade dos estudos pós-formação técnica, utilizamos informações obtidas através de pesquisas bibliográficas e aplicamos questionários orientados com os egressos, em um universo de pesquisa de 116 respondentes, 50 destes se
disponibilizaram a responder ao questionário.
A tabela 1 apresenta a quantidade de egressos por curso técnico e a porcentagem de egressos que se disponibilizaram a responder ao questionário orientado.
Tabela 1 - Relação de egressos e questionários aplicados.
Curso

Egressos

Vendas (Subsequente - concludentes em 2012)
Comércio (Subsequente- concludentes em 2012)
Vendas (integrado - concludentes 2014)
Eletroeletrônica (integrado - concludentes 2014)
Total de participantes da pesquisa

23
18
40
35
116

Participantes
da pesquisa
16 (69%)
5 (28%)
17 (43%)
12 (34%)
50 (43,10 %)

O acompanhamento dos egressos consiste em uma avaliação do curso ofertado aos olhos do egresso, pois as teorias absorvidas durante sua formação serão
colocadas em prática em sua maioria após sua saída da instituição.
Inserção no curso técnico
A inserção em um curso profissionalizante abrange diversos aspectos, que vai
desde a procura por emprego, até a afinidade com a área. Levando em consideração
esses aspectos, procuramos entender o que levou o egresso a escolher o curso técnico em que se formou, bem como a motivação que o levou a escolher o IFMA como
instituição formadora.
Nas turmas que se formaram na forma subsequente a motivação para a escolha do curso se deu mais por conta da necessidade de inserção no mercado de
trabalho. Já nas turmas na forma integrada, a indicação por membro da família, e
afinidade pela área foram motivações mais relevantes. Segundo Moura (2010, p. 882)
“os cursos técnicos subsequentes podem contribuir para melhorar as condições de
inserção social, política, cultural e econômica desses brasileiros.”

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A motivação que levou os egressos das quatro turmas pesquisadas, na escolha
do IFMA como instituição formadora considerando cinco possíveis respostas: escola
de qualidade, escola perto de casa, sempre quis estudar numa escola federal, queria
uma formação técnica antes de ingressar no Nível Superior e outra opção. Os egressos declararam como principal motivação para estudarem no IFMA, por considerarem-no como uma escola de qualidade.
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Mercado de trabalho
Quanto ao mercado de trabalho, podemos observar na tabela 2 a quantidade
de egressos empregados, desempregados ou em busca de emprego, por curso técnico.

O gráfico 1 apresenta a porcentagem de egressos das turmas de Vendas (subsequente), Comércio (subsequente) e Vendas (integrado) e Eletroeletrônica (integrado) que cursaram ou estão cursando o Nível Superior.
Gráfico 1 - Egressos que cursaram ou estão cursando nível superior.

Tabela 2 – Porcentagem dos egressos dos Cursos de Vendas (subsequente), Comércio (subsequente), Vendas (integrado) e Eletroeletrônica(integrado), quanto à
empregabilidade
Em relação ao mercado de trabalho, em que situação
você se encontra?
VENDAS (SUBSEQUENTE)
Empregado
Desempregado
Em busca de emprego
COMÉRCIO (SUBSEQUENTE)
Empregado
Desempregado
Em busca de emprego
VENDAS (INTEGRADO)
Empregado
Desempregado
Em busca de emprego
ELETROELETRÔNICA (INTEGRADO)
Empregado
Desempregado
Em busca de emprego

19, 38%

%
16 respondentes
37,5
25,0
37,5
5 respondentes
40
0
60
17 respondentes
35,3
29,4
35,3
12 respondentes
67
8
25

31, 62%

Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Com 62% de egressos cursando o Nível Superior, notamos que a busca por
qualificação se reflete positivamente.
No gráfico 2, encontram-se dados relacionados à opinião dos alunos que estão
cursando o Nível Superior1 a respeito da verticalização em relação ao Curso Técnico,
no sentido de verificar se eles apresentam uma relação total, parcial ou indiferente.
Gráfico 2 - Relação do nível superior com a formação técnica.

12,
39%

5, 16%
Totalmente
Parcialmete

14,
45%

Indiferente

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Observamos então que entre os egressos participantes da pesquisa a quantidade de alunos empregados, os que estão em busca de emprego e os desempregados
nas quatro turmas pesquisadas é bem variável. Porém, em todas as turmas existem
egressos inseridos no mercado de trabalho, destacando-se a turma de Eletroletrôcina com 67% dos egressos empregados.

Sim

Observamos ainda que dos egressos que estão cursando o Nível Superior, apenas 16% considera que existe uma total relação de sua formação técnica com o Nível
Superior em que ingressou, demonstrando um ponto negativo acerca do interesse na
verticalização dos estudos na mesma área da formação técnica.

CONCLUSÕES

3. Estudos pós-formação técnica
O profissional formado também foi avaliado no que diz respeito à continuidade de seus estudos, tendo em vista que atualmente o mundo passa por uma intensa
procura por qualificação, em que o profissional precisa se destacar no meio do mercado de trabalho competitivo, assegurando seu sucesso profissional através da busca
por mais conhecimentos.
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Conclui-se que nas turmas de Vendas e Comércio (subsequente), em que encontramos alunos que já concluíram o Ensino Médio, a motivação que os levou a escolher
tal curso foi uma proposta de emprego na área. As turmas de Vendas e Eletroeletrônica
(integrado) a motivação advém, em sua maioria, de uma interferência familiar.
1

Apenas 31 egressos responderam a esta pergunta, ou seja, apenas os egressos dos cursos técnicos
que hoje se encontram cursando o Ensino Superior.
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Na escolha do IFMA como instituição formadora, constatou-se que o egresso
escolhe o IFMA, por ser uma escola de qualidade, cumpridora assim de seu papel
social, formar os melhores profissionais do Maranhão.
Através dos dados obtidos, conclui-se que o IFMA Timon tem cumprido sua
função social, uma vez que seus egressos de todos os cursos têm ingressado no mercado de trabalho, com destaque maior para a área de Eletroeletrônica (67%). Este
dado aponta a necessidade da continuidade da oferta de vagas nos próximos seletivos para esta área. Quanto à continuidade dos estudos, conclui-se que a grande
maioria, ou seja, 84%, usam o IFMA apenas como trampolim para ingressar no Ensino Superior, porém em áreas diferentes da formação técnica, acontecendo em poucos casos, a verticalização.
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O Curimatá (Prochilodus sp.) é uma espécie de ampla distribuição geográfica,
pertencente à ictiofauna brasileira e apresenta alta prolificidade, crescimento rápido,
elevada rusticidade e é servindo como fonte de alimento para as espécies de peixes
predadores e bastante apreciado na culinária piauiense e maranhense. Estudos sobre a dinâmica da reprodução de curimatá, utilizando indicadores como o índice gonadossomático e hepatossomático já estão sendo desenvolvidos com a participação
efetiva de pesquisadores da área biológica e da reprodução animal no IFMA Campus
Timon com apoio do CNPq, FAPEMA, IFMA e IBAMA. Dessa forma, esta pesquisa
buscou contribuir com o fornecimento de informações acerca da morfofisiologia da
reprodução desta espécie. Para isto, foram utilizados 12 espécimes de curimatãs adquiridos de criadouros desconhecidos. Estes foram dissecados, mensurados quanto
ao peso e tamanho, bem como suas gônadas. Os dados foram catalogados e registrados para análise estatística. Nossos resultados não foram suficientes diante da escassez em feiras da capital. Assim, verificamos que, no mês de junho, obtivemos animais
relativamente grandes em tamanho, peso e altura e portanto com gônadas maiores
que no mês posterior. Isso nos remete a uma grande dúvida acerca do crescimento
destas gônadas. Estas deveriam, de acordo com a literatura, estar aumentando de
tamanho. O que não foi observado em nosso experimento.
Palavras-Chave: Curimatá. Morfologia. Reprodução.

INTRODUÇÃO
O curimatá também é conhecido como curimatã, curimbatá ou papa-terra, é
uma das espécies do gênero Prochilodus que possui ampla distribuição nas principais
bacias hidrográficas da América do Sul, principalmente do Brasil (REIS et al., 2003).
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É uma espécie de fácil reprodução em cativeiro, apesar de não apresentar desova natural nos tanques de cultivo por não desovar naturalmente em águas paradas.
Assim como ocorre na natureza, em condições de cativeiro, a idade ou tamanho da
primeira maturação gonadal varia conforme a espécie. Estando as matrizes prontas
para a reprodução, o que nas fêmeas caracteriza-se pelo ventre volumoso, abaulado
e macio, a desova pode ser conseguida facilmente por meio da indução hormonal
(Proença; Bitencourt, 1994).
A maioria das espécies de peixes tropicais e subtropicais de água doce desova
durante a estação chuvosa, quando a prole tem maiores chances de sobrevivência
nas águas turvas de fluxo rápido (Murgas et al., 2009). O Índice Gonadossomático
(IGS) foi considerado um bom indicador do período reprodutivo da espécie Prochilodus brevis (Nascimento et al., 2012). A desova ocorre no período da estação chuvosa, o que exige das fêmeas uma harmonização perfeita entre as suas condições fisiológicas com as do ambiente, pois só assim, o processo de desenvolvimento folicular
e desova ocorrerão satisfatoriamente (Costa et al. 2012).
As fêmeas da espécies Prochilodius brevis apresentam valores de comprimento total e peso maior do que os machos. (Nascimento et al., 2012). A desova ocorre
no período da estação chuvosa, o que exige das fêmeas uma harmonização perfeita
entre as suas condições fisiológicas com as do ambiente, pois só assim, o processo de
desenvolvimento folicular e desova ocorrerão satisfatoriamente (Costa et al., 2012).
O conhecimento de características morfohistológicas de estruturas das gônadas constitui uma etapa básica e primordial para a compreensão de reprodução natural de peixes brasileiros. O conhecimento dessas características reprodutivas fornece
subsídios para a determinação de procedimentos que permitem a maturação gonadal
em cativeiro, sendo assim possível a indução de desova (Crepaldi et al., 2006).

será submetido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA-MA) para a devida autorização. Foram utilizados, neste experimento, 3
animais (machos) em idades diferentes realizadas no período de agosto, setembro,
outubro e novembro de 2015 e março, abril, maio e junho de 2016. Os animais foram
adquiridos em feiras da região, provenientes de criatórios desconhecidos.
Após a realização da biometria do animal, foi determinado a morfometria das
gônadas. Registros relativos aos aspectos macroscópicos (tamanho, a disposição dos
testículos em relação à cavidade abdominal, a coloração, a transparência e o grau
de irrigação sangüínea superficial) para o acompanhamento da maturação gonadal
foram tomados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste experimento foram coletados gônadas de 12 animais em somente dois
meses. Percebemos a escassez de material ao longo do ano. Nossa proposta era de
24 animais avaliados. Porém, todas as vezes que nos dirigimos ao ponto de coleta
(feiras), não encontrávamos animais. Estes eram recebidos por feirantes de diferentes criadouros no País. Tivemos, portanto, muitas dificuldades para conseguirmos
material durante o ano desta proposta.
Ressaltamos que estas dificuldades vêm acontecendo desde 2012, quando iniciamos nossos estudos, e por este motivo ainda não conseguimos dados suficientes
para concluirmos nossas pesquisas. Esta é uma linha de pesquisa ainda em andamento, por tal motivo.

As variáveis do comportamento reprodutivo espelham a adaptação de determinado organismo às dificuldades impostas pelo meio ambiente e podem ser usadas como base para mecanismos de manutenção dos estoques. Assim, informações
acerca dos processos reprodutivos são importantes e necessárias para subsidiar
ações de manejo e conservação de espécies (Marques et al., 2000).

Assim, nossos dados, ainda que não suficientes, nos permitiram entender que
no mês de junho, obtivemos animais relativamente grandes em tamanho, peso e altura e portanto com gônadas maiores que no mês posterior. Isso nos remete a uma
grande dúvida acerca do crescimento destas gônadas. Estas deveriam, de acordo com
a literatura, estar aumentando de tamanho. O que não foi observado em nosso experimento. Isto pode ter ocorrido em função dos animais não serem provenientes do
mesmo criadouro e por desconhecermos os métodos de tratamento para os animais.

O conhecimento biológico é fundamental para a conservação, manejo e exploração das espécies animais. No caso dos peixes o potencial de cultivo, o valor como
recurso natural, a exploração irracional e a degradação de seus ambientes tornam
urgente e imprescindível esse conhecimento (Takahashi, 2006).

As tabelas 1 e 2 se referem a dados biométricos dos animais. Observamos portanto, que os animais do mês de junho eram maiores dos que os do mês de agosto.
Assim como as tabelas 3 e 4, que se referem à gônadas, também mostraram resultados de decréscimo do mês de junho para o mês de julho.

METODOLOGIA
Este experimento foi submetido ao Comitê de Ética para pesquisa (CEEA-UFPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e também

No processo de maturação gonadal são envolvidos estímulos ambientais
como o fotoperíodo e a temperatura, buscando adiantar, atrasar e sinconizar a maturação e desova para várias espécies de clima frio e temperado (BROMAGE et al, 2001;
BOUEF; LE BAIL, 1999) e apesar de não estar claro como esses efeitos desencadeiam
o processo, desempenham um papel importante (PANKHURST; POTER, 2003).
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Segundo MYLONAS; ZOHAR (2001) independe de um bom estado nutricional;
a maioria das fêmeas em confinamento fica presa a estágios avançados de vitelogenese seguidos pela atresia folicular e machos apresentam quantidades limitadas de
semem e de baixa qualidade. Os animais não encontram todos os gatilhos ambientais necessários (migração reprodutiva e áreas de desova adequada) de maneira que
ocorra a maturação fibnal dos ovócitos, ovulação e consequentemente processo de
desova, apresentando disfunções reprodutivas similarmente a muitos animais silvestres mantidos em cativeiro.
Tabela 1. Biometria dos animais(machos) no mês de junho de 2016
MÉDIA
573,18
32,03
9,86

Parâmetro
Peso
Comprimento
Altura

D.P
± 625,7
±1,37
±0,66

Tabela 2. Biometria dos animais(machos) no mês de julho de 2016
MÉDIA
309,68
26,5
7,93

Parâmetro
Peso
Comprimento
Altura

D.P
±25,84
±0,40
±0,30

Tabela 3. Biometria testicular dos animais criados em cativeiro no mês de junho
de 2016
MÉDIA
11,33
12,8
4,64
3,83
1,2
1,3

Parâmetro
Comprimento/ gonada/esquerda
Comprimento/gonada /direita
Peso/ gonada/ esquerda
Peso/ gonada /direita
Altura /gonada/ direita
Altura /gonada /esquerda

D.P
±1,33
±0,98
±0,8
±0,63
±0,14
±0,28

Tabela 4. Biometria testicular dos animais criados em cativeiro no mês de julho de
2016
MÉDIA
7,13
7,2
0,13
0,12
0,13
0,13

Parâmetro
Comprimento/gonada/esquerda
Comprimento/gonada/direita
Peso/gonada/esquerda
Peso/gonada/direita
Altura /gonada/ direita
Altura gonada esquerda
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D.P
± 0,4
± 0,37
± 0,11
± 0,092
± 0,10
± 0,10

CONCLUSÃO
Esta pesquisa nos permitiu a investigação acerca da morfologia gonadal de
machos de Curimatá criados em cativeiro. E apesar de nossos dados não serem estatisticamente significativos para concluirmos nosso experimento, observamos que
a criação destes animais em cativeiro pode sofrer alterações entre cativeiros e também em nível individual. Ainda que os incrementos artificiais sejam modelados para
alcançar os níveis naturais, observa-se que os animais reagem de forma diferente,
podendo não atuarem de forma positiva para os aspectos reprodutivos.
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RESUMO
A síntese e a caracterização de nanopartículas (1 a 100 nm) conduzem a diversas oportunidades de se investigar a evolução das propriedades de materiais associadas às dimensões da partícula. A utilização de biopolímeros na síntese desses
sistemas vem crescendo nos últimos anos, em virtude das diversas características
tais como biocompatibilidade, baixa toxicidade e baixo custo, agregando assim características peculiares não encontrados em muitos sistemas convencionais. Assim,
a goma do cajueiro, um polissacarídeo típico da região Nordeste do Brasil vem buscar aplicações na síntese de nanopartículas metálicas. Os resultados do trabalho
mostram que nas análises de UV-Vis há evidências da síntese das nanopartículas, e
os dados de DLS e potencial zeta tem corroborado os resultados de UV-Vis sugerindo
assim que a goma do cajueiro possui a capacidade de estabilizar as nanopartículas.

TAKAHASHI, E. L. H. Ciclo Reprodutivo da Tabarana, Salminus hilarii (Valenciennes, 1849) (characidae, salmininae) na Região do Baixo Rio Sorocaba, sp. 2006. 65
f. Dissertação (Mestrado em Aqüicultura) – Centro de Aqüicultura (CAUNESP), Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2006.

Palavras-chave: Nanopartículas. Annacardium occidentale. Biopolímeros.

VAZZOLER, A. E. M. de M. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática. Maringá, EDUEM, 1996,169p.

A nanociência e nanotecnologia são campos da ciência que estão em emergência e que vêm despertando não só atenção e estudo da comunidade científica,
mas interesse pelo surgimento de novos materiais frutos desse estudo. Por exemplo,
as nanopartículas de ouro (Au) estabilizadas em polímeros e biopolímeros estão sendo alvo de estudo na área de biotecnologia, sendo um deles a aplicação na revelação
de impressões digitais.

WOOTON , J.R. Ecology of teleost fishes. 2 .ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995, p. 386.

INTRODUÇÃO

A estabilidade química dos sistemas de síntese das nanopartículas é fundamental para evitar processos de degradação, aglomeração e síntese de partículas
com características indesejáveis. Além disso, a perda de estabilidade de nanopartículas tem comprometido o desenvolvimento de diversas aplicações baseado em
partículas na escala nanometrica (SHAN E TENHU, 2007).
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O uso de biopolímeros como a goma do cajueiro para síntese de nanopartículas tem encontrado boas aplicações na área biotecnologia, por isso trabalhos envolvendo a síntese de nanopartículas de ouro (AuNPs) podem ser realizados com o uso
desse biopolímero que é bastante encontrado na região Nordeste do Brasil (DE PAULA E RODRIGUES, 1995), exudado da árvore Annacardium occidentale, além de um
material natural e renovável. Portanto, nesse trabalho buscou-se sintetizar e caracterizar AuNPs estabilizadas em matriz de goma do cajueiro como uma fonte natural
renovável e sustentável para obtenção e estabilização de nanopartículas.

uma banda de absorção de ressonância de plasmons bem definida, característica da
AuNPs, mas apenas uma alteração na linha de base típica de espalhamento de luz de
suspensões coloidais massivas (bulk). Ao contrário do que se observa para o mesmo
tipo de amostra quando preparada com goma do cajueiro (GC) como estabilizante.
Figura 1 - Espectros no UV-Vis das AuNPs sem GC (—) e (—) e com GC. (—).
AuNPs 2:1
AuNPs 4:1 com GC
AuNPs 4:1

0,4

0,3

Absorbância (u.a)

METODOLOGIA
Na síntese das AuNPs utilizou-se os reagentes P.A: Borohidreto de Sódio
(NaBH4, Sigma Aldrich), Cloreto de Ouro (III) (HAuCl4) (Sigma Aldrich), goma do cajueiro e água ultrapura (sistema MilliQ®).
As dispersões coloidais de AuNPs foram sintetizadas em meio aquoso mantendo-se sob agitação constante, e em temperatura ambiente, o sistema: goma do
cajueiro (estabilizante), HAuCl4 e NaBH4 como agente redutor. Após o preparo da
solução do agente redutor, ela foi acondicionada em banho de gelo e utilizada em
diferentes proporções nos testes.
As dispersões de AuNPs foram transferidas para tubos falcon e centrifugadas
por 3 min a 3500 rpm. Posteriormente, caracterizou-se as AuNPs obtidas por Espectrofotometria na região do ultravioleta e visível (UV-Vis), Potencial Zeta e Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) do inglês Dynamic Light Scattering e Uv-Vis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, a formação das AuNPs foram evidenciadas pela formação de
uma dispersão de coloração vermelho intensa e o aparecimento de uma intensa
banda de absorção em 532,0 e 538,0 nm para as amostras de AuNPs sem e com estabilizante. Essa banda característica dos sois de ouro é denominada de banda de
ressonância de plasmons de superfície (SPB do inglês Surface Plasmon Band), comum na região de 520 nm. Segundo Daniel e Astruc, (2004), o comprimento de onda
máximo das SPBs para AuNPs tem sido relatadas na faixa de 517 a 575 nm em meios
aquosos. Neste trabalho, alguns resultados no UV-Vis mostraram uma diminuição
da banda de absorção para as AuNPs estabilizadas com goma do cajueiro bem como
deslocamento bactocrômico o que sugere haver uma interação do biopolímero com
as nanopartículas.
Na Figura 1, o perfil de absorção das amostras 4 de AuNPs sem e com estabilizante revela que aquelas sem estabilizante (4:1, BH4-/ AuCℓ4) não apresentam
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Por outro lado, os dados da Tabela 1 mostram os resultados de DLS e potencial
zeta para as AuNPs sintetizadas. Os valores de potencial zeta revelaram que a carga
de superfície das AuNPs são de caráter negativo. Segundo Bhattacharjee (2016), medidas desse parâmetro fornecem indicações das forças eletrostáticas repulsivas em
sistemas coloidais, e que estão intrinsicamente associadas à estabilidade de sistemas
dessa natureza. No geral, valores acima de +30 mV ou abaixo de -30mV são considerados valores para sistemas coloidais estáveis.
A Tabela 1 mostra que para as AuNPs sem uso do estabilizante os valores de
potencial zeta foram menores que -30,0 mV, sugerindo que essas nanopartículas
apresentam uma boa estabilidade coloidal. No entanto, as AuNPs com goma do cajueiro apresentaram valores de potencial zeta na faixa de -30 a -27 mV, sugerindo
assim uma moderada estabilidade coloidal.
Tabela 1 - Resultados de DLS e carga de superfície das AuNPs.
Amostras Composição
1
2
3
4

AuNPs SEM
estabilizante

Concentração
de goma do
cajueiro
-

Proporção
BH4/AuCl4
0,5/1
1/1
2/1
4/1
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Potencial
DLS
zeta
mV
d.nm PDI
-38,2
49,2 0,394
-40,1
50,1 0,308
-41,0
41,0 0,415
-39,2
54,1 0,656

1
2
3
4

AuNPs COM
estabilizante

0,25g/L

0,5/1
1/1
2/1
4/1

-27,1
-28,7
-26,5
-30,6

77,0
45,3
105,0
207,0

0,398
0,226
0,284
0,390

O aumento na proporção de borohidreto de 0,5:1 para 2:1para as AuNPs sem
agente estabilizante revelaram um decréscimo no valor de potencial zeta de -38,2 mV
para -41,0 mV o que demonstra um aumento da estabilidade coloidal com o aumento da quantidade de agente redutor. Esse parâmetro se correlaciona com a diminuição de tamanho hidrodinâmico alcançado para a proporção 2:1 que foi de 41,0 nm.
Entretanto, para as AuNPs com proporção 4:1houve um aumento do potencial zeta,
e um aumento no tamanho hidrodinâmico das nanopartículas para -39,2mV e 54,1
nm, respectivamente. Esses dados corroboram os dados de UV-Vis apresentados na
Figura 1, no qual houve um forte efeito de espalhamento dessas nanopartículas.
Por sua vez, para a síntese das AuNPs com goma do cajueiro o aumento de borohidreto (0,5 a 4 vezes) favoreceu uma diminuição dos valores de potencial zeta de
-27,1 mV para -30,6 mV, quando alcançada a proporção de 4:1 (BH4-/ AuCℓ4). Apesar
do valor de potencial ser menos negativo do que a mesma a mostra (4:1), mas sem
agente estabilizante (-38,2mV), esperaria-se obter um sistema com menor estabilidade coloidal. No entanto, a presença da goma do cajueiro na síntese conferiu certa
estabilidade ao sistema, o que demonstra que não apenas o BH4 está envolvido nesse
fenômeno, haja vista que outras interações de natureza supramolecular podem estar
envolvidas, e não apenas forças de natureza eletrostática repulsiva. Portanto, isso é
corroborado pelo aparecimento da banda de ressonância de plasmons de superfície
para as AuNPs com goma quando a quantidade de BH4 é quatro vezes maior, conforme apresentado na Figura 1.
Por outro lado, os diâmetros hidrodinâmicos revelam indícios de que as nanopartículas obtidas estão em escala nano o que corrobora os espectro de UV-Vis,
sendo os valores de índice de polidispersividade (PDI) relativamente baixos, exceto
para AuNPs sem estabilizante 4:1 (AuCℓ4/BH4-), que corroboram os dados de UV-Vis
apresentados para essa amostra na Figura 1, em que se observa predominância de
efeitos de espalhamento de materiais massivos.

CONCLUSÕES
Os resultados de UV-Vis confirmam a obtenção de AuNPs com e sem emprego
do uso de estabilizante por meio do aparecimento da banda de ressonância de plasmons de superfície na faixa de 500 a 550 nm. O potencial zeta e DLS e corroboraram
com os resultados de UV-Vis dando indícios da obtenção das nanopartículas bem
como sugerindo a presença de possíveis interações supramoleculares entre a goma do
cajueiro e as AuNPs na estabilidade das mesmas. Portanto, a goma do cajueiro possui
propriedades que conferem estabilidade na obtenção de nanopartículas de ouro.

AGRADECIMENTOS
Ao IFMA pela bolsa e apoio financeiro, LIMAV-UFPI pela parceria e laboratório
concedido e a Profa. Dra. Carla Eiras da UFPI por colaborar com trabalho realizado.

BIBLIOGRAFIA
BHATTACHARJEE, S. DLS and zeta potential – What they are and what they are not?.
Journal of Controlled Release, 235, Pages 337–351, 2016.
DANIEL, M. C; ASTRUC, D.Gold Nanoparticles: Assembly, Supramolecular Chemistry, Quantum-Size-Related Properties, and Applications toward Biology, Catalysis,
and Nanotechnology. Chem. Rev.,104 (1), pp 293–346,2004.
DE PAULA, R. C. M.; RODRIGUES, J. F. Composition and rheological properties of
cashew tree gum, the exudate polysaccharide from Anacardium occidentale L. Carbohydrate Polymers, v. 26, n. 3, p. 177-181, 1995.
SHAN, Jun; TENHU, Heikki. Recent advances in polymer protected gold nanoparticles: synthesis, properties and applications. Chemical Communications, n. 44, p.
4580-4598, 2007.

Observa-se que o diâmetro hidrodinâmicos das AuNPs com e sem estabilizante são bastante distintos. As AuNPs sem estabilizante na proporção BH4/AuCℓ4 (2:1)
apresentaram um menor tamanho de 41,0 nm. Entretanto, as AuNPs com goma do
cajueiro apresentaram diâmetros maiores a medida que houve o aumento da quantidade de agente redutor chegando a um valor máximo de 207,0 nm na proporção
BH4/AuCℓ4 (4:1), uma vez que há uma interação supramolecular das AuNPs com o
biopolímero usado como estabilizante. Isso, por sua vez, confere a essas nanopartículas um aumento de seu volume hidrodinâmico devido às cadeias macromoleculares do biopolímero.
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RESUMO
O trabalho objetivou verificar as condições higiênico–sanitárias dos boxes comercializadores de peixe no Mercado Público José Emídio, localizado no município
de Timon – MA. Primeiramente, foi aplicado checklist, com prévia apresentação do
Termo de Consentimento Livre Esclarecido, classificando-os em satisfatório, regular
e irregular, quando 76 a 100, 51 a 75 e 0 a 50% das respostas forem SIM, respectivamente. Posteriormente, foi realizada a coleta de amostras para análises microbiológicas, determinando o número mais provável de coliformes a 35º e a 45º C e bactérias
heterotróficas aeróbias mesófilas. Todos os boxes foram classificados como irregulares diante dos aspectos avaliados. Ao que tudo indica, a necessidade da pesquisa no
mercado é notória, pois há o desconhecimento de normas, legislação e boas práticas
na manipulação do alimento pelos vendedores de pescado nesse mercado. Logo, pode-se sugerir a adoção de cartilhas educativas com apresentação da legislação vigente e procedimento de boas práticas de manipulação, enfatizando a importância destes cuidados para a saúde pública no município de Timon/MA. Os estabelecimentos
comercializadores de pescado no mercado público José Emídio estão irregulares
quanto aos aspectos higiênico-sanitários, segundo a Resolução da Anvisa nº 275. Todavia nas análises microbiológicas verifica-se qualidade microbiológica satisfatória
em dois boxes classificados como irregulares, o que torna a aplicação somente do
“checklist” ineficiente para avaliação das condições higiênico-sanitárias de estabelecimento comercializadores de pescado. Vê-se com isso, que a adoção de cartilhas
educativas com apresentação da legislação vigente e procedimento de boas práticas
68

69

de manipulação, serão, de fato, de suma importância para os envolvidos no processo
de comercialização de pescados no Mercado José Emídio, o que contribuirá com os
cuidados para com a saúde pública no município de Timon/MA.
Palavras–chave: Inspeção. Pescados. Saúde Pública.

INTRODUÇÃO
Os mercados municipais são grandes polos de venda de produtos regionais,
assim como de uma multiplicidade de gêneros alimentícios. Dentre esses produtos,
está o peixe, que por ser uma carne mais barata e com alto valor nutricional é bastante consumido. Estas características do pescado atendem a uma tendência mundial
de se consumir alimentos que não apenas forneçam nutrientes, mas, de alguma forma, tragam benefícios à saúde da população (RIBEIRO, et al., 2009).
Assim como a carne, o pescado também é uma grande fonte nutritiva. Segundo Lira Pereira e Athayde (2001), o pescado (peixes, moluscos e crustáceos) é desde
a antiguidade uma importante fonte de alimentos. Entretanto, vale ressaltar que nas
feiras-livres e nos mercados públicos os alimentos estão expostos a várias situações
que propiciam a sua contaminação, das quais podem ser citadas: a contaminação
através dos manipuladores quando os mesmos não adotam práticas adequadas de
manipulação; exposição do alimento para venda, bem como o seu acondicionamento e armazenamento em condições inapropriadas (SILVA et al., 2010).
Vicente (2005) define o controle sanitário dos alimentos como o conjunto de
normas e técnicas utilizadas para verificar se os produtos alimentícios estão sendo
produzidos, manipulados e distribuídos de acordo com as regras pré-estabelecidas.
Partindo deste pressuposto, o objetivo deste trabalho foi verificar a necessidade de
um rígido controle higiênico-sanitário no Mercado Municipal José Emídio, conhecido popularmente como “Mercado da Formosa”, localizado no Município de Timon/
MA, pois o mesmo possui grande comercialização de peixe.

METODOLOGIA
Foi realizado o levantamento dos boxes participantes da pesquisa e apresentação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE aos proprietários dos
boxes e ao responsável pela administração do mercado. Após a concordância do
responsável pelo boxe em participar da pesquisa, foram aplicados “Checklists”, com
base na Resolução Nº 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2004).
Posteriormente à aplicação do “Checklist”, foi feita 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).
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Após a classificação dos estabelecimentos, foram coletadas e armazenadas amostras de peixes em sacos plásticos estéreis NascoWhirl-Pak® lacradas e identificadas.
As amostras foram homogeneizadas em homogeneizador tipo Stomaker.
Após, 25 g de cada amostra foram pesadas assepticamente 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 35º C e a 45º C (NMP/g) e bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas de acordo com as recomendações
descritas na Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003).
Foram inoculados 1,0 ml de cada diluição em uma série de três tubos contendo 10 ml de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), sendo considerados positivos os
tubos que apresentarem crescimento e produção de gás. Dos tubos positivos no LST
foi inoculada uma alçada para tubos contendo Caldo Verde Brilhante Bile Lactosado
a 2% (VBBL) e outra alçada para tubos contendo caldo Escherichia coli (EC) e incubados a 35±0,5ºC por 24 a 48±2 horas. Anotou-se o número de tubos positivos.
Os dados foram tabulados e analisados estatisticamente de forma descritiva,
com auxílio de software estatístico. Com base nos resultados obtidos, foram elaboradas e distribuídas cartilhas educativas com ênfase nos aspectos higiênico-sanitários
a serem adotados nos estabelecimento comercializadores de produtos cárneos no
Mercado Público alvo da nossa pesquisa, bem como orientações corretivas aos boxes
com classificação irregular, visando melhorias nas condições higiênico-sanitárias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Mercado Municipal José Emídio abastece vários bairros da cidade de Timon,
entre eles os bairros Vila Angélica, Mateuzinho, São Marcos, Parque Aliança e regiões
ao entorno. O mercado é popularmente conhecido como Mercado da Formosa, por
ficar localizado no bairro Formosa, do município.
Foram identificados 3 (três) estabelecimentos comercializadores de pescados
no Mercado Municipal José Emídio. A princípio, teve-se uma resistência por parte
dos donos dos estabelecimentos na aplicação dos Checklists, por receio de haver
cunho político e/ou fiscalização de órgãos competentes, mesmo com a autorização
da administração do mercado.
Com base nas respostas aos itens SIM do “checklist”, os boxes foram classificados, conforme apresentado na Tabela 1. Tal classificação serve como observação
in loco do ambiente, um diagnóstico prévio para posteriormente apresentar orientações conforme a classificação encontrada.
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Tabela 1 - Porcentagem “SIM” de respostas aos itens dos Checklists.
Boxes
A
B
C

Porcentagem de itens “SIM” (%)
24,14
31,03
34,48

Classificação
Irregular
Irregular
Irregular

O resultado da Tabela 1 demonstra que os boxes avaliados apresentam problemas no tocante a instalações, utensílios e equipamentos que requerem melhorias para
proporcionar condições higiênico-sanitárias adequadas para a comercialização de produtos perecíveis, em especial o pescado. Tais condições de instalações, utensílios e equipamentos serão descritas adiante a fim de possibilitar entendimento desta classificação.

CONCLUSÕES
Os estabelecimentos comercializadores de pescado no Mercado Público José
Emídio estão irregulares quanto aos aspectos higiênico-sanitários, segundo a Resolução da Anvisa nº 275. Todavia nas análises microbiológicas verifica-se qualidade
microbiológica satisfatória em dois boxes classificados como irregulares, o que torna
a aplicação somente do “checklist” ineficiente para avaliação das condições higiênico-sanitárias de estabelecimento comercializadores de pescado.
Existe a necessidade de ações educativas considerando o desconhecimento
de normas, legislação e boas práticas na manipulação do alimento por parte dos manipuladores.

As análises microbiológicas foram realizadas com o pescado comercializado
no mercado. O músculo do pescado recém-capturado é estéril, ou seja, livre de contaminação microbiana e sendo assim a contaminação encontrada nele, só pode advir de formas exógenas ao pescado (HAYES, 1993).

Logo, pode-se sugerir a adoção de cartilhas educativas com apresentação da
legislação vigente e procedimento de boas práticas de manipulação, enfatizando a
importância destes cuidados para a saúde pública no município de Timon/MA.

A escolha do peixe coletado foi aleatória, sob critério dos proprietários dos boxes, que consideravam o pescado que apresentava melhor custo-benefício ao consumidor. Na tabela 2 apresentam-se as análises microbiológicas de coliformes a 45ºC.
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2,9x102
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RESUMO
A energia elétrica é um dos recursos cruciais à sobrevivência da sociedade
moderna, pois não nos imaginamos mais sem ela, mas também sabemos que não
é um recurso infinito, logo, temos que inovar e fazermos o uso consciente deste recurso. Essa reinvenção passa pela reeducação das pessoas em relação ao uso mais
consciente e eficiente. Atualmente, a energia elétrica é necessária em praticamente
todas as atividades humana, desde o simples ato de tomar banho, passando pela
conservação de nossos alimentos, até a iluminação pública para melhor convivência
em sociedade, além de nos proporcionar conforto e segurança. Com a conscientização de todos podemos, então, fazer uso mais racional de tal recurso, pois manteremos os aparelhos eletrônicos em funcionamento por mais tempo, tendo em vista
que a energia será utilizada de melhor forma e com o mínimo de desperdício. Isso
implicaria em menor impacto ao meio ambiente em função da construção de menos
represas e consequentemente menos áreas inundadas, pois as formas de geração
apesar de vir migrando para fontes alternativas ainda têm quase 70% de geração hidráulica. Assim sendo, devemos adotar atitudes mais eficientes que levará à economia, como a simples ação de desligar os aparelhos da tomada, quando não estiverem
em uso evitando que os mesmos fiquem em modo stand by, substituição das atuais
lâmpadas fluorescentes e econômicas por lâmpadas a LED (light emitting diode) ou
diodo emissor de luz etc., representando apenas algumas ações eficazes para um
melhor aproveitamento e consequente diminuição do consumo da energia elétrica,
mas para isso precisaremos da conscientização e colaboração de todos, pois a classe
residencial representa a segunda maior em termos de consumo.
Palavras-chave: Economia. Eficiência. Conta de energia elétrica.

INTRODUÇÃO
Imagine um dia inteiro sem energia. Atualmente é impossível vivermos sem a
eletricidade. A energia elétrica é fundamental no nosso dia-a-dia. Seja no trabalho,
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em casa, escola, ou no lazer, ela está presente em nossa vida 24 horas por dia, proporcionando conforto, bem-estar e segurança. Mesmo quando estamos dormindo, a
geladeira continua funcionando, as ruas continuam iluminadas e os splits em pleno
funcionamento para nos proporcionar conforto térmico. Isso ocorre principalmente
porque no dia-a-dia dependemos tanto dessa forma de energia e, portanto, devemos
estar conscientes tanto dos benefícios quanto dos perigos e desperdícios que o uso
incorreto pode causar (BRASIL, 2013), (BRASIL, 2014).
Sabendo da importância que a natureza possui em nossas vidas e da atual
atitude de desperdício de energia elétrica existente em nossa sociedade, esse projeto
se fez necessário na medida em que se compreende que a consciência do consumo
racional de energia elétrica deve começar a partir de casa, levando para sua vida diária, a partir dos conhecimentos adquiridos na escola. No ambiente escolar, os estudantes começam a entender que sua participação no mundo possui consequências,
e que toda ação que realizam produz uma reação em alguém ou em alguma coisa.
Eles começam a entender que os espaços que ocupam são maiores que suas residências e desta forma são estimulados a aprender que conservá-los é a atitude mais
apropriada. Entendemos que a atualidade necessita de pessoas que demonstrem um
comportamento diferente, ou seja, mais cidadão, para garantir uma vida saudável a
esta e às futuras gerações, resgatando um ambiente melhor, respeitando os bens naturais e renováveis e criando estímulo para a defesa dos rios e suas nascentes, tendo
em vista que os mesmos são responsáveis por quase 70% da energia hidroelétrica
gerada no Brasil (BRASIL, 2014), (CELESC, 1996), (BRASIL, 1996).
Esse projeto se justificou porque conscientizou a comunidade escolar levando
a uma redução do consumo de energia elétrica e da demanda energética em todos os
horários, sobretudo nos horários de ponta, por meio de atitudes, como o desligamento de lâmpadas e demais aparelho elétricos de ambientes que não estejam sendo utilizados, além de sugerir à Direção Geral do Campus a adequação das salas de aulas com
objetivo de redução do volume de ar ambiente, instalação de timers com o intuito de
economia bem como uso de splits e centrais de ar condicionados, além de sugestão de
troca das lâmpadas atuais por outras mais eficientes e que produzam mais luminosidade ambiente, conforme (MARTINS, 2009), (OSRAM, 1999), (CAVALIN, 2000).

preconiza a portaria No. 23, de fevereiro de 2015, (BRASIL, 2015). Com base neste
indicador, foram desencadeadas ações programadas para conscientizar e motivar os
servidores e usuários quanto à importância desse projeto. Foi também solicitada à
direção à designação de servidores para fazer parte de uma comissão de eficiência
energética, os quais participaram de treinamento, orientado pelos autores do projeto sobre as atribuições dessa comissão. Foi feito um estudo detalhado do contrato de
fornecimento de energia elétrica firmado entra o IFMA - Campus Timon e a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) com avaliação e tomada de decisão.
Seguir as orientações da portaria No. 23, de 12 de fevereiro de 2015 e as normas e
modelos dos bens adquiridos possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE), nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação, (BRASIL, 2014), conforme descritos a seguir:
A portaria No. 23, de 12 de fevereiro de 2015, no tocante ao consumo eficiente
de energia elétrica estabelece boas práticas de gestão e uso de energia elétrica e de
água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços
(BRASIL, 2015). Essa portaria estipula práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da energia elétrica nos órgãos e entidades da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional:
a) Práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da energia
elétrica nos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional: I - Sobre a utilização de aparelhos de ar condicionado; II - Sobre a utilização de lâmpadas e dos sistemas de iluminação; III - Sobre a utilização de computadores; IV - Sobre a utilização de geladeiras e freezers; V - Sobre a utilização de aquecedores
(boilers); VI - Sobre a utilização de elevadores; VII - Sobre a utilização de bebedouros;

A metodologia adotada e utilizada nesse projeto teve como premissa o uso racional e eficiente de energia em cada setor. Acompanhamento das contas mensais de
energia elétrica do Campus para posterior comparação com o consumo do mesmo
mês do ano anterior para avaliação e tomada de decisões com o intuito de redução
do consumo final. A partir da análise dessas contas, foi definido um percentual de
redução de consumo a ser atingido mensal e anualmente, até atingirmos a meta que

b) Práticas de Eficiência Energética na aquisição e manutenção de bens e serviços pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional: I - Nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados no Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE), exigir, nos instrumentos convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos
possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação, (BRASIL, 2014); II - No planejamento da contratação, dimensionar de
forma adequada os condicionadores de ar de acordo com o tamanho do ambiente;
III - Providenciar a contratação da limpeza dos filtros dos condicionadores de ar,
para não prejudicar a circulação do ar; IV - Observar o isolamento térmico para dutos
de ar, bem como os requisitos mínimos de eficiência energética estabelecidos pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); V - Priorizar a
aquisição de lâmpadas mais eficientes para os ambientes das edificações, bem como
a aquisição de temporizadores para controle de iluminação, substituindo gradativa-
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mente o sistema de iluminação mais oneroso, desde que não afete a Qualidade de
trabalho dos usuários; Na aquisição de aquecedores, observar a especificação adequada às necessidades, considerando a possibilidade de utilizar energia solar como
fonte de energia; VII - Acompanhar o estado de conservação dos equipamentos, evitando o aumento do consumo da energia; e VIII - Realizar manutenções periódicas
dos quadros de distribuição.
c) Práticas de Sustentabilidade em obras e serviços de engenharia dos órgãos
e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I Utilizar a ENCE nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que
recebam retrofit, nos termos da Instrução Normativa Nº 2, de 4 de junho de 2014,
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação; II - Priorizar a revisão periódica da rede elétrica, transformadores e quadros de distribuição; III - No projeto de
iluminação, priorizar a observância de requisitos para locais de trabalho interno, a
divisão dos circuitos por ambiente e com fácil acesso aos usuários, o aproveitamento
do potencial de iluminação natural, o uso de lâmpadas de alto rendimento e baixo impacto ambiental, luminárias e refletores e coeficientes, e a implementação de
sistema de automação, inclusive com sensores de presença; IV. Priorizar a medição
individualizada de consumo de energia, preferencialmente por seção ou uso final
(iluminação, condicionamento de ar e outros); V - Priorizar o emprego de mecanismos de produção de energia in loco, sempre que técnica e economicamente viável
e vantajoso; VI - Priorizar a utilização de sistemas ou fontes renováveis de energia,
como energia eólica e painéis fotovoltaicos que proporcionem economia no consumo anual de energia elétrica da edificação; VII - Priorizar, no aquecimento de água, a
utilização de energia solar ou outra energia limpa, sempre que técnica e economicamente viável e vantajoso; VIII - Priorizar a instalação de condicionadores de ar dotados de compressor com tecnologia “inverter”; IX - Priorizar a instalação de dutos nos
pisos das edificações, diminuindo a metragem quadrada a ser refrigerada; e X - Priorizar a implantação de dimmer para controle de luminárias próximas das janelas.

Tabela 1 - Valores mensais dos faturas de energia elétrica com respectivos valores
de consumo em kWh e valores pagos durante os horários de pico e fora dos horários
de pico durante o ano 2014.
2014
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valores
Mensais
(R$)
6.806,53
9.531,33
9.604,57
9.966,02
11.808,40
10.769,96
9.801,34
13.357,02
18.959,55
17.505,10
19.802,27
16.284,39

Consumo Consumo
Consumo
Fora
de Pico
de Pico
Fora de Pico Consumo
de
Pico
(R$)
(kWh)
(R$)
(kWh)
1.605
2.118,34
10.383
1.370,65
2.911
3.842,05
16.816
2.219,88
2.957
3.902,76
15.664
2.067,80
3.046
1.756,13
17.536
2.314,92
3.956
5.227,28
17.705
2.337,23
3.316
4.376,58
17.209
2.271,76
2.775
3.662,55
17.339
2.288,92
4.126
5.445,65
25.806
3.406,65
4718
6.889,22
31.444
5.986,30
3.795
5.541,45
27.521
5.239,44
4.569
6.671,65
30.082
5.727,01
3.750
5.475,75
25.574
4.868,77

No ano de 2014 é possível observar que os valores de cosumos de energia contratados e os valores pagos ao final de cada mês à concessionaria de distribuição de
energia já é menor que o valor pago, com uma diferença de três a quatro mil reais
devido as taxas e multas contratuais devido ao consumo acima do valor contratado.
Isso pode ser observado na Tabela 1 e Figura 1.
Figura 1 - Consumo de energia do Campus durante o ano 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a realização de minicursos e palestras durante a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia 2015 conseguimos atingir o público acadêmico e a população
das redondezas com o intuito de levarmos adequação da escola às normas de economia vigentes.
Com a observação do consumo de energia do Campus durante todos os meses do ano de 2014 constatamos um aumento no consumo no primeiro mês do ano
e nos últimos seis meses, chegando atingir mais do dobro dos valores pagos no final
do ano em relação o inicio. Isso é devido ao período de ponta úmida, onde o preço do
quilowatt-hora (kWh) tem um grande aumento principalmente nos períodos de pico.

Durante o ano de 2015 ocorreu a instalação de centrais de ar condicionados
e com isso foi possível constatar um significativo aumento nos valores pagos. Com
isso foi possível observar no começo do ano que já se tem um consumo elevado em
relação ao mesmo período do ano de 2014, e constatamos também o aumento do
consumo em relação ao mesmo período do ano nos horários de pico que normalmente já elevava muito o valor pago ao final de cada mês.
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Ainda no ano 2015 foi possível observar que os valores de cosumos de energia
contratados e os valores pagos ao final de cada mês à concessionaria de distribuição
de energia aumentaram, elevando essa diferença para quase dez mil reais em função
das multas contratuais pelo consumo acima do valor contratado. Isso pode ser observado na Tabela 2 e Figura 2.
Tabela 2 - Valores mensais dos faturas de energia elétrica com respectivos valores
de consumo em kWh e valores pagos durante os horários de pico e fora dos horários
de pico durante o ano 2015.
2015
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valores
Mensais
9.859,60
13.568,92
17.463,53
15.838,67
17.309,67
17.996,33
17.000,44
20.070,82
25.192,82
28.749,81
27.980,98
26.399,44

Consumo Consumo de Consumo Fora Consumo
de Pico
do Pico
Pico (R$)
de Pico (kWh) Fora(R$)
(kWh)
1.776
3.285,76
13.953
3.368,06
2.666
5.425,62
17.653
4.681,34
3.501
7.164,09
22.055
6.201,85
3.289
4.831,71
22.037
4.472,14
3.966
5.826,26
22.638
4.594,11
4.058
5.961,41
25.013
5.076,08
3.388
6.606,90
22.703
6.115,94
4.379
8.647,97
25.462
6.964,59
4.954
7.624,99
31.061
7.101,25
4.924
10.319,46
32.373
10.077,62
5.252
8.083,68
34.063
7.787,58
3.969
8.226,87
31.112
9.581,72

Com as instalações de ar condicionados aliadas ao aumento de equipamentos
de laboratórios nas dependências do prédio no ano de 2014 ocorreu o aumento no
consumo de energia refletindo nas faturas de energia elétrica do ano de 2015, com
valores adicionais cobrados decorrentes da extrapolação da potência contratada e
isso utrapassou os valores cobrados de oito a dez mil reais em relação aos valores
cobrados pela energia contratada.

CONCLUSÃO
Com as ações realizadas e as observações do consumo de energia do campus
constatou-se um grande aumento no consumo do ano 2014 em relação ao mesmo
período do ano 2015 e em determinados horários do dia devido ao aumento do uso
de máquinas nas dependências dos prédios do campus. Sendo assim fez sugestões à
direção do campus para implementação de medidas e melhores práticas do uso da
energia consumida por toda a comunidade escolar e, portanto, uma reeducação e
uma revisão e reformulação do contrato de energia para correção de algumas distorções.
Sugeriu também uma revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica entre o IFMA e a concessionária de distribuição de energia elétrica do Maranhão
(CEMAR) fornecedora ao campus, sendo assim revisando todas clausulas do contrato
de fornecimento, e um novo dimensionamento do preço com a instalação das novas
máquinas dos cursos técnicos de Eletroeletrônica e Eletromecânica e de ar condicionados, pois as necessidades do campus são outras e, portanto, exige-se uma revisão da
potência fornecida e dimensionar com certa folga para adesão de mais equipamentos
num futuro próximo, por si tratar de um prédio de grande porte onde há o funcionamento de laboratórios dos cursos já mencionados que dispõe de maquinas de grande
porte e consumo para que se evitem multas por consumo acima do valor contratado.
Aconselha-se também investimento na educação para economia e uso eficiente de energia elétrica dos servidores e discente em relação, com oferta de cursos
e palestras ministrados pelos funcionários da companhia incentivando ainda mais
os funcionários do campus para o uso consciente. O investimento na modernização
do campus como a instalação de sensores e até geração de energia alternativa, com a
instalação de painéis fotovoltaicos e consequente redução na fatura final, bem como
uso consciente e eficiente dos equipamentos em horários mais propícios para o uso
eficiente, ou seja, fora dos horários de pico, pois neles o preço do kWh é bastante
elevado tornando-se a conta final bastante onerosa.

Figura 2 - Consumo de energia durante o ano 2015.
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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido levando em consideração que os sistemas de ar
condicionados nas repartições públicas são responsáveis por aproximadamente
50% do consumo total de energia elétrica, portanto, realizou-se o monitoramento do
consumo médio entre dois ar condicionados splits Springer Carrier em que se levou
em consideração a limpeza e manutenção preventiva, conforme indicado pelo fabricante, a cada três meses, e a manutenção eventual, conforme acontece no campus
Timon e na maioria dos campi dos Institutos Federais do Brasil, geralmente no período de férias dos alunos. O objetivo de nosso trabalho era comparar os consumos
médios entre os dois aparelhos e disseminar a prática do uso eficiente da energia
dentro da comunidade escolar. Os resultados observados foram melhores do que os
informados pelos fabricantes, resultando em sugestões à direção de nossa unidade
de ensino para que ampliem essa prática aos demais sistemas de ar condicionado
do campus, tendo em vista que a economia de energia chegou a 30% do consumo,
conforme orientação da portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, do Ministério do
Planejamento e Gestão do Governo Federal, além da redução de doenças que acometem os profissionais da educação em razão da falta de limpeza desses aparelhos
de ar condicionados.
Palavras-chave: Redução de consumo. Medição Comparativa. Prevenção de doenças.

INTRODUÇÃO
O projeto de um sistema de ar condicionado em repartições públicas deve ser
precedido de estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, pois se estima
que, em uma edificação comercial convencional, o sistema de ar condicionado é responsável por aproximadamente 50% do consumo total de energia elétrica, portanto,
é de fundamental importância o uso de equipamentos que tenha menor consumo
ou com melhor desempenho energético, conforme recomenda (BARANDIER, 2013).
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Outro fator importante que deve ser analisado pelo projetista é a seleção de
equipamentos que ofereçam flexibilidade de instalação, podendo resultar em uma
economia de tempo e mão de obra, melhor nível de conforto térmico, infraestrutura
simples e rápida, proporcionando pouca interferência com outras áreas, atendendo
as exigências da norma brasileira (NBR 16401:2008) e normas internacionais.
No Brasil, a geração de energia é oriunda em sua maioria das hidrelétricas,
representando cerca de 70% (setenta por cento) em função do grande número de
rios perenes existentes em nosso solo. Sendo assim, o nosso sistema fica suscetível a
crises hídricas que consequentemente aumentam o preço da energia elétrica.
Com emissão da portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece
boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional que dispõe sobre
o monitoramento de consumo desses bens e serviços. O termo split system significa
sistema separado, ou seja, o condicionador de ar que possui duas unidades, sendo
uma unidade externa, o condensador, e a outra a unidade interna, a evaporadora.
Existem modelos chamados multi-split, com mais de uma unidade evaporadora
para um único condensador, onde é possível refrigerar ambientes diferentes, de maneira independente, com apenas um condensador externo (SILVA, 2004).
Existem duas categorias de dispositivos: os compactos (chamados de ‘aparelhos
de janela’) e os splits. O modelo de janela é compacto e reúne em uma só estrutura todo
o seu sistema de refrigeração e, por esta razão, acaba produzindo um ruído considerável.
Apesar de serem muito maiores e precisarem de todo um planejamento para
serem instalados, os ar condicionados splits são bem mais silenciosos. Além disto,
possuem um consumo de energia em torno de 40% menor que os do tipo compacto
e ainda possuem eficiência e rendimento maiores.
O fluxo refrigerante variável do inglês variable refrigerante flow (VRF) é uma designação de um sistema multifuncional modernizado que possui um sistema multi-split. Nele, há apenas uma unidade externa ligada a múltiplas unidades internas que
operam individualmente por ambiente, podendo chegar até 64 unidades internas.
O diferencial do sistema VRF, comparado ao sistema split system, é a combinação de tecnologia eletrônica com sistemas de controle microprocessado aliado à
combinação de múltiplas unidades internas em um só ciclo de refrigeração.

vido pelos dutos de ventilação. Este sistema necessita de cuidados constantes, para
impedir o acúmulo de sujeiras, aumentando o rendimento do aparelho, reduzindo
gastos com consertos, consumo de energia elétrica e evitando alergias respiratórias.
A manutenção preventiva do ar condicionado é de suma importância, pois
a falta desta, nos sistemas de climatização favorece a ocorrência de problemas de
saúde, como por exemplo, sensações de cansaço, tonteira ou náuseas, tosse e pele
ressecada, coceiras, dificuldade de concentração, além de outros problemas.
Se realizada de forma adequada nos condicionadores de ar, além de reduzir o nível de poluentes em um ambiente climatizado, a manutenção preventiva permite ainda aumentar a vida útil dos equipamentos, além da redução do consumo de energia.
A potência do ar condicionado fará toda a diferença no consumo de energia,
já que um aparelho com capacidade abaixo do necessário não conseguirá atender
as necessidades do ambiente e aumentará o gasto energético. No mercado, existem
aparelhos específicos para cada tamanho de ambiente e intensidade do fluxo de pessoas. O piso teto, por exemplo, é o modelo ideal para espaços de médio à grande
porte. Portanto, é preciso ter atenção no momento da escolha do equipamento adequado para o local que se deseja refrigerar.

METODOLOGIA
A metodologia adotada foi baseada na avaliação e comparação de dois sistemas
de ar condicionados Springer Carrier, da série 42XQC de 36000 BTUs (Britsh Termal
Unit) ou unidade térmica britânica, unidade de energia que é equivalente a 10,551
kWh ou 37,982.106 J, instalados em ambientes semelhantes e com mesma carga redutora e quantidade de usuários equiparados, funcionavam durante o mesmo intervalo
de tempo, porém em um desses sistemas, a época de manutenção preventiva é periódica, de acordo com determinações do fabricante, enquanto em outro, a manutenção
ocorreu casualmente da forma como ocorre nos demais sistemas de ar condicionados
do campus. Os ambientes adotados foram duas salas de aula que tinham quantidade
de alunos equiparados e recebiam o mesmo sol da manhã e da tarde.
Figura 1 - Ar condicionado série 42XQC. Fonte: shopping.uol.com.br.

A variação de capacidades do sistema em função da mudança de carga térmica dos ambientes é feita por variação na velocidade de rotação do compressor que
na maioria das vezes são tipo scroll, por meio do conversor de frequência (inverter),
instalado na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores.
O resfriamento é realizado por serpentinas contendo gás refrigerante ou água
gelada. Neste processo, o ar refrigerado perde sua umidade e, em seguida, é devol84
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O procedimento metodológico ocorreu da seguinte maneira:
A Eletrobrás/Piauí doou dois medidores de energia elétrica Elster, modelo A1052;

Figura 3 – Consumo medido durante 6 meses de acompanhamento. Fonte: Dados
da pesquisa, 2016.

Figura 2 - Ar condicionado série 42XQC. Fonte: Arquivo Pessoal

b) Foram instalados um desses medidores em cada um dos dois sistemas de
ar condicionados e seus consumos foram monitorados diariamente durante alguns
meses para posterior comparação;
c) Foram estudadas as especificações de fornecimento, testes de inspeção do
fabricante e após a montagem, que permitam certificar que o especificado foi efetivamente fornecido quando o sistema é instalado corretamente.
A comparação se deu pelo consumo e os resultados foram apresentados em
gráficos de consumo entre os dois ambientes estudados para saber se a manutenção
preventiva periódica trazia algum benefício como, por exemplo, redução do consumo, além dos benefícios já conhecidos à saúde dos usuários.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os 6 meses de análise diária dos medidores, observou-se que a diferença entre o consumo dos dois splits era relativamente baixa, chegando à média de
no máximo 4 kWh/mês (quilowatts-hora por mês), como mostrado na figura 1, mas

Comparando os resultados das duas salas estudadas, notou-se que a sala B8
(Sala 48), escolhida para realizar as limpezas, continuou com o consumo reduzido
em relação a B7 (sala 47), porém, não foi possível realizar todas as limpezas gerais
programadas, como recomendada pelo fabricante, pois a escola só realiza a compra
de materiais para tal finalidade no período de férias dos alunos. Sendo assim, esta
limpeza poderia aumentar ainda mais o desempenho e consequentemente reduzir
o consumo do aparelho de ar condicionado estudado se comparado com a limpeza
semestral praticada na escola.
Diante dos problemas adversos presentes nos ambientes estudados, como
alunos deixando as portas ou janelas das salas abertas, salas vazias que passam grandes períodos de tempo com o ar condicionado ligado, portanto, recomenda-se que
esses problemas sejam sanados por meio da conscientização dos alunos e servidores
e da automatização desses aparelhos pela implementação de projetos envolvendo
os professores e alunos dos cursos técnicos de Eletroeletrônica e Eletromecânica.
Tais ações trariam benefícios não somente aos estudantes, mas também à escola que
ganharia muito com a economia de energia e os recursos economizados poderiam
ser utilizados para implementação de outros projetos que pudessem beneficiar toda
a comunidade escolar.
Além da solução já proposta, o dinheiro economizado em razão da solução estudada e apresentada neste trabalho poderia ser empregado na compra de peças de manutenção e peças necessárias para a automatização dos sistemas de ar condicionado
do Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon, como recomendado anteriormente.

quando extrapolada a média de consumo obtido para um ano deu, a diferença foi
bastante considerável, o que poderia chegar a R$ 20,08 por split (valor calculado com
base no preço do kWh cobrado pela Companhia de Distribuição Elétrica do Maranhão). Sendo assim, se multiplicarmos os resultados pelo número de sistemas de ar
condicionado da escola, chegaríamos a uma redução anual de R$ 1.305,20.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que tanto a limpeza dos filtros
quanto a limpeza geral dos splits resultaram em um impacto considerável no consumo de energia elétrica do IFMA, Campus Timon e que estes procedimentos, sendo
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realizados em conformidade com as recomendações do fabricante, trariam redução
de gastos nas contas de energia do Campus.
Diante dos mais variados problemas causados por essa falta de manutenção
e o devido cuidado com os aparelhos, os estabelecimentos, sejam eles, comercial,
industrial, residencial ou repartições públicas, deveriam manter permanentemente
uma equipe ou uma empresa especializada em manutenção, pois seu benefício não
seria somente seu conforto ou sua comodidade, mas tal atitude faria aumentar a vida
útil dos equipamentos, deixando os ambientes sempre limpos e livres de fungos e
bactérias que causam danos à saúde, evitando assim ruídos indesejáveis que em geral atrapalha a produtividade, além de reduzir o gasto de energia elétrica, contribuindo assim com a saúde dos servidores e alunos. No caso do IFMA, Campus Timon,
que possui profissionais especializados para manutenção, resta apenas a realização
deste procedimento de acordo com o cronograma do fabricante.
Pode-se inferir também que somente com a conscientização dos alunos e servidores, ou seja, da comunidade escolar quanto às más práticas de consumo, tais
como deixar os ar condicionados ligados em períodos em que as salas ficam vazias,
trarão uma redução significativa e consequente redução no consumo de energia elétrica da instituição de ensino. Realizando tais recomendações o Instituto conseguiria
se adequar às recomendações da portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015.
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RESUMO
A energia elétrica é indispensável nos dias atuais. Em função do aumento do
consumo de energia causado pela quantidade de pessoas que adquiriram aparelhos
elétricos e eletrônicos no Brasil, a distribuição deste recurso no país vem ficando
cada vez mais precária e um dos principais fatores que estimulam essa má distribuição é a escassez de água devido ao longo período de estiagem, tais problemas têm
provocado a inviabilidade de suprir toda necessidade de geração de energia elétrica
no país de forma hidráulica, já que o Brasil tem como principais fontes os geradores hidrelétricos. Levando em consideração o grande consumo de energia elétrica
no Brasil foi necessário recorrermos a outras formas de geração, como por exemplo,
às conhecidas fontes alternativas de energia, que incluímos dentre elas, a eólica e a
solar ou fotovoltaica. Quando se fala em um sistema fotovoltaico um dos fatores importantes e consideráveis é o alto custo de aquisição dos equipamentos, bem como a
temperatura, a umidade relativa do ar e a incidência dos raios solares sobre o painel.
Todos os fatores enumerados acima influenciam no processo de conversão de energia solar em energia elétrica. No Brasil, a região nordeste é uma das mais propícias à
implantação de um sistema fotovoltaico, pois tem grande incidência de raios solares
durante a maior parte do ano. Por dispor dessa vantagem muitas empresas vêm se
instalando em alguns estados e o governo desses estados vem subsidiando as implantações dessas empresas para tornar o negócio mais atrativo.
Palavras-chave: Custo implantação. Fatores de influência. Economia.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, a energia elétrica é um recurso indispensável e, a cada dia, o
aumento de seu consumo é maior. Com o avanço da tecnologia, as pessoas estão adquirindo cada vez mais aparelhos elétricos e eletroeletrônicos o que vê aumentando
cada vez mais o consumo de energia elétrica no país.
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No ano de 2014, o país passou por uma grande crise em relação à falta de energia elétrica e o principal motivo foi escassez de água no período, já que no Brasil a
principal fonte de geração de energia elétrica é hidráulica.
Uma das sugestões para solucionar esse problema seria mudar o foco de geração e investir mais nas chamadas fontes alternativas de geração. E uma das chamadas fontes alternativas de geração é a geração fotovoltaica.
Segundo Lisita (2005), a disponibilização de energia elétrica a partir do aproveitamento da energia solar por meio de painéis fotovoltaicos conectados à rede elétrica de distribuição é uma realidade que existe em diversos países, incluindo o Brasil. Essa forma de geração é uma prática crescente que vem se consolidando como
uma forma de obtenção de eletricidade. Sendo assim, a geração fotovoltaica se caracteriza como um processo de cogeração (que é a produção simultânea de energia
térmica e energia mecânica a partir de um único combustível e convertendo energia
mecânica em energia elétrica através de alguns equipamentos).

METODOLOGIA
Instalou-se um relógio termo-higrômetro (que mede temperatura interna, externa e umidade relativa do ar), do fabricante minipa modelo MT 241, em uma das
salas do Campus, e acompanhou-se as medidas desse termômetro coletando-as em
diferentes horas do dia, durante alguns meses para se fazer análises da temperatura
e umidade relativa do ar na localidade e verificar se elas influenciam na geração de
energia fotovoltaica.
Figura 1 - Relógio Termo-Higrômetro com sensor externo minipa MT 241.

Quando se fala em um sistema fotovoltaico um dos fatores importantes e consideráveis é o alto custo de aquisição dos equipamentos, bem como a temperatura, a
umidade relativa do ar e a incidência dos raios solares sobre painel.

A radiação solar que incide sobre o planeta Terra, de forma abundante, podendo inclusive ser considerada uma fonte inesgotável é absorvida por um conjunto de
células dos painéis fotovoltaicos.
Essas células são compostas por materiais semicondutores, intrínsecos geralmente silício, e essas células ao receberem radiação solar criam um campo magnético resultando no deslocamento de elétrons e em decorrência disso a geração de corrente elétrica.
A cada dia, o interesse pela energia solar vem se expandindo mais, várias empresas vêm se instalando no Brasil não somente voltada para a instalação de grande
porte, mas também para geração distribuída. A primeira grande fábrica de painéis
solares já iniciou os trabalhos no Brasil, chama-se Globo Brasil Indústria de Painéis
Solares. Além de trazer desenvolvimento para o país, a fábrica colabora ainda para os
meios econômicos, já que é um ótimo meio de geração de empregos.
O mercado brasileiro de energia solar deve crescer muito nos próximos anos, tendo
em vista a necessidade de aumentar as fontes alternativas na matriz energética nacional.
Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica de
um projeto de conversão de energia solar em energia elétrica ligada à rede de energia
elétrica para instalação no IFMA, Campus Timon. Fazer a implantação de um sistema fotovoltaico na Instituição de Ensino IFMA, Campus Timon.
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Fonte: http://www.lojadomecanico.com.br/produto/89938/3/283/relogio-termo-higrometro-com-sensor-externo-minipa-mt-241

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa foi possível gerar o gráfico a partir do qual é possível se fazer inferências a respeito das temperaturas do município de Timon (MA).
Figura 2 - Temperatura Externa em função do tempo.
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A Região Nordeste é uma das mais propícias a esse tipo de geração, pois recebe
uma intensidade bastante considerável de radiação solar durante a maior parte do ano.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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A partir das medidas coletadas no termômetro foi possível perceber que nos
horários de temperaturas maiores é possível que haja perda na eficiência dos painéis, porém isso não inviabiliza essa atividade, pois temos sol durante o ano e isso
torna as condições bem favoráveis à geração de energia solar fotovoltaica.

Gerenciamento dos resíduos do serviço de
saúde: um estudo de caso nos estabelecimentos
assitenciais de saúde públicos de Timon-MA
Beatriz Bacelar Barbosa1

CONCLUSÃO
Com base nos elementos analisados o local é propicio à instalação de um sistema
fotovoltaico, mas não se pode afirmar de um modo geral, pois alguns fatores que influenciam na geração, como a incidência de raios solares sobre a área, não foram analisados.
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RESUMO
Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são resíduos gerados em todos os servi-

ços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, tais como hospitais,
laboratórios, centros de saúde, clínicas humanas, veterinárias e outros. O gerencia-

BIBLIOGRAFIA
CASTRO, R. Energias Renováveis e Produção Descentralizada: Introdução à energia fotovoltaica. Lisboa: IST, 2008 – DEEC/Área Científica de Energia, Universidade
Técnica de Lisboa, Lisboa, 2008.
FRAIDENRAICH, N.; LYRA, F. Energia Solar. Fundamentos e Tecnologias de Conversão Heliotermoelétrica e Fotovoltaica. Ed. Universitária da UFPE. 1995, 471 p.
LISITA, O. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede: Estudo de caso – 3 kWp instalados no estacionamento do IEE-SP. São Paulo: USP, 2005. 87 p. Tese (Mestrado)
– Instituto de Física, Programa de Mestrado em Energia, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2005.
MARINOSKI, D. L.; SALAMONI, I. T.; RUTHER, R. Pré-dimensionamento de Sistema
Solar Fotovoltaico: Estudo de caso do edifício-sede do CREA-SC. In: Conferência Latinoamericana de Construção Sustentável, 1.; Encontro Nacional de Tecnologia do
Ambiente Construído, 10, 2004, São Paulo - SP. I CLACS; X ENTAC, 2009.
SustentArqui - http://sustentarqui.com.br/energia-equipamentos/telhados-serao-protagonista-da-energia-solar-no-brasil/

mento de RSS tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar
aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, visando a preservação da saúde

pública e do meio ambiente. No entanto, a adequação da prática desse gerenciamento de RSS em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) à legislação vigente é es-

sencial nas diversas práticas e gestão da saúde pública nos municípios. Sendo assim,
o objetivo deste trabalho foi de verificar como se dá o gerenciamento dos RSS em EAS

públicas localizadas no município de Timon-MA e se estes estabelecimentos seguem
a legislação vigente. A escolha dos EAS: Laboratório Central do Município; Centro de

Controle de Zoonoses (C.C.Z); Centro Municipal de Atenção Integrada a Saúde da
Mulher (CAISM); Centro de Especialidade Odontológica (CEO). A pesquisa ocorreu
nesses estabelecimentos, pois eles são considerados os estabelecimentos de saúde

mais acionados do Município. Essa é uma pesquisa quali-quantitativa, de caráter
exploratório e descritivo, na qual em uma primeira etapa foram feitas observações
simples nos EAS públicos, seguida de observação sistemática. Portanto, observou-se

um distanciamento da legislação vigente em relação à prática com o manejo dos resíduos de serviços de saúde, bem como a constatação de que as EAS não contemplam
ações de sustentabilidade para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados.
Palavras-chave: Resíduos de Saúde. Estabelecimentos de Saúde. Gestão.
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INTRODUÇÃO

Estudo de Caso

O aumento da produção de bens materiais, exploração das fontes de matéria
prima e a geração descontrolada de resíduos causam impactos negativos ao meio
ambiente o que representa risco para a saúde humana.

O estudo de caso compreendeu uma análise do gerenciamento de RSS nas
seguintes EAS públicas localizadas no município de Timon-MA; Laboratório Municipal de Análises Clínicas; Centro Municipal de Controle de Zoonoses do Município de
Timon-MA; Centro Municipal de Atenção Integrada à Saúde da Mulher; e, no Centro
Municipal Especializado em Odontologia. A escolha dos estabelecimentos que participaram deste estudo deu-se em decorrência de serem estas as EAS mais acionadas
pela população do município.

Nessa sequência de problemas de saúde pública se destaca a produção de resíduos de serviço de saúde (RSS). Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
ANVISA nº 306/04 e a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/2005, são definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal.
Esses resíduos gerados nos estabelecimentos assistencias de saúde (EAS) devem ter um gerenciamento diferenciado e especial, pois mesmo que existam resíduos que não apresentem periculosidade, também há determinadas categorias de
resíduos potencialmente perigosos.
O município de Timon-MA não possui estudos em gerenciamento de RSS.
Foi a partir da constatação da grande importância do gerenciamento destes resíduos
pelos EAS que este estudo foi realizado nos EAS deste município.

METODOLOGIA
Área de Estudo
Este trabalho será realizado nas EAS públicas do município de Timon-MA,
cuja população é de 166.295 habitantes e Área de 1.764,610 km2. Situa-se na Mesorreagião Leste do Estado do Maranhão e na Microrregião Geográfica de Caxias-MA.
(IBGECIDADES, 2016) Figura 1.
Figura 1- Localização do munícipio de Timon-Maranhão.

As fontes de evidência que foram executadas no estudo de caso foram: a observação simples e a observação sistemática. A observação simples determina uma
observação nos EAS em reconhecer o cenário, onde se situam as pessoas e os acontecimentos, as características dos locais, os horários, e frequências de coleta e transporte de resíduos etc.; resultando na definição das informações que foram necessárias e de que maneira tais informações poderiam ser obtidas.
A observação sistemática foi realizada por meio de visitas de campo, com o foco
do estudo da pesquisa. Através dessa observação buscamos conhecer os procedimentos do gerenciamento do RSS dos EAS. Seguindo as etapas (segregação, acondicionamento, a coleta e transporte interno, o armazenamento, a coleta e transporte externo,
o tratamento e disposição final dos resíduos) com o intuito de identificar como pontos
chave da observação: se havia segregação dos RSS por tipo (grupo); como também
quanto ao indicado na legislação; se havia fiscalização e controle (monitoramento das
atividades); e se as ações estavam dentro de um contexto de sustentabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Centro de Atendimento Integrado da Saúde da Mulher – CAISM
Este Centro é referência em saúde da mulher no município, com a quantidade de 43 funcionários, é uma unidade de atendimento especializado da mulher que
atendem ginecologia, mastologia e laboratório de citologia. Sobre a demanda de exames (quadro 1) é possível verificar:
Quadro 1 – Quantidade de exames feitos por mês.

Fonte: TIMON, 2014
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EXAMES
Ginecológicos
Mastelogia
Ultrasson
Nutrição
Colopospia

DEMANDA/MÊS
724
120
550
120
84
97

Biospia
Mamografia
Citologia
Psicológicos

30
A partir 200 á 700
A partir 1000 á 1800
120

Fonte: CAISM, 2016.

A partir dos dados analisados da demanda no Centro, analisa-se que a demanda de exames é grande o que é diretamente proporcional à demanda de resíduos de
saúde gerado.
Centro de Controle de Zoonoses - C.C.Z
O Centro foi inaugurado em 23 de junho de 1995, na gestão do prefeito Francisco Rodrigues de Sousa, e é o único do munícipio que faz o trabalho de controle de
zoonoses. Este Centro possui uma quantidade de 28 funcionários que trabalham nos
turnos matutino e vespertino.
Os Centros de Controle de Zoonoses, conforme informa a Fundação Nacional
de Saúde (2007, p.11) são estabelecimentos onde se desenvolvem as atividades de
vigilância ambiental e o controle de zoonoses e doenças transmitidas por vetores.
Sobre os serviços prestados no estabelecimento tem-se serviços de veterinária,
vacinação anti-rábica, exame de leishmaniose, desratização e dedetização (a população solicita), recolhimento de cães e gatos, controle e captura de roedores, acompanhamento das pessoas que são mordidas por cães e recebem doação de animais.
Laboratório Central do Município
Este Laboratório atende uma demanda de 10 a 12 mil exames por mês. Os Laboratórios da unidade são: de hematologia, de parasitologia, de urinálise, de hepatite e de bioquímica. O mesmo recebe amostras de urina, sangue, fezes, hanseníase
(biopsia) e tuberculose das Unidades Básicas de Saúde do Município de Timon-MA.
Após receber as amostras passam para as análises laboratoriais, posteriormente concluídos, os laudos são levados para digitação (para serem sistematizados)
e logo encaminhados às suas referidas Unidades Básicas de Saúde.
Centro de Especialidade em Odontologia-CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas é definido, segundo a portaria
nº 599 de 23 de março de 2006 do Ministério da Saúde art. 1, parágrafo primeiro,
como estabelecimento de saúde registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como Tipo Clínica Especializada/Ambulatório de
Especialidade, com serviço especializado de Odontologia.
Etapas do Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde nas EAS
Os Estabelecimentos pesquisados por serem todos municipais optamos por
descrever as etapas do manejo (segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento externo ou temporário, tratamento) em conjunto.
Para melhor compreensão, fizemos um quadro (quadro 2) nos pontos que estão em
acordo e desacordo com a legislação.
Quadro 2 – Etapas do manejo dos RSS nos estabelecimentos de saúde.
ETAPAS
Segregação
Acondicionamento
Identificação
Transp.interno
Armazenamento

CAISM
Eficiente
Ineficiente
Em parte
eficiente
Ineficiente

ESTABELECIMENTOS
C.E.O
C.C.Z
LAB. MUNICIPAL
Eficiente
Eficiente
Eficiente
Ineficiente Ineficiente
Ineficiente
Em parte
Em parte
Em parte
Eficiente
Eficiente
Eficiente
Eficiente
Eficiente
Ineficiente

Ao serem analisadas as etapas na segregação, verificou-se que todos os estabelecimentos fazem este procedimento de maneira correta, conforme a RDC 306. O
acondicionamento ocorre de maneira irregular, não atendendo à legislação da ANVISA. Por consequência, a etapa da identificação fica comprometida por conta da
irregularidade do acondicionamento, não atendendo assim a NBR-7500 da ABNT.
O transporte interno de todos os estabelecimentos é feito por uma auxiliar de
serviços gerais contratada por uma empresa terceirizada. Quanto ao uso adequado
de equipamentos de proteção individual (EPI) durante a coleta, essa auxiliar utiliza apenas luvas e máscaras, e muitas vezes não estva vestida de acordo com a NBR
12810 da ABNT.

O CEO foi inaugurado no dia 27 de agosto de 2004, na gestão do prefeito Francisco Rodrigues de Sousa. O funcionamento do Centro é de segunda-feira à sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino. Este Centro é o único, de caráter público,
que faz esse atendimento especializado no munícipio. Vale destacar que o estabelecimento faz atendimento de pessoas especiais de diferentes faixas etárias.

Nos estabelecimentos pesquisados, constatou-se que 03 deles (CAISM, Laboratório Central e C.C. Z) não apresentam abrigo de resíduos, porém segundo a RDC
ANVISA Nº 306/04 o armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos
em que a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem.
Justificando assim a ausência de um lugar específico para esse resíduo. O tratamento
dos resíduos gerados nesses EAS é feito por uma empresa tercerizada.
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Perfil dos praticantes de kitesurf da praia de
Barra Grande, município de Cajueiro da Praia PI, Brasil

CONCLUSÕES
O Gerenciamento dos RSS não está dentro de uma ação sustentável em todos
os EAS analisados. Acontece um distanciamento da legislação em vigência com práticas ocorridas nos estabelecimentos assistenciais no que diz respeito às etapas do
manejo dos resíduos de serviços de saúde.
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RESUMO
O presente estudo traçou o perfil dos praticantes de kitesurf da praia de Barra
Grande, localizada no município de Cajueiro da Praia - PI, Brasil, identificando os
motivos para a escolha da localidade como local de prática. Assim, a pesquisa de
caráter qualitativo e quantitativo adotou como estratégias para fins descritivos e explicativos as pesquisas bibliográfica e de campo. Os resultados apontaram que parte
dos praticantes de kitesurf são do sexo masculino, com idade inferior a 18 anos de
idade, solteiros, não possuem renda mensal, são naturais de Cajueiro da Praia e escolheram a localidade como local de prática para fins de lazer. Conclui-se que Barra
Grande era frequentada no passado por veranistas oriundos de algumas cidades do
estado do Piauí e do Ceará e a partir do ano de 2005, com a construção da Pousada
Barra Grande Kite Camp (BGK), que oferecia estrutura para os praticantes do kitesurf, passou a ser frequentada por turistas de diferentes regiões do Brasil e do mundo.
Palavras-chave: Praia de Barra Grande. Kitesurf. Motivações.

INTRODUÇÃO
O kitesurf, kiteboarding ou flysurf é um esporte aquático que mistura manobras do surf, windsurf e wakeboard e que tem como princípios básicos deslizar sobre
a água devido ao aproveitamento da força dos ventos.
O kitesurf é um esporte aquático que utiliza uma pipa (também conhecida
como papagaio) e uma prancha com uma estrutura de suporte para os pés. A pessoa,
com a pipa presa à cintura, coloca-se em cima da prancha e, sobre a água, é impulsionada pelo vento que atinge a pipa. Ao controlá-lo, através de uma barra, consegue-se escolher o trajeto e realizar saltos. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p. 18).
Com apenas 66 km de extensão, o litoral do Estado do Piauí, localizado entre
os litorais do Ceará e do Maranhão, está situado na Área de Proteção Ambiental (APA)
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Polo Costa do Delta e é composto pelos municípios de Ilha Grande, Parnaíba, Luís
Correia e Cajueiro da Praia. Cajueiro da Praia possui 20 povoados e apenas quatro
estão situadas em sua orla marítima (Barrinha, Morro Branco, Cajueiro e Barra Grande), sendo a praia de Barra Grande, objeto de estudo desta pesquisa, a mais extensa e
com maior destaque devido ao incremento do turismo nas últimas décadas. Segundo Macedo (2012), a visitação à praia de Barra Grande remonta da década de 80, do
séc.XX, quando piauienses oriundos das cidades de Teresina e Parnaíba passaram
a construir ou alugar casas para passar suas férias. A partir do ano de 2005, com a
exploração do kitesurf, a praia passa a se configurar como destino turístico nacional
e internacional, daí a necessidade da construção de pousadas que pudessem oferer
suporte para os praticantes desta modalidade esportiva.

mico, gênero, idade, renda salarial mensal, estado civil, profissão, nível de escolari-

A partir destas evidências, surgiram os seguintes questionamentos: como teve
início a formação sociespacial de Cajueiro da Praia, especialmente da praia de Barra
Grande? Como e a partir de quando a praia de Barra Grande se tornou um local procurado pelos praticantes de kitesurf? Que características naturais de Barra Grande
favorecem a prática deste esporte? Qual a procedência dos kitesurfistas que frequentam aquela localidade? Qual o perfil sócio-econômico destes praticantes? Por que
escolheram Barra Grande como local de prática?

analisados com base nos dados bibliográficos levantados pela pesquisa qualitativa.

Para encontrar as respostas a estes questionamentos, o presente trabalho objetiva traçar o perfil dos praticantes de kitesurf da praia de Barra Grande, localizada
no município de Cajueiro da Praia - PI, Brasil, identificando os motivos para a escolha da localidade como local de prática. Além disto, buscas e ainda, como objetivos
específicos analisar as origens do turismo de sol e praia, identificando as principais
atividades esportivas que o compõem; traçar um breve histórico sobre a origem e
evolução do kitesurf; caracterizar geograficamente a região apontando as principais
características naturais de Barra Grande.

dade e motivações sobre a escolha de Barra Grande como local de prática do kitesurf.
Os questionários foram aplicados junto a um grupo 25 kitesurfistas, através de

uma abordagem direta, conforme chegavam à praia de Barra Grande para praticar o
kitesurf, entre 8:00h e 12:00h.

Para melhor eficácia do questionário, as perguntas foram feitas em Língua

Portuguesa e em Língua Inglesa, a fim de serem contemplados os kitesurfistas de nacionalidades diferentes. Os dados coletados nos questionários foram tratados através
de planilhas no programa Microsoft Office Excel para em seguida serem discutidos e

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Turismo de Sol e Praia: breve histórico e aspectos significativos
De acordo com o Ministério do Turismo – MTUR (2010), o segmento Sol e

Praia teve sua origem na Europa, em meados do século XVIII, a princípio, por necessidades terapêuticas ou por indicações médicas para o restabelecimento físico

ou mental das populações mais nobres. Só então, a partir da década de 60 do século
XX, com o processo de industrialização, melhoria dos sistemas de transporte e, con-

sequentemente, facilidade de acesso às cidades litorâneas, o segmento ganha uma

função social e deixa de ser elemento de uma demanda seletiva que se amplia para
o turismo de massa.

O prestígio das áreas litorâneas em relação ao lazer no século XIX foi destaque

na área do Mediterrâneo, que passou a ser um lugar de atração turística mundial,

METODOLOGIA

inicialmente para uma demanda seletiva e, a partir da década de 60 do século XX,

A pesquisa assumiu, em sua primeira etapa, um caráter qualitativo com fins
descritivos e explicativos, adotando como meios de investigação a pesquisa documental e bibliográfica realizadas a partir de dados coletados em livros, artigos de
revistas especializadas e banco de dados de teses e dissertações. Foram utilizadas
referências de autores nacionais e de estudiosos do fenômeno esportivo e do turismo
em dados bibliográficos e empíricos coletados para traçar o perfil dos praticantes de
kitesurf que frequentam aquela localidade.

para um turismo massivo. Nessa década, o turismo começa a ser considerado como

um fenômeno social, com o crescimento expressivo dos fluxos turísticos nas regiões
litorâneas. (MTUR, 2010).

Na medida em que o Turismo de Sol e Praia se populariza ao longo das últimas

décadas, a atividade turística vem se modificando e acompanhando a evolução do

Capitalismo, tornando-se cada vez mais uma mercadoria e transformando espaços

Já em sua segunda etapa, a pesquisa assumiu um caráter quantitativo com
fins exploratórios e descritivos adotando como meios de investigação a pesquisa de
campo. Como instrumentos para a coleta de dados foram utilizados questionários
com perguntas abertas e fechadas que faziam referência sobre o perfil socioeconô-

urbanos e regiões pacatas em polos de atração de turistas oriundos de diferentes
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lugares. Dentre as atividades possíveis de serem praticadas por turistas no ambiente

de Sol e Praia, pode-se observar, segundo o MTUR (2010): Surf, Windsurf, mergulho,
atividades com equipamentos náuticos e Kitesurf.

O kitesurf: breve histórico

CONCLUSÕES

A ideia de utilizar pipas como meio de propulsão não é nova. Surpreendentemente, a história das pipas é repleta de mitos e simbologias. Por outro lado, a sua
utilização pelo homem para diversão, propulsão, lutas ou comunicação está documentada há quase 2000 mil anos e nos anos seguintes elas têm sido utilizadas para
uma série de fins, como feitos históricos e relevantes descobertas científicas e de
engenharia.

Parte dos kitesurfistas que frequentam a praia de Barra Grande são do sexo
masculino, com idade inferior a 18 anos de idade, solteiros, não possuem renda
mensal e são naturais de Cajueiro da Praia. Estes kitesurfistas escolheram a localidade como local de prática para fins de lazer. Estes praticantes escolheram a praia de
Barra Grande por ser um local com estrutura e qualidades naturais adequadas para a
prática do kitesurf, como pousadas e forte incidência dos ventos alísios durante boa
parte do ano. Observa-se, também, a ausência de estudos mais aprofundados que
investigue os motivos que levam os praticantes do kitesurf a escolher Barra Grande
como local para prática.

Na década de 80, houveram dois irmãos franceses, Dominique e Bruno Legaignoux, que começaram a usar as pipas com fins de locomoção em esquis aquáticos,
havendo, claro, algumas dificuldades de redecolagem quando caiam na água. Por esse
motivo, os irmãos inventarem, portanto, a primeira pipa inflada. Desde esse período,
o esporte então chamado de kitesurf, foi evoluindo, mas com pouca expressão devido
à alta concorrência do windsurf. Então, dois polos geográficos estavam se formando
como percussores do kitesurf: Europa e Hawaii. E somente em 1997, os consumidores
passaram a se interessar no novo esporte, e desde então, a China passou a fabricar
equipamentos como kites, o que definiu o início da popularização do kitesurf.
Segundo o MTUR (2010), havendo a predominância de sol durante todo o ano,
a costa brasileira é banhada por águas quentes que ocupam grande parte das bordas
tropicais e subtropicais do Atlântico Sul Ocidental e ventos agradáveis que garantem
a tranquilidade de banhistas e adeptos de práticas esportivas como o próprio kitesurf.
Barra Grande : breve histórico e características gerais
A praia de Barra Grande, de acordo com Macedo (2011), possui 78 hectares de
área urbana, uma faixa de praia com 4 km de extensão, e cerca de 1.500 habitantes.
Sua área de localização abrange a parte setentrional do Estado do Piauí e está situada
entre as coordenadas 02º55'40"S e 41º24'40"W, no Município de Cajueiro da Praia,
constituíndo o limite leste da APA do Delta do Parnaíba, correspondente ao Estado
do Piauí.
Conforme dados coletados nesta pesquisa, a distribuição dos praticantes de
kitesurf da praia de Barra Grande é composta em sua maioria (44%) por pessoas do
sexo masculino e 16% por pessoas do sexo feminino. Boa parte dos praticantes de kitesurf que frequentam a praia de Barra Grande, conforme demonstrado no gráfico 2,
3 e 4, possuem idade inferior a 18 anos de idade, são solteiros e residem no Município
de Cajueiro da Praia. Cabe destacar também que 20% do universo da pesquisa possui
idade entre 23 e 27 anos de idade, 12 % são casados e 40% são oriundos de outros
Estados do Brasil, especialmente de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
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Mesmo que ainda de forma não profunda, espera-se que este estudo possa
reconhecer o Município de Cajueiro da Praia, em particular a Praia de Barra Grande,
como um destino turístico ideal para a prática do kitesurf. Também se espera que
esta prática possa ser reconhecida como principal indutora do desenvolvimento do
turismo na região sendo difundida e implemetada através de ações sustentáveis pelo
turismo esportivo no Estado do Piauí.
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RESUMO
Propôs-se uma reflexão sobre a utilização de recursos didáticos no ensino de
Biologia com a intenção de contribuir na discussão sobre propostas concretas de
intervenção nessa disciplina. O estudo foi executado na Escola Estadual Aluízio de
Azevedo, na cidade de Timon. Na pesquisa de caráter descritivo foram realizadas observações nas aulas de Biologia e aplicado um projeto de intervenção, este último
dividido em duas etapas. Na 1ª etapa, os alunos demonstraram insatisfação com as
aulas expositivas, então, estimulamos os mesmos a fazerem uso da técnica da modelagem com moluscos. Além disso, propomos aos discentes que produzissem uma
paródia, sobre o conteúdo platelmintos. Os alunos obtiveram um resultado satisfatório em relação à assimilação do conteúdo com o uso das metodologias adotadas.
Na 2ª etapa, selecionamos duas turmas (A e B). Na turma A, apenas observamos as
aulas, e na turma B, aplicamos recursos didáticos diferentes (massa de modelar e
baralho). Ao final de cada conteúdo aplicávamos a mesma verificação de aprendizagem nas duas turmas, com a finalidade de constatar o desenvolvimento cognitivo
dos alunos. Dessa forma, verificamos que a turma B apresentou um déficit na assimilação de conteúdo em relação à turma A, mas, obtiveram um resultado positivo
levando em consideração o ponto de partida do projeto de intervenção. Concluímos
que os recursos didáticos são intermediadores entre o conhecimento, os alunos e os
professores e auxiliam na aprendizagem, mas esta pode ser afetada por outros fatores, como déficit de: atenção, memória, cognição, afetivo, dentre outros, temas estes
a serem investigados em pesquisas futuras.
Palavras-chave: Recursos didáticos. Modelagem. Verificação de aprendizagem.

INTRODUÇÃO
O Ensino de Biologia nos envolve em um universo de informações, onde este
pode se tornar muito atrativo aos alunos, se for explicitado através de recursos didá106
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ticos onde possam interagir com a disciplina. Segundo Souza (2007), o recurso didático a ser utilizado deve proporcionar ao aluno o estímulo à pesquisa e a busca de novos conhecimentos, proporcionando ao aluno adquirir a cultura investigativa o que
o preparará para enfrentar o mundo com ações práticas. O interesse em desenvolver
esta pesquisa, se deu por conta da necessidade de falarmos sobre a utilização de recursos didáticos no ensino de Biologia na escola pública da Rede Estadual de Ensino,
Aluízio de Azevedo localizada no Bairro Parque Piauí, da cidade de Timon-MA. Esta
pesquisa tem como objetivo dar oportunidade ou mesmo provocar os professores do
ensino de Biologia a trabalhar em sala de aula a prática com seus alunos.

METODOLOGIA
Inicialmente, a pesquisa foi submetida e aprovada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa na Universidade Federal do Maranhão com o número CAAE
46763115.4.0000.5087.
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso realizado no
Centro de Ensino Aluízio de Azevedo, pertencente à Rede Estadual de Ensino do Maranhão, localizada no bairro Parque Piauí, na cidade de Timon-MA. A pesquisa é de
caráter descritivo. Foram realizadas observações nas aulas de Biologia e análises dos
materiais utilizados nestas aulas, e aplicação de um Projeto de Intervenção. Projeto de Intervenção “Atividades Práticas na Disciplina de Biologia” tinha o objetivo de
propiciar aos alunos novas metodologias aplicadas ao ensino de Biologia. O projeto
foi dividido em duas etapas.
A primeira etapa foi dividida em dois momentos: no primeiro, realizamos uma
avaliação diagnóstica, em que os alunos responderam a seguinte pergunta: “Qual a
sua opinião sobre as aulas de Biologia?”, na oportunidade os alunos falaram sobre a
importância da prática na disciplina de Biologia, de forma escrita, cada um deu sua
opinião sobre esse assunto. No segundo momento, estimulamos os alunos a modelaram as estruturas interna e externa de uma espécie do Filo Molusca, utilizando
massa de modelar. O trabalho foi executado por dois grupos. Na segunda etapa, escolhemos duas turmas, que identificamos como A e B, nas quais foram trabalhados
dois conteúdos. Na turma A, apenas observamos as aulas, e na turma B, aplicamos
recursos didáticos diferentes (massa de modelar e baralho). Os alunos modelaram,
com massa de modelar, os principais eventos que acontecem nas fases do ciclo celular, no conteúdo mitose e meiose. Durante o conteúdo “desenvolvimento embrionário animal”, aplicamos um jogo educativo Baralho Embriológico, proporcionando
assim aos alunos um momento lúdico. Ao final de cada conteúdo, aplicávamos a
mesma verificação de aprendizagem nas duas turmas, com a finalidade de constatar
o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa do Projeto de Intervenção iniciou-se com uma atividade na
qual os alunos falaram sobre a importância da prática na disciplina de Biologia, de
forma escrita. Na fala dos alunos ficou visível a necessidade de novas metodologias,
que viessem melhorar a compreensão dos assuntos abordados e que promovesse a
interação dos alunos com os conteúdos ministrados.
Posteriormente, demos início as nossas aulas e trabalhamos somente com
dois conteúdos, onde um grupo ficou com molusco e outro com platelmintos. Explicamos a atividade para os grupos e em seguida eles a desenvolveram, um grupo ficou
responsável por modelar a parte interna do corpo do molusco, e o outro com a parte
externa do corpo do molusco, os alunos identificaram as partes utilizando massa
de modelar. Com essa prática esses alunos se identificaram, e percebemos diversas
habilidades que alguns alunos têm, a prática também é uma forma de “descobrir” o
aluno. Os discentes obtiveram um resultado satisfatório em relação à assimilação do
conteúdo com o uso das metodologias adotadas.
Na segunda etapa, selecionamos duas turmas (A e B). Na turma A, apenas
observamos as aulas, e na turma B, aplicamos recursos didáticos diferentes (massa
de modelar e baralho). Trabalhamos dois conteúdos, Mitose e Meiose e Desenvolvimento Embrionário. Ao final de cada conteúdo, aplicávamos a mesma verificação de
aprendizagem nas duas turmas, com a finalidade de constatar o desenvolvimento
cognitivo dos alunos. Na tabela 1, podemos ver o desempenho das turmas em relação ao conteúdo Mitose e Meiose, no qual constatamos que de oito questões aplicadas à turma B (turma que utilizou recursos diferenciados), apenas três questões
foram certas.
Tabela 1 - Porcentagem de acertos realizados nas turmas.
Verificação de Aprendizagem Mitose e Meiose
Questões do Teste
1º Questão
2º Questão
3º Questão
4º Questão
5º Questão
6º Questão
7º Questão
8º Questão

Turma A (37 alunos)
21,62%
0%
37,83%
21,62%
18,91%
0%
21,62%
5,4%

Turma B (32 alunos)
6,25%
21,87%
9,37%
0%
6,25%
6,25%
12,5%
6,25%

Fonte: Dados da pesquisa.

Os alunos da turma B nos surpreenderam com suas notas baixas. A aprendizagem em sala de aula é algo muito complexo. Temos que analisar não somente a
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prática docente, mas também os recursos didáticos que melhor contribuem para o
ensino de cada conteúdo. Não podemos afirmar que os recursos didáticos utilizados
não supriram as necessidades dessa turma, pois existem outros fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Segundo Sousa (2009, p.5) “a
dificuldade em aprender não é proveniente somente de como o conteúdo é trabalhado em sala, mas também de fatores presentes no indivíduo que diminuem suas
chances de aprendizado”.
Sendo assim, procuramos intervir na turma B, novamente, pois, os recursos
didáticos são intermediadores entre o conhecimento, alunos e professores e auxiliam na aprendizagem. Nessa perspectiva, ministramos outro conteúdo “Desenvolvimento Embrionário Animal” nas mesmas turmas, sendo que a Turma B desenvolveu o conteúdo com recursos didáticos diferentes da Turma A. De acordo com Souza
(2007, p.04) “o uso de materiais didáticos no ensino escolar deve ser sempre acompanhado de uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no processo
de ensino e de aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto”. Portanto,
selecionamos o jogo Baralho Embriológico, este jogo teve como objetivo reconhecer
algumas fases do desenvolvimento embrionário em um contexto de aprendizagem
significativo. Aplicamos a verificação de aprendizagem sobre o conteúdo “Desenvolvimento Embrionário” e verificamos que a turma B obteve resultado positivo em
apenas uma questão como mostra tabela 2.

CONCLUSÕES
Concluímos que os recursos didáticos são intermediadores entre o conhecimento, os alunos e os professores e auxiliam na aprendizagem, mas esta pode ser afetada por outros fatores, como déficit de: atenção, memória, cognição, afetivo, dentre
outros, temas estes a serem investigados em pesquisas futuras. A pesquisa alcançou
seu objetivo, pois trouxe resultados significativos os quais ajudaram a professora a
entender a importância da prática em sala de aula, dessa forma a mesma passou a
trabalhar a disciplina de maneira mais dinâmica, principalmente utilizando recursos
didáticos diversificados.
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Tabela 2 - Porcentagem de acertos realizados nas turmas.
Verificação de Aprendizagem Desenvolvimento Embrionário
Questões do Teste
Turma A
Turma B
1º Questão
53,125%
69,23%
2º Questão
28,125%
15,31%
3º Questão
34,375%
19,23%
4º Questão
62,5%
30,76%
5º Questão
40,625%
38,46%
Fonte: Dados da pesquisa

Como podemos ver nas tabelas 1 e 2, a turma B apresentou um déficit na assimilação de conteúdo em relação à turma A, mas, obtiveram um resultado positivo levando em consideração o ponto de partida do projeto de intervenção. Segundo Sousa (2009), a dificuldade na aprendizagem pode ser reflexo de diferentes problemas,
tais como: atenção, perceptivos, emocionais, memória, cognitivos, psicolinguísticos
e psicomotores, interligados entre si. Portanto, os alunos da Turma B necessitam ser
avaliados continuamente durante todo o ano, assim constituindo uma avaliação formativa, na qual a professora vai constatar o desenvolvimento cognitivo da turma,
sem precisar comparar com outras turmas.
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RESUMO
Esta pesquisa objetivou a mensuração da sustentabilidade hídrica quantitativa através da determinação da potencialidade, disponibilidade e demanda de água
da porção da cidade localizada na sub-bacia do Rio Parnaíba. Os resultados apresentam um balanço negativo entre sua disponibilidade ( 0,019 Km3/ano) e sua demanda
(0,150 Km3/ano). Por outro lado, nota-se, um potencial hídrico de 1,253 Km3/ano,
principalmente, superficial com possibilidade de exploração, com o objetivo de suprir a demanda hídrica reprimida da cidade. Os dados produzidos servem como subsídios para uma melhor gestão das águas na bacia hidrográfica do rio Parnaíba em
Timon/MA como unidade de gerenciamento e planejamento conforme estabelece a
Política Nacional de Recursos Hídricos.
Palavras-chave: Potencialidade Hídrica. Disponibilidade Hídrica. Demanda Hídrica.

INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos são constituídos pelas águas superficiais e subterrâneas,
caracterizando-se como um patrimônio de importante valor econômico e social,
portanto, devem ser gerenciados objetivando a sustentabilidade, entretanto, constata-se uma crise hídrica cuja problemática está relacionada diretamente com a gestão
insustentável das águas (MELLO, 2010).
Além disso, apresentam como principal medida para o combate à crise uma
gestão eficiente e sustentável da água em termos qualitativos, ou seja, na sua prevenção da poluição e tratamento para o abastecimento público. E quantitativo, isto é, no
balanceamento da disponibilidade com as demandas urbanas. Desse fato, tem-se
como exemplo a pesquisa de Simões e Starzynski (2015), dentre outros, que objetiva112
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ram a quantificação da água e análise de sua sustentabilidade nos seus aspectos de
disponibilidade e usos nas bacias hidrográficas.
Partindo desses pressupostos, a cidade de Timon/MA deve buscar o equilíbrio
entre os múltiplos usos das águas, desse modo, o objetivo desta pesquisa corresponde à determinação de sua sustentabilidade hídrica em termos quantitativos, proposto
por Gondim Filho (1994), através da mensuração da potencialidade, disponibilidade e
demanda hídrica projetando o atual cenário de sustentabilidade hídrica do município.

Sustentabilidade Hídrica
Os indicadores adotados para a mensuração quantitativa da sustentabilidade
hídrica de Timon foram os propostos por Gondim Filho (1994), representados por:
•

Potencialidade hídrica (Qp): volume de água apresentado pelo escoamento médio anual passível de ocorrer, sem interferência humana, abrangendo a soma dos escoamentos de superfície e subterrâneos;

•

Disponibilidade Hídrica (Qo): parcela das potencialidades hídricas ativadas pela ação do homem, por meio de barragens, poços e outros meios de
captação de água, para adequar às necessidades ou demandas;

•

Demandas Hídricas (Qd): volume de água que devem satisfazer a determinados usuários;

•

Índice de Ativação da Potencialidade (IAP): nível de ativação do potencial hídrico da região hidrográfica obtido pela relação: Qo/Qp e varia entre
0 e 1. Indicando que quanto mais próximo de 01, mais ativados estarão os
recursos potenciais da região hidrográfica;

•

Índice de Utilização da Disponibilidade (IUD): grau de utilização da disponibilidade e será obtido pela relação: Qd/ Qo Indicando quando o seu
valor é menor que 01 (um) que a disponibilidade está sendo suficiente
para satisfazer a demandas e, quando é maior que 01 (um), significa que
a não está sendo suficiente para atender à demandas, existindo uma demanda reprimida;

•

Índice de Utilização da Potencialidade (IUP): grau de utilização do potencial dado pela relação Qd/Qp, indicando que quanto mais próximo
for o seu valor de 0,8, mais próxima estará a unidade de planejamento de
atingir o limite máximo da utilização do seu potencial.

METODOLOGIA
Área de estudo
O município de Timon está inserido na Mesorregião Leste Maranhense, dentro da Microrregião Caxias, abrangendo uma área de 1.764,610 km2, com uma população estimada em 164.869 habitantes possuindo uma densidade demográfica de
89,18 hab/km2 (IBGE, 2016).
As águas superficiais de Timon são representadas pelas sub-bacias hidrográficas contribuintes do Rio Itapecuru que perfazem área de 320,7 Km² e a sub-bacia
seis do Rio Parnaíba, ocupando 1443,91 Km² da cidade (BRASIL, 2006; TIMON, 2014).
Para tanto, a área selecionada para a realização da pesquisa foi a porção da cidade
ocupada pela sub-bacia do Parnaíba na justificativa de que nessa parte ocorre a predominância da zona urbana da cidade. Correspondendo, principalmente, a área a
ser planejada como unidade de gerenciamento dos recursos hídricos.
Coleta dos dados pluviométricos
Os dados climáticos foram coletados no Banco de Dados Meteorológicos para
Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) que
abriga dados meteorológicos diários em forma digital, de séries históricas das várias
estações meteorológicas convencionais da rede de estações do INMET, referentes às
medições diárias, de acordo com as normas técnicas internacionais da Organização
Meteorológica Mundial (INMET, 2016).
Dessa forma, coletaram-se as precipitações médias mensais para Timon nos
períodos de 2006 a 2015 com a finalidade da construção de série histórica dos últimos
dez anos. Esses dados obtidos junto a estação meteorológica do Aeroporto Petrônio
Portela de Teresina (TERESINA (AER. PETRONIO PORTELA); Código WMO: 82579;
Código ICAO: SBTE; Latitude: - 5,03º; Longitude: - 42,82º; Altitude: 69m) (INMET,
2016), porque é a mais próxima que se encontra das áreas de estudo.
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Para as determinações da potencialidade foram adotados adaptações dos cálculos hidrológicos propostos, sobretudo, por Tucci (2001) e Alcântara, Santos (2002).
Desse modo, as variáveis hidrológicas (escoamento superficial e subterrâneo) foram
calculadas para cada área da unidade de paisagem do mapa de uso e ocupação do
solo da área de estudo (figura 1).
Na disponibilidade hídrica se considerou os dados da vazão anual total dos
subsistemas de abastecimento de Timon. Sendo disponibilizados no site (http://
www.aguasdetimon.com.br) da concessionária de água da cidade (Águas de Timon).
Por sua vez, na demanda hídrica aplicaram-se as demandas: populacional urbana,
ecológica e industrial para a cidade de Timon propostos por Brasil (1980).
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Figura 1 - Unidades de Paisagem reconhecidas para sub-bacia do Parnaíba em
Timon/MA.

tido, observa-se que a cidade de Timon apresenta a relação de Qp>Qo<Qd. Desse
modo, não possui atualmente uma sustentabilidade hídrica em termos quantitativos
devido a sua disponibilidade ser inferior à demanda hídrica. Por outro lado, verifica-se que o potencial hídrico é maior possibilitando oportunidades para a reversão
desse quadro para atender a demanda de água da cidade.
Percebe-se, que o valor do IUD está maior que 1,0, significando que a atual
disponibilidade hídrica não atende as demandas da cidade, ou seja, está ocorrendo
uma demanda reprimida em Timon. O IAP com seu valor distante de 1,0 indica que
os recursos hídricos estão pouco ativados. Então, há possibilidades de aumentar a
disponibilidade hídrica no município. Por sua vez, o IUP apresenta valor afastado de
0,8 representando que a unidade de planejamento, área de Timon da sub-bacia do
Rio Parnaíba, está longe de atingir o limite máximo da utilização do seu potencial.
Diante disso, a necessidade de gerenciamento dos recursos hídricos em Timon configura-se uma atividade importante para solucionar problemas antigos de
falta de água no município. Mas também, realizar a conservação do recurso hídrico.
Para tanto, pode-se levantar o aspecto de aumentar produção de água tratada para
a disponibilização da população. Isso considerando projeções populacionais em situações de crescimento exponencial (pior cenário) e logístico (cenário normal).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com bases nos valores de potencialidade, disponibilidade e demanda hídrica
obtiveram-se, conforme tabela (01), os indicadores de sustentabilidade hídrica propostos por Gondim Filho (1995).
Tabela 01 - Variáveis hidrológicas da área de estudo e indicadores de sustentabilidade hídrica.
Variáveis hidrológicas
Escoamento superficial
Escoamento subterrâneo
Potencialidade hídrica (Qp)
Disponibilidade hídrica (Qo)
Demanda total hídrica (Qd)
Indicador
Índice de Utilização da Disponibilidade (IUD)
Índice de Ativação da Potencialidade (IAP)
Índice de Utilização da Potencialidade Hídrica (IUP)

Volume (Km3/ano)
1,252
0,00090
1,253
0,019
0,150
____
7,895
0,015
0,120

Fonte: Dados da pesquisa.

CONCLUSÕES
Na sustentabilidade hídrica quantitativa na sub-bacia do Rio Parnaíba, em
Timon, verifica-se um balanço negativo entre sua disponibilidade e sua demanda.
Porém, nota-se um potencial hídrico, principalmente, superficial com possibilidade
de exploração com o objetivo de suprir a demanda reprimida por água da cidade.
Nas definições para a ampliação do sistema de abastecimento de água no município através da implantação e expansão de sua estação de tratamento de água
devem-se considerar as projeções populacionais, critérios mais rígidos no uso e a
ocupação do solo na bacia hidrográfica.
Além disso, estudos sobre o grau de pressão em recursos hídricos superficiais,
nesse caso, o rio Parnaíba e o seu enquadramento nas classes de água como preconiza o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
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RESUMO
Tendência Antissocial na Escola é um tema com duas vertentes: envolve tanto
alunos hiperativos, como alunos que apresentam isolamento social. Nesta pesquisa
buscou-se compreender os fatores que contribuem para ocorrer tendência antissocial na escola. Selecionou-se 2 escolas de acordo com a localização, por serem situadas em diferentes bairros de Timon/MA e por possibilitar uma visão mais ampla
das escolas do município. As duas escolas selecionadas foram: U.E. Luiz Miguel Budaruiche e U. E. Nazaré Rodrigues. Fez-se observação ativa, anotações e entrevistas
estruturadas individuais com professores, alunos e familiares. Foram avaliadas as
crianças do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental, selecionadas de acordo com o relato
dos professores em relação às suas indisciplinas. Realizou-se 16 entrevistas, sendo
6 com alunos, 6 com familiares e 4 com professores. 5 dos alunos selecionados se
sentem rejeitados pelas famílias, apresentando diversos comportamentos em sala
de aula, desde isolamento, até a necessidade de chamar a atenção. Todos os 4 professores associam o comportamento negativo dos seus alunos com a negligência das
famílias, e procuram sempre incentivar os alunos a fazerem atividades extras em sala
de aula para minimizar o comportamento negativo. 4 famílias são de pais separados,
assim os próprios alunos relatam nas entrevistas terem carência afetiva. Portanto,
afirma-se que a família tem um papel fundamental na formação do indivíduo, sendo
importante na determinação e na organização da personalidade. E que a escola precisa exercer um papel incentivador no processo de ensino-aprendizagem, a todos os
alunos, em especial, àqueles que apresentam tendência antissocial na escola.
Palavras-chave: Indisciplina. Abordagem qualitativa. Família.
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INTRODUÇÃO
As práticas antissociais são um grande problema na sociedade. Ainda hoje são
desconhecidos os fatores que acarretam tais problemas, contudo é necessário entender os fatores que contribuem para essas práticas antissociais, para que assim
seja mais fácil proporcionar ações positivas a respeito. Para Santana (2004), quando
estamos cientes das causas que podem influenciar a capacidade ou não de aprendizagem do sujeito, começa, então, na escola a observar e a acompanhar com a mesma
responsabilidade os comportamentos com ações indisciplinadas e os bloqueios na
aprendizagem.
Muitas vezes os professores não conseguem diagnosticar na criança e no adolescente as causas de suas ações negativas, portanto seriam umas das principais dificuldades encontradas na escola. Por ser um ambiente socializador, a escola precisa
exercer de forma positiva a relação com alunos. A relação com a família pode influenciar diretamente no comportamento da criança-adolescente. Ou seja, o ambiente
precisa favorecer, para o desenvolvimento da identidade da criança-adolescente.
Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar as tendências
a comportamentos antissociais de alunos de escolas públicas municipais, bem como
instigar o questionamento acerca de sua aplicabilidade e consequências sociais, pessoais para a construção do senso crítico da criança e/ou adolescente, fornecendo
elementos importantes e que contribuirão para pesquisas futuras acerca de um problema cada vez mais presente em sala de aula.

consentimento e por se tratar de uma pesquisa com menores de idade foi elaborado
um termo de assentimento livre e esclarecido.
Os alunos estudados foram alunos do 6° e 7° ano selecionados de acordo com
relato dos professores em relação à indisciplina. Por ser uma pesquisa de investigação, foram utilizados como métodos: observações na sala de aula do 6° e 7° ano, da
Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche e da Unidade Escolar Nazaré Rodrigues.
Conforme Lakatos e Marconi (2011), a observação é uma técnica de coleta de dados
para conseguir informações utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Foi utilizada a observação na Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche e na Unidade Escolar Nazaré Rodrigues.
Após as observações foram realizadas entrevistas estruturadas com quatro (4)
professores, sendo dois (2) professores da Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche
e dois (2) da Unidade Escolar Nazaré Rodrigues. Foram realizadas entrevistas com
três (3) alunos da Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche e com os familiares dos
mesmos e três (3) alunos da Unidade Escolar Nazaré Rodrigues e seus familiares.
Totalizando 16 entrevistas. Segundo Gil (2011) entrevista estruturada desenvolve-se
a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem permanece invariável para todos os entrevistados, que geralmente são em grande número. Este tipo de entrevista
torna-se o mais adequado para o desenvolvimento de levantamentos sociais.
Durante a execução desta pesquisa foram realizadas visitas às residências dos
alunos para realização das entrevistas com familiares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

METODOLOGIA
Por meio dessa pesquisa exploratória utilizamos os seguintes procedimentos
metodológicos:
Inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão com número CAAE:
45715515.4.0000.5087.
As escolas foram escolhidas através da lista das 174 escolas timonenses disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Elas
foram selecionadas de acordo com a localização, por serem situadas em diferentes
bairros de Timon/MA e por possibilitar uma visão mais ampla das escolas do município. As duas escolas selecionadas foram: Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche
e Unidade Escolar Nazaré Rodrigues.

É necessário entender as razões das práticas antissociais, para que assim seja
mais fácil encontrar soluções para essa problemática. A realidade e os cenários existentes na escola hoje são caóticos e aparentemente parecem dificultar o processo
de ensino aprendizagem, entretanto se olharmos com mais profundidade, perceberemos que é um espaço que tem muitas manifestações de vida e que é preciso ter
discernimento para contribuir para essas crianças e adolescentes de uma forma positiva.
Segundo Chraim (2009, p.57) a elaboração de métodos que motivem a aprendizagem deve estar fundamentada em contratos positivos, tanto para quem aprende
quanto para quem ensina. Essa fundamentação facilita as trocas.

Posteriormente, elaborou-se um roteiro de entrevistas para os professores,
alunos e familiares. Para a execução da pesquisa precisou ser elaborado um termo de

Diante disso, foram realizadas na Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche e
na Unidade Escolar Nazaré Rodrigues observações em sala de aula para coletar os
dados necessários para a pesquisa e identificar os alunos com práticas antissociais,
e, ao mesmo tempo, conhecer e relacionar estas práticas em sala de aula.
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Os alunos analisados são alunos do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental, no
total de seis alunos, três alunos do Budaruiche e três do Nazaré Rodrigues foram escolhidos a partir dos relatos dos professores conforme suas indisciplinas realizadas
em sala de aula diariamente.
Essas “ações são alternativas que o sujeito encontra para chamar atenção.”
Foi observado que não existia por parte dos alunos obediência no que era ordenado
pelo professor (a), pelo contrário faziam atividades que não eram ofertadas em sala
de aula. Era notável o isolamento de um dos observados.
Então, para enriquecer a pesquisa, foram necessárias algumas indagações,
precisamos perguntar como é relação dos professores com seus alunos? Como é o
comportamento de seus alunos? Utilizam métodos para tentar diminuir os comportamentos negativos com seus alunos e quais são estes métodos? Se na visão dos professores esses comportamentos negativos estão associados a algo em especial?
A relação de respeito do professor para com o aluno é fundamental para o
processo de ensino aprendizagem e para que ocorra um entendimento entre os mesmos. Quando indagados sobre sua relação com seus alunos e o comportamento dos
mesmos, os professores responderam que na maioria das vezes, essa relação é boa,
porém existem exceções que dificultam a relação professor-aluno.
Segundo Justo (2004, p. 95), “o professor, enquanto um tipo humano representa o espelho no qual o aluno se mira para se reconhecer ou rejeitar as imagens de si e
do seu mundo ali refletidas”.
Da mesma forma consideram que de maneira geral há um bom comportamento, entretanto existe um ou outro que se destaca negativamente. De acordo com
Nascimento (2004, p. 48) “o desenvolvimento do sujeito está relacionado ao meio,
onde o mesmo pode estabelecer conexões pela criança, através de ações de um adulto próximo [...]”.
Dentre as entrevistas realizadas com os três (3) alunos da Unidade caracterizados como antissociais e com os três (3) familiares dos mesmos. Um (1) dos alunos
entrevistados apresenta características de isolamento, mostrou certo desconforto no
momento da entrevista. Esse aluno é filho de pais separados e foi possível perceber
que em casa o aluno também age de forma antissocial.
A mãe diz que não pratica nenhuma atividade de lazer com os filhos. E que
não é muito de frequentar a escola. Afirma que o aluno em casa é um bom filho, porém fica muito dentro da casa e não tem muitos amigos.

Todos os alunos entrevistados se sentem excluídos na relação com suas famílias, por acreditarem que as mães demonstram mais atenção para os outros irmãos
ou para outras pessoas que não são eles.
A maioria dos alunos apresentam um comportamento de superioridade em
sala de aula, que está relacionado à forma como tratam o outro colega, sempre diminuindo os outros. E quando observamos as crianças pequenas, percebemos que
cada idade se distingue por uma sensibilidade seletiva frente a diferentes tipos de
ensino ou de influência dos adultos.

CONCLUSÕES
Através dos resultados obtidos, foi possível analisar as tendências Antissociais
na Unidade Escolar Luiz Miguel Budaruiche e na Unidade Escolar Nazaré Rodrigues,
mostrando no decorrer desta pesquisa que essas práticas no interior da escola podem ser uma manifestação encontrada pelo sujeito para mostrar que ele existe e que
precisa de alguém que o ajude a encontrar uma direção. É notável que estes alunos
tenham uma carência afetiva. Os professores associam a família como principal responsável pela mesma, e colocam em evidência a sua disposição em contribuir para a
pesquisa. Uma análise mais apurada da realidade em que aquele aluno se encontra,
fazendo-o se perceber enquanto ser importante na construção de um ambiente de
interação, harmonia e respeito entre família, professores e alunos trazendo efeitos
relevantes para a sociedade com um todo. Quando se conhece as limitações do sujeito é possível lidar com tal realidade de forma satisfatória.
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa visa conhecer um pouco da trajetória musical
do cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989) durante os anos de chumbo da Ditadura militar no Brasil (1964-1985), bem como objetiva analisar o teor político e contestatório de algumas de suas canções e sua relação com a censura instituída pelo AI-05. De
forma inovadora, Raul Seixas misturou diferentes ritmos com o rock n’ roll e lançou as
bases de uma sociedade alternativa. Procuramos também lançar luz sobre a produção
do conhecimento histórico dentro da chamada História do Tempo Presente.
Palavra-chave: Música; Censura; Regime civil-militar.

INTRODUÇÃO
O regime militar que se estabeleceu no Brasil entre 1964 a 1985 foi um período
bem negativo de nossa história, marcado pelo amordaçamento das instituições, pela
restrição das liberdades civis, pelo endividamento econômico e pela ampliação da
miséria, pela tentativa de silenciamento da oposição por meio da repressão, da tortura, do desaparecimento de pessoas e do exílio de artistas e políticos.
A perseguição institucionalizada foi o traço mais marcante do Ato Institucional de nº 05, implantado no Brasil em 1968, em que a violação dos lares, a censura
prévia, a suspensão de direitos políticos, os exílios, as prisões arbitrárias, as torturas,
os desaparecimentos e os assassinatos atingiram diversos setores da sociedade. Ao
mesmo tempo, o governo militar centrava fôlego em uma propaganda ufanista direcionada ao público interno e externo de que o governo brasileiro estava voltado para
a união do país, o seu crescimento (mesmo que fosse através do arrocho salarial dos
trabalhadores), usando para isso a promoção da perspectiva de que tudo estava dando certo, aproveitando-se do tal “milagre econômico”, do crescimento da Petrobrás
entre outras estatais (estimulado pelo aumento das exportações), pelo aumento da
construção civil, pelo maior acesso aos bens de consumo típicos da burguesia (imóveis, automóveis, eletrodomésticos etc.).
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Em se tratando do cenário musical que se desenhava no país antes do advento
do AI 05, o que se notava era uma ampliação dos meios de comunicação de massa e
do crescimento da indústria fonográfica. De uma maneira geral, o fortalecimento da
televisão, das revistas especializadas, dos encartes e festivais de música foram fundamentais para dar projeção aos artistas.
Com base em uma multiplicidade de trabalhos que focalizaram a ação da censura sobre a música popular, podemos dizer que a relação entre produção musical e
regime militar foi atravessada pela ação de protesto empreendida por diversos compositores da MPB, que utilizaram metáforas para driblar a censura e tecer críticas
sobre o cenário político-social brasileiro (ARAÚJO, 2002).
É nesse contexto que elegemos estudar parte da produção musical de Raul
Seixas. As canções de Raul ainda são largamente executadas no país, sendo importantes para refletir sobre o passado recente do país. Figura controversa, ele trouxe a
crítica social para o Rock N’ Roll brasileiro, e ao mesmo tempo que transformou-se
em alvo da censura militar e da perseguição política, também ganhou certo respaldo
na mídia, ao ponto de ter algumas de suas músicas como temas de novelas exibidas
pela TV Globo.
É importante mencionar que em virtude do curto período que envolve uma
pesquisa de iniciação cientifica optamos por fazer um recorte dentro da produção
musical desse artista, de modo que propomos focalizar esse estudo nas composições
da década de 1970. Essa década é considera pelos críticos musicais como a fase áurea
da carreira desse artista. É dessa fase composições como “A Mosca na Sopa”, na qual
Raul é incisivo, ao dizer quer que: “E não adianta vir me dedetizar; pois nem o D.D.T
pode assim me exterminar; porque você me mata; e vem outra em meu lugar”.
O certo é que Raul esteve afinado com seu tempo deixando um imenso legado,
através de sua música e de sua poesia. Além disso, apresentou um caminho alternativo para a sociedade vigente constituindo-se numa grande força contestatória e
influenciando a contracultura no Brasil das décadas de 1960 e 1970. Sua proposta de
uma dita sociedade alternativa se chocava com o autoritarismo da Ditadura Militar
e, como sujeito histórico, sua produção musical passa a servir de base para a compreensão e análise da tensão existente entre as manifestações culturais e o regime
militar brasileiro.
Logo, esta pesquisa procura conhecer a trajetória musical de Raul Seixas no
período da Ditadura Militar, mas especificamente nos chamados anos de chumbo;
analisar as letras de algumas de suas canções e as relacionar com os problemas cotidianos enfrentados pela sociedade brasileira entre os anos 1960-1970; bem como
não podemos deixar de refletir sobre as múltiplas possibilidades da relação entre a
música (canção) e a produção do conhecimento histórico e da importância da música/canção como fonte histórica eficaz para a compreensão do tempo presente.
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METODOLOGIA
Para as finalidades a que se propõe esta pesquisa, tomamos como base a História do Tempo Presente e suas implicações metodológicas, pois acredita-se que essa
linha de pesquisa histórica se apresente como um caminho válido para quem se arrisca pela análise da produção musical brasileira nos anos 1960 e 1970 e para o estudo do regime militar no Brasil.
Para que possamos aprofundar a leitura das canções de Raul Seixas dispomos
de um rico corpus documental como: os áudios dos álbuns, as entrevistas concedidas
para diversos programas de TV e rádio, as matérias de revistas, filmes, jornais, fotografias, artigos, dissertações e teses acadêmicas, sites e blogs disponíveis na internet, biografias etc. Assim, optamos por seguir dois direcionamentos no decorrer da
pesquisa: na primeira etapa da pesquisa, seguiu-se dois direcionamentos: primeiro,
fazer um levantamento e tratamento das fontes que elucidem nuances sobre o contexto histórico, ou seja, sobre o regime militar no Brasil, sobretudo sobre os chamados anos de chumbo. Segundo, compreender a importância e o lugar de Raul Seixas
no cenário cultural da época.
Nesse sentido, iniciou-se um tratamento exaustivo nas fontes arroladas: textos acadêmicos, entrevistas concedidas a redes de televisão e programas de rádio,
reportagens e grupos de discussão em várias redes sociais, sites oficiais, jornais impressos etc.
Na segunda etapa da pesquisa, partiu-se para a leitura e a interpretação dos referenciais teóricos como o estudo sobre História do Tempo Presente e a relação entre
História e Música. Ademais, fez-se uma seleção e análise da produção musical de Raul
Seixas, a exemplo de King-ha, Bandolo!; Abra-te Sésamo; Raul Seixas; Gita; Metrô linha
743; O Rebu e sua relação com o universo da censura durante o regime militar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para historiadores como Carlos Fico, a ditadura militar brasileira pode ser
pensada em conjunto com outros “eventos traumáticos” característicos do século
XX, o que situa esse tema no contexto dos debates teóricos sobre a História do Tempo Presente. De acordo com o debate historiográfico, a chamada História do Tempo
Presente englobaria os últimos cinquenta ou sessenta anos da era contemporânea, e
o maior desafio enfrentado pelos historiadores que seguem essa vertente do conhecimento é fazer frente a pressão dos que viveram o passado mais recente e o discurso
da neutralidade.
Conforme relata Fico (2012, p. 47), a maior peculiaridade do historiador do
presente em relação aos que estudam temporalidades mais distantes é “a possibilidade desse conhecimento histórico ser confrontado pelo testemunho dos que vi127

veram os fenômenos que busca narrar e/ou explicar”. Ora, em virtude desse desafio
duas preocupações nortearão a compreensão da História do Tempo presente a de
que o fazer história do tempo presente exige a definição de um campo de pesquisa
que pode trazer implicações existenciais para o pesquisador, e a de que o estudo da
história do presente é eminentemente político, tanto pelas escolhas que o historiador faz, quanto porque “sujeito” e “objeto” da pesquisa habitam o mesmo tempo.
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RESUMO
As indústrias de bebidas à base de frutas, para atender às necessidades dos
consumidores, apostaram na diversificação da produção, e além da polpa, produzem sucos, refrescos e néctares que se diferem de acordo com a legislação específica
brasileira. Portanto, é de fundamental importância conhecer os parâmetros físico-químicos desse tipo de bebida a fim de garantir a segurança alimentar dos consumidores. Esta pesquisa visa avaliar se os néctares de frutas industrializados vendidos em mercearias e supermercados de Zé Doca - MA estão dentro dos padrões de
identidade e qualidade em relação aos parâmetros de densidade, acidez (pH) e teor
de sólidos solúveis totais. A avaliação dos parâmetros citados foi realizada em doze
amostras de néctares de frutas adquiridas em comércios localizados no município
de Zé Doca, no estado do Maranhão. A metodologia utilizada para avaliar os parâmetros foi de acordo com o descrito nos Métodos Físico – Químicos para Análise de
Alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Os resultados obtidos para densidade e pH não
puderam ser comparados com os padrões de identidade e qualidade, pois a legislação brasileira não fixa valores para esses parâmetros. Já para as análises do teor de
sólidos solúveis totais, todas as marcas estavam de acordo com a legislação vigente.
Em relação ao néctar de uva, a legislação brasileira é omissa.
Palavras-chave: bebidas à base de frutas; legislação brasileira; padrões de identidade e qualidade.

INTRODUÇÃO
Segundo Rizzon e Meneguzzo (2007), o mercado de bebidas à base de frutas
é uma realidade no Brasil e a tendência desse setor é de crescimento. Esse mercado
tem grande potencial devido a vários fatores como vasta extensão territorial, ampla
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diversidade climática, matéria-prima abundante e barata, processos industriais que
garantem a qualidade química e microbiológica dos produtos e a preferência da população por esse tipo de bebida. Sendo muito comum encontrar em supermercados
corredores inteiros dedicados ao produto.
Sucos, refrescos e néctares de frutas são definidos e classificados na Instrução
Normativa nº 12 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Néctar é
a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível
do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinado ao consumo direto
(BRASIL, 2009). Apesar de o néctar lembrar o sabor dos sucos de frutas, ele apresenta
quantidades menores de polpa da fruta, e consequentemente, possui um valor nutricional menor que o suco natural (PIRILLO; SABIO, 2009).
Tendo em vista que os néctares possuem características específicas tais como
valor nutricional adequado, boa aparência e boas condições higiênico-sanitárias,
haja vista que uma alimentação balanceada exige um equilíbrio dessas características, há necessidade de controle dos parâmetros físico-químicos que identificam
essas bebidas. Entre os principais parâmetros que determinam a qualidade desse
gênero alimentício, sem dúvida, estão aquelas que definem as suas características
físico-químicas como densidade, pH e teor de sólidos solúveis totais. Esses parâmetros permitem avaliá-los quanto às condições de processamento, armazenamento,
distribuição para consumo, vida útil e riscos à saúde dos consumidores. O não cumprimento do estabelecido nos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) indica que o
consumidor final está sendo lesado.
Portanto, este trabalho visa avaliar se os néctares de frutas industrializados
vendidos em mercearias e supermercados de Zé Doca - MA estão de acordo com
os padrões de identidade e qualidade em relação aos parâmetros densidade, acidez
(pH) e teor de sólidos solúveis totais.

METODOLOGIA
A matéria-prima utilizada nesta pesquisa foi composta de 12 (doze) amostras de caixinhas de sucos industrializados do tipo néctar pronto para o consumo,
dos sabores abacaxi, goiaba e uva, os quais foram comprados em mercearias e supermercados do município de Zé Doca-MA. Os parâmetros analisados para avaliar
as propriedades dos néctares foram: densidade; acidez (pH); sólidos solúveis totais
(ºBrix). Todas as análises das amostras seguiram a metodologia do Instituto Adolfo
Lutz (2008) em triplicata.
A determinação da densidade das amostras dos néctares foi realizada por picnometria. Inicialmente, calibrou-se o picnômetro de 25 mL (a temperatura ambiente
aproximadamente 25º C) com água destilada. Depois, as amostras de néctares foram
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adicionadas uma a uma no picnômetro e pesadas com o auxílio de uma balança
analítica para determinação de sua densidade. Para em seguida, anotar-se a massa
pesada e calcular-se a densidade da amostra.
A determinação do pH foi feita por potenciometria e as medidas de pH realizadas após a abertura das embalagens. Entre cada avaliação, foi dado um intervalo de cinco minutos para cada mensuração. Utilizou-se o potenciômetro Quimis
Q400AS de bancada, o qual apresenta acurácia de 0,1, sendo calibrado de acordo
com as instruções do fabricante com faixa de pH de 0 a 14. A calibração do aparelho
foi realizada com soluções tampão de pH = 7 e pH = 4. Após a calibração, procedeu-se
com as medições do pH das amostras, transferindo-se 50 mL da amostra para um
béquer, tendo sido realizada a imersão do eletrodo e assim, obtendo-se a leitura após
a estabilização do sistema.
Os sólidos solúveis totais (ºBrix) foram determinados por refratometria utilizando o refratômetro portátil. O aparelho foi calibrado à temperatura ambiente com
água destilada (índice de refração = 1,3330 e 0° Brix a temperatura ambiente) e posteriormente, realizou-se a leitura das amostras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A densidade para os néctares de abacaxi, goiaba e uva das marcas A, B, C e D
foram expressos em grama por milímetro (g.mL-1) e estão destacados na Tabela 1.
Tabela 1 – Densidade dos néctares de frutas em g.mL-1 comercializados na cidade
de Zé Doca – MA.
MARCAS
Abacaxi
Goiaba
Uva

A
1,14
1,06
1,11

B
1,06
1,11
1,07

C
1,10
1,10
1,05

D
1,05
1,04
1,23

Média
1,08
1,07
1,11

PIQmín.
-

DP
0,04
0,04
0,08

CV (%)
3,70
2,80
7,20

PIQ = Padrão de Identidade e Qualidade; DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não fixa valores para
esse parâmetro. Na literatura são poucos os artigos que avaliam a densidade de bebidas à base de frutas. Na literatura encontramos valores parecidos com os obtidos
nesse trabalho como o de Gomes et al.,(2012) que analisaram sucos de caju concentrado e encontraram resultados em torno de 1,037 g.mL-1.
A Tabela 2 mostram os resultados obtidos da acidez (pH) dos sucos industrializados do tipo néctar pronto para o consumo:
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Tabela 2 – Acidez (pH) dos néctares de frutas comercializados na cidade de Zé Doca - MA.
MARCAS
Abacaxi
Goiaba
Uva

A
3,83
4,17
3,51

B
420
423
3,70

C
406
422
4,01

D
3,96
4,14
3,57

Média
1,08
1,07
1,11

PIQmín.
-

DP
0,04
0,04
0,08

CV (%)
3,70
2,80
7,20

valor mínimo de 10 de sólidos solúveis totais (ºBrix), portanto todas as marcas analisadas estão dentro dos padrões de identidade e qualidade.
Para os néctares de uva, CARNEIRO et al., (2013) analisaram doze amostras de
néctares, e encontraram valores de sólidos solúveis totais (ºBrix) variando entre 13,43
a 15. Frente a isso, observa-se que os valores obtidos nesta pesquisa para as marcas A,
C e D estão fora dessa faixa. No entanto, a marca B teve um valor dentro dessa faixa.

PIQ = Padrão de Identidade e Qualidade; DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação.

O pH é um dos parâmetros que pode fornecer um dado valioso a respeito da
deterioração do alimento pelo crescimento de microrganismos e atividades de enzimas. Pois, cada microrganismo tem uma faixa de pH ideal para o seu desenvolvimento, assim as células microbianas são substancialmente afetadas pelo potencial
de hidrogênio (pH) dos alimentos (URBANO et al., 2011). Souza et al., (2009) afirmam que alimentos industrializados à base de frutas que possuem pH superior a 4,5
favorecem o crescimento da bactéria Clostridium botulinum.
A legislação brasileira não fixa valores de padrão de identidade e qualidade
para esse parâmetro. MIRANDA et al., (2015) elaboraram néctares de abacaxi e determinaram o pH em torno de 4, valor próximo aos encontrados nesta pesquisa. ROCHA
et al., (2013) analisaram néctares de goiaba de cinco marcas distintas e encontraram
valores entre 3,52 e 3,91 para o pH, valores um pouco abaixo dos obtidos nesta pesquisa. Para néctares de uva, CARNEIRO et al., (2013) encontraram valores variando
entre 2,85 e 3,25, esses valores estão próximos aos resultados obtidos nesta pesquisa.
Os valores das análises de sólidos solúveis totais dos néctares de abacaxi, goiaba e uva das quatro marcas estão expressos na Tabela 3:
Tabela 3 – Sólidos solúveis totais (ºBrix) dos néctares de frutas comercializados na
cidade de Zé Doca-MA.
MARCAS
Abacaxi
Goiaba
Laranja

A
12,2
11,1
12,3

B
12
11,2
14

C
12
10
11,3

D
11,5
10,2
12,2

Média
4,01
4,19
3,69

PIQmín.
-

DP
0,04
0,04
0,08

CV (%)
3,70
2,80
7,20

PIQ = Padrão de Identidade e Qualidade; DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação.

O Padrão de Identidade e Qualidade estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o néctar de abacaxi é no mínimo de 11 de sólidos solúveis totais (ºBrix), logo, constatou-se que todas as marcas analisadas estão
de acordo com a legislação brasileira. Para o néctar de goiaba é fixado na legislação o
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CONCLUSÃO
Os parâmetros densidade e pH não são especificados na legislação brasileira
dos néctares. Desse modo, recomenda-se que a legalização desses parâmetros, visto
que, eles são o indicativo de qualidade e bom estado higiênico-sanitário dos néctares, conforme aponta a revisão bibliográfica.
Os resultados encontrados para o teor de sólidos solúveis totais dos néctares de
abacaxi e goiaba estavam de acordo com os valores fixados, na Instrução Normativa n.
12, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para os néctares de uva, a
legislação brasileira não estabelece valores mínimos. Na literatura foram encontrados
resultados expressivos os quais foram comparados com os obtidos nesta pesquisa.
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RESUMO
A carne moída bovina é um dos produtos cárneos bem aceitos pelo consumidor, devido sua praticidade, preços acessíveis, utilização de diversas formas na
culinária e seu envolvimento em diversos processos fisiológicos do organismo. Observou-se no município de Zé Doca, no estado do Maranhão, um grande consumo
de carne bovina moída pela população, sendo utilizada nas mais diversas preparações culinárias. Diante disso, o presente estudo analisou a qualidade microbiológica
e higiênico-sanitário da carne bovina moída comercializada em açougues e supermercados da cidade. Adquiriram-se as amostras em açougues e supermercados da
cidade, as quais foram acondicionadas em caixas isotérmicas e transportadas para o
Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal do Maranhão, campus Zé Doca. As
técnicas adotadas para as análises microbiológicas referiram-se a contagem de coliformes totais, coliformes à 45ºC, bactérias mesófilas, Staphylococcus aureus e fungos
conforme a Instrução Normativa nº 62/2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. Compararam-se os resultados obtidos com a RDC nº 12 de 2001, a
fim de tornar viável a distribuição e consumo da carne moída à população. Por ser
amplamente consumida, atentou-se a alertar a população sobre os principais agentes
contaminantes presentes na carne bovina moída. Não obstante, a carne moída revestir-se de importância fundamental na alimentação brasileira, a literatura pertinente
abordou poucos resultados de pesquisas sobre esse tipo de produto cárneo. Assim,
as inúmeras contagens dos microrganismos estudados demonstram insatisfação na
qualidade microbiológica e higiênico-sanitario dos estabelecimentos cárneos.
Palavras-chave: Contaminação alimentar 1 ; Análise microbiológica 2; Carne moída 3.

INTRODUÇÃO
Um fator de contaminação alimentar hoje presente na economia globalizada é a facilidade de distribuição de alimentos industrializados, o que inclui a livre
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importação. Isso possibilita rápida e extensa contaminação alimentar (BALBANI E
BUTUGAN, 2001).
Segundo o Anexo II da Instrução Normativa Nº 83, de 21 de novembro de 2003,
entende-se por carne moída, o produto cárneo obtido a partir da moagem de massas
musculares de carcaças de bovinos. Sendo a venda da carne moída permitida, se a
moagem for feita mediante à presença do consumidor (BRASIL, 2003).

cada diluição (10-1, 10-2, 10-3), adicionados de um tubo de Durhan invertido. Após a
inoculação foram incubados a 37ºC por 24 a 48 horas. Realizou-se o mesmo procedimento para as 05 amostras do açougue e do supermercado.
Após o teste presuntivo, foi transferida com o auxílio de alça de platina, uma
alçada de cultura para os tubos contendo Caldo lactose-Verde Brilhante-bile a 2%,
em seguida, inoculados a 35ºC por 24 a 48 horas.

A carne é utilizada pelo homem como uma das mais importantes fontes de
alimentação. Seu alto valor nutritivo é devido a sua composição, constituída principalmente por proteínas de alto valor biológico e pelos ácidos graxos essenciais saturados e insaturados, vitaminas do complexo B, minerais como fósforo, sódio, ferro,
zinco, magnésio e potássio (OLIVO; OLIVO, 2006).

Determinação do nmp/g de coliformes termotolerantes

Na cidade de Zé Doca, Maranhão, a carne bovina tem alta comercialização, assim, o objetivo do estudo foi analisar a qualidade microbiológica e higiênico-sanitário da carne bovina moída comercializada em açougues e supermercados da cidade
de Zé Doca, MA, verificando os aspectos higiênico-sanitários dos estabelecimentos
comerciais e comparando os resultados com a legislação vigente.

Pesquisa de Staphylococcus aureus (UFC/g)

Após o teste presuntivo ser positivo, em cada um dos tubos contendo o Caldo
Lactosado foi inoculado com uma alçada, tubos correspondentes contendo caldo
Escherichia coli (EC). A incubação foi realizada por 48 horas.

Retirou-se uma alíquota de 0,1 ml das diluições de 10-1, 10-2, 10-3 e depositou-se em placas de Petri contendo meio Ágar Baird-Parker. As placas foram incubadas
a 37ºC por 48 horas para posterior contagem de colônias típicas.
Pesquisa de fungos e bactérias mesófilas
Para uma melhor verificação da qualidade microbiologia e higiênico-sanitários da carne bovina foram introduzidos neste projeto a contagem de fungos e bactérias mesófilas.

METODOLOGIA
Coleta das amostras
Durante o período foram analisadas 03(três) estabelecimentos, sendo 05(cinco) amostras de carne moída comercializadas em supermecardos e 5 amostras no
açougue na cidade de Zé Doca MA.Tais amostras foram transportadas em caixa térmica para o laboratório de microbiologia no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Maranhão-IFMA campus Zé Doca onde foram analisadas.
As carnes do supermercado encontravam-se pré-moidas e congeladas, as carnes do açougue foram moídas no momento da coleta, in natura sobre temperatura
ambiente.
Preparo das amostras
No preparo das amostras foram pesadas 05 amostras de carne bovina moída
em açougue e 05 amostras pré-moídas em supermercado. Utilizou-se 25g de cada
amostra que foram colocados em 225 ml de água peptonada a 0,1%. Foi realizada a
homogeneização a fim de obter-se a diluição de 10-1 e em seguida, a preparação das
diluições de 10-2 e 10-3 com o emprego do mesmo diluente.

Colocou-se 1 ml de solução salina em 05 placas de petri contendo 15 ml de
Plate Count Agar (PCA) para contagem padrão de bactérias mesófilas.
Colocou-se 1 ml de solução salina em 05 placas de petri contendo 15 ml de
Potato Dextrose Agar ( PDA ) para contagem de fungos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do teste presuntivo observou-se que todas as diluições das 05 amostras do açougue e das 05 amostras do supermercado foram positivos para todos os
estabelecimentos em que foram coletadas amostras. Para coliformes termotolerantes, o padrão estabelecido para produtos cárneos crus refrigerados é 5,0x102 NMP/g,
podendo também ser usado para coliformes totais.

Determinação do nmp/g de coliformes totais

A ANVISA estabelece parâmetros para UFC/g em alimentos congelados, cárneos e produtos cárneos para microrganismos mesófilos aeróbios e anaeróbios facultativos viáveis 10 UFC/g e para fungos 10 UFC/g.

Na realização do teste presuntivo, 6 tubos contendo 9 ml de Caldo Lactosado
Simples e 3 tubos contendo Caldo Lactosado Duplo foram inoculados com 1 ml de

Nas primeiras analises, do supermercado e açougue 1, não conseguimos encontrar bons resultados e , isso não foi apenas nas primeiras amostras, pois o pro-
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blema continuou agravado nas ultimas coletas do supermercado e açougue 2 e 3. No
momento na coleta nos estabelecimentos, é notável a falta de higiene e sanitização
do local onde se comercializa a carne, principalmente, do açougue. Em relação aos
supermercados as amostras estavam sobre refrigeração, todavia, a temperatura do
congelador não estava indicada.
Encontrou-se inúmeras contagens de microrganismos patogênicos sendo
Coliformes totais e à 45º e, bactérias mesófilas, fungos e Staphylococcus aureus que
indicam má higiene e sanitizaçao dos produtos cárneos ultrapassando os limites estabelecidos pela ANVISA.

BRASIL. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária. Instrução Normativa nº. 62 de agosto de 2003. Métodos analíticos oficiais para análises microbiológicos para controle de produtos de origem
animal e água. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://
extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=2851>. Acesso em 09/02/2015.
OLIVO, R.; OLIVO, N. O mundo das carnes. 3. ed. Criciúma: Varela, 2006.

CONCLUSÃO
Em nenhum dos estabelecimentos analisados identificou-se boa qualidade na
carne bovina comercializada em açougues e supermercados na cidade de Zé Doca,
Maranhão.
Evidencia-se portanto, por meio deste estudo a necessidade de um controle mais rigoroso no aspecto de risco relacionados à contaminação microbiana de
alimentos comercializados no município. Dessa forma, torna-se de fundamental
importância o monitoramento desses produtos e uma melhoria nas condições de
higiene e apresentação dos estabelecimentos e dos manipuladores desses alimentos.
Assim, é notável que grande parte das doenças veiculadas por alimentos contaminados poderiam ser evitadas, se mais estudos fossem realizados em benefício da segurança alimentar dos consumidores.
Concluí-se que os estabelecimentos de comercialização de carne moída estudados não cumprem a legislação vigente, evidenciando riscos à saúde pública e
segurança alimentar, indicando higienização precária, potencializando a contagem
de microrganismos deteriorantes e patogênicos, na maioria das amostras das carnes.

AGRADECIMENTOS
À FAPEMA pelo financiamento desse projeto e pela concessão da bolsa PIBIC, e
ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Zé Doca.

BIBLIOGRAFIA
BALBANI, A.P.S.; BUTUGAN, O. Contaminação biológica dos alimentos. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP. http://pediatriasaopaulo.usp.br/
upload/html/541/body/06.htm. Acesso em 09/02/2015.
140

141

Qualidade do pescado alimentado com
ração ecológica e ração comercial: lucro e/ou
responsabilidade social
Lucas dos Santos Nascimento1
Welton da Cruz Martins2
Flavia Marim Matos3
Thaynara Ferreira Soares4
Osiel Cesar Trindade Filho5
Davina Camelo Chaves6
Estudante do Curso de Tecnologia em Alimentos do IFMA - Campus Zé Doca;
E-mail: lucas_sss2011@hotmail.com

1

2

Estudante do Curso de Licenciatura em Química do IFMA- Campus Zé Doca

Estudante do Curso de Tecnologia em Alimentos do IFMA - Campus Zé Doca;
E-mail: Weltondacruzmartins@gmail.com

3

Mestranda em Quimica da UFMA – Campus Bacanga; E-mail: thaynarasoares18@hotmail.com

4

Co-rientador: Professor MSc. do IFMA - Campus Zé Doca; E-mail: email@email.com.

5

6

Orientadora: Professora Dra. do IFMA - Campus Zé Doca; E-mail: email@email.com.

RESUMO
Sendo um dos poucos alimentos considerados saudáveis, o peixe vem sofrendo grandes mudanças com o tempo. O estabelecimento de criadouros, mudanças
tecnológicas e as demandas de mercado, se tornam essencial e de grande importância para reavaliar o que se considera saudável nos moldes que estão sendo concebidos. Nessa perspectiva, a alimentação que se fornece ao pescado está em constante
processo de implementação e mudança e a qualidade para o consumidor está associada às condições para obtenção de um produto de qualidade. Assim, é de grande
interesse a avaliação da qualidade do pescado com enfoque nas rações ecológica e
comercial, averiguando: o acompanhamento do pescado no cativeiro; as diferenças
microbianas nos pescados/água em função da alimentação; o tempo de vida útil de
águas nos tanques,bem como as características nutricionais. A ração ecológica será
produzida no Instituto Federal do Maranhão (IFMA)-Campus Zé Doca e as rações
comerciais serão adquiridas na própria cidade. Os dados obtidos poderão auxiliar
classes produtivas no controle nutricional do pescado, na formulação e reformulação de novas rações e na avaliação custo beneficio do uso de rações comerciais e da
ração ecológica.
Palavras-chave: alimentos; peixes; reaproveitamento; qualidade;
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INTRODUÇÃO
Peixes acondicionados em viveiros demandam rações com adequado balanço
de nutrientes e energia para o crescimento e reprodução. Com isso, há necessidade
de informações certas sobre a composição químico-bromatológica e o valor nutricional dos alimentos para a formulação de rações. O Piaractus sp. é uma espécie
brasileira, popularmente conhecido como Pirapitinga, um caracídeo amplamente
utilizado na alimentação nordestina, onívoro, resistente, de rápido crescimento, tornado uma opção de cultura que se estende para o exterior do país.
Depois da ingestão, a verdadeira assimilação dos nutrientes depende da eficiência fisiológica do animal (PEZZATO, 2004). O conhecimento dos princípios da
digestíbilidade dos alimentos proporciona a formulação de rações que melhor respondem às exigências nutricionais, evitando tanto o sobrepeso fisiológico quanto o
dano ambiental. Analisando a obtenção de um produto economicamente viável e
ecologicamente possível, desenvolveu-se uma ração ecológica no IFMA-Campus Zé
Doca por meio do reaproveitamento de resíduos de frutarias e açougues.
Analisar a qualidade de vida de Piaractus sp., no que tende à sua alimentação, é
de caráter inovador e promissor, podendo ser utilizado em pesquisas futuras em avaliações custo/ benefício e qualidade do pescado/qualidade de vida do consumidor.
Além de poder prever condições ideais de cultivo, probabilidade de crescimento de
patógenos e ampliação da visão de alimentação de espécimes para consumo humano, seus riscos e benefícios. Nesta perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo
analisar a qualidade do peixe alimentado com ração ecológica e ração comercial.

METODOLOGIA
Acondicionamento do pescado e viveiros
Amostras de Piaractus sp. foram acondicionadas por nove meses em dois cativeiros, inicialmente pequenos de 50 dm3, por aproximadamente 30 dias, e posteriormente, de 2 m3, preenchidos de água extraída de fonte subterrânea com características naturais. E posteriormente, modificadas pela biosfera dos viveiros,
constituindo-se em um tanque, o grupo controle (tanque B) e o outro, o experimental (tanque A), com espécies alimentadas com ração comercial e ecológica.

Para a inibição da microbiota externa, a amostra será inoculada em caldo lauril sulfato de sódio, sendo esse meio uma fonte de enriquecimento para bactérias
do grupo de coliformes. A presença dessas bactérias é indicada com a turvação no
meio e a formação de gás, após 48 horas de incubação em estufa a aproximadamente
35ºC. Além disso, inocular-se-á alçadas de caldos lauril em caldos específicos para o
crescimento de Escherichia coli. Incubar-se-á por 48 horas à temperatura de 35ºC,
segundo as técnicas propostas por ROMPER et. al., (2004).
Amostras serão colocadas em placas de Petri com os respectivos meios de
crescimento seletivos (Agar bacteriológico e Agar Salmonela), incubadas por 48 horas em estufa à temperatura de 35ºC, a fim de visualizar o crescimento de colônias
típicas. Após a incubação, faz-se-a a leitura das colônias.
Determinação de umidade
Pesar de 2 a 10 g da amostra em capsula de porcelana ou de metal, previamente tarada. Aquecer durante 3 horas. Resfriar em dessecador até a temperatura ambiente. Pesar. Repetir a operação de aquecimento e resfriamento ate peso constante.
Cálculo: umidade onde n é massa perdida e massa da amostra.
Determinação de lipídios
Pesar uma alíquota da amostra em cartucho de Soxhlete tampando-se com algodão. Transferir o cartucho para o aparelho extrator tipo Soxhlet. Montar um sistema Bligh-Dayer utilizando éter em quantidade suficiente para um Soxhlet e meio. A
extração continua por 08 (quatro a cinco gotas por segundo) ou 16 horas (duas a três
gotas por segundo). Retirar o cartucho, destilar o éter e transferir o balão com o resíduo extraído para uma estufa a 105°C, mantendo por cerca de uma hora. Resfriar em
dessecador até atingir temperatura ambiente. Pesar e repetir as operações de aquecimento por 30 minutos na estufa e resfriamento, até o peso constante (no máximo
2h). Calculo: Lipídios onde n é a massa dos lipídios extraídos e p a massa da amostra.
Determinação do teor de cinzas

Para a análise microbiológica dos peixes será analisada a presença de bactérias do grupo de coliformes bacilos gram-negativos, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Além disso, buscar-se-á a presença de Salmonella sp., Escherichia coli,
Pseudomonasaeruginosa, Staphylococcus aureus e Yersiniaenterocolitica.

Pesar 5g da amostra em uma cápsula, previamente aquecida em mufla a
550°C, resfriada em dessecador até a temperatura ambiente e pesada. Caso a amostra seja líquida, evapora-se em banho-maria. Secar, carbonizar-se em temperatura
baixa e incinerar em mufla a 550ºC, até eliminação completa do carvão. Em caso de
borbulhamento, adicionar inicialmente algumas gotas de óleo vegetal para auxiliar
o processo de carbonização. As cinzas devem ficar brancas ou ligeiramente acinzentadas. Em caso contrário, esfriar e adicionar-se 0,5 mL de água, secar e incinera-se
novamente. Resfriar em dessecador até a temperatura ambiente e pesar. Repetir as
operações de aquecimento e resfriamento até o peso constante. Calculo: cinzas , n é
a massa das cinzas e p a massa da amostra.
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Abate e acondicionamento da carcaça
O abate de Piaractus sp. por hipotermia, do tanque A e B, foram abatidas por
emersão em água fria entre 1 ± 5 °C, e submetidas a congelamento envoltos em manta de alumínio após 40 ± 50 minutos. Em seguida, as espécies foram devidamente
tratadas com quites cirúrgicos de forma a se obter carcaças limpas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Água de tanque A e B respectivamente adequada e com baixa demanda de oxigênio
No tanque B, houve crescimento 03 vezes mais rápido de algas de superfície
que no tanque A, entretanto, concentrações de algas verdes da ordem de 13±14 NTU
produzem um meio inerte a larvas de mosquitos, porém mais propício à rápida perda
de oxigênio em demandas menores que < 2 mg/L, acarretando início de eutrofização,
necessitando de atenção e controle de oxigenação.
Prospecção de patologias in vivo e da carcaça
A análise microbiológica atestou resultado positivo para presença de bactérias gerais (como Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa, Staphylococcus aureus
e Yersiniaenterocolitica) em ambos os tanques e Salmonella sp. nos peixes do grupo
controle. Indicando a possibilidade de a ração ecológica ser desfavorável ao crescimento desse gênero. Entretanto, a presença dessas bactérias em culturas de peixes
é reconhecida pela literatura e podem ser um problema se ultrapassados os limites
máximos, conforme EMBRAPA (2006) e CODEVASP (2010).
Características da ração
A ração utilizada possui variação das quantidades de seus constituintes (farinhas de frutas e carnes), podendo segundo Silva (et. al. 2015) representar uma opção saudável, economicamente barata e ecológica para alimentação do pescado e por apresentar uma ampla gama de
nutrientes e vitaminas naturais, aproximando-se do conceito de alimentação orgânica do peixe
a ser repassado ao consumidor.
Características dos peixes e da carcaça
Observou-se que a massa média dos espécimes do tanque B (grupo controle)
foi de 77,214 g /peixe, enquanto os espécimes do tanque A (grupo teste) apresentaram 58,55 g/peixe. Entretanto, o grupo teste apresentou maior regularidade de tamanho entre unidade de peixes, sendo a diferença entre o maior peixe e o menor de 3,6
cm. Já do grupo controle, a diferença foi 8 cm.

tivamente. Sendo possível observar, desconsiderada a perda natural de alimento nos
tanques em que a ração ecológica cresce 1 g peixe/ 4,69 g de ração, enquanto a ração
comercial cresce 1 g peixe/ 2,68 g de ração.
Crescimento dos peixes alimentados com ração comercial e ecologica
Houve variação de tamanho do pescado ao longo do período de alimentação
de testes, da fase inicial ao abate. Observou-se que até o terceiro mês de alimentação,
a ração ecológica demonstrou melhores resultados quanto ao tamanho, sugerindo
que a melhor fase de uso da mesma seja na fase juvenil.
Determinação de umidade
Neste estudo foi possível verificar que a umidade apresentou-se para a ração
ecológica em 76,335% e no pescado alimentado com ração comercial em 71,798%,
valores que evidenciam diferenças consideráveis em relação aos pescados, especialmente, quando observado que o teor mineralógico no pescado alimentado com ração ecológica é maior que no grupo controle.
Determinação de minerais
Segundo Simões (2007), peixes de água doce apresentam variações na fração
de cinzas que vão de 0,90% a 3,39%. Estes valores são compatíveis aos valores de
cinzas encontrados nos filés de pacu cultivados em tanques-rede (ZUANAZZI ET. AL.
2013). Tal variação pode ser verificada no presente estudo, no qual o teor de minerais
no grupo teste foi de 3,07% e no grupo controle foi de 1,82%. O que indica maior riqueza mineralógica no pescado alimentado com a ração ecológica.
Determinação de lipídios
Em relação ao teor de gordura está baseada na seguinte forma: menor que 2%
é um pescado de baixo conteúdo de gordura; entre 2 e 5%, moderado e maiores que
5%, é considerado um pescado com alto conteúdo de gordura (PIGOTT; TUCKER,
1990 apud ZUANAZZI, et. al. 2013).
No pescado em análise o teor de lipídios no grupo teste foi de 25,01%, e no
grupo controle foi de 31,29% em relação ao peso seco indicando que o pescado alimentado com a ração comercial apresenta maior teor de gordura que o grupo teste,
alimentado com a ração ecológica.

CONCLUSÃO

A média do tamanho do grupo teste foi 14, 66 cm/peixe e do grupo controle
15,84 cm/peixe, com taxa de consumo de ração 275 g/peixe e 207,14 g/peixe, respec-

Portanto, a ração ecológica, apresenta-se com as devidas ressalvas favoráveis
a utilização em aquiculturas de Piaratus sp. Uma vez que fornece um produto diferenciado, saudável, ecologicamente correto e com bom e relativo teor nutritivo,
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especialmente, pela quantidade de minerais, podendo ainda ter seu desempenho
ampliado. Para isso, faz-se necessária a continuação dos estudos para recolhimento
de mais dados capazes de delinear um entendimento apurado das características.
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RESUMO
Este artigo teve como objetivo analisar a metodologia de ensino aplicada pelo
professor de ciências em sala de aula com relação à Educação Ambiental (EA) na introdução à química e estabelecer conexões entre a comunidade e a escola. Um estudo
exploratório realizado na Escola Municipal Ney Braga, situada na Avenida Nezinho
Brandão, município de Governador Newton Bello-MA, enriqueceu este artigo, pois
o professor licenciado em Química, por meio de questionários, relatou experiências
com o ensino de Educação Ambiental. E ainda, com a análise dos dados obtidos pôde-se observar que os alunos já têm criticidade a respeito da temática e formulam
opiniões concernentes mesmo com uma realidade social longe de estimular práticas
sustentáveis. Notou-se também, o modo como o professor observa a importância da
abordagem da temática Educação Ambiental dentro e fora do círculo escolar e como
relaciona a construção do ser-cidadão dentro da introdução a disciplinas ditas complexas como a Química, ele respondeu que: “Fomentador de opiniões, estimulador
de senso crítico do aluno. Esses problemas e ideias inovadoras devem fazer parte não
só da formação escolar, mas como social também”. É possível concluir através do que
foi exposto que a Educação Ambiental é um caminho possível para mudar atitudes
e, por consequência, o mundo, permitindo ao aluno construir uma nova forma de
compreender a realidade em que vive.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Ensino de Química; Comunidade.

INTRODUÇÃO
Ao compreender que o Planeta Terra é como um todo o meio ambiente, se
torna não só o local para a habitação do homem, da fauna e da flora, mas a relação
destes entre si, com o ar, a água e a energia que é trocada em todo o ecossistema.
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Há muito tempo, o homem vem tratando o meio ambiente, como se ele não
participasse enraizadamente desse imenso sistema. Não se percebendo como parte
do grande universo natural que compreende um conjunto formado pelo ambiente
físico, os seres vivos e todos os fatores que nele atuam. Prova disso são as interações
desregradas e a destruição da natureza. O homem além de retirar do meio, bens para
sua sobrevivência, busca por meio dessa atividade, acumular bens, riquezas e status
diante de uma sociedade que precisa se autoafirmar diante de um consumismo desenfreado (FERREIRA, 2010).
Figura 1 - Turma do 9º ano vespertino.

deral, a Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012, do Ministério da Educação, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, com o objetivo
de estimular a reflexão crítica e orientar os cursos superiores e sistemas educativos
na formulação, execução e avaliação de seus projetos institucionais e pedagógicos.
De acordo com os PCN’s, a principal função do trabalho com o tema Meio
Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e
atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o
bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso, é necessário que mais
do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com
formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos.
Visando resgatar à participação dos indivíduos na busca de soluções para os
problemas frequentemente ocorridos com o meio ambiente, a EA almeja uma harmonização dos atos humanos entre sua própria espécie e com os demais seres vivos
do ecossistema.

Figura 2 - Fachada da Escola Municipal Ney Braga.

É com esse objetivo que se acredita que a EA deva ser trabalhada, pois se pretende não só a conscientização e um exame crítico da triste realidade que se observa,
mas também o desenvolvimento da cidadania, da construção de valores sociais e
o desenvolvimento de habilidades e consciência. Entende-se, portanto, que se não
houver EA, não há meio de garantir que haja conservação dos recursos naturais e da
qualidade de vida para as gerações futuras.

METODOLOGIA

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Educação Ambiental (EA)
aparece como tema a ser trabalhado na transversalidade e na interlocução entre as
diferentes áreas do currículo escolar, portanto, não pode se constituir como disciplina autônoma.
Na Lei nº 9.795/99, Lei de Educação Ambiental e instituição da Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto n. 4.281, de 25 de junho de
2002, a EA é considerada componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades
do processo educativo.

A pesquisa foi realizada com a turma do 9° ano (Figura 2) no turno vespertino
na disciplina de Ciências, que faz parte da grade curricular da Escola Municipal da
cidade de Governador Newton Bello, MA (Figura 1). As turmas foram escolhidas por
dois principais motivos: primeiramente por serem turmas que estarão futuramente
ingressando no Ensino Médio, daí, surge o segundo motivo, uma vez que estas têm
pouco ou nenhum contato com a Química.
A investigação foi executada durante uma unidade didática dentro da ementa
do curso, mais especificamente durante o conteúdo de Química ministrado pelo professor. Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados em sala de aula, durante o
período letivo da disciplina. Foram vinte e seis (26) alunos submetidos a um questionário com 06 (seis) questões, sendo (05) cinco objetivas e uma discursiva. O professor
da disciplina foi entrevistado, respondeu a (05) cinco perguntas discursivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As práticas de EA estão fundamentadas na construção de sociedades justas e
sustentáveis, nos valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça
social, responsabilidade, sustentabilidade e educação como direito de todos e todas.
Em conformidade com esta lei e com os dispositivos constantes na Constituição Fe-

Com a análise dos dados obtidos pode-se observar que os alunos já têm criticidade a respeito da temática e formulam opiniões concernentes mesmo com uma
realidade social longe de estimular práticas sustentáveis.
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Tabela 1 – Considerações dos alunos a respeito do que é ou não afetado pelos problemas ambientais.

Tabela 3 - A importância que os alunos dão para notícias relativas aos problemas
ambientais.

Pergunta 1: Diante dos problemas ambientais, que se apresentam no dia a dia,
os principais afetados são/é:
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Após aferir os dados supracitados, observou-se que há uma incoerência de
interpretação que é alimentada pela concepção de que o ser humano vive a margem
do equilíbrio ambiental.

Pergunta 2: Você tem acesso permanente a materiais
informativos (livros, revistas, internet, jornais televisivos) sobre
Educação Ambiental?

20

6
SIM

26

0

0

a) Ruim
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0
c) Péssimo d) Importante

0

0

e) Chato

f) Não tenho
interesse

Um dado muito otimista, pois demonstra que mesmo com toda fragilidade
educacional e de gestão pública esse público ainda observa com atenção o que acontece em seu entorno.
Tabela 4 - Conhecimento prévio de outras série.

Tabela 2 - Acesso aos meios informativos.
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Pergunta 3: Os problemas ambientais estão cada vez mais sendo
discutidos na mídia e no cotidiano: Assinale o que você acha em
relação a estes assuntos:
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Pergunta 4 : Algum professor já trabalhou o tema problemas
ambientais em Ciências da Natureza em outras séries?

26

0
SIM

NÃO

NÃO

Com esta constatação, é possível verificar que a facilidade de acesso aos meios
de comunicação permitiu que o leque fosse expandido para todos os públicos de
diferentes regiões. Um dado favorável a essa geração.

Outro dado que acresce as expectativas de que a consciência desses alunos
está realmente politizada com conceitos de bem-estar social e ambiental. E principalmente, os profissionais da educação estão colocando em prática a transversalidade do tema e promovendo ações que instiguem a capacidade crítica de seus alunos.
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Tabela 5 - Comportamento perante a sociedade.
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Pergunta 5: Se próximo a sua residência tem um córrego ou
nascente de água (igarapé, rio, lagoa), e este se encontra cheio de
lixo. Você tomaria a(s) iniciativa(s) de: (Pode marcar mais de uma
alternativa).

13

13
0

0

Conversar com os Entrar em contato Não se importaria. Como todos fazem
familiares para
com algum orgão
(jogam lixo), faria o
sensibizá-los sobre (municipal) para
mesmo.
esta situação.
tomar providências.

Os dados, até então demonstrados, provam que esses alunos têm uma sensibilidade praticamente inata para as questões aqui mencionadas. Demonstraram
propensão a atitudes condizentes com seu papel na sociedade, como seres ativos e
atuantes em sua realidade.
Tabela 6 - Cuidados domésticos.
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Pergunta 6: Na sua casa há o cuidado em separar o lixo?

13

13

Não há o cuidado em suas casas de
separar o lixo doméstico.

Há sim o cuidado em suas casas de
separar o lixo doméstico.

Nesta questão, observou-se que o que torna as atitudes contraditórias às linhas de raciocínio dos participantes da pesquisa é a falta de incentivo por meio dos
órgãos públicos. Afirmaram que sabem da importância da separação do lixo doméstico para que sejam tomadas as devidas providências ao serem descartados, mas há
muitos desestímulos, pois mesmo que façam sua parte, não há regularidade de manutenção da limpeza municipal.

Na escola municipal Ney Braga ainda cumpre sua carga horária com mais
duas disciplinas, Língua Inglesa e Arte. Ao ser questionado a respeito de projetos que
fomentam a prática de EA: “Desde que assumi o cargo já foram desenvolvidos dois
projetos: 1. Lixo: problemas de todos. Com visita ao lixão municipal e aulas práticas
em sala. 2. Todos contra a dengue. Caminhada por bairros e abordagens sobre cuidados com o meio ambiente”.
Quanto ao comportamento dos alunos com os projetos ambientais: “Sempre
são ativos. Gostam de sair do ambiente escolar e a resposta é sempre satisfatória”. Em
relação aos assuntos sobre EA que ele gostaria de aprofundar: “Tratamento de lixo, em
especial, por se tratar de uma cidade pequena (Governador Newton Bello) as ações no
que diz respeito ao reuso e destinação do lixo, são sempre precárias e inadequadas”.
Questionado sobre a sua metodologia para desenvolver a temática em sala de
aula, ele respondeu o seguinte: “Esse conteúdo está incluso nas turmas de 6º e 9º ano
na própria ementa de conteúdos. Procuro sempre abordagens práticas, e sempre que
possível, aulas fora da escola”.
Sobre as condições que a gestão escolar dispõe para incentivar a transversalidade: “Não é satisfatório. Porque o tempo é limitado. A disciplina em si (Ciências)
não disponibiliza de um tempo suficiente para uma boa abordagem. Além da defasagem de carga horária. Muitos feriados, recessos, além da situação precária em
relação à infraestrutura da escola”.
E como ele observa a importância da abordagem da temática Educação Ambiental dentro e fora do círculo escolar e como relaciona a construção do ser cidadão dentro
da introdução a disciplinas ditas complexas como a Química, ele respondeu: “Fomentador de opiniões, estimulador de senso crítico do aluno. Esses problemas e ideias inovadoras devem fazer parte não só da formação escolar, mas da social também”.
Para Boff (1999, p. 34), a pedagogia da Terra é aquela que ensina a transformarmos a cultura da guerra e da violência em uma cultura de paz e não-violência, é aquela que transmite aos jovens e às gerações futuras valores que inspirem a construir um
mundo de dignidade e harmonia, justiça, solidariedade, liberdade e prosperidade.
Em outra obra, o pensador afirma que é aquela que procura construir uma sociedade sustentável que busca para si o desenvolvimento viável para as necessidades de
todos, não apenas do ponto de vista social, mas do ponto de vista sócio-cósmico que
procura atender aos demais seres da natureza (BOFF, 2008).

O professor entrevistado respondeu (06) seis questões discursivas. Sendo ele
advindo do município vizinho, Bom Jardim, MA. Efetivo no cargo de professor de
Ciências e licenciado em Química pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Zé
Doca. Formou-se no presente ano e atua como docente há três anos.

A Carta da Terra (2000, princípio 14 apud CAMPIANI, 2001) indica que se deve
“integrar na educação formal e aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos,
valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável”, oferecendo a
todos, especialmente crianças e jovens, oportunidades educativas que possibilitem
contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.
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Portanto, é possível concluir através do que foi exposto que a Educação Ambiental é um caminho possível para mudar atitudes e, por consequência, o mundo,
permitindo ao aluno construir uma nova forma de compreender a realidade em que
vive, estimulando a consciência ambiental e a cidadania, numa cultura de solidariedade, parceria e partilha do bem comum e do bom senso. Ou seja, a Educação Ambiental é aquela que permite ao aluno trilhar um caminho que o leve a um mundo
mais justo, mais solidário, mais ético, enfim, mais sustentável (GUEDES, 2006).

CONCLUSÃO
De acordo com os dados obtidos e de sua análise, por meio de comparativos com a premissa de que o sistema educacional brasileiro já dispõe, mesmo sendo
recente, de material de apoio e legislação que ampare o docente das mais diversas
áreas para que o tema transversal Educação Ambiental permeie o conteúdo curricular de alunos das séries do Ensino Fundamental. Torna-se evidente que há muito
a ser melhorado no implemento de políticas públicas e educacionais para que seja
efetiva a inserção e construção de sujeitos ativos perante a comunidade dessa região
que ainda vive à margem de uma qualidade de vida digna de um cidadão brasileiro.

__________. Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Fundamental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/index.php? option=content&task=view&id=557>.
CAMPIANI, Maximiano César. Os temas transversais na educação. São Paulo: Códex, 2001.
FERREIRA, E. Educação ambiental e desenvolvimento de práticas pedagógicas sob
um novo olhar da ciência química/ Edicarlo Ferreira. – Americana: Centro Universitário Salesiano de São Paulo, 2010.115 p.
GUEDES, José Carlos de Souza. Educação ambiental nas escolas de ensino fundamental: estudo de caso. Garanhuns: Ed. do autor, 2006.
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RESUMO
No Brasil, diversos fatores contribuem para o elevado consumo de anti-inflamatórios não esteroides, conhecido como AINEs. Há uma grande diversidade de
compostos pertencentes a este grupo que correspondem a diferentes classes químicas, incluindo o ibuprofeno. Esse fármaco é apresentado em diversas formas farmacêuticas, como cápsulas, comprimidos, suspensão oral, supositórios, granulado
e creme, ou gel tópico, sendo comercializado principalmente como medicamento
isento de prescrição, podendo ser adquirido sem receita médica, o que contribui
para o aumento do acesso ao medicamento. Como toda medicação, o ibuprofeno
necessita de um controle de qualidade antes mesmo de ser comercializado no mercado. Para que a população possa utilizá-lo, é necessário o conhecimento das propriedades físicas, químicas e físico-químicas do fármaco (princípio ativo) e dos excipientes empregados nas formulações. Esses testes de controle são indicados por
normas e resoluções oficiais para comprovação da eficácia do produto e qualidade
farmacêutica. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo realizar o levantamento
e controle de qualidade do fármaco ibuprofeno na forma farmacêutica de soluções
orais de uso infantil, que são comercializados em farmácias do município de Zé Doca-MA por meio da realização de alguns ensaios descritos na Farmacopeia brasileira.
Palavras-chave: qualidade farmacêutica; volumetria; anti-inflamatórios.

INTRODUÇÃO
O medicamento ibuprofeno, é conhecido quimicamente como ácido α-metil-4-(2-metilpropil) benzenoacético ou ácido p-isobutilhidratrópico (Figura 1), ele
apresenta uma massa molar de 206,28 g mol-1. É um agente anti-inflamatório não
esteroidal, sendo também analgésico e antipirético. É utilizado frequentemente para
o alívio sintomático da dor de cabeça (cefaleia), dor dentária, dor muscular (mialgia), moléstias da menstruação (dismenorreia), febre e pós-cirurgia (FARMACOPEIA
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BRASILEIRA, 2010). Esse fármaco está entre os mais consumidos do mundo e é apresentado em diversas formas farmacêuticas, como cápsulas, comprimidos, suspensão oral, supositórios, granulado e creme ou gel tópico, sendo comercializado principalmente como medicamento isento de prescrição (ANVISA, 2010).
Figura 1: Fórmula molecular do ibuprofeno.

De acordo com a Farmacopeia Brasileira (2010), o ibuprofeno apresenta-se como
um pó cristalino branco ou quase branco, com um leve odor característico. Este fármaco é praticamente insolúvel em água, mas é solúvel em soluções aquosas diluídas de
hidróxidos alcalinos e de carbonatos, e também em alguns solventes orgânicos como a
acetona, o álcool etílico, o éter, o diclorometano e clorofórmio (MARQUES, 2012).
Os fármacos pertencentes à classe dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) estão entre os mais utilizados de todos os agentes terapêuticos. A Tabela 1 apresenta informações sobre o consumo anual de ibuprofeno, que está entre os AINEs
mais consumidos em diferentes países.
Tabela 1. Consumo anual de ibuprofeno em diferentes países.
Fármaco
Ibuprofeno*

Alemanha

Áustria

Dinamarca

Austrália

Inglaterra

Itália

Suíça

2001

1997

1997

1998

2000

2001

2004

344,89

6,7

0,03

14,2

162,2

1,9

25,00

Adaptado de Fent, Weston e Caminada (2006). *Dados em toneladas.

No Brasil, diversos fatores contribuem para o elevado consumo de AINEs. O
ibuprofeno faz parte da lista de genéricos registrada na ANVISA, que proporciona a
redução do produto de referência e contribui para o aumento do acesso ao medicamento (ANVISA, 2010). Além de ser um medicamento de venda livre, ou seja, pode
ser adquirido sem receita médica.
Como todo medicamento, o ibuprofeno necessita de um padrão de qualidade
antes mesmo de ser disponibilizado no mercado. Para que a população possa utiliza-lo, é necessário que passe por testes físicos e físico-químicos, os quais são indicados por normas oficiais para comprovação de tal eficácia e qualidade farmacêutica
(SILVA et al., 2014).

cações instituídas pelo próprio fabricante ou apontadas pelo próprio consumidor
(FERRARINI, 2009). Existe uma infinidade de métodos instrumentais de análise utilizados para o controle de qualidade de medicamentos que conciliam rapidez, sensibilidade, entre outros fatores. Porém, apesar do surgimento de novas técnicas, as
volumetrias se mostram ainda presentes, pois apesar de serem técnicas consideradas clássicas, elas representam ainda economia e confiabilidade nas análises laboratoriais, podendo ser utilizadas na quantificação de substâncias químicas. Devido
a isso, as técnicas volumétricas ainda encontram aplicação ampla e rotineira nos
laboratórios, pois são citadas com frequência pelas Farmacopeias como método de
referência e utilizam equipamentos simples e de baixo custo que são facilmente encontrados nos laboratórios de pesquisa.
Assim, este trabalho tem como objetivo verificar a adequação das informações apresentadas nas bulas e nas embalagens de amostras de medicamentos que
contém ibuprofeno como princípio ativo (genéricos, éticos e similares) que são comercializados na cidade de Zé Doca-MA, na forma farmacêutica de solução oral,
através de ensaios volumétricos.

METODOLOGIA
Primeiramente, foi feito um levantamento do uso de medicamentos com o
princípio ativo de ibuprofeno no município de Zé Doca-MA por meio de aplicação
de questionários.
Após a aplicação do questionário, a pesquisa foi realizada no laboratório de
Química localizado no Instituto Federal do Maranhão – Campus Zé Doca. Utilizou-se
para isso, quatro marcas farmacêuticas diferentes da solução oral do ativo ibuprofeno de 50 e 100 mg/mL identificadas como (A, B, C e D), compradas em farmácias do
município, as três primeiras letras representam marcas similares e o medicamento
identificado como D representa medicamento genérico.
Para a análise volumétrica pesou-se cerca de 0,5 g da amostra e dissolveu em
100 mL de etanol. Adicionaram-se três gotas de fenolftaleína e titulou-se com hidróxido de sódio 0,1 mol.L-1, até a mudança de coloração de incolor para levemente
rosado. Realizaram-se também, ensaios em branco para as correções necessárias.
Para os cálculos convencionais em análise volumétrica, para o teor de princípio ativo foi considerado como faixa de aceitabilidade entre 97 e 103% do teor declarado pelo fabricante (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo do ensaio de qualidade é julgar se determinadas propriedades ou
características do medicamento ou produto estão em concordância com especifi-

Foi feito um levantamento por meio de questionário na região do município
de Zé Doca-MA a respeito do uso de medicamentos com o princípio ativo de ibuprofeno na região. O questionário foi aplicado em um grupo de 30 pessoas, durante
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o período de dezembro de 2015 a janeiro de 2016. Nos quais foram avaliados a frequência, função, forma de obtenção do medicamento e orientação médica do uso do
medicamento com princípio ativo ibuprofeno. Além disso, foram avaliadas também,
as marcas de medicamentos (referência, genéricos e similares) mais utilizados pela
população que possuem a mesma função do ibuprofeno.

um valor de 28,39 %, estando estas análises fora dos limites de aceitação legalmente
estabelecidos. Essa variação se deu devido à dificuldade em solubilizar completamente o medicamento em etanol.

Para a análise volumétrica foi adotada análise das amostras em triplicata (nos
resultados apresentados já foram descontados o valor do branco), no qual o principal objetivo é investigar a precisão, por meio dos cálculos do desvio padrão relativo
(DRP). Dessa forma, avaliou-se a reprodutibilidade das análises, ou seja, a proximidade dos resultados obtidos em relação aos demais, obtidos da mesma forma. E avaliou-se ainda, a exatidão dos resultados por meio do erro relativo (ER), assim investigou-se a veracidade das medidas, indicando quão próximo o resultado obtido está
do valor verdadeiro.

CONCLUSÕES

Além da avaliação estatística foi determinado a concentração real nas 4 (quatro) marcas dos medicamentos com princípio ativo ibuprofeno.
Para as amostras de medicamentos identificados como A, B e C, a concentração especificada pelo fabricante é de 50 mg/mL (são as marcas similares), para a
amostra identificada como D, a concentração especificada é de 100 mg/mL (marca
genérica).
Para a determinação da concentração real, considerou-se que cada mL de hidróxido de sódio 0,1 mol.L-1 equivale a 20,628 mg de C13H18O2 (ibuprofeno) conforme
especificado pela Farmacopeia Brasileira (2010).
Tabela 3. Avaliação estatística dos resultados.
Volume (mL)
Amostra

1ª Titulação

A
B
C
D

2,2
2,2
1,7
3,5

2ª Titulação 3ª Titulação
2,2
2,1
2,1
3,6

2,1
1,5
2,1
3,5

Avaliação estatística
Média
xv
DPR (%)
(mL)
(mg)
2,17
43,38
2,67
1,93
39,12
19,61
1,97
40,54
11,72
3,53
71,61
1,64

Com relação à avaliação estatística dos resultados, a Farmacopeia Brasileira
(2010) permite um valor de até 4% para o DPR, dessa forma, as marcas B e C excederam o valor permitido. Portanto, apenas as marcas A e D apresentaram boa reprodutibilidade. Em análise volumétrica a faixa de aceitabilidade é de 97 a 103% do
teor do princípio ativo declarado pelo fabricante. Na análise das apresentações de
ibuprofeno 50 mg.mL,-1 observou-se a ocorrência de variações nas determinações
realizadas nas 03 (três) amostras avaliadas, oscilando entre 13,24 – 21,76% e para a
apresentação de ibuprofeno 100 mg.mL-1 obteve-se um valor de 28,39 %, estando essas análises fora dos limites de aceitação legalmente estabelecidos. Essa variação se
deu devido à dificuldade em solubiliza completamente o medicamento em etanol.
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ER (%)
- 13,24
- 21,76
- 18,92
- 28,39

A Farmacopeia Brasileira (2010) permite um valor de até 4% para o desvio padrão relativo, dessa forma, as marcas B e C excederam-se ao valor permitido. Portanto, apenas as marcas A e D apresentaram boa reprodutibilidade.
Em análise volumétrica, a faixa de aceitabilidade é de 97 a 103% do teor do
princípio ativo declarado pelo fabricante (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). Na
análise das apresentações de ibuprofeno 50 mg.mL,-1 observou-se a ocorrência de
variações nas determinações realizadas nas 3 (três) amostras avaliadas, oscilando
entre 13,24 – 21,76% , e para a apresentação de ibuprofeno 100 mg.mL-1 obteve-se
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Verificou-se por meio desta pesquisa o grande consumo de analgésicos na região de Zé Doca-MA. Com a aplicação do questionário, pôde-se observar e traçar o
perfil do consumidor de medicamentos analgésicos na região.
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RESUMO
As águas superficiais – igarapés e açudes – na cidade de Zé Doca encontram-se
contaminadas como relatado nos estudos de Silva (et. al. 2014), Pereira (et. al.2010)
e Sousa (et. al. 2012) são motivo de preocupação à população que já não as usa para
consumo humano, entretanto, utiliza água de poços. No Brasil, a qualidade da água
para consumo humano é regida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, portaria
357/2005 do CONAMA e Ministério da Saúde (MS) nº 518/04. Foi observado no presente relatório que existe grande risco da água de poços de Zé Doca estar contaminada, principalmente, pelo desrespeito aos padrões higiênico-sanitários impostos pela
ANVISA e ABNT. Além da ausência ou ineficiência por parte do poder público da manutenção de órgão fiscalizador e padrões de qualidade como estabelecido pela Lei
nº 9433/97 e Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.
Sendo necessária a realização de estudos físico-químicos e microbiológicos, como
previstos na continuação deste projeto.
Palavras-chave: lençóis freáticos, Zé Doca, qualidade da água.

INTRODUÇÃO
As águas superficiais – igarapés e açudes – na cidade de Zé Doca encontram-se
contaminadas como relatado nos estudos de Silva (et. al. 2014), Pereira (et. al.2010) e
Sousa (et. al. 2012), o que tem sido motivo de preocupação à população que já não as
usa para consumo humano, entretanto, utiliza água de poços. As águas subterrâneas
são tidas como o último recurso regional, que para a maioria da população é “sau164
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dável”, porém, se as águas que abastecem os aquíferos encontram-se contaminadas
na flor da superfície, o que garante que não estejam nos lençóis freáticos? Diversas
pesquisas retratam a situação de contaminação da água de superfície no município e
são muitos os casos de doenças relacionadas à má qualidade de água na cidade o que
evidencia a probabilidade dos lençóis freáticos estarem contaminados.
Parte da contaminação dos bolsões de água subterrânea se deve a falta de logística do poder público o qual não tem demonstrado competência para suprir a
demanda hídrica da população, nem mesmo no centro urbano da cidade. Condição
essa que estimula os moradores a cavar poços, na maioria das vezes, sem a devida assepsia, distância correta da fossa e alvará de órgão fiscalizador sanitário e ambiental.

racterísticas dos poços localizados em suas propriedades para posterior comparação
com os resultados das demais análises.

Coletas das amostras
as amostras foram coletadas em recipientes de vidro âmbar estéreis previamente limpos com água destilada, e no momento da coleta com aguados poços, a
coleta foi realizada em ponto de coleta higienizando-se o local. Os recipientes foram
levados ao IFMA – Campus Zé Doca sobre refrigeração, armazenados em refrigerador, até o procedimento de análise, a uma temperatura de 5 °C a -10 °C. A Figura 1
ilustra o processo de coleta e mostra algumas amostras em laboratório.
Análise microbiológica

METODOLOGIA
Etapas realizadas
•

Pesquisa bibliográfica;

•

Demarcação dos pontos de coleta;

•

Entrevista semiestruturada;

A análise microbiológica permitiu verificar que apenas um dos pontos de coleta apresentou contaminação, o que é justificável pela forma como os poços foram
selecionados. Os poços que apresentaram notória contaminação visual, como a presença de animais mortos, poços lacrados, com sujidades, com aparente descida de
água da chuva por valas, sem tampa e outros não tiveram material coletado. É importante salientar que alguns dos poços apresentaram tratamento com cloro.

Etapas a serem realizadas
•

Coleta de amostras;

RESULTADOS E DISCUSSÃO

•

Análise microbiológica;

•

Análise físico-química;

Foram demarcados 20 (vinte) pontos de coleta, nos quais se realizaram entrevistas semiestruturadas baseando-se no material do anexo 1. Foram feitas perguntas aos moradores objetivando-se conhecer a forma, frequência e tipo de exploração
ocorrida, bem como parâmetros sanitários.

Pesquisas bibliográficas
Foram realizadas com apoio da Internet e da biblioteca do IFMA – Campus Zé
Doca, a pesquisa livre na internet foi realizada diretamente nos buscadores comuns,
Google e Yahoo, já a busca em específica foi realizada no Spriger, Scielo e no Portal de
periódicos da CAPES.
Demarcações dos pontos de análise
Foram feitas em pelo menos 03(três) poços de cada bairro, escolhidos aleatoriamente com distancia mínima de 80 metros, tomando-se nota também dos quesitos: próximos do lixão, próximos de residências, afastados de residências e do lixão.
Sendo os locais demarcados com auxilio de GPS e definindo-se locais específicos.

Noções de qualidade de água dos moradores
Um dos principais causadores da disseminação de doenças relacionadas à
água contaminada é o desconhecimento do tipo de uso que a água fornecida, seja
por concessionária ou fonte própria, é classificada e das condições higiênico-sanitárias que devem ser mantidos os mananciais, poços, encanamentos etc.
Análise microbiológica

O objetivo das entrevistas foi determinar o grau de conhecimento, por assim
dizer, dos donos dos poços, sobre a qualidade da água, seus usos, dimensões e ca-

A análise microbiológica permitiu verificar que apenas um dos pontos de coleta apresentou contaminação, o que é justificável pela forma como os poços foram
selecionados. Os poços que apresentaram notória contaminação visual, como a presença de animais mortos, poços lacrados, com sujidades, com aparente descida de
água da chuva por valas, sem tampa e outros não tiveram material coletado. É importante salientar que alguns dos poços apresentaram tratamento com cloro.
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Entrevistas semiestruturadas

CONCLUSÃO
O resultado negativo no teste presuntivo não exclui o risco dos moradores que
usufruem destas águas, apenas informam que para aquele momento de coleta, as
águas não se apresentaram contaminadas por bactérias, expressivamente, em sua
maioria. Entretanto, se faz necessário em função da análise estatística das entrevistas, que mais testes sejam realizados em natureza química e microbiana, para além
do escopo bacteriológico.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo averiguar as boas práticas de fabricação
e analisar a qualidade microbiológica de pães comercializados em panificadoras situadas no município de Zé Doca, MA. Para realização da pesquisa foram escolhidas
aleatoriamente cinco panificadoras, as mesmas foram denominadas de panificadora
“A”, “B”, “C”, “D” e “E”. Para a averiguação das Boas Práticas de Fabricação das panificadoras selecionadas, foi utilizado um checklist baseado na RDC nº 216, o mesmo
constou 45 itens de verificação. Para realização das análises microbiológicas foram
coletadas 25 amostras de pães. Em cada amostra adquirida foi realizada análise do
número mais provável de coliformes a 45 ºC, quantificação de Staphylococcus spp.,
contagem de bolores e leveduras e contagem padrão em placas de bactérias mesófilas, todas as amostras foram realizadas em duplicatas. São de grande importância
as Boas Práticas de Fabricação (BPF) na fabricação de alimentos. Porém, as panificadoras avaliadas se mostraram insatisfatórias nos resultados obtidos, sendo todas
reprovadas no que diz respeito às (BPF). A qualidade microbiológica é um dos pontos essenciais na fabricação de alimentos, tanto do ponto saudável, como também
nutricional, assim, o consumidor ficará livre de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Entretanto, os dados coletados revelam que as panificadoras avaliadas só
apresentaram resultados satisfatórios para Coliformes, exceto a panificadora “C”.
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Quanto à presença dos outros micro-organismos, todas as panificadoras avaliadas
apresentaram contaminação.

As panificadoras “C” e “D” com porcentual de conformidade inferior a 51%
classificaram-se no Grupo 3- RUIM. Sendo insatisfatória para a produção de pães.

Palavras-chave: BPF 1; micro-organismos 2; panificadoras 3; segurança alimentar 4.

As panificadoras “A”, “B” e “E” obtiveram porcentual de conformidade entre
51 e 75%, sendo assim classificadas no Grupo 2 – Regular. Porém, as mesmas foram
reprovadas quanto as BPF, observando que essas obtiveram porcentuais de conformidade inferior a 76%. Esses resultados obtidos mostram que as panificadoras avaliadas têm uma grande necessidade das Boas Práticas de Fabricação (BPF).

INTRODUÇÃO
A segurança alimentar é considerada um desafio atual. É importante preconizar alimentos seguros, nutricionalmente adequados e livres de contaminantes de
origem química, física e biológica, que podem colocar em risco a saúde do consumidor (CLEMENTE, GÓES et al., 1999; 2001).

METODOLOGIA
Aplicação do check-list: as opções de respostas para o preenchimento do
checklist foram: “Conforme” (C) - quando a panificadora atendia ao item observado
e “Não Conforme” (NC) - quando o mesmo apresentou não-conformidade.
Análises microbiológicas: a metodologia adotada para a determinação do número mais provável de coliformes a 45 ºC, quantificação de Staphylococcus spp., contagem de bolores e leveduras e contagem padrão em placas de bactérias mesófilas,
foi a descrita pelo Compendium of Methods for the Microbiological Examination of
Foods (APHA, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análises microbiológicas
Por meio das análises microbiológicas das 05(cinco) panificadoras, foi possível avaliar as condições higiene sanitária das mesmas. Os resultados obtidos estão
expostos na TABELA 2.
Tabela 2:
Panificadoras
A

B

C

Checklist
Na Figura 1 encontram-se os índices de conformidade de cada panificadora
avaliada.

D

Figura 1:

Índice de conformidade

E

100
80

A1

A2
A3

Análises
Coliformes Staphylococcus Fungos
43
<1,0x10-1 3,0x10-4
<3

>3,0x10-4

96

3,5x10-3

2,5x10-4

Mesófilas
<1,0x101
1,4x102

2,0x10-2

>3,0x105

>3,0x105

3

>3,0x10-4

1,9x10-4

7,0x10-1

C1

1.100

2,5x10-4

C3

1.100

D2

3

B1

B2
B3

<3

1,4x10-4

2,4x103

<1,0x10-1

>3,0x105

>3,0x105

23

>3,0x10-4

>3,0x105

1,5x102

23

>3,0x10-4

7,1x10-2

D3

<3

9,5x10-3

E2

<3

C2

D1

E1

E3

<3

1,0x10-2

2,3x10-2

1,6x103

>3,0x105

>3,0x105

>3,0x10-4

>3,0x105

>1,0x102

<3

>3,0x10-3

2,5x10-4

<3

1,7x10-5

NMP/g

60

>3,0x105

>3,0x103
>3,0x105
2,5x105

>3,0x10-4

>3,0x105

6,0x101

>3,0x105

>3,0x105

UFC/g

UFC/g

UFC/g

Tabela 2. Fonte: Dados das análises.
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Para coliformes, as panificadoras “A”, “B”, “D” E “E”, ficaram fora do padrão de
contaminação estabelecido pela legislação, pois apresentaram número menor que
102/g para coliformes a 45’C. Já a panificadora “C”, apresentou resultados acima de
102/g, apresentando contaminação de Coliformes a 45’C.
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Para staphylococcus, os resultados obtidos por UFC/g foram baixos apenas
nas panificadoras “A” e “B”, enquanto que na “C”, “D” e “E”, os números de UFC/g,
foram elevados.
Os resultados obtidos na contagem de fungos e bactérias mesófilas apresentaram contaminação em todas as panificadoras avaliadas, devido o número de UFC/g,
ser muito alto.
Diante dos resultados obtidos, observa-se a contaminação dos microorganismos avaliados em todas as panificadoras, exceto de Coliformes, que apresentou
contaminação apenas na panificadora “C”.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Disponível em: http://
www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em: 05 mar 2014.
SEBRAE. Novo convênio vai apoiar setor de panificação no país, disponível em:
<http://www.planodenegocios.com.br/www/index.php/informacao/noticias/
2345-Novo%20conv%C3%AAnio%20vai%20apoiar%20setor%20de%20panifica%C3%A7%C3%A3o%20no%20Pa%C3%ADs>. Acesso em 05 mar. 2014.
SPECK, M. L. Compendium of methods for the microbiological examination of
foods.Washington, DC: APHA, 1976. 701p.

CONCLUSÃO
Conclui-se que todas as panificadoras avaliadas através do checklist necessitam da implantação das BPF, visando que as mesmas são de grande importância
no processamento de alimentos. Observando a parte microbiológica, os resultados
analisados mostram que as panificadoras avaliadas só apresentaram bons resultados
em Coliformes, exceto a panificadora “C”. Já nas outras análises, todas apresentaram
contaminação. Por meio dos resultados obtidos, conclui-se que as mesmas também
necessitam adequar as condições higiênicas sanitárias, pois será a garantia da qualidade final dos alimentos e a segurança alimentar do consumidor.
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RESUMO
O trabalho teve por objetivo analisar a resistência de classes de metabólitos
secundários de acordo com as variáveis físico-químicas de preparação de frutas e
hortaliças para consumo humano. Tendo em vista, que alguns destes podem sofrer
alterações em sua estrutura molecular e comprometer sua atividade bioquímica natural. Esta pesquisa pretende sinalizar com seus resultados a importância de analisar
não somente os metabólitos primários, mas também os secundários como padrão de
qualidade no consumo de alimentos. Em virtude de frutas e hortaliças serem preparados muitas vezes de diversas formas e estando sujeitas a variáveis físico-químicas
como temperatura, pH e pressão e, por serem portadoras da maioria dos metabólitos
secundários naturais absorvidos pelo homem no dia, é de crucial importância que a
qualidade nutricional seja verificada em relação ao modo de preparo.
Palavras-chave: Fitoquímica; resistência química; variações fisicoquímicas; vegetais; partes de plantas comestíveis.

INTRODUÇÃO
As frutas e hortaliças são de grande importância para a saúde e bem estar humano. Por isso, a Organização mundial de Saúde (OMS) estabelece o consumo destes como instrumento para melhoria da qualidade de vida, e afirma que o consumo
inadequado encontra-se entre os dez principais fatores de risco para a carga total de
doença em todo o mundo [1, 2, 16]. Considera-se suficiente o consumo mínimo de
400 g de frutas e hortaliças diariamente, o que equivale a cinco porções desses alimentos [3]. Frutas e hortaliças são alimentos importantes, pois são fontes de micro174
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nutrientes, fibras e de outros componentes com propriedades funcionais [4] como

Figura 1. Preparo de Cenouras para produção dos extratos.

os metabólitos secundários.
Os metabólitos secundários aumentam a probabilidade de sobrevivência de
uma espécie, pois são responsáveis por diversas atividades biológicas com este fim
como, por exemplo, podem atuar como antibióticos, antifúngicos e antivirais para
proteger as plantas dos patógenos, e também apresentando atividades antigerminativas ou tóxicas para outras plantas, fitoalexinas. Além disso, alguns destes metabólitos constituem importantes compostos que absorvem a luz ultravioleta evitando que
as folhas sejam danificadas [5 apud 6].
Alguns metabólitos são aceitos como substâncias de fácil degradação quando
expostos a temperaturas maiores que 70°C devido sua reatividade e estrutura complexa, além de sensíveis a outros produtos. No entanto, alguns mantêm sua atividade
mesmo após aquecimento a grandes temperaturas. O preparo de produtos industrializados e a preparação convencional a partir de frutos e hortaliças, muitas vezes
exigem longo tempo de espera e, por vezes de aquecimentos, adição de conservantes
e outros produtos, o que pode comprometer as atividades destes compostos, inativando-os, destruindo-os ou atribuindo aos mesmos, atividades variadas.
Neste trabalho pretende-se sinalizar a importância da análise dessas classes de
substâncias nos alimentos. Desbravando esse campo com análises em frutas e hortaliças pós-preparo e anterior ao preparo com ênfase para os efeitos comparativos.

METODOLOGIA
As frutas e hortaliças serão obtidas na praça do comércio municipal Zé Doca
– MA em montantes analíticos de 5 Kg em períodos estabelecidos conforme o cronograma de execução do projeto. Serão devidamente higienizadas, cortadas e homogeneizadas. Em seguida, separadas em duas classes (A e B). A classe A será submetida
a procedimento de extração úmida (com aplicação direta de solvente extrator nos
insumos in natura) e seca (com aplicação de solventes após desidratação). A preparação dos extratos ocorrerá mediante extração hidroalcoólica por um período de
72 horas por três vezes. As soluções obtidas serão reunidas e desidratadas a vácuo e
pressão reduzida. Pesadas e disponibilizadas para análise de metabólitos secundários, de acordo com a literatura expressa por Matos (1997) (10).
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Os alimentos são cozidos individualmente até que sejam preparados ao ponto
de consumo, em uma média de 05 a 20 minutos, em panela convencional e panela
de pressão. Todo volume de água adicionado será medido, bem como, a massa dos
alimentos pós e pré-cozimento os quais serão utilizados para a produção de extratos
para análises fitoquímicas. As variáveis físico-químicas serão aferidas antes, durante
e depois de cozidos.
A separação do extrato pode ser vista na figura 2, na qual se observa a forma de
separação para secagem e a posterior prospecção fitoquímica.
O extrato foi submetido à triagem fitoquímica preliminar para detecção das
principais classes de metabólitos secundários por meio de reações químicas que resultam no desenvolvimento de coloração e/ou precipitado, característico para cada
classe de substâncias, de acordo com seu caráter [10, 11]. Para tanto, far-se-á uso do
manual de Barbosa (2001) [12] e livro de Matos (1997) [10], quando necessário. Todos
os testes serão realizados em triplicata para cada um dos reagentes com os extratos,
sendo repetidos em caso de dúvidas até três vezes, também em triplicata. As classes a
serem analisadas com suas respectivas metodologias encontram-se abaixo descritas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os metabólitos secundários, geralmente de estrutura complexa e baixo peso
molecular, possuem atividades biológicas marcantes e, diferentemente dos metabólitos primários, apresentam-se em baixas concentrações e em determinados grupos
de plantas (BERG e LUBERT, 2008).
Os testes realizados permitem verificar que existe uma sutil diferença entre os
metabólitos secundários do alimento in natura e cozido. Entretanto, não foi possível
determinar quais classes de metabolitos secundários deixam de existir com o processo de cozimento, o que pode ser explicado em função da ampla gama de metabólitos
pertencentes a cada classe. De forma que, a “eliminação” ou quebra de moléculas em
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função da temperatura e pressão, pelo tempo de cozimento estudado, pode não ser
suficiente para destruir todos os membros de uma determinada classe de metabólitos.
Sobre as classes de metabólitos, Price (et al., 1998) verificaram que o processo de cozimento de brócolis, ocasiona grandes perdas em metabólitos secundários,
especialmente em flavonóides, sendo encontrado apenas 14-28% dos glicosídeos
de flavonóides presentes na amostra crua. Na cebola, foram encontradas perdas de
quercetina glicosídicas que variaram de 20-25%.
Nas condições dos experimentos descritos por José (et al., 2015) que antecederam aos deste trabalho em dias, foram encontrados maiores teores de polifenóis totais e de antocianinas nos extratos alcoólicos do que nos extratos aquosos das folhas
dos dois acessos de batata-doce. Os acessos de batata-doce estudados constituem-se em hortaliças cujos extratos alcoólicos inibem e/ou inativam bactérias como Salmonella Enteritidis (ATCC 11076), Escherichia coli (ATCC 11229) e Staphylococcus
aureus (ATCC 25923), sendo esta última significativamente mais resistente, enquanto extratos obtidos por decocção e infusão não mostraram atividade antibacteriana.
TABELA 1. Metabólitos secundários encontrados em tubérculos crus e cozidos de
Ipomoea batatas.
Classes
Purinas
Saponinas espumídicas
Alcalóides
Ácidos orgânicos
Polissacarídios
Açucares redutores
Fenóis
Taninos
Esteroides
Triperpenoides
Flavonoides
Flavonóis
Flavonas
Xantonas
Catequinas
Depsideos
Antraquinonas

Cru
--++
++
++
+
+
+
++
+
+++
++
+
++
--++

Cozida
--+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
--+

Reação
NH4OH
Espuma
Bouchardat e Mayer
Pascová
Lugol
Fehling A e B
FeCl3
FeCl3
H2SO4
H2SO4
Mg + HCl
HCl + Mg+calor
HCl + Mg+calor
HCl + Mg+calor
HCl + calor
CH3OH + FeCl3
NH3OH + tolueno

A intensidade de atividade de inibição e/ou inativação está positivamente
correlacionada com as concentrações de compostos fenólicos e de antocianinas,
sendo que estes, provavelmente, são responsáveis por este indicativo da atividade
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antibacteriana dos extratos testados. Dos métodos de cocção, segundo Velho (et al.,
2016), os que obtiveram maiores teores desses compostos, quando comparados com
a mostra in natura, foram micro-ondas e forno, que dentre todos os métodos, foi o
que apresentou maior teor de polifenóis. Portanto, todos os métodos de processamento, tiveram relevante impacto sobre a quantidade de metabólitos secundários
em termos de princípios bioativos.
A batata-doce Daucus carota L. apresentou oscilações. Na tabela 1, observa-se
que não houve eliminação de classe, mas diminuição do teor de compostos por classe, evidenciado pelos símbolos (+++) com intensidade máxima, média e baixa das
concentrações de compostos nas classes respectivamente para 3, 2 e 1 sinal. O que
corrobora com as afirmações dos demais autores.
Já para a cenoura Daucus carota L. foram encontrados os metabólitos descriminados na tabela 2., na qual pode-se verificar que houve similar ocorrência tal qual
a batata doce, sendo expressas substâncias apenas em menores quantidades. Para
KAO (et al., 2012), os métodos de cocção são os principais determinantes das perdas
de vitaminas, compostos bioativos e minerais nas partes de vegetais submetidas ao
preparo a quente.
Para Velho (et. al. 2016), com a cocção, o conteúdo e a capacidade dos nutrientes desses vegetais são alterados, produzindo consequências positivas, tais como a
melhora da capacidade de compostos naturalmente presentes, a formação de novos
compostos com atividade nutricional, mas também negativas, como a redução ou
perda do conteúdo nutricional, destruição de moléculas com atividade bioativas já
existentes e alterações na coloração.
TABELA 2. Metabólitos secundários encontrados em tubérculo crus e cozidos de
Daucus carota L.
Classes
Purinas
Saponinas espumídicas
Alcalóides
Ácidos orgânicos
Polissacarídios
Açucares redutores
Fenóis
Taninos
Esteroides
Triperpenoides
Flavonoides
Flavonóis

Cru
+
++
++
++
+
+
+
+++
+++
+++
++
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Cozida
-+
+
++
+
+
+
+
+
+
+

Reação
NH4OH
Espuma
Bouchardat e Mayer
Pascová
Lugol
Fehling A e B
FeCl3
FeCl3
H2SO4
H2SO4
Mg + HCl
HCl + Mg+calor

Flavonas
Xantonas
Catequinas
Depsideos
Antraquinonas

+
++
+
-+

+
+
+
-+

HCl + Mg+calor
HCl + Mg+calor
HCl + calor
CH3OH + FeCl3
NH3OH + tolueno

TABELA 2: Metabólitos secundários encontrados em tubérculo crus e cozidos de Daucus carota L.

CONCLUSÃO
A pesquisa permitiu evidenciar, apesar da pouca instrumentalidade disponível em função de corte de orçamento, que os metabólitos secundários sofrem severas
modificações em quantidade, podendo inclusive fazer uma leguminosa deixar de ter
atividade antimicrobiana com o processo de cozimento, seja à pressão ou simples.
Os compostos que mais sofrem perdas são os flavonoides e outros óleos essenciais e
compostos de cadeias facilmente quebráveis. Com isso, recomenda-se futuras pesquisas, além de um aprofundamento da presente pesquisa, identificando os metabólitos facilmente quebráveis ou voláteis, e ainda, que:
•

Antes de se recomendar que um alimento seja consumido cozido ou in
natura, seja feito um balanço dos nutrientes antes e pós-cozimento, incluindo-se os metabólitos secundários.

•

Verifique-se a viabilidade de extração, bem como, a identificação de novos
metabólitos produzidos no cozimento;
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RESUMO
A comercialização de néctares e sucos de frutas é crescente no mercado informal, sendo observado com facilidade em restaurantes, lanchonetes e vendedores
ambulantes nas grandes e pequenas cidades. Alimentos contaminados são aqueles
que contêm agentes vivos ou substâncias químicas minerais ou orgânicas estranhas
à sua composição normal, podendo ser ou não tóxicas, e ainda, componentes naturais tóxicos como nitratos, sempre que se encontrar em proporções maiores que
as permitidas. O presente trabalho objetivou analisar as condições higiênico-sanitárias dos néctares de frutas comercializados em lanchonetes e por vendedores ambulantes da cidade de Zé Doca – MA. Para tanto, foram coletadas 30 amostras de
néctares de frutas para uma avaliação microbiológica. De acordo com os resultados,
86,66% (n= 26) do total de amostras (n= 30) estavam contaminadas por coliformes
totais, apresentando valores entre 43 e 2400NMP/mL. Com relação à contaminação
por coliformes a 45°C, 26,66% (n= 8) das amostras apresentaram valores de NMP/
mL, oscilando entre 240 e 2400, portanto, acima do permitido pela legislação vigente (ANVISA), que tem como padrão de qualidade para sucos e refrescos “in natura”
o valor de 102 NMP/mL e em relação à presença de Escherichia coli, 26,66% (n= 8)
apresentaram contaminação por esta bactéria. A contaminação deste alimento por
coliformes a 45°C e Escherichia coli pode ser atribuída a possíveis falhas durante o
processamento e/ou armazenamento das polpas e frutas, água contaminada e/ou
manipulação inadequada. Ressalta-se, portanto, a importância do monitoramento
dos alimentos comercializados por lanchonetes e vendedores ambulantes, por parte dos órgãos competentes, assim como a necessidade de uma vigilância sanitária
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local, para fiscalização e controle desse tipo de alimento consumido por parte da
população da cidade.
Palavras-chave: alimentos contaminados; coliformes; bactéria; processamento; manipulação.

INTRODUÇÃO
A comercialização de produtos derivados de frutas tem crescido em todo o
mundo, sendo que a demanda apresenta tendência de crescimento devido às suas
características organolépticas e vantagens à saúde. A alta perecibilidade dos frutos
é responsável por perdas significativas, o que tem impulsionado o desenvolvimento
de processos tecnológicos (PARIZ, 2011).
É muito importante que funcionários manipuladores de alimentos sejam instruídos quanto às Boas Práticas de Fabricação e aos cuidados com o ambiente de
trabalho. Segundo Jay (2005), os micro-organismos causadores de doenças alimentares podem ser transmitidos a partir de fezes contaminadas, pelos dedos de manipuladores de alimentos com hábitos de higiene insatisfatórios, por insetos voadores
ou rasteiros e também pela água.
Os alimentos são facilmente contaminados por micro-organismos na natureza
durante a manipulação, e após ter sido contaminado, o alimento serve como meio
para o crescimento de micro-organismos, podendo até mesmo mudar as suas características físicas, químicas e organolépticas levando-o à deterioração (CUNHA, 2006).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – publicou em Julho de
2005 o primeiro regulamento nacional para bebidas a base de vegetais, a Resolução
RDC nº 218, de 29 de julho de 2005, a qual define os procedimentos higiênico-sanitários para preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e
comercialização de alimentos e bebidas preparados com vegetais, com a finalidade de prevenir doenças de origem alimentar. Âmbito de aplicação desta legislação
estende-se às unidades de comercialização de alimentos e aos serviços de alimentação que realizam alguma das seguintes atividades: preparo, acondicionamento,
armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos e bebidas
preparados com vegetais, tais como lanchonetes, quiosques, barracas, ambulantes e
similares (BRASIL, 2005).
Principais pontos publicados pela RDC 218/2005:
•

Os fornecedores de vegetais devem ser previamente cadastrados pelas
unidades de comercialização de alimentos e serviços de alimentação. Os
cadastros devem conter, no mínimo, nome e endereço do fornecedor e
identificação do local de origem da matéria-prima.
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•

Os veículos de transportes devem estar limpos, dotados de cobertura para
proteção da carga e não devem transportar animais, produtos saneantes,
produtos tóxicos ou outros materiais contaminantes que possam comprometer a qualidade sanitária da matéria prima.

•

Os manipuladores de alimentos devem ser capacitados em higiene pessoal,
manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos.

•

O local de preparo de alimento e bebidas deve ser protegido, para evitar o
acesso de vetores e pragas.

•

Os alimentos e as bebidas com vegetais devem ser preparados imediatamente antes do consumo ou mantidos sob temperatura inferior a 5°C.

•

As bebidas preparadas com vegetais devem ser consumidas no mesmo dia
do preparo.

•

A água utilizada na manipulação dos alimentos e bebidas com vegetais
deve ser potável.

•

O gelo utilizado no preparo dos alimentos e bebidas deve ser fabricado
com água potável e em condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

•

Os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em lixeira
com tampas de forma a evitar focos de contaminação e atração de insetos
e pragas.

O presente trabalho teve por objetivo realizar análises microbiológicas de néctares de frutas comercializados na cidade de Zé Doca – MA, desse modo determinar o
Número Mais Provável por mililitro (NMP/mL) de Coliformes totais e a 45°C e identificar a presença de Escherichia coli.

METODOLOGIA
Coletou-se 30 amostras de néctares de frutas comercializados por lanchonetes e vendedores ambulantes na cidade de Zé Doca – MA e transportou-se, sob refrigeração, para o laboratório de microbiologia da UFMA – São Luís.
Preparou-se as diluições decimais das amostras (10-1, 10-2 10-3). Para isto, pipetou-se assepticamente 25 mL da amostra e transferiu-se para um frasco contendo
225 mL de solução salina a 0,85% de NaCl (diluição 10-1). A partir da diluição 10-1,
procedeu-se com as diluições sucessivas 10-2 e 10-3. A partir das diluições decimais,
inoculou-se com 1 mL três séries de três tubos de ensaio contendo 10 mL de Caldo Lauril Sulfato e tubos Durhan invertidos. Cada série correspondendo a uma das
diluições. Os tubos foram incubados a 35°C por 48h. Após o período de incubação,
realizou-se o teste confirmativo para coliformes totais.
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Para a confirmação da presença de coliformes totais, alíquotas dos tubos
considerados positivos no Caldo Lauril Sulfato (tubos que apresentaram turvação
e presença de gás nos tubos de Durhan) foram transferidas para tubos contendo o
Caldo Verde Brilhante e incubados a 35°C por 48h. Após o período de incubação, realizou-se a leitura dos tubos, sendo considerados positivos aqueles que apresentaram
as mesmas características observadas nos tubos de Lauril Sulfato. Determinou-se o
Número Mais Provável de coliformes totais por mililitro da amostra (NMP/mL) com
o auxílio da tabela de Hoskins.
Retirou-se alíquotas dos tubos de ensaio positivos no Caldo Verde Brilhante
com o auxílio de alças plásticas descartáveis e transferiu-se para os tubos contendo
meios de cultura Caldo Escherichia coli (Caldo E.C.), os quais foram incubados em
banho-maria a 45°C por 24h. Os tubos positivos apresentaram turvação e formação
de gás nos tubos de Durhan.
Das culturas positivas do Caldo E.C., retirou-se alíquotas com o auxílio de alças
plásticas descartáveis e transferiu-se, através de estrias, para placas de Petri com Agar
Eosina Azul de Metileno (EMB) onde se incubou a 35°C por 24 horas. Após esse tempo
verificou-se se houve o crescimento de colônias com características de Escherichia
coli no meio EMB, ou seja, com brilho verde metálico ou pequenas colônias negras.
Para a identificação da Escherichia coli, inicialmente foram selecionadas colônias típicas nos meios de cultura seletivos. Em seguida, as colônias foram isoladas
em tubos contendo Agar Triptona de Soja (TSA) inclinado e incubadas a 37°C por 24
horas. Posteriormente, as colônias foram submetidas aos testes bioquímicos para a
identificação das espécies.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados referentes ao Número Mais Provável de coliformes totais, coliformes a 45°C e presença de Escherichia coli estão expressos na Tabela 1. De acordo
com os resultados, 86,66% (n= 26) do total de amostras (n= 30) estavam contaminadas por coliformes totais, apresentando valores entre 43 e 2400 NMP/mL.
Com relação à contaminação por coliformes a 45°C, 26,66% (n= 8) das amostras apresentaram valores de NMP/mL acima do permitido pela legislação vigente,
com valores oscilando entre 240 e 2400. Estas amostras estão, portanto, fora dos padrões estabelecidos pela RDC Nº 12 de 02/01/2001 - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2001) que tem como padrão de qualidade para sucos e
refrescos “in natura” o valor de 102 NMP/mL. Com relação à presença de Escherichia
coli, 26,66% (n= 8) apresentaram contaminação por esta bactéria.

Tabela 1. Resultados referentes ao Número Mais Provável (NMP/mL) para coliformes totais, coliformes a 45oC e presença de Escherichia coli em amostras de néctares de frutas comercializados em vias públicas município de Zé Doca/MA
Amostras Coliformes totais (NMP/mL)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2400
1100
2400
<3
2400
1100
2400
2400
460
2400
<3
<3
<3
93
240
1100
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
43
240
240
240
240
2400

Coliformes
a 45°C (NMP/mL)

Escherichia coli

2400
28
2400
<3
2400
<3
29
290
460
240
<3
<3
<3
75
240
<3
<3
<3
<3
93
3,6
3,6
460
93
<3
<3
<3
<3
23
<3

Presença
Presença
Presença
Presença
Presença
Presença
Presença
Presença
-

Nota: NMP/mL: Número Mais Provável por mililitro de amostra. (-) Ausência de Escherichia coli.
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Otimização de sistemas de biodigestão: um
modelo de economia e sustentabilidade

CONCLUSÃO
Através deste estudo pode-se observar que as condições microbiológicas dos
néctares de frutas comercializados nas vias públicas da cidade de Zé Doca/MA apresentam condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, caracterizando-se como impróprios para o consumo. A contaminação do alimento em estudo pode ser atribuída à
possíveis falhas durante o processamento e/ou armazenamento das polpas de frutas,
água contaminada e/ou manipulação inadequada. Este fato põe à prova a qualidade
sanitária deste produto, podendo acarretar possíveis danos à saúde dos consumidores.
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Neste contexto, ressalta-se a importância do monitoramento dos alimentos
comercializados por lanchonetes e vendedores ambulantes por parte dos órgãos
competentes, assim como a necessidade de uma vigilância sanitária local, no que se
referem ao monitoramento da comercialização dos alimentos nas vias públicas da
cidade de Zé Doca/MA.
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RESUMO
No município de Zé Doca existem muitos assentamentos e comunidades ru-

rais, nos quais por vezes é possível encontrar pessoas em situação análoga de pobreza extrema, habitando em casebres de taipa, vivendo de pequenas roças e hortas. Essas famílias por sua condição precária ou por falta de outros recursos utilizam
fertilizantes naturais, tais como fezes de gado, no entanto, sem o devido processo de

tratamento para inserção no solo. Outra prática bastante realizada com este fim são
as queimadas, sendo algumas das árvores retiradas para obtenção de lenha e fabri-

cação de carvão vegetal, principalmente, para consumo próprio. A grande maioria
tem conhecimento dos processos básicos de compostagem e preparação de biofertilizantes para a fertilização de solos agrícolas, porém, o longo tempo que os processos

convencionais de biodigestão e compostagem demandam, além do preço, de sua
aceleração e dos equipamentos sofisticados que o fazem (para processos acelerados), torna inviável a sua aplicação no contexto social de forma efetiva. O projeto

tem por objetivo a otimização de sistemas de biodigestão de baixo custo e menor

tempo de digestão por meio da inserção de colônias microbianas ativas no substrato, melhoria da engenharia dos sistemas de biodigestão e controle físico-químico de
variáveis de fases de processos biodigestivos. Ao final do projeto, serão apresentados

à comunidade rural da cidade, um modelo de biodigestor e toda a sua metodologia
de fabricação em linguagem simples e objetiva.

Palavras-chave: biogás; assentamentos; comunidades rurais.
188

189

INTRODUÇÃO
No Brasil, devido à intensa atividade agrícola, a produção de biomassa pode
ser considerada como um grande potencial energético (FERNANDES, 2012). Além de
um meio renovável e ecológico de obtenção de fertilizante por meio da biodigestão,
no entanto, sua utilização inteligente ainda é bastante modesta, se comparado com
os benefícios sociais, econômicos e ambientais que pode trazer, em especial às comunidades de zonas rurais.
A compostagem (aeróbico) /biodigestão (anaeróbico) é muito conhecida, porém, pouco utilizada por pequenos agricultores de Zé Doca, principalmente, pelo
tempo de espera necessário em virtude do sistema de produção ser rudimentar. O
custo não permite aprimorar a tecnologia associado ao pouco conhecimento especializado disponível, ocasionando aos produtores orgânicos a utilização do adubo
(fezes de herbívoros) quase in natura. Nessa perspectiva, o desenvolvimento ou aprimoramento de tecnologias de baixo custo e fácil manipulação são indispensáveis
para implantação/reestruturação de sistemas de biodigestão e compostagem.
Segundo Fernandes et. al., (2014) Zé Doca é um município extremamente carente, tanto de um ponto de vista econômico como social e de recursos naturais. Verifica-se o uso desordenado dos recursos naturais nos agroecossistemas; Os sistemas
de cultivos de corte e queima e a bovinocultura são predatórios e pressionam a cobertura vegetal nativa. Descaracterizando ecologicamente os ecossistemas originais,
resultando na sua depredação e influenciando na baixa fertilidade e produtividade
da terra, com reflexos negativos sobre e a qualidade de vida das famílias.
No Brasil, apesar dos avanços obtidos no conhecimento do processo de digestão anaeróbia, na tecnologia de construção e de operação de biodigestores, da redução dos custos de investimento e de manutenção, ainda há problemas na utilização
da tecnologia. Ainda faltam equipamentos desenvolvidos especificamente para o
uso do biogás [...] (PERDOMO, et al., 2003; OLIVEIRA, 2004a).
O sucesso da digestão depende do balanceamento entre as bactérias que produzem gás metano a partir dos ácidos orgânicos e este, é dado pela carga diária (sólidos voláteis), alcalinidade, pH, temperatura e qualidade do material orgânico, ou
seja, da sua operação (OLIVEIRA & OTSUBO, 2002; OLIVEIRA, 2005).
A pesquisa visa analisar formas de realização de biodigestão, mais rápidas e
mais baratas para que possam ser empregadas nas zonas rurais carentes, apresentando-se um modelo aos produtores rurais da cidade mais adequado ao contexto
socioambiental local. O que será realizado mediante a implementação da tecnologia
já existente com intervenções, visando sua otimização.

variáveis físico-químicas e melhoramento da engenharia dos biodigestores. Os princípios do novo sistema de biodigestão, para que as colocações supracitadas sejam
efetivadas, são baseados nas seguintes observações:
•

Se os micro-organismos adequados forem inoculados em grande quantidade nos insumos (dejetos fecais de herbívoro, restos de frutas e hortaliças) do sistema de biodigestão o processo será acelerado;

•

Se a superfície de contato dos dejetos for maior, mais rápida será a biodigestão, bem como se os nutrientes forem adequados a cada etapa de
biodigestão;

•

As etapas de biodigestão podem ser influenciadas quimicamente por adição de agentes externos e controle de temperatura.

•

A produção do biofertilizante pode ser em duas etapas, uma anaeróbica
(proveniente do biogás) e outra aeróbica (proveniente da compostagem),
ambos os processos podem ser neste viés um produto homogeneidade, o
que pode melhorar a forma, o produto e o custo do biofertilizante, uma
vez que se propõem a mistura dos três tipos de esterco em um sistema
que forneça as condições propícias à geração de biogás e biofertilizante
de forma rápida e eficiente.

O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema de geração de biogás e biofertilizantes de baixo custo eficiente para os agricultores.

METODOLOGIA
Construção dos biodigestores para análise de eficiência
Serão construídos a partir de garrafões de 20 L, a matéria orgânica na devida concentração é depositada pelo gargalo assim como os micro-organismos. Uma
mangueira será acoplada, levando o gás para um gasômetro construído a partir de
cano de garrafa PET vertido em um recipiente com água.
As medidas da quantidade de gás produzido serão efetuadas por meio de uma
escala na lateral do gasômetro, que funcionará como um êmbolo à medida que a
quantidade de gás aumentar ou diminuir. A inserção de agentes químicos e microbianos poderá ser efetuada por um cateter disposto na lateral do biodigestor.
Protótipos de biodigestores

Os pontos principais dessa otimização consistem no fornecimento de populações microbianas previamente selecionadas, modificação e controle químico das

Serão construídos dois protótipos a partir dos resultados obtidos com os biodigestores simples, em que serão enquadrados os fatores positivos observados nas
análises anteriores.
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1 biodigestor: será construído de forma similar ao biodigestor simples, no entanto, contendo o sistema de homogeneização, controle de temperatura, controle de
agentes químicos e microbianos.
2 biodigestor: semelhante aos simples, com a diferença de possuir funcionamento duplo, aeróbico e anaeróbico. A fase inicial (com ou sem a presença de oxigênio) será escolhida de acordo com os resultados dos testes com biodigestores simples. Será constituído de dois recipientes, um para cada processo sucessivamente,
havendo adição de micro-organismos para as duas etapas e controle termoquímico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento do sistema de geração de biogás e biofertilizantes de
baixo custo foram utilizados os seguintes itens (Figura 1):
•

08 unidades de tambores de 20 litros nos quais foi armazenada a matéria
prima;

•

08 unidades de parafusos perfurados para permitir a passagem do gás
para o reservatório;

•

08 unidades de mangueiras de 1m para possibilitar a chegada do gás até o
reservatório;

•

08 unidades de câmaras de ar de moto para armazenar o biogás, sendo
que, para cada câmara de ar, existem 02 (duas) válvulas uma para entrada
do gás e outra para a saída.

•

08 unidades de resistro de PVC para coleta do Crhorume.

1. O protótipo número 1 contêm esterco e água (8 l e 9 l, respectivamente);
2. O protótipo número 2 contêm esterco, água e frutas e verduras (10 l, 13 l e
2l, respectivamente);
3. O protótipo número 3 contêm esterco, água e restos de comida (10 l, 13 l e
2l, respectivamente);
4. O protótipo número 4 contêm esterco e água (10 l e 5 l, respectivamente);
O material colocado dentro dos reservatórios precisa de 40(quarenta) dias
para obtenção do biogás, entretanto, o que se pode observar é que os reservatórios
2 e 3 apresentaram mais volumes de gás na câmara de ar do que os reservatórios 1 e
4, sendo que:
1. O material do reservatório 1, já tem 32 dias;
2. O material dos reservatórios 2 e 3, tem apenas 05 dias;
3. O material do reservatório 4, tem apenas 05 dias.
Vale destacar, que a câmara de ar dos reservatórios 2 e 3 é maior do que a do
reservatório 1, e a produção de biogás é nítida e bem maior (Figura 2). Figurando
dessa forma, que o objetivo do trabalho mostrou a eficiência para a obtenção do biogás com um protótipo de baixo custo para os agricultores.
Figura 2: Biodigestores.

Figura 1: sistema de geração de biogás.

CONCLUSÃO
A matéria orgânica utilizada para a compostagem e para produção de biogás
foi obtida nas frutarias da cidade de Zé Doca e o esterco bovino no povoado Vila Canaã, também em Zé Doca, Maranhão. Visando analisar qual o tipo de matéria orgânica que iria produzir uma maior quantidade de biogás, os protótipos foram divididos
em quatro experimentos, a seguir:

O protótipo de um sistema de biodigestores de baixo custo se mostrou bastante eficaz, pois a montagem foi fácil e a matéria prima obtida para a produção do
gás foi pensada de maneira que venha a conduzir atividades de conscientização ambiental. Uma vez que, parte da matéria orgânica será retirada das ruas da cidade de
Zé Doca-MA, pois se sabe que os restos de frutas, verduras oriundas das frutarias são
jogadas em qualquer lugar, permitindo a proliferação de doenças, roedores e urubus.
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Ademais, com o desenvolvimento do projeto os agricultores terão a possibilidade de
diminuição de gastos na compra do gás de cozinha.
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RESUMO
Grande parte da população nos países em desenvolvimento, dentre eles o
Brasil, utiliza plantas medicinais no combate e prevenção de doenças como uma
alternativa econômica e eficaz, sendo as espécies cultivadas em canteiros e quintais
para consumo próprio ou para serem comercializadas, necessitando de uma atenção
especial. Em suma, houve há necessidade da realização de um estudo mais aprofundado do uso de plantas medicinais mais utilizadas, nas diferentes formas de uso
por parte dos habitantes de Zé Doca/MA, além do cuidado quando se trata de sua
comercialização e forma de armazenamento. O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das plantas medicinais cultivadas e comercializadas no
município de Zé Doca/MA, além das suas indicações terapêuticas. Os dados foram
coletados por meio da utilização de questionários estruturados, aplicados no centro
urbano do município de Zé Doca/MA, junto às famílias residentes na área de interesse e nos locais de comercialização com os vendedores locais, a partir dos resultados
obtidos com os questionários observou-se que os entrevistados utilizam frequentemente plantas medicinais as quais continuam sendo uma alternativa à falta de acesso ao sistema de saúde.
Palavras-chave: alternativa econômica; etnobotânicos; fitoterápicas;

INTRODUÇÃO
Durante séculos as plantas representaram a única fonte de agentes terapêuticos
para o homem. No início do século XIX, com o desenvolvimento da química farmacêu194
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tica, as plantas passaram a representar a primeira fonte de substâncias biologicamente
ativas para o desenvolvimento de medicamentos (HOSTETTMANN, et al., 2003).
O conhecimento histórico do uso de plantas medicinais nos mostra ao longo
da história da humanidade que pela própria necessidade humana, as plantas foram
os primeiros recursos terapêuticos utilizados. As plantas medicinais estão no quadro
dos indispensáveis ao homem, não só por causa do seu poder curativo, mas também
por suas múltiplas utilidades. Necessitamos delas mesmo quando não estamos enfermos, estamos sempre fazendo uso delas no nosso cotidiano, e muitas vezes, os
seus valores passam despercebidos.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 60
a 80% da população mundial (estimada em 6 bilhões de pessoas) não tem acesso ao
atendimento primário de saúde e recorrem à medicina tradicional, especialmente
às plantas medicinais, fazendo uso de extratos vegetais ou seus princípios ativos, na
procura de alívio para muitas doenças.
O uso de plantas medicinais e a automedicação no Brasil são práticas comuns
e incluem fatores como crenças, carência econômica, dificuldade de acesso à assistência médica ou ainda por influência da mídia que promove os produtos que
contém em suas formulações plantas e outros componentes naturais (ARRAIS et al.,
1997; LOYOLA-FILHO, et al., 2002).
Nos países em desenvolvimento há diversas vantagens na utilização de plantas
medicinais, entre elas está a redução da importação de medicamentos, promovendo
assim, a autossuficiência (AKERLE, 1993), o aumento da ação terapêutica oferecendo
medicamentos mais baratos e de ação menos agressiva e a valorização das tradições
populares (LAPA, et al, 1999).
É importante ressaltar que essas plantas exigem uma atenção especial em todos os aspectos, pois desde a coleta até o modo de armazenamento podem influenciar na sua eficácia, podendo colocar em risco a saúde de seu consumidor.
O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das plantas medicinais cultivadas e comercializadas no município de Zé Doca/MA, além das
suas indicações terapêuticas.

informados sobre o objetivo da pesquisa, por meio de conversa informal e do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, foi apresentado o questionário
com perguntas sobre o nome vulgar, a parte do vegetal utilizada e o tipo de preparo.
Os dados obtidos foram organizados e tabulados pelo uso do programa Excel© para análise estatística e discussão.
Identificação das plantas medicinais
A identificação das plantas medicinais foi realizada com o auxílio de literatura especializada, fichas de classificação botânica e fotos da literatura científica para
comparação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vendedores
Foram registradas 23(vinte e três) plantas medicinais, das quais se relatou a
utilização de diversas partes dos vegetais, em sete formas de preparo, com diferentes
finalidades terapêuticas, distribuídas em 18(dezoito) famílias botânicas.

Foram identificados 03 (três) vendedores de plantas medicinais no município
de Zé Doca – MA, todos do sexo masculino, com idade acima de 50 anos. Com relação
à escolaridade, todos disseram ter o ensino fundamental incompleto. São naturais
de Zé Doca, adquiriram conhecimento sobre as plantas medicinais com parentes e
amigos e comercializam essas plantas há mais de 25 anos. Sobre a origem das plantas
medicinais comercializadas, relataram que algumas são da própria região, de cidades como Imperatriz e Santa Inês, outras são adquiridas em estados vizinhos como
Ceará, Pará e Piauí.
As indicações mais citadas pelos vendedores foram àquelas relacionadas com
as doenças do aparelho respiratório (gripe, cansaço, tosse e bronquite), seguidas das
indicações para o sistema nervoso e ações anti-inflamatórias. Outras citações foram
relevantes, tais como: cálculos renais e câncer de mama.
Foram constatadas sete formas de preparo dos fitoterápicos, sendo a mais utilizada na forma de garrafada, seguida por decocção e associado com mel.

Coleta de dados

Quanto à parte vegetal utilizada nas preparações dos remédios caseiros, observou-se uma maior utilização das cascas, seguido das folhas, sementes e óleos. Baje,
raiz e a planta inteira foram as menos citadas.

Foram elaborados modelos específicos de questionários para os usuários e comerciantes de plantas medicinais. As entrevistas ocorreram informalmente nas feiras livres e nas residências dos moradores de Zé Doca – MA. Os participantes foram

Com relação à forma de armazenamento das plantas medicinais comercializadas no município de Zé Doca - MA, o que foi observado é que esse armazenamento
é feito sem nenhum cuidado, as cascas são armazenadas em caixas abertas, óleos em
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frascos de vidro e em garrafas pet, sementes em sacos que ficam expostos no local,
outras em saquinhos plásticos, demonstrando assim, que estão sendo armazenadas
em recipientes e locais impróprios, o que propicia o surgimento de fungos. PINTO
et.al. (2005) relata a importância, em casos de comercialização, que devemos ter em
relação a cuidados básicos de higiene no momento que utilizamos uma planta medicinal. Muitos comerciantes expõem suas mercadorias em calçadas próximas às ruas
onde há transição de veículos e as plantas ficam expostas à poluição.
Usuários
Foram registradas 42 (quarenta e duas) plantas medicinais, das quais se relatou a utilização de diversas partes dos vegetais, em oito formas de preparo, com diferentes finalidades terapêuticas, distribuídas em 28 (vinte e oito) famílias botânicas.
Foram entrevistados 60 (sessenta) usuários que citaram 42 (quarenta e duas)
plantas pertencentes a 28(vinte e oito) famílias em sua maioria conhecida apenas
pelo nome vulgar.
Dentre o total dos entrevistados 98%, são do sexo feminino e apenas 2%, do
sexo masculino, 100% dos entrevistados são naturais de Zé Doca. Com relação à escolaridade 40% são analfabetos, 30% possuem o ensino fundamental completo e os
outros 30% possuem o ensino médio completo. Quanto à idade 75% possuem idade
acima de 50 anos e 25% abaixo de 50 anos.
A respeito do motivo pelo qual os entrevistados fazem uso das plantas medicinais 60% relataram fazer uso das plantas por tradição que é repassada de geração em
geração, 20% pela eficiência e por ser natural, e os outros 20% por falta de opção, pelo
fato de muitas vezes não terem acesso aos programas de saúde pública.
No que se refere a como obtiveram conhecimento sobre as plantas medicinais
90% disseram ter obtido através de parentes e amigos e 10% buscaram informações
em livros. Com a relação ao local de aquisição das plantas 70% disseram cultivar em
casa, 15% com vizinhos, e outros 15% em feiras com fornecedores.

e caule foram as menos citadas. Resultados semelhantes foram obtidos por Ming &
Amaral Júnior (2005), que observaram que a parte mais utilizada por seringueiros na
Reserva Extrativista Chico Mendes são as folhas, as quais concentram geralmente
grande parte dos princípios ativos das plantas. A utilização de folhas na preparação
de remédios caseiros tem sido frequentemente citada em levantamentos (MAGALHÃES, 1997; GARLET & IRGANG, 2001; SILVA et al., 2011).
Do ponto de vista social, é de conhecimento geral que as camadas de menor
renda da população possuem os conhecimentos básicos da medicina natural. Essa
população é extensivamente consultada como principal e mais importante fonte de
informações que, por sua vez, permitiram a descoberta da maioria dos medicamentos de origem natural disponível na medicina moderna (CHAVES & ZANIN, 2004).

CONCLUSÃO
Os resultados demonstram que os entrevistados utilizam frequentemente
plantas medicinais e continuam sendo uma alternativa à falta de acesso ao sistema
de saúde.
Observou-se que não há uma preocupação por parte dos vendedores em relação à higiene destas plantas e são armazenadas em recipientes e locais impróprios
de forma incorreta podendo propiciar o surgimento de fungos, o que gera uma grande preocupação, pois muitas pessoas adquirem essas plantas para fazer uso.
Diante de tais resultados, conclui-se que a Etnobotânica possui um amplo
campo de estudo que deve ser melhor explorado a partir do conhecimento empírico
para que futuras pesquisas na área fitoquímica e farmacológica possam ajudar no
esclarecimento quanto ao uso e a eficácia dessas plantas. Além disso, os vendedores precisam ser instruídos a armazenar as plantas comercializadas de forma correta
para evitar danos às pessoas que as compram.

As indicações mais citadas pelos usuários foram àquelas relacionadas com as
doenças do sistema nervoso, seguida pelas indicações do aparelho digestivo e ações
anti-inflamatórias, indicações do sistema respiratório também foram bastante citadas. Outras citações foram relevantes, tais como: sistema sanguíneo, usos urológicos e usos ginecológicos. Resultados semelhantes foram obtidos por Silva & Andrade
(2005) ao fazerem um estudo comparativo da relação entre comunidades e vegetação na Mata do estado de Pernambuco, observando predominância da utilização de
plantas medicinais no tratamento de doenças do sistema nervoso e respiratório.

Agradeço a familiares, amigos e professores pelo apoio e ao IFMA pela fomentação do projeto.

Quanto à parte das plantas utilizada nas preparações dos remédios, observou-se uma maior utilização das folhas, seguido da casca, raiz e fruto. Flor, baje, semente

AKERLE, O. LAS PLANTAS MEDICINALES: Um Tesouro que no Debemos Desperdiciar. Editora Foro de La Salude, vol. 14, p. 390-5, 1993.
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RESUMO
A abordagem da História da Química no Ensino Médio, em sua maioria, se resume à simples caracterizações de datas, personagens e descobertas, direcionando
os alunos a visões distorcidas do método científico e a ideias míticas sobre a Ciência. Neste projeto pretendeu-se verificar se uma abordagem planejada do referido
tema, pode tornar as aulas de Química mais desafiadoras e reflexivas. Permitindo
desse modo, um maior envolvimento dos alunos frente aos conteúdos conceituais,
fomentando principalmente, a construção do saber, e a eficácia do processo de ensino aprendizagem. Para isso, na pesquisa foi utilizada uma abordagem de ensino
contextualizada e direcionada, priorizando os aspectos histórico-filosóficos da ciência no processo da aprendizagem, fomentando a construção de uma visão crítica e
desbravadora, permitindo ao educando uma relação de proximidade com o conteúdo aprendido. Tendo em vista a aplicação do que foi aprendido e como resultado,
a transformação pelo conhecimento. O Projeto foi executado no Centro de Ensino
Nelson Serejo de Carvalho e envolveu uma observação participante do acadêmico/
investigador. A pesquisa se deu em duas turmas de 1° ano do Ensino Médio e teve caráter exploratório, com abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa. A análise
dos dados envolveu o conjunto de respostas aos questionários abertos e fechados, os
registros de observações e as anotações sobre as aulas.
Palavras-chave: benefícios; conhecimento; dificuldades; disciplina.

INTRODUÇÃO
A História da Química como parte do conhecimento socialmente produzido
deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao estudante a compreensão
do processo de elaboração desse conhecimento com seus avanços, erros e conflitos.
(PCNEM, 1997) Ao se aprender Química simultaneamente com a História da Química, o educando alcançaria um melhor entendimento dos conteúdos ensinados.
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Proporcionando mais de uma visão sobre o mesmo tema. Mostrar a importância de
algumas tecnologias que servem ou serviam, ao longo da história, a uma comunidade específica. Introduzindo assim, os alunos numa cultura científica humanizada.
(SANTOS, 2002).

aprendizagem da disciplina, e se isso possibilita aos alunos algum ganho nos conhecimentos epistemológicos.

O que mais acontece, quando se trata do ensino de Química, são que os conteúdos são ensinados sem a menor preocupação com os episódios e acontecimentos que
antecederam ou mesmo ocasionaram aquele saber. A aprendizagem torna-se ineficaz e os educandos assimilam apenas números, fórmulas e leis, exercendo o papel
de “depósitos” nos quais o professor apenas deposita aqueles conteúdos secos e sem
contexto. Mais tarde, esses alunos os reproduzirão de forma “robotizada” e ao invés
de aprender apenas memorizam temporariamente os conteúdos quando deveriam
ser aprendidos para a aplicação na vida prática. Segundo Machado e Mortimer (2007,
apud Barboza 2013 et al.) o conhecimento não é transmitido, mas construído ativamente pelos indivíduos; aquilo que o sujeito já sabe influencia na sua aprendizagem.

METODOLOGIA

O grande intuito de inserir a História da Química nas aulas da disciplina de
Química é mostrar como os conteúdos que estão sendo estudados surgiram, a maneira como se desenvolveram, e de que forma esses conhecimentos interferem em
nossa vida na atualidade. O Ministério da Educação também defende o conhecimento histórico de Química, sendo abordado como instrumento da formação humana
que amplie os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania dos educandos. Dessa forma, o conhecimento químico torna-se um dos meios de interpretar
o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como Ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios e como construção histórica, relacionada ao
desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida (BRASIL,2001).
Nesse sentido, buscaremos refletir sobre as inquietações em relação à maneira
como vemos a Química na atualidade, contribuindo para a construção de uma visão da
Química como produção humana, não sendo uma ciência morta reduzida a fórmulas,
conceitos e cálculos. O projeto teve como objetivo principal analisar por meio de uma
intervenção se a inclusão da História da Química no currículo de Química do 1° Ano de
Ensino Médio poderia contribuir de forma significativa com a motivação dos alunos
durante as aulas da disciplina. Bem como, utilizar informações históricas para subsidiar o conhecimento dos diversos aspectos necessários à compreensão da Química.
Verificando ainda, se um referencial histórico contribui para o estudante adquirir uma imagem de ciência mais contextualizada, promovendo assim, uma melhor formação inicial. Para dessa forma, identificar se a compreensão de um conceito químico por meio de sua contextualização histórica pode contribuir para uma
aprendizagem mais significativa de um dado conceito. Partindo da elaboração de
uma Unidade Didática com o conteúdo da História da Química e conteúdos conceituais para posterior utilização, dando subsídio à investigação didática. Busca-se também, detectar a importância da História da Química no processo de ensino
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A pesquisa proposta no projeto realizou-se em duas turmas vespertinas de 1°
ano na disciplina de Química, que fazem parte do currículo de uma Escola Estadual
pública da cidade de Zé Doca, MA. As turmas foram escolhidas por dois principais motivos: primeiramente por serem turmas que estão entrando no Ensino Médio, daí o segundo motivo, uma vez que, tais alunos têm pouco ou nenhum contato com a Química.
A investigação didática realizou-se durante uma unidade didática e os instrumentos de coleta de dados foram aplicados em sala de aula, durante o período letivo
da disciplina. A turma 1 foi a turma teste, ou seja, a turma em que a História da Química foi adicionada aos conteúdos conceituais e a turma 2 foi a turma controle, em
que os conteúdos conceituais foram trabalhados sem a conexão com a História da
Química, os resultados das turmas foram analisados por meio das duas metodologias.
Para incluir conteúdos sobre a natureza da ciência na disciplina, utilizou-se
uma abordagem de ensino direcionada e contextualizada, priorizando o referencial
da História e Filosofia da Ciência no processo. O desenvolvimento da pesquisa, que
teve abordagem quantitativa e qualitativa, com caráter exploratório, envolvendo a
pesquisadora como professora da turma. Os sujeitos principais da pesquisa foram os
alunos das duas turmas. Todos os alunos matriculados participaram das investigações e uma amostragem de apenas 40 (quarenta) alunos foi utilizada para responder
os questionários fechados. Essa seleção foi feita de acordo com a assiduidade dos
alunos às aulas, visando eliminar as variáveis.
Para investigar as questões propostas, as atividades de avaliação foram iguais
para ambas as turmas, assim como as atividades de pesquisa, discussão e apresentações. O objetivo desse procedimento é isolar a única variável a ser estudada (a inclusão da História da Química) de modo que a diferença nos resultados das duas turmas
pode ser atribuída apenas a esta.
Os conteúdos históricos foram articulados numa perspectiva cronológica com
os conteúdos conceituais que normalmente são trabalhados na primeira série do
Ensino Médio por meio de uma Unidade Didática cujo tema central foi “Constituição
da matéria: da descoberta do fogo ao átomo de Dalton”. Todo o planejamento das
aulas foi realizado de forma que as diversas dimensões epistemológicas pudessem
ser adequadamente contempladas.
Foram utilizados como instrumento de coleta de dados: questionários e gravações das discussões em grupo. Fez-se o uso de questionários abertos contendo
questões problematizadas, com o objetivo de permitir aos estudantes revelarem e
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justificarem sua própria opinião sem ter que escolher entre visões já pré-estabelecidas que, eventualmente, poderiam não corresponder exatamente a deles. Também
questionários fechados para uma sondagem prévia sobre a aceitação da Unidade
Didática e os conhecimentos prévios a respeito da História da Química.
O corpus de análise envolveu o conjunto de respostas aos questionários, os registros de observações e as anotações sobre as aulas, em especial àquelas das turmas
em que a História da Química foi aplicada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Adaptando-se as necessidades especificas da escola, a Unidade Didática foi
aplicada de acordo com os conteúdos normalmente ministrados pelo professor, fazendo-se a cada conteúdo um apanhado histórico e uma contextualização. Durante
a aplicação da Unidade Didática foram aplicados questionários fechados que visavam conhecer a opinião dos alunos e professores sobre a abordagem mais detalhada
da História da Química.
Na análise dos dados obtidos pôde-se observar que maioria dos alunos sente
o desejo de conhecer a História da Química, acreditando ser um meio facilitador da
aprendizagem da disciplina de e certamente, proporcionando benefícios. Foi possível verificar que em sua maioria, os alunos apresentam algum tipo de dificuldade
com o aprendizado de Química. Eles apontaram que os conteúdos abordados são
desinteressantes e que isso atrapalha a aprendizagem.
A maior porcentagem de alunos considera importante o estudo da História da
Química, afirmando que a História da Química facilitaria a aprendizagem da disciplina ajudando na compreensão dos conteúdos. No entanto, percebeu-se uma significativa parcela de alunos que não demonstram interesse pelo tema em questão e
outros, consideram os conteúdos de História da Química desnecessários. Segundo
os alunos questionados, os professores não fazem nenhuma ou pouca referência a
História da Química durante as aulas da disciplina.
No que se refere aos professores, quando questionados, todos foram unânimes no que diz respeito à existência da dificuldade na aprendizagem da disciplina Química. Indicando como principal empecilho para o ensino de Química, a falta
de materiais didáticos. E apesar de considerarem a História da Química importante
para o ensino, a maior parte dos professores acredita que fazer tal abordagem não
contribuiria para a aprendizagem. Entretanto, afirmaram fazer, sempre que possível,
referência à história da Química em suas aulas, o que deixa brecha para a afirmativa
de que é a mesma referência presente nos livros didáticos dos alunos.

tados em ordem decrescente em relação às respostas mais recorrentes apresentadas
durante a pesquisa. Os alunos discorreram sobre o que mudou durante a aplicação
da unidade didática, apresentando como uma das principais mudanças a facilidade
na aquisição dos conteúdos da disciplina e mais motivação para estudar a mesma,
pelo fato de facilitar a aprendizagem. Definiram como fatores mais relevantes e motivadores durante a aplicação da Unidade Didática: a contextualização entre a História das Ciências e os conteúdos atuais; conhecer os cientistas que foram pioneiros na
construção dos conhecimentos químicos; Estudar teóricos e cientistas que contribuíram ricamente com a Química e são pouco conhecidos; a percepção da Química
como construção histórica da sociedade e do conhecimento como construção permanente; que todos somos cientistas e construtores de conhecimento.
Ao fim da aplicação da Unidade Didática, verificou-se a diferença nos níveis
de aprendizagem da disciplina entre a Turma Controle e a Turma Teste. Os gráficos
demonstraram o percentual das notas obtidas nas duas turmas. Durante o mesmo
período, foram aplicadas e realizadas avaliações, utilizando-se a mesma metodologia nas duas turmas, as mesmas avaliações e com os mesmos critérios, sendo a única
variante a ser observada durante a aplicação das referidas avaliações, o fato de uma
das turmas ter estudado paralelamente aos conteúdos normalmente ministrados,
conteúdos sobre a História da Química.
A partir dos resultados foi nítida a observação dos benefícios da aplicação
desses conteúdos em corroboração com os conteúdos já comumente utilizados. O
gráfico 1 representa as notas das avaliações na turma controle onde os conteúdos
normais da disciplina foram ministrados normalmente, sem a inserção da História
da Química. Percebe-se a que a porcentagem de notas mínimas (de 0 a 3) lidera no
gráfico demonstrando que o desempenho na disciplina é ruim ou péssimo.
Gráfico 1- Referente às notas obtidas na Gráfico 2 - Referente às notas obtidas na
turma Controle.
turma Teste.

Após a aplicação da Unidade Didática contendo uma abordagem aprofundada e minuciosa da História da Química, os dados foram tabulados e estão apresen-

O gráfico 2 representa as notas das avaliações realizadas após a aplicação da
Unidade Didática na turma Teste (turma onde os conteúdos da disciplina foram ministrados com a inserção da História da Química). Percebe-se que a porcentagem
de notas mínimas (de 0 a 3) é muito menor que as da Turma Controle. O gráfico
demonstra que o desempenho na disciplina desta turma foi excelente em relação
à Turma Controle, pois a porcentagem de notas boas contabilizou mais de 75% do
número total de avaliações.
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CONCLUSÃO
Constatou-se ao termino da pesquisa que alunos e professores têm dificuldades quanto a disciplina de Química, as limitações apontadas pelos professores comprometem o processo de ensino aprendizagem da disciplina. Alunos definem como
principal obstáculo o fato de os conteúdos ministrados serem desinteressantes.
Durante a aplicação da pesquisa percebeu-se o quanto a utilização da História
da Química pode contribuir com a aprendizagem da disciplina, além de tornar as
aulas mais dinâmicas, contextualizar os conteúdos e fomentar um espírito investigativo nos alunos. Conseguiu-se aplicar a unidade didática e percebeu-se que esta
auxiliou não só no processo de aquisição do conhecimento, mas também promoveu
a consciência da Química como uma ciência viva e transformadora que faz parte da
construção histórica da sociedade.
A partir dos resultados obtidos percebe-se a necessidade de uma abordagem
mais aprofundada sobre a História da Química e destacam-se as suas contribuições
para o ensino da disciplina de Química, assim como, a necessidade de uma estruturação mais adequada dos conteúdos ministrados nas aulas da disciplina.
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