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APRESENTAÇÃO
A 1ª edição do Caderno de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA é um instrumento voltado à publicação dos resultados das
pesquisas desenvolvidas por pesquisadores dessa instituição no
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC. Os resultados dessas pesquisas foram apresentados
durante o Seminário de Iniciação Científica - SEMIC do IFMA,
evento institucional de divulgação científica, que foi realizado
em 2017 no campus Imperatriz durante o Universo IFMA.
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RESUMO
Os serviços de alimentação coletiva têm se expandido em todo o mundo, sendo os restaurantes do tipo self-service a preferência atual dos consumidores. Considerando-se a importância da qualidade higiênica dos estabelecimentos e dos alimentos para a saúde da população, esta pesquisa objetivou avaliar as condições
higiênico sanitárias de restaurantes self-service no município de Açailândia/MA. Para
isto, aplicou-se o check list proposto pela legislação vigente no país. Os resultados
evidenciaram que, 100% dos restaurantes avaliados apresentaram condições higiênico sanitárias insatisfatórias, constatadas pela não conformidade com os itens avaliados pelo check list. Este estudo aponta a necessidade de atenção rigorosa quanto
às condições sanitárias destes restaurantes e no preparo e exposição dos alimentos
prontos para consumo nestes estabelecimentos, uma vez que a ingestão de produtos
contaminados constitui um potencial risco para a Saúde Pública.
Palavras-chave: Restaurantes self-service; Check list; Alimento seguro.

INTRODUÇÃO
O modo de vida contemporâneo dos brasileiros, derivado do crescimento econômico e da globalização, está provocando mudanças nos hábitos culturais da população, inclusive os alimentares. A diminuição do tempo disponível para o preparo
dos alimentos leva grande parte da população a optar por refeições mais rápidas,
da aquisição ao preparo, e também por refeições fora do domicílio, aumentando a
demanda por serviços de alimentação coletiva. Dentre esses, os serviços do tipo self-service são os preferidos, em função da indiscutível rapidez e variedade que proporcionam. Nos estabelecimentos que oferecem esse serviço, rigorosas práticas higiênicas do ambiente e no preparo são fundamentais para garantir um alimento seguro
e, se violadas, podem transformar o alimento em veículos de agentes causadores de
doenças de origem alimentar (DTA’s) (CHOUMAN; PONSANO; MICHELIN, 2010).
9

A produção, preparação, distribuição e armazenamento de alimentos, com segurança, são atividades que exigem cuidados especiais com o ambiente de trabalho,
os equipamentos e utensílios, os alimentos propriamente ditos, os manipuladores
de alimentos, com as instalações sanitárias e com o controle de pragas, entre outros
(MESQUITA et al., 2006).

BPF em serviços de alimentação em Valença-RJ e e, ainda, superior ao descrito por
Costa et al. (2010) de 49,33% em 27 restaurantes comercias self-service de Goiânia-GO. Nenhum dos restaurantes avaliados tinha proteção completa contra entrada
de pragas (telas, cortina de ar ou proteção na parte inferior de portas). Isto foi semelhante as pesquisas de Miranda e Baião (2011).

Dados epidemiológicos apontam os serviços de alimentação entre os principais locais onde ocorrem surtos de doenças transmitidas por alimentos e que os fatores causais associados às enfermidades relacionam-se com o processo produtivo e
diretamente com os manipuladores É essencial o controle das condições higiênico-sanitárias nos locais onde os gêneros alimentícios são manipulados para o consumo humano (MAISTRO; HIRAYAMA; MARTINELLI, 2005).

Dentre os restaurantes avaliados pode-se perceber que todos apresentaram
não conformidade no quesito de adequada higienização das instalações com índice
de 100%, por não haver um profissional capacitado responsável por tal função. Este
resultado é superior ao encontrado por Santos, Rangel e Azeredo (2010) em um estudo
realizado em cinco restaurantes comercias localizado no município do Rio de Janeiro.

Avaliar as condições sanitárias de restaurantes self-service é de grande importância para a avaliação das condições de preparo, qualidade e distribuição dos alimentos processados nestes locais. Neste sentido, realizou-se este estudo, com a finalidade
de conhecer as condições sanitárias desses locais de produção de alimentos localizados na região central do município de Açailândia/MA. Esta iniciativa se faz necessária
para a obtenção de informações, que podem ser utilizadas por órgãos da Vigilância
Sanitária como indicadores de condições higiênico-sanitárias das refeições servidas.

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido por alunos do curso técnico em alimentos regulamente matriculados no IFMA- Açailândia, seguindo-se a metodologia descrita para
obter um diagnóstico das condições higiênico sanitárias de quatro restaurantes, tipo
self service do centro da cidade.

De acordo com a Figura 1, 100% dos restaurantes avaliados apresentaram-se
em não conformidade com as exigências da Resolução supracitada. Oliveira e Magrine (2014) ao avaliarem as condições higiênico-sanitárias dos restaurantes de Porto
Rico/PR, verificaram que 50% dos restaurantes apresentaram não conformidade. No
estudo realizado por Silva et al. (2015) ao avaliarem o controle integrado de vetores e
pragas urbanas em restaurantes do tipo self-service localizados em Recife-PE, constataram um elevado percentual de baratas e ratos, moscas e formigas.
Com relação ao abastecimento de água foi possível identificar que todos os
restaurantes estão ligados à rede pública do município e apresentam 92,3 de não
conformidade. Spinelli, Coelho e Saccol (2014) obtiveram valores 17,1% e 10,7% na
região Central e Sul, respectivamente, quando elaboraram o estudo sobre a comparação das Boas Práticas entre restaurantes comerciais da região central e região sul
da cidade de São Paulo-SP, sendo estes inferiores aos obtidos nesta pesquisa.

A coleta dos dados ocorreu através de observação direta durante a realização
de visitas aos locais. Para avaliar as condições higiênico-sanitárias utilizou-se o check
list das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/ Industrializadores de Alimentos, que compõe a RDC 275 de 21 de Outubro de 2002/ANVISA (BRASIL, 2002). As opções de respostas foram: CONFORME, quando o item estava sendo
contemplado; NÃO CONFORME , quando o item não estava sendo contemplado e
NÃO OBSERVADO , em casos em que o quesito não foi observado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Percentual de Não Conformidades após aplicação do check list estabelecido pela RDC nº
275/2002-ANVISA em quatro restaurantes, tipo self-service do município de Açailândia/MA.

Na Figura 1 pode-se verificar o aspecto edificações e instalações, foram avaliados 28 itens no qual o restaurante 1 apresentou o maior percentual de não conformidades com índice de 89,28% tal valor é superior aos encontrados por Carvalho et al.
(2015) de 26%, 48% e 52% em três restaurantes, respectivamente, quando avaliou as

Quanto ao manejo de resíduos, nota-se que o restaurante 2 apresentou o menor percentual, sendo este de 33,33% (Figura 1), tal valor é inferior ao encontrado por
Sousa et al. (2015) os quais constataram valores de 50% na primeira vistoria e 67%
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na segunda, terceira, quarta e quinta vistoria ao avaliarem as BPF em um restaurante
comercial do tipo self-service localizado no município de Castanhal-PA.
No quesito esgotamentos sanitários observou-se que o índice de não conformidade foi de 100% (Figura 1), valor, este, superior ao encontrado por Reis, Flávio
e Guimarães (2015), os quais não verificaram inconformidades com relação a este
quesito ao avaliarem as condições higiênico-sanitárias de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar de Montes Claros - MG. Neste estudo observou-se que
não existem caixas de esgotamento, ficando o mesmo a “céu aberto” o que influencia
na proliferação de pragas urbanas, já os demais como, fossas e caixas de gordura em
adequado estado de conservação e funcionamento não foram possíveis observá-las.
Na observação do layout dos restaurantes pode-se notar que apenas um restaurante apresentou conformidade no quesito de adequação ao processo produtivo.
Nos demais foi observado à falta de organização nas áreas de recepção e depósito de
matérias primas, ingredientes e embalagens distintas da área de produção, armazenamento e expedição do produto final. O restaurante 2 obteve o menor índice de não
conformidades com percentual de 50% sendo este superior ao encontrado por Reis,
Flávio e Guimarães (2015) de 0% ao analisar as condições higiênico-sanitárias de
uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar de Montes Claro, Minas Gerais.
Os equipamentos são de fundamental importância para o bom funcionamento dos restaurantes, por isso devem estar em perfeito estado de conservação, em número suficiente e dispostos de forma a permitir fácil higienização. Observa-se na
Figura 1 que o restaurante 3 apresentou o menor índice de não conformidades com
62% seguido do restaurante 2 com índice de 87%, já os restaurantes 1 e 4 apresentaram 100% de não conformidades de acordo com o que é estabelecido pela RDC nº
275 (BRASIL, 2002).
Nenhum restaurante possuía equipamentos em número adequado ao ramo,
assim como, registros que comprovem a adequada utilização e manutenção dos
equipamentos e em apenas 1 restaurante pode-se observar equipamentos em adequado estado de conservação e com superfície em contato com os alimentos lisas,
integras e de fácil higienização.
No que se diz respeito aos utensílios nenhum dos restaurantes, estavam de
acordo com a RDC nº 275 (BRASIL, 2002), notou-se a ausência de local adequado
para o armazenamento de utensílios de modo a garantir sua proteção assim como
pode-se observar a utilização de utensílios com material inadequado como, por
exemplo, talheres com cabo de madeira, o que facilita a contaminação cruzada por
se tratar de um material poroso.

res de não conformidades (88,88%), entretanto, os restaurantes 1 e 2 apresentaram
o total de 100% de não conformidades tal resultado é superior ao encontrado por
Passos e Vilaça (2010) que ao analisar 4 restaurantes no município de Miranote-TO
encontrou uma variação de 11,11% a 22,22% de não conformidades.
Ainda analisando a Figura 1 é possível perceber que houve uma variação entre
85,71% e 100% no que se refere aos manipuladores, sendo que os restaurantes 2 e 3 estiveram com os menores valores quanto a não conformidades. Estes valores foram superiores aos encontrados por Andrade e França (2015) de 7,2% quando realizaram um
estudo sobre as boas práticas de fabricação em um serviço de alimentação localizado
em Salvador-BA. Pode-se observar também que os manipuladores encontravam-se
asseados, porém havia presença de adornos como brincos, cordões e pulseiras, também havia ausência de uniformes em cores claras e equipamentos de proteção individual descumprindo assim as exigências presentes na RDC nº 275 (BRASIL, 2002).

CONCLUSÃO
Em todos os restaurantes em que foi feita a aplicação do check list para verificação das Boas Práticas de Fabricação notou-se condições higiênicas insatisfatórias
para todos os itens avaliados. Indica-se a necessidade de melhora dos procedimentos higiênico-sanitários referentes aos itens verificados nesta pesquisa para que consequentemente seja melhorada também a segurança alimentar, ou seja, para que
se diminua o risco de possíveis contaminações via alimento e desencadeamento de
processos de doenças. A capacitação das pessoas envolvidas na produção dos alimentos seria uma alternativa viável para minimizar os riscos a saúde pública.
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RESUMO
O ovo é considerado um alimento completo, pois fornece uma grande quantidade de nutrientes e sua qualidade proteica é utilizada como padrão de qualidade
em relação a outras proteínas alimentícias, pois apresenta alto valor biológico. Para a
comercialização deste produto o controle de qualidade interno e externo é um fator
muito importante para a segurança alimentar do consumidor.O objetivo do presente
estudo foi avaliar os parâmetros de qualidade interna e externa de ovos comercializados em quatro estabelecimentos da cidade de Açailândia – MA. Os experimentos
foram realizados no Laboratório de Química do IFMA no Campus Açailândia. Para
o tratamento realizado nos estabelecimentos (A, B, C e D) foram adquiridos ovos
um dia antes da análise e armazenados a temperatura ambiente. Foram avaliadas as
características de qualidade interna dos ovos, através da unidade Haugh, coloração
da gema, pH da gema e do albúmen e qualidade externa através da integridade e a
limpeza da casca dos ovos e peso médio. Os resultados apresentados no tratamento realizado nos estabelecimentos resultaram em características físico-químicas em
conformidade com o padrão de identidade e qualidade para o ovo em natureza.
Palavras-chave: ovos;qualidade interna; qualidade externa.

INTRODUÇÃO
Os ovos são ricas fontes de proteínas de alto valor biológico. Suas qualidades
proteicas geralmente são utilizadas como padrão de comparação de qualidade de
outras proteínas alimentícias. Os ovos são importantes fontes de ácidos graxos insaturados e saturados, ferro, fósforo, vitaminas lipossolúveis e muitas vitaminas do
complexo B as quais são hidrossolúveis (OLIVEIRA et al., 2001).
Segundo Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), o Brasil ocupa a 7ª posição do continente no mercado produtor mundial de
15

ovos, porém seu consumo anual por habitante e as exportações ainda estão aquém
em relação aos demais países, demonstrando que ainda existe um grande caminho
para a desenvolvimento neste setor. Observou-se que 99% do destino da produção
de ovos no mercado nacional se destinavam ao mercado interno (UBA, 2013).
O controle de qualidade é um fator importante na comercialização de ovos,
através da avaliação, limpeza e integridade da casca e ainda de alguns aspectos da
qualidade interna do ovo, e pela pesagem (NUTRITIME, 2013).
Existem diferentes considerações relacionadas à qualidade de ovos para os produtores, processadores e consumidores. Para os produtores, a qualidade parece estar
relacionada com o peso do ovo e resistência da casca assim como defeitos, sujeiras,
quebras e manchas de sangue. Para os consumidores, a qualidade está relacionada com
o prazo de validade do produto, com as características sensoriais, como cor da gema e
da casca, bem como a composição nutricional (colesterol, vitaminas, ácidos graxos).
Para as indústrias, a qualidade está relacionada com a facilidade de retirar a casca, com
a separação da gema da clara, com as propriedades funcionais e com a cor da gema
(especialmente para massas e produtos de padaria) (FRANCO, SAKAMOTO, 2007).
A qualidade da matéria-prima, o processamento e a manutenção das temperaturas desde a indústria até as gôndolas do supermercado têm sido citadas como
parâmetros importantes para evitar as toxinfecções alimentares, sendo primordial
na competição entre empresas para garantir o mercado (RICHARDS, 2003).
Diante do exposto o objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros de
qualidade interna e externa de ovos comercializados em quatro estabelecimentos da
cidade de Açailândia – MA.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado no Laboratório de Química do IFMA, Campus
Açailândia, sendo utilizado para as análises ovos comerciais adquiridos do comércio
local, identificados como estabelecimentos A, B, C e D. Foram realizados três experimentos em ocasiões diferentes, compondo três repetições.
As variáveis analisadas para o levantamento da qualidade dos ovos foram:
peso médio; classificação; unidade Haugh, através do levantamento da qualidade
interna do ovo; coloração da gema utilizando leque colorimétrico, percentuais da
casca, gema e albúmen e pH da gema e do albúmen. Além da avaliação das características de qualidade externa dos ovos, através da integridade e a limpeza da casca.

Após a pesagem, cada ovo foi quebrado sobre uma superfície de vidro e com
a utilização de um micrômetro de profundidade foi realizada a medição da altura do
albúmen denso em milímetros. Com as medidas de peso do ovo e altura do albúmen,
foi realizado o cálculo das unidades Haugh utilizando-se a equação (RODRIGUES,
1957 apud SILVA, 2011): UH = 100 log (H – 1,7* W0,37 + 7,57). Sendo: UH = Unidades
Haugh; H = altura do albúmen denso (mm); W = peso do ovo (g).
A cor das gemas foram medidas subjetivamente através de Leque Colorimétrico da Roche após a quebra dos ovos sobre uma superfície de vidro.
Logo após, foi separado o albúmen da gema, sendo a gema pesada em balança semi-analítica com sensibilidade de 0,01 g. As cascas foram lavadas para retirada
do excesso de albúmen que restou em seu interior e posteriormente submetidas à
secagem a temperatura ambiente por 48 horas. Após a secagem, as cascas foram pesadas em balança semi-analítica, com sensibilidade de 0,01 g. O peso do albúmen foi
obtido por diferença entre o peso do ovo médio e o peso do conjunto gema e casca.
A medição do pH foi realizada da mistura das gemas obtidos utilizando os três
últimos ovos de cada repetição. O mesmo procedimento foi aplicado para a mensuração do pH do albúmen. O pH foi determinado por medida direta com peagâmetro
digital, modelo PA 200, marca Marconi, calibrado com soluções tampão pH 4 e 7,
segundo metodologia oficial (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os valores médios dos resultados da análise físico-química de ovos comerciais, realizada nos estabelecimentos A, B, C e D.
Tabela 1. Valores médios dos resultados da análise físico-química de ovos comerciais dos estabelecimentos A, B, C e D:
Análise
Peso médio (g)
Classificação
Unidades Haugh
Coloração da gema
Percentuais da casca (%)
Percentuais da gema (%)
Percentuais do albúmen (%)
pH da gema
pH do albúmen

A
61,07
Pont.B
33,53
5
6,04
17,95
37,09
6,89
9,60

Resultados

B
60,70
Pont.B
30,16
5
5,66
17,12
37,91
6,97
9,24

C
55,12
Pont.B
26,83
5
5,72
15,60
35,17
6,88
9,35

D
56,37
Pont.B
43,46
4
8,84
17,23
33,55
6,87
9,48

Para a determinação do peso médio (g), todos os ovos foram pesados individualmente, utilizando balança semi-analítica com sensibilidade de 0,01 g. Após a pesagem, foi calculado o peso médio para cada repetição do tratamento. Esta medida
de peso médio foi usada como valor de referência para posterior cálculo da fração da
gema, albúmen e casca.

A- Estabelecimento A; B- Estabelecimento B; C- Estabelecimento C e D- Estabelecimento D. Pont.: Pontuação
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Observou-se que as médias das amostras de ovos apresentaram resultados das
análises físico-químicas conforme os padrões exigidos pelo padrão de identidade e
qualidade para ovo em natureza (BRASIL, 1991).
Conforme Barros et al. (2001) o ovo começa a perder qualidade logo após a
postura, e a manutenção de suas características depende das condições de estocagem e do tempo de armazenamento.
O peso médio dos ovos dos estabelecimentos variaram de 61,07 a 55,12 g, o
que corrobora com os estudos de Oliveira et al. (2001), onde o peso médio de ovos
produzidos por galinhas é cerca de 60g.
Segundo resultados apresentados para valores da unidade Haugh, os ovos foram classificados em B discordando com a classificação apresentada na embalagem
do produto. Conforme estabelecido pela USDA Egg-Grading Manual (2005) quanto
maior o valor da unidade Haugh melhor será a qualidade dos ovos, que são classificados, em ovos tipo AA (100 até 72), A (71 até 60), B (59 até 30), C (29 até 0).
Os estabelecimentos B e C obtiveram os menores valores da unidade “Haugh”.
Conforme estudos realizados por Alleoni e Antunes (2001), o escore da unidade
“Haugh” diminui com o armazenamento a temperatura ambiente (25°C) e umidade
relativa de 75%, a diminuição nos valores da unidade “Haugh” representa declínio na
qualidade do ovo.
Valores próximos ao encontrado neste estudo foram pesquisados por Pires
(2013) nos quais o pH de ovos de postura recente estão em torno de 6,0 e com o tempo de armazenamento prolongado, pode chegar de 6,4 a 6,9.
Em estudos realizados por Oliveiraet al. (2001), ovos de postura recente, o pH
está em torno de 6,0. Com o tempo de armazenamento prolongado, o pH pode chegar de 6,4 a 6,9.
A média do pH do albúmen variou de 9,64 a 9,17, estando de acordo com o
pesquisado por Alleoni e Antunes (2001) onde o pH do albúmen pode chegar a 9,5,
sendo essa faixa um inibidor para o crescimento de bactérias.

CONCLUSÃO
A qualidade interna e externa dos ovos de todos os estabelecimentos comerciais apresentaram resultados das análises físico-químicas conforme os padrões exigidos pelo padrão de identidade e qualidade para ovo.
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RESUMO
A prática regular de atividade física constitui importante fator na promoção
da saúde e qualidade de vida da população. A inatividade física é um dos principais
agentes causadores do excesso de peso corporal, obesidade, dentre outros. Sendo,
portanto, uma das preocupações no mundo atual devido as suas conseqüências na
saúde da população. O sedentarismo pode acarretar uma série de efeitos negativos
sobre a vida do indivíduo, que além do excesso de peso corporal, provoca o surgimento de problemas cardiovasculares, o aumento da taxa de diabetes, hipertensão
arterial, entre outros problemas de saúde. Visto que, a prática de atividade física representa um importante aliado na prevenção e manutenção da saúde individual e
coletiva, este estudo teve como objetivo geral avaliar o nível de atividade física em
servidores do IFMA Campus Açailandia, através do IPAQ (questionário Internacional
de Atividade Física) versão curta, que aborda em forma de entrevista e tem como
referência a última semana que passou, com perguntas sobre a freqüência e duração
da realização de atividades físicas. O estudo mostrou que o percentual dos níveis de
atividades físicas nos servidores de ambos os sexos foi maior nos grupos de risco, irregularmente ativos A, B e sedentarismo. A prevalência de indivíduos ativos e muito
ativos foi no sexo masculino.
Palavras–chave: Inatividade Física; Sedentarismo; Saúde.

INTRODUÇÃO
Para Nahas (2006), a prática regular de atividade física proporciona efeitos fisiológicos e psicológicos positivos, entre eles a melhora da auto-estima, diminuição
do estresse e da ansiedade, melhora das funções cognitivas e da socialização, considerado importante elemento na promoção da saúde e qualidade de vida da população.
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Para Caspersenet et al (1985) apud Gonçalves et al (2011), a atividade física é
qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. Dessa forma, este comportamento inclui todas as atividades realizadas no dia-a-dia, quer seja no ambiente
doméstico, na escola, no trabalho, no lazer e nas demais atividades como vestir-se,
alimentar-se, dentre outras.

mais variadas populações, dentre elas, a da população adulta. Portanto, o presente
estudo teve como objetivo geral avaliar os níveis de atividades físicas dos servidores
do IFMA Campus Açailandia-ma, e como objetivos específicos conhecer as atividades físicas realizadas ou não, no ambiente de trabalho, doméstico, no lazer e como
meio de transporte dos servidores, identificar a freqüência das atividades físicas realizadas pelos servidores, verificar a idade e o nível de atividade física dos servidores.

Já a inatividade física (sedentarismo) é um fator de risco para desencadear o
aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, em toda a população. Desde
a época dos gregos, romanos e antigos orientais, o instrumento para a recuperação,
manutenção e promoção da saúde mais utilizado era a prática de atividade física
(ZIRBE e GONÇALVES, 2012).

MATERIAL E MÉTODOS

Na literatura científica tem sido cada vez mais evidente que o sedentarismo, não
apenas no trabalho, mas, também em outros momentos do quotidiano, como no lazer,
no ambiente doméstico, seja a causa da morbimortalidade por doenças cardíacas e
outras doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) em diversas populações, notadamente em países de cultura ocidental, inclusive no Brasil (PITANGA: LESSA, 2008).
O comportamento sedentário é induzido por hábitos decorrentes dos confortos da vida moderna, pois, com a evolução tecnológica e a tendência cada vez maior
de substituição das atividades ocupacionais que demandam gasto energético por
facilidades automatizadas, o ser humano adota cada vez mais a lei do menor esforço,
reduzindo assim o consumo energético de seu corpo. Contudo, a atividade física vem
ganhando cada vez mais notoriedade e destaque, por sua importância, na manutenção do peso e para a promoção da saúde, em indivíduos de diferentes níveis socioeconômicos em programas de atividades físicas (COELHO, 2010).
No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005), 83%
das pessoas apresentam estilo de vida sedentário, ou seja, não praticam nenhum
tipo de exercício físico, o que aumenta a probabilidade de doenças como a obesidade, diabetes tipo II, hipertensão, dislipedemias, alguns tipos de câncer, entre outras
(VESPAZIANO; DIAS; CORREA; 2012).
Outras pesquisas comprovam que os efeitos causados pela falta de atividade física cotidiana estão muito além da obesidade, pois, esta é uma grande preocupação, podendo ser, ao mesmo tempo, o incentivo inicial para as pessoas se conscientizarem de
que precisa se tornar um praticante de atividade física (ZIRBES e GONÇALVES, 2012).

O presente estudo foi uma pesquisa de campo, do tipo descritiva, com abordagem quantitativa. O trabalho foi realizado em cinco etapas: na primeira, foi feita a
revisão bibliográfica em monografias, dissertações e artigos, relacionadas a atividades físicas, sedentarismo, dentre outros. Na segunda etapa foi realizada a coleta de
dados através do instrumento avaliativo IPAQ (questionário de atividade física) na
versão curta.
A versão curta do IPAQ foi usada em abordagem de entrevista, tendo como
referência a última semana, contendo perguntas em relação à freqüência e duração
da realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e de caminhada, e também
incluindo aquelas realizadas no ambiente de trabalho, locomoção, lazer, esportes.
Aqui no Brasil o instrumento já foi validado em diversos trabalhos, dentre eles, o de
Matsudo et al (2001).
Na terceira etapa, após a aplicação dos questionários, foram tabulados os dados da pesquisa. Na quarta etapa, analisou-se os resultados encontrados, onde foram
comparados a outros estudos. E em quinta e última etapa foi entregue o relatório
final da pesquisa ao setor de pesquisa do IFMA, e posteriormente, publicações/apresentações em eventos, inclusive no próprio Campus onde fora realizada a pesquisa.
O trabalho baseou-se na Resolução 466/12, que conduz as pesquisas com seres
humanos, atendendo a fundamentos éticos científicos, bem como o respeito pela dignidade humana, proteção aos participantes das pesquisas, entre outros (BRASIL, 2012).
Foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assegurar a
liberdade de participação, fornecer informações sobre a pesquisa e seus responsáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da existência de pesquisas no Brasil que monitoram o nível de atividade física, sobretudo na população de adultos, não existe nenhuma pesquisa dessa
natureza na população adulta no município de Açailandia-MA, nem mesmo no Instituto Federal do Maranhão desta cidade. Diante do exposto, percebeu-se a necessidade de avaliar de forma eficaz os níveis de atividades físicas em prol da saúde das

Foi utilizado o questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), para determinar o nível de atividade física. A classificação dos níveis de atividade física através do IPAQ versão curta são as seguintes: muito ativo, ativo, irregularmente ativo,
irregularmente ativo A, irreguarmente ativo B e sedentário.
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Fazem parte do quadro efetivo do Ifma Campus Açailandia 114 servidores (67
masculino) e (47 feminino) incluindo os professores e administrativos, porém, não
foi possível a aplicação dos questionários a todos, pois, alguns estavam afastados
por licença médica, mestrado, doutorado, exercício provisório, removidos e não presentes nos dias em que foi realizada a coleta de dados. Dessa forma, foi entrevistado
um total de 83 servidores, sendo 45 do sexo masculino e 38 do sexo feminino, com
faixa etária entre 23 a 54 anos de idade. Esses servidores possuem funções diversas
incluindo atividades de (disciplinas variadas com aulas teóricas e práticas) e administrativas, dentre eles setor financeiro, direção de ensino, setor pedagógico, almoxarifado e técnicos de laboratórios.
Após a análise dos questionários englobando o gênero masculino e feminino, verificou-se que 11% (7 servidores) foram classificados como muitos ativos, 33%
(28 servidores) como ativos, 28% (24 servidores) irregularmente ativo B, 19% (16
servidores) irregularmente ativo A e 9% (8 servidores) sedentários. Na análise geral
dos níveis de atividade física, percebeu-se que a porcentagem somada de servidores
irregularmente ativos A e B e sedentários foi (56%), sendo esse um número superior
ao total de porcentagem somada de servidores considerados ativos e muito ativos
(44%), com (11%) muito ativos e (33%) ativos.
Diferente dos achados dessa pesquisa, estudos como os de Junior (2010) realizado na cidade de Brasília, detectou que os servidores da UNB, em maioria, apresentaram-se ativos com 92,5% dos homens e 90,8% das mulheres.
Outros estudos realizados em São Paulo-SP e Bahia, encontrou-se freqüências
superiores de níveis de atividades físicas (NAF) em relação aos servidores pesquisados, que foram de 68,6% e acima de 50% de sujeitos ativos respectivamente (Rocha
et al, 2011).
Corroborando com os achados dessa pesquisa, estudos como o de Costa et
al (2014) realizado na cidade de Terezina-PI observou um número elevado de sedentários entre os servidores do administrativo da Universidade Federal do Piauí. O
aumento do nível de atividade física da população tem sido alvo de muitos pesquisadores ao redor do mundo como forma de identificar o impacto do sedentarismo o
estilo de vida do ser humano.
No que se refere ao NAF por gênero, dos 48 entrevistados do sexo masculino,
22 se apresentaram como muito ativos e ativos comparados com o sexo feminino,
conforme gráfico abaixo. Para ambos os sexos, a maioria apresentou índices de irregularmente ativos e sedentários, ou seja, ambos se encontram com uma parcela
significante nos níveis de riscos sedentários.
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Gráfico 1. Comparação do nível de Atividade Física (IFMA, 2016):

CONCLUSÕES
O estudo mostra que o percentual dos níveis de atividades físicas nos servidores de ambos os sexos foi maior nos grupos de risco, irregularmente ativos A, B e
sedentarismo. A prevalência de indívíduos ativos e muito ativos é do sexo masculino.
O estudo traça o perfil de NAF desses servidores, porém, torna-se necessário correlacionar esses dados com outras informações, como a composição corporal, motivos
que levam a prática ou não de atividades físicas, dentre outros.
É importante analisar e identificar os comportamentos que envolvem algum
risco à saúde e que caracterizam um determinado grupo de indivíduo. Com o levantamento dessas informações, é possível caracterizar a população e desenvolver alternativas de intervenção para a promoção da saúde que melhor se encaixem a esse
grupo específico. Espera-se, com os resultados dessa pesquisa, subsidiar possíveis
ações de promoção da saúde desses trabalhadores, tais como programas de combate
ao sedentarismo dentro e fora ambiente de trabalho, palestras educativas sobre benefícios das atividades físicas aliada a uma alimentação saudável.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal do Maranhão pelo apoio financeiro.

BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e normas regulamentadores de pesquisa envolvendo seres humanos. Resolução n 466?2012, (13, junho 2013). Disponí25

O ensino de teatro em Açailândia-MA: uma
análise nas escolas do Ensino Médio
da rede estadual

vel em: <http://conselho.saude.gov.br/resoluções/2012/reso466.pdf>. Acesso em 30
de abril 2016.
COELHO, C.F. Impacto de um programa de intervenção para mudança do estilo de
vida sobre indicadores de aptidão física, obesidade e ingestão alimentar de indivíduos adultos. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v.15, n.1, p. 21-27, 2010.

Felipe Feitosa Silva1
Rafaela Soares Mendonça2
Mayara Karla da Anunciação Silva3

COSTA, et al. Nível de atividade física e qualidade física de funcionários públicos administrativos. Revista biomotriz, Teresina, v. 8, n.1. Jul. 2014.
GONÇALVES, H.R. et al. Associação entre IMC e Atividade Física em Adultos de Diferentes Níveis Sócio-Econômicos. Revista Saúde e Pesquisa. Disponível em: <http://
www.cesumar.br/pesquisa/ periódicos/index/2011/.php/saudpesq/article/viewArticle/1764>. Acesso em 02 mar.2016.
JUNIOR, H. A. Avaliação do nível de atividade física de servidores da universidade de
Brasília. Disponível em: <http://bdm.unb.br/bitstream/10483/1275/1/2010_HarleyAzevedoJunior.pdf>. Acesso em abril de 2016.
MATSUDO, S. et al. Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ); estudo de
validade e reprodutibilidade. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Londrina, v. 6, n. 2, p. 5-18, 2001.
NAHAS, M. V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de vida: conceitos e sugestões
para um estilo de vida ativo. 4.ed. Londrina: MIDIOGRAF, 2006. 284p.
PITANGA, F. J. G.; LESSA I. Associação entre a inatividade física no tempo livre e internações hospitalares em adultos na cidade de Salvador – Brasil. Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho HUM., Santa Catarina, v. 10, n. 4, p. 347-353, 2008.
ROCHA, S.V.et al. Nível de Atividade Física entre Funcionários de uma Instituição de
Ensino Superior da Bahia. Revista de Educação Física, v. 2, n. 1, p. 16-29, Paraná, 2011.
VESPASIANO, B. S.; DIAS, R.; CORREA, D. A. A utilização do questionário Internacional de atividade Física (IPAQ) como ferramente diagnóstica do nível de aptidão física:
uma revisão no Brasil. Revista Saúde, Piracicaba, v. 12, n. 32, p. 49-54, set-dez. 2012.
ZIRBES, M. V.; GONÇALVES, A. K. Nível de atividade física em alunos do ensino médio de escolas particulares de Montenegro, RS. Revista digital, 2012. Disponível em:
<http://www.efdeportes.com/efd131/nivel-de-atividade-fisica-em-alunos-do-ensino-medio.htm>. Acesso em 15 fev.2015.

1

Discente do Curso de Automação Industrial –IFMA; Bolsista de Iniciação Científica do CNPq/IFMA;
E-mail: felipe.feitosa0607@gmail.com
Bibliotecária-Doumentalista – IFMA; Coorientadora de Iniciação Científica do CNPq/IFMA;
E-mail: rafaela.soares@ifma.edu.br

2

Docente de Arte – IFMA; Orientadora de Iniciação Científica do CNPq/IFMA;
E-mail: mayarakarla@ifma.edu.br

3

RESUMO
O presente trabalho analisou o ensino do teatro em escolas do Ensino Médio
da rede estadual de educação em Açailândia - MA. Objetivou-se identificar as práticas pedagógicas e os desafios revelados pelos profissionais da área de Artes. O foco
investigativo foi a prática docente em teatro, que se depara com muitos desafios no
contexto escolar. Abordou-se a necessidade e importância da formação acadêmica
para o exercício da docência em teatro, considerando assim, a própria formação e experiência na área. Adotou-se como metodologia a pesquisa de natureza bibliográfica,
documental e observacional e a pesquisa de campo, do tipo descritiva, com abordagem quanti-qualitativa, realizada com uma população de 6 (seis) escolas públicas estaduais de Açailândia – MA, onde obteve-se uma amostra de 15(quinze) professores.
Utitilizou-se o questionário como instrumento de coleta de dados, a fim de realizar
o levantamento das práticas pedagógicas por parte dos professores do Ensino Médio. Revelou-se que o ensino de Teatro em Açailândia-MA necessita de ascensão e
reconhecimento e o ensino cênico deve estar explícito no currículo escolar para um
melhor desenvolvimento histórico, social e cultural dos educandos do ensino médio. Essa abordagem propôs-se a contribuir para melhoria dos processos históricos e
ações que possibilitam o ensino de Teatro no município, canalizando-se para o estudo
de novas metodologias e ampliação dos conteúdos ministrados no currículo cênico.
Palavras-chave: arte; instrução teatral; prática docente.

INTRODUÇÃO
O ensino em teatro deve ser concebido como estratégia de relacionar o ensino de arte às práticas sociais, a fim de que essas práticas sejam significativas e que
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adentrem ao cotidiano do aluno.Desta forma, torna-se necessário destacar o impacto desse processo educacional como mola propulsora no desenvolvimento de uma
ação cultural que possibilite aos sujeitos “um processo continuado de exercício de
sua autonomia crítica e criativa – assumindo-se enquanto sujeito da própria história, tornando-se capaz de (re)desenhar um projeto para seu futuro”. (DESGRANGES,
2011, p.24). Desta feita é que o ensino de Teatro possibilita ao educando a construção
de um conhecimento de forma lúdica e concreta, além de desenvolver sua criatividade e educação corporal tão enfatizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
– PCNEM de Arte e pela obrigatoriedade do ensino de Arte na escola (BRASIL, 2000).
O interesse em pesquisar o ensino de Teatro nas escolas do ensino médio da
rede estadual de educação de Açailândia-MA surgiu da inquietação em identificar
quais práticas têm sido desenvolvidas por professores para a construção do ensino
cênicono município e compreender como este conhecimento tem contribuído para
o desenvolvimento artístico e estético do educando, a fim de que este desenvolva
experiências sensíveis, aguçando sua percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto no ato de apreciar as formas de uma obra, pela natureza e nas
diversas culturas, o que se torna difícil se o aluno não conhecer a sua própria cultura
e entender os símbolos que a constituem.

METODOLOGIA
O presenteestudo tem inicialmentecomoreferencialmetodológico, a pesquisabibliográfica, documental, emlivros eartigos de periódicos. Após o estudo concreto
dos conceitos bibliográficos deu-se início ao levantamento de dados por meio de observação, informações dialogais e aplicações de questionário. Foi utilizada a pesquisa
de campo de caráter observacional participante, posto que: “o pesquisador entra em
contato com os membros do grupo pesquisado e participa das atividades normais do
mesmo”. (LAKATOS; MARCONI, 2011, p.79). Além disso, aplicaram-se os questionários
semi-abertos, em que maior parte das questões eram fechadas, por se tratar de uma
técnica rápida em termos de tempo, além de ser um método de coleta que facilita sua
aplicação junto aos professores (GIL, 2002, p. 115). Assim, trata-se de uma pesquisa de
abordagem quali-quantitativa, uma vez que na abordagem quantitativa busca-se analisar estatisticamente os dados que caracterizam a população, enquanto que a abordagem qualitativa analisa os aspectos subjetivos que qualificam o problema.

discussão dos dados obtidos, abordando os aspectos da pesquisa e das metodologias
aplicadas ao ensino de Teatro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante da aplicação da pesquisa sobre o ensino de Teatro nas escolas estaduais
de Açailândia-MA, incialmente, buscou-se identificar a formação acadêmica dos entrevistados, considerando a legalização do ensino de Arte no currículo escolar por
meio da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN),
em que passa a haver a necessidade da preparação e formação de professores em
nível superior, para qualquer modalidade de arte: artes visuais, dança, música ou
teatro (BRASIL, 1996). O Gráfico 1 ilustra os dados obtidos.
Formação acadêmica dos docentes
12, 40%
3, 10%
0, 0%

Graduação incompleta em Artes

4, 13%

Graduação completa em Artes

11, 37%

Graduação em outra área
Pós-Graduação na área de Artes
Pós-Graduação em outra área

0, 0%

Não possui Pós-Graduação

Gráfico 1. Formação acadêmica dos docentes. IFMA, 2016.

Nesse questionamento permitiu-se ao professor assinalar mais de uma opção,
sendo uma graduação e outra pós-graduação e a partir dos dados obtidos observou-se que em relação à formação inicial 37% dos entrevistados possuem graduação em
áreas afins, apenas 13% possuem formação completa em Arte e não constatou-se nenhum indicativo de entrevistado com graduação incompleta em Arte. Quanto à pós-graduação, identificou-se que todos os entrevistados a possuem, sendo que 40% dos
entrevistados possuem pós-graduação em outras áreas e apenas 10% na área de Arte.

Deste modo, realizou-se o mapeamento das escolas do Ensino Médio, em
que se verificou que havia uma população de 13 (treze) escolas da rede estadual de
ensino. Dentre estas, escolheu-se como amostra, por meio da localização na região
central de Açailândia, 6 (seis) escolas em que havia a presença de 15 (quinze) professores que ministravam a disciplina de Arte. Desta forma, parte-se para a análise e

Visualizou-se em algumas situações que a disciplina de Arte é assumida por
profissionais de áreas afins que precisam de complementação da carga horária. Foi
possível identificar profissionais das áreas de Português, Geografia, Biologia, História,
dentre outros que ministram a disciplina de Artes. Mesmo tendo ciência de que estão
ocupando um cargo que não está atribuído às suas formações, alguns profissionais
especializaram-se em Arte, entendendo a necessidade de uma formação continuada,
que aprimore e atualize o seu conhecimento e domínio pedagógico. Corroborando
com isso, Farias (2008, p. 28, grifo do autor), nos alerta que, “[...] as boas condições
para o ensino-aprendizagem de teatro, e de arte em geral, não vão ser simplesmente
concedidas. Terão que ser conquistadas e o preparo teórico dos professores é fundamental [...]”.Diante disso, é possível destacar que o profissional adequado para atuação na disciplina de Arte deve ter qualificação profissional na área e suas práticas
pedagógicas e educacionais devem estar condizentes com o currículo escolar.
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A respeito dos desafios estruturais e pedagógicos, que comprometem a prática educacional dos docentes, o Gráfico 2 demonstra as principais dificuldades que
acometem os profissionais de Arte.
33%
Desaﬁos para 5,
a prática
de ensino do teatro	
  

6, 40%

3, 20%

Não reconhecimento da importância
do teatro
A obrigatoriedade do ensino de arte
ser recente
1, 7% Não especiﬁcidade da linguagem
artística
Falta de espaço e equipamentos

Gráfico 2. Desafios para a prática do teatro. IFMA, 2016.

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas para a prática do
teatro nas escolas 40% dos docentes afirmaram que um dos maiores desafios encontrados é a falta de equipamentos e espaços como auditórios e salas de teatros para
a realização de aulas, encenações e apresentações culturais. Revelou-se ainda, que
33% dos entrevistados afirmam que não há o reconhecimento do ensino de Teatro e
ainda encontram-se resquícios do estereótipo de que o ensino teatral não passa de
uma ocupação do ócio e diversão. Outro fator mencionado pelos docentes foi a não
especificidade da linguagem artística a ser ministrada pelos profissionais de Arte.
Com 20% das respostas, os professores alegam que necessitam desdobrar-se para
alcançar toda demanda das linguagens artísticas, num sentido de prática polivalente
da Arte. Apontam-se ainda que 7% dos entrevistados afirmam que há resistência e
não valorização da disciplina, sendo esta, considerada por muitos como um instrumento para as apresentações das datas comemorativas e não como essencial para o
desenvolvimento humano.
É relevante mencionar, que mesmo com as dificuldades encontradas os docentes considerem que o ensino de Arte tem contribuído para a formação acadêmica
dos estudantes. Assim, parte-se para o seguinte questionamento: Como o teatro é
concebido na sua escola?, conforme ilustra o Gráfico 3.
Como o teatro é concebido na sua
escola?

5, 22%
4, 17%

14, 61%

O teatro como expressão e
comunicação.
O teatro como produção coletiva.

não objetiva a formação de artistas mas, o domínio das formas humanas de processos de afetividade, cognição e psicomotricidade.Diante disso, nota-se que o ensino
do teatro proporciona interações entre diferentes culturas e a implementação da diversidade dentro das escolas ganha força, bem como a valoração do outro e do seu
legado cultural adquirido ao longo dos anos. De acordo Santos (2005), o ensino do
teatro possibilita ao educando o confronto com diferentes momentos históricos, afinando a percepção sobre eles mesmos e sobre as situações do cotidiano.
O ensino do teatro torna-se relevante no sentido de trabalhar não somente as
questões sociais, mas também, proporcionar uma aprendizagem significativa por
meio da vivência e da experimentação individual e coletiva possibilitadas pela criação
cênica. A Arte bem como, o ensino do teatro tem relevante papel na educação tanto
quanto as outras áreas do conhecimento, sobretudo, a mesma pode auxiliar no processo de ensino de outras disciplinas, fazendo intercâmbio com diferentes conteúdos.
Nesse sentido, o teatro proporciona valiosas contribuições ajudando a promover a socialização do indivíduo, por que a partir das práticas teatrais trabalha-se o
coletivo de forma a alcançar um objetivo comum. Logo, cabe ao docente introduzir
novos conhecimentos culturais de gerações passadas e presentes, e a partir da discussão dessas, proporcionar ao educando o conhecimento do mundo artístico de
uma forma holística e diversificada.

CONCLUSÃO
Ao fim da pesquisa foi possível destacar que para a estruturação do ensino de
Teatro é necessário aproximar os estudantes do seu legado cultural e artístico. Deve-se permitir que estes tenham conhecimento de seus próprios aspectos culturais.
Além disso, é necessário que as instituições ofereçam um ambiente propício para a
realização do ensino de Teatro.
Revela-se que o ensino de Teatro em Açailândia-MA necessita de ascensão e
reconhecimento e o ensino cênico deve estar explícito no currículo escolar para um
melhor desenvolvimento histórico, social e cultural dos educandos do ensino médio.

Gráfico 3. A concepção do teatro na escola. IFMA, 2016.

Essa abordagem propôs-se a contribuir para melhoria dos processos históricos
e ações que possibilitam o ensino de Teatro no município, canalizando-se para o estudo de novas metodologias e ampliação dos conteúdos ministrados no currículo cênico.

Nesse questionamento, foi permitido ao professor assinalar mais de uma opção, se desejado. Desta feita, obteve-se os seguintes resultados, 61% dos entrevistados concebem o teatro como forma de expressão e comunicação, 22% o elucidam
como produto cultural e apreciação da estética, e 4% delineiam o teatro como uma
produção coletiva. Nessa perspectiva, Japiassu (2001) afirma que o ensino das artes

Vale ressaltar que o campo da arte-educação suscita maiores reflexões sobre a
realidade e o campo de atuação profissional de forma humanística, em que a sala de
aula é local de debate, discussões e os processos metodológicos são pautados nas experiências pedagógicas dos docentes. Desta forma, a pesquisa realizada não limita-se
e, nem tampouco encerra-se aqui sendo assim, embasamento para trabalhos futuros.
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RESUMO
Biribá (Rollinia mucosa) pertence à família Annonaceae, nativa da região
Amazônica e Mata Atlântica apresenta boas perspectivas para exploração econômica devido ao ótimo sabor e aroma exóticos. Sendo assim, o presente trabalho tem
como objetivo realizar estudo de cinética de secagem pelo método foam-mat para
obtenção de polpa de Biribá em pó. Analisou-se os parâmetros físicos e químicos:
pH, acidez total titulável, Sólidos totais, Sólidos solúveis totais, atividade de água,
luminosidade, intensidade de vermelho e amarelo, densidade, teor de água, amido,
açúcares totais, cinzas, vitamina C. Elaborou-se uma espuma com a adição de Emustab, Super liga e maltodextrina em concentrações de 1,5; 2,5 e 3,5% a polpa de Biribá
e analisou-se a densidade e a expansão das espumas para diferentes tempos de batimento (5, 10, 15, 20 e 25 min). Estudou-se a cinética de secagem da polpa de Biribá
pelo método de secagem em camada de espuma nas temperaturas de 40, 50 e 60ºC
em estufa com circulação de ar. A polpa integral de biribá apresenta-se com elevado teor e atividade de água, boa doçura. Apesar de ter pH ácido é indicada como de
baixa acidez. Não é uma fruta com alto teor cinzas. Considera-se com valor elevado
de vitamina C. Em relação à cor, os parâmetros L, *a e *b indicam polpa clara com
tendência a verde e amarelo, respectivamente. Ocorreu redução na densidade com
aumento do percentual de aditivos. Os valores médios da capacidade de expansão
elevam-se com o tempo de batimento, permanecendo estável a partir de 15 minutos.
Para a cinética de secagem da polpa de biribá desidratada houve maior perda de água
na maior temperatura estudada, assim como para a maior concentração de aditivos.
Palavras- chave: Físico-químicas, camada de espuma e Rollinia mucosa.

INTRODUÇÃO
O Brasil é o maior produtor mundial de frutas in natura, porém, por serem
perecíveis, grande parte dessas frutas sofre deterioração em poucos dias, tendo sua
comercialização dificultada, especialmente a longas distâncias. A produção de polpas de frutas congeladas tem se destacado como uma importante alternativa para o
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aproveitamento dos frutos durante a safra, permitindo a estocagem das polpas fora
da época de produção dos frutos in natura BRUNINI et al. (2002). A produção de polpas de frutas contribui para o aproveitamento integral das frutas da safra, evitando
as perdas pós-colheita (Caldas et al., 2010).
A fruticultura ocupa uma das mais importantes atividades agrícolas em todo o
mundo e, a Amazônia destaca-se por apresentar inúmeras espécies frutíferas, muitas
dessas provenientes de outras regiões, dentre as quais o biribazeiro Rollinia mucosa
(Jacq.) Baill. Pertence à família Annonaceae, com porte arbóreo, tipicamente tropical. Trata-se de uma fruteira explorada sem qualquer ordenação cultural, sendo frequentemente encontrada em quintais e bosques silvestres.
O Biribá é bastante apreciado pela comunidade, porém inicia o seu processo
de deterioração rapidamente, o que causa a necessidade de estudos para aumentar
a vida de prateleira. Sabe-se que o consumo de frutas processadas e seus derivados
aumentaram significativamente nos últimos anos. Isso se deve em parte pela busca
de uma alimentação saudável e também pelo avanço na tecnologia de alimentos,
que tornar possível o processamento de frutas (Maciel, 2005).
Dentre as técnicas empregadas para a manutenção da qualidade pós-colheita
de frutas, a desidratação, além de ser utilizada como método de conservação reduzindo a deterioração e perdas do valor comercial, resulta ainda em uma nova opção
no mercado, a fruta desidratada, que é um produto de alto valor agregado.
A desidratação em leito de espuma (foam-mat drying) consiste em um processo simples, basicamente no preparo de uma espuma através do batimento da polpa
com aditivos na forma, que distribuída em uma camada fina, é submetida a uma
corrente de ar quente até a desidratação final.
Por ser um processo simples e barato que garante a obtenção de produtos em
pó com características preservadas, a secagem em leito de espuma oferece grandes
possibilidades comerciais, principalmente para alimentos sensíveis ao calor (Furtado et al., 2010).

água, Cor, Densidade, Vitamina C, Amido, Açúcares totais, Cinzas, pH, °Brix, Acidez
total titulável, Teor de água e sólidos totais.
Para se realizar uma secagem em camada de espuma é necessário definir antes do processo qual a composição da formulação a ser desidratada. Nesse, foram
incorporados, à polpa de fruta, aditivos, como emulsificante e estabilizante. Fez-se
a homogeneização dos ingredientes e bateu-se para formar uma espuma estável e
realizar a secagem em camada fina, resultando em amostras em pó.
Foram utilizados 1,5, 2,5 e 3,5 % dos aditivos Emustab (emulsificante), Superliga Neutra (estabilizante) e Maltodextrina-DE 10 (encapsulante), em proporções
iguais em relação à massa da polpa integral e, com a utilização de batedeira doméstica, fez-se o batimento para formação da espuma, por 25 minutos, período em que
foram determinadas a densidade e a expansão das espumas em diferentes tempos de
batimento, a cada 5 minutos, com a finalidade de verificar o tempo de batimento da
polpa com os aditivos e se as características das espumas estão adequadas para secagem, segundo VAN ARSDEL et al. (1964); a densidade da espuma deve apresentar
valor mínimo de 0,1 g/cm3 e o máximo compreendido entre 0,5 e 0,6 g/cm3 e expansão volumétrica acima de 100%.
Determinou-se a Densidade da espuma em triplicata a cada 5 minutos de batimento, através do método picnométrico, consistindo na medida da massa de um
volume conhecido do líquido em um picnômetro de alumínio de 100mL. A expansão
volumétrica com os dados da densidade das espumas e da polpa calculou-se a expansão no decorrer dos 25 minutos de batimento.
A cinética de secagem foi realizada usando-se o método de secagem camada
de espuma em que foram empregados três percentuais de aditivos 1,5, 2,5 e 3,5% em
proporções iguais de Emustab, Superliga neutra e Maltodextrina) e temperaturas de
secagem 40, 50 e 60 °C. Os produtos desidratados foram retirados com uma espátula
de aço inoxidável e triturados em liquidificador para obtenção do pó.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

METODOLOGIA

Na Tabela 1, tem-se o teor de água de 83,40 % em base úmida, distinto da pesquisa de MELO (2012), encontrou valor inferior 71,19% b.u. O teor dos sólidos totais
da polpa de biribá (16,38%) foi superior aos obtidos por QUEIROZ et al. (2004) para
figo da índia (cactácea), 11,82%. O teor de sólidos solúveis totais obtido foi 17, semelhante aos verificados por LEMOS et al. (2012).

O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Alimentos e Química por aluno
do curso de licenciatura em química regulamente matriculados no IFMA- Açailândia.
Utilizou-se biribá em estádio de maturação maduro e os aditivos Emustab, superliga
neutra e Matodextrina. Determinou-se na polpa integral, seguindo a metodologia
do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2008) os parâmetros físico-químicos: Atividade de

Verifica-se que o valor médio para o pH foi 4,67, próximo ao obtido por LEMOS et al. (2012) para Jaca mole (4,75). Já para o percentual de acidez em ácido cítrico, 0,52, podendo-se considerar, como fruta de baixa acidez. O teor de ácido ascórbico encontrado foi de 9 mg/100g superior ao de SACRAMENTO et al. (2008) 0,53
mg/100g para frutos de araçá-boi.
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Portanto, objetivou-se realizar estudo de cinética de secagem pelo método
foam-mat para obtenção de polpa de Biribá (Rollinia mucosa) em pó.

Os teores de açúcares totais, desta pesquisa foram de 23,5%. Superiores, portanto, aos valores verificados por SILVA et al. (2010) em polpa de bacuri 11,63 e 8,75
%. O valor médio de atividade de água para a polpa de biribá a 25 °C foi de 0,932 menor que o valor obtido por SILVA et al. (2009) para a atemóia sendo 0,998.
Um dos atributos de qualidade e preferência do consumidor é a coloração;
através da análise de cor da polpa integral de biribá, obteve-se L* 65,26 (luminoside),
+a* -2,61 (verde) e +b*13,62 (amarelo), os quais indicam tendência de polpa mais
clara tendência a verde e amarelo, nesta ordem, L, a e b.
Tabela 1 - Caracterização química, física e físico-química da polpa integral de Biribá.
PARÂMETRO

MÉDIA ± DESVIO

PARÂMETRO

MÉDIA ± DESVIO

Teor de água (% b.u)

83,40 ± 0,03

Atividade de água (25°C)

0,93± 0,38

ºBrix

17,00 ± 0,00

Intensidade de vermelho (+a*) -2,61 ± 0,10

Sólidos totais (%)
Ph

ATT(% ácido cítrico)

Vitamina C (mg/100g)
Açúcares totais (%)

16,38 ± 0,03
4,67 ± 0,00
0,52 ± 0,01
9,00 ± 0,7

23,50 ± 0,99

Luminosidade (L*)

65,26 ± 0,18

Intensidade de amarelo (+b*)

13,62 ± 0,50

Cinzas (%)

0,22 ± 0,69

Amido (g/100g)

6,0 0± 0,02

causando assim menor densidade da espuma, sinal de que houve maior incorporação e retenção de ar, ocasionando maior expansão da espuma. Segundo RAJKUMAR
et al. (2007) o melhor tempo de batimento da espuma é obtido quando a espuma
apresenta a maior expansão volumétrica e, consequentemente, o menor valor da
densidade.
De acordo com VAN ARSDEL et al. (1964) a capacidade de expansão da espuma deve ser acima de 100%, no estudo realizado os valores variaram de 193,54 a 408,
26% indicando que um valor mínimo de emulsificante é suficiente para elaboração
de espuma de boa qualidade para secagem em camada de espuma.
Verifica-se nas curvas que são influenciadas pela temperatura, com redução
gradativa nos tempos de secagem sob o efeito da utilização de temperaturas mais elevadas do ar de secagem, a perda do teor de água é mais rápida no início do processo.
Figura 1 - Curva de secagem da polpa de biribá submetida à secagem em temperatura de 40°C.
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Obteve-se, para o percentual de cinzas um valor de 0,22 próximo ao encontrado por OLIVEIRA et al. (2004) em polpa de madacaru e inferior ao do tamarindo
(1,9%) referenciado como fruto com maior teor de cinzas na TACO (2011).
Analisando a Tabela 2 a densidade observa-se que houve diferença estatisticamente significativa, tem-se diminuição da densidade com o acréscimo dos aditivos
durante todo o tempo, devido à incorporação de ar durante a etapa de agitação uma
vez que a alta velocidade de agitação promove aumento na taxa de cisalhamento,
favorecendo a divisão das bolhas de ar, resultando na incorporação de maior
quantidade de gás à mistura.
Tabela 2 - Valores médios da densidade (g/cm³) e expansão (%) da espuma de biribá obtido com 1,5; 2,5 e 3,5% de ativos em diferentes tempos de batimento.
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CONCLUSÃO

Nota-se que os dados da capacidade de expansão são mais elevados com o
aumento da concentração de aditivos, ou seja, na concentração 3,5% em 25 minutos,

A polpa integral de biribá apresenta elevado teor e atividade de água, boa doçura. Apesar de ter pH ácido é indicada como de baixa acidez. Não é uma fruta com
alto teor cinzas. Considera-se com valor elevado de vitamina C. Em relação à cor, os
parâmetros L, *a e *b indicam polpa clara com tendência a verde e amarelo, respectivamente. Os valores médios da capacidade de expansão das espumas são superiores
a 100% e elevam-se com o tempo de batimento, permanecendo estável a partir de 15
minutos. Ocorre redução na densidade com aumento do percentual de aditivos durante 15 minutos de batimento, sendo de 0,33, 0,27 e 0,21 g/cm³ para 1,5, 2,5 e 3,5%
de aditivos, respectivamente. Para a cinética de secagem da polpa de biribá desidratada houve maior perda de água na maior temperatura estudada, assim como para a
maior concentração de aditivos.
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Tempo
(min)
5

1,5
Densidade

Expansão

Densidade

0,397 aA

213,87 aC

0,294 aB

2,5

3,5
Expansão

Densidade

Expansão

243,87 cB

0,225 aC

344,76 dA

273,85 aB

0,215 bC

375,57cA

271,00 aB

0,205 cC

10

0,348 bA

193,54 bC

0,279 bB

264,86 bB

20

0,326 cdA

216,21 aC

0,2749 cB

272,26 aB

15
25

0,328 cA

0,323 dA

212,97 aC

214,84 aC

0,271 cB

0,274 cB

0,213 bC
0,205 cC

374,46 cA

403,51 bA
408,26 aA

Obs.: As médias seguidas da mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5 % de probabilidade.
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RESUMO
Apesar do comércio clandestino do leite cru ser proibido no Brasil, esta prática
ainda é comum em algumas regiões do país, devido à crença popular de que este tipo
de leite é mais nutritivo e, principalmente pelo baixo custo, sendo consumido principalmente pela população de baixa renda. Neste contexto, esta pesquisa objetivou
avaliar as condições higiênico-sanitárias do leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA, utilizando-se como parâmetro de qualidade a
identificação de Escherichia coli e a pesquisa de Salmonella spp. Foram analisadas
85 amostras de leite no período de setembro de 2015 a maio de 2016. Os resultados
evidenciaram que 100% (n=85) das amostras estavam contaminadas por Escherichia
coli e 10,58% (n= 9) por Salmonella spp. Neste contexto, medidas mais severas na
fiscalização devem ser adotadas para este tipo de produto, visando garantir maior
segurança alimentar aos consumidores do município de Açailândia/MA.
Palavras-Chave: Leite cru; Bactérias patogênicas; Toxinfecções Alimentares.

INTRODUÇÃO
O leite bovino é um alimento com alto valor nutritivo, composto por carboidratos, proteínas, ácidos graxos, sais minerais, vitaminas e água. Esses nutrientes
tornam o leite um meio propicio para o crescimento de micro-organismos. A contaminação do leite pode acontecer em função de condições inadequadas de ordenha,
pela má higienização dos aparelhos e utensílios, falta de higiene pessoal do funcionário, armazenamento, distribuição e transporte (SALVADOR et al., 2012).
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O consumo de leite informal no Brasil é uma prática comum e está associada
a fatores culturais, regionais e sociais. Praticidade, baixo preço e a crença de que o
produto vindo direto do produtor é mais saudável que o industrializado são as justificativas do consumidor deste tipo de produto que não conhece os possíveis riscos
relacionados a este produto (PIERI et al., 2014). No entanto, o leite pode veicular
uma série de patógenos zoonóticos, bem como os causadores de doenças transmitidas por alimentos (DTAs) tais como Brucella abortus, Coxiella burnetti, Mycobacterium bovis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp., dentre outras
(MONTANHINI; HEIN, 2013)
As Escherichia coli são autóctones do trato intestinal humano e dos bovinos,
por isso, são comumente encontrados nas fezes, no solo e na água contaminada.
Este micro-organismo pode entrar em contato com o leite pela contaminação dos
equipamentos de ordenha com a água contaminada, ou contato com os tetos não higienizados corretamente. A presença de Escherichia coli nos produtos lácteos indica
falhas de higiene nas práticas adotadas na produção, processamento e estocagem do
leite. A identificação dessa bactéria é utilizada para mensurar a qualidade sanitária
do processamento do leite a fim de minimizar a contaminação bacteriana dos derivados lácteos (ELMOSLEMANY et al., 2010).
As salmonelas estão entre os agentes patogênicos mais freqüentemente encontrados em surtos de toxinfecção de origem alimentar, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. São transmitidas ao homem através da ingestão
de alimentos contaminados com fezes, sendo que a manipulação desses alimentos
por pessoas contaminadas também podem causar sua contaminação. Conforme a
legislação brasileira em vigor, o alimento em que for determinada a presença de Salmonella encontra-se impróprio para consumo humano. Os sorotipos Enteritidis e
Typhimurium são os de maior prevalência nos casos esporádicos e surtos de salmonelose humana, sendo responsáveis por elevada taxa de mortalidade e morbidade
infantil (MOORE; GROSS, 2010).
Neste contexto, tendo em vista a importância que o leite assume na alimentação humana e no desenvolvimento econômico de uma região, esta pesquisa teve
por objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias do leite cru comercializado nas
vias públicas do município de Açailândia/MA, através da identificação de Escherichia coli e pesquisa de Salmonella spp.

do Maranhão, Campus Açailândia, para a realização das análises pertinentes. As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a metodologia descritas no
Compêndio of Methods for the Microbiological Examination of Foods (VANDERZANT,
SPLITISTOESSER, 2001). Para o isolamento e identificação de cepas de Escherichia
coli, pipetou-se assepticamente 25mL de cada amostra e adicionou-se a 225mL de
Caldo Escherichia coli (Caldo E.C), com posterior incubação a 35°C/ 24 horas. Após o
período de incubação, uma alíquota da cultura foi estriada em placas de Ágar Eosina
Azul de Metileno e Agar MacConkey, as quais foram incubadas a 35°C/24h. O isolamento das colônias típicas do gênero Escherichia foi realizado em tubos contendo
Agar Triptona de Soja (Agar TSA) com incubação a 35°C/24h. As colônias típicas de
Escherichia foram, posteriormente, submetidas à confirmação das espécies utilizando-se o sistema de identificação bioquímica Bactray I e II. Para a pesquisa de Salmonella spp. realizou-se inicialmente o processo de pré-enriquecimento, onde 25mL de
cada amostra foram adiconados a 225mL de Água Peptonada Tamponada, seguido
de incubação a 35ºC/24h. Em seguida, alíquotas de 1mL e 0,1mL da cultura de 24h
foram transferidas para tubos contendo 10mL do Caldo Tetrationato e Caldo Rapapport, respectivamente. Os tubos de Caldo Tetrationato foram incubados a 35ºC /24h
e os tubos com Caldo Rapapport foram incubados a 42ºC/24h. Após o período de incubação, uma alíquota das culturas foi estriada em placas contendo o Ágar Hektoen
Entérico e o Agar Bismuto Sulfito, com posterior incubação a 35ºC/48h. As colônias
suspeitas de Salmonella foram isoladas em Agar Triptona de Soja, com incubação a
35°C/24h e posteriormente submetidas à identificação bioquímica utilizando-se o
sistema de identificação bioquímica Bactray I e II.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados referentes à identificação de Escherichia coli e a pesquisa de
Salmonella spp. nas amostras de leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA estão expressos na Tabela 1. De acordo com os resultados
obtidos, 100% (n= 85) das amostras analisadas apresentaram contaminação por Escherichia coli, sendo que, do total de 255 colônias características do gênero Escherichia isoladas das amostras de leite, 242 (94,90%) foram identificadas como sendo da
espécie Escherichia coli.

No período de setembro de 2015 a maio de 2016, foram coletadas oitenta e cinco amostras de leite cru adquiridas de diferentes vendedores informais localizados
em três diferentes bairros município de Açailândia/MA. Após as coletas, as amostras foram transportadas para o Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal

A Instrução Normativa N° 62, de 29 de Dezembro de 2011/MAPA e a RDC N°
12 de 02 de Janeiro de 2001/ANVISA, não preconizam padrões de qualidade para a E.
coli e Salmonella spp. no leite cru. Porém, a presença destas bactérias potencialmente patogênicas neste alimento causa grande preocupação, pois esta contaminação
torna o leite um veiculador de doenças transmitidas por alimentos, ocasionando,
assim, um problema de Saúde Pública.
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METODOLOGIA

A Escherichia coli nos alimentos tem um significado importante, em virtude de
determinadas linhagens produzirem toxinas que podem exercer um papel relevante
na patogenia das doenças, tais como: a hemolisinas, enterotoxinas termolábeis (LT)
e termoestáveis (ST); verotoxina (VT) ou Shiga toxina (Stx) e o fator necrosante citotóxico (CNF) (FRANCO; LANDGRAF, 2004).
Tabela 1. Resultados referentes à identificação de Escherichia coli e pesquisa de Salmonella spp. nas amostras de leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA.
Amostra

N1

Leite cru

85

Escherichia coli

Salmonella spp.

N2

N3 (%)

N4

N5 (%)

255

242
(94,90%)

48

9
(18,75%)

N1: número de amostras analisadas; N2: número de cepas típicas do gênero Escherichia isoladas;
N3: número de cepas identificadas como sendo Escherichia coli; N4: número de cepas típicas do
gênero Salmonella isoladas; N5: número de cepas identificadas como Salmonella spp.; (%): percentual de identificação.

Souza e Castro (2015) ao avaliarem a qualidade microbiológica do leite cru no
município de Pontalina/GO, constataram que, do total dezoito amostras analisadas,
100% apresentaram contaminação por Escherichia coli, resultados que corroboram
com os obtidos nesta pesquisa. Os autores verificaram ainda que, 5,5% das amostras estavam contaminadas por Salmonella spp.; 27,8% por Shigella spp., 61,1% por
Klebsiella spp., 61,1% por Enterobacter spp. e 61,1% por Proteus spp. Barreto et al.
(2012), ao avaliarem a qualidade microbiológica e suscetibilidade antimicrobiana do
leite cru comercializado em Cruz das Almas, Bahia, observaram a presença de E. coli
em 76% das amostras. Já Mattos et al. (2010) ao avaliarem a qualidade do leite cru
produzido na região do agreste de Pernambuco, obtiveram contagens de Escherichia
coli variando entre 3,6x103UFC/mL e 1,0x105UFC/mL. De acordo com os referidos
autores, a presença de E. coli, sugere que o alimento foi preparado em condições inadequadas de higiene ou que este não tenha sido armazenado em condições ideais.
No que se refere à pesquisa de Salmonella spp., do total de 48 cepas típicas
isoladas, 9 (18,75%) foram positivas para esta bactéria, correspondendo a 10,58% do
total de amostras analisadas (Tabela 1).Surtos de salmonelose atribuídos ao consumo de leite e produtos lácteos têm sido relatados em vários estudos. Rodrigues et
al. (2012) ao avaliarem a qualidade microbiológica do leite cru comercializado na
cidade de Castro Alves/BA, detectaram a presença de Salmonella spp. em 5 amostras
(25%) das 20 analisadas, micro-organismo esse que deve estar ausente em qualquer
alimento destinado ao consumo humano. Souza e Castro (2015) ao avaliarem a qualidade microbiológica do leite cru no municíoio de Pontalina, Goiás, detectaram a
presença de Salmonella spp. em 5,5% das amostras analisadas. As salmoneloses re42

lacionadas com o consumo de alimentos contaminados tornam-se motivo de preocupação à saúde pública, sendo responsáveis por grandes índices de mortalidade
(LÁZARO et. al., 2008).
No decorrer das análises microbiológicas do leite cru, além da Escherichia
coli e da Salmonella spp., foram identificadas outras espécies pertencentes à família
Enterobacteriaceae, a saber: Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii,
Citrobacter amalonaticus, Edwardsiella tarda, Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia fergusonii, Hafnia alvei, Enterobacter sakazakii, Serratia odorífera e Serratia marcescens.
Okura, Rigobelo, Ávila (2005), ao analisarem 324 amostras de leite cru produzido nas microrregiões do Triângulo Mineiro, MG, identificaram quatorze gêneros ou
espécies de bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae. Os principais gêneros ou espécies encontrados com maior freqüência foram Escherichia coli (21,6%),
seguidas por Klebsiella sp. (19,7%), Pseudomonas sp. (15,7%), Shigella sp. (10,8%),
Enterobacter sp. (9,5%), Serratia sp (8,9%), Escherichia fergusonii (4,9%), Salmonella sp. (1,8) Proteus sp (1,8%), Arizona sp. (1,8%), Providência sp. (1,2%), Citrobacter
sp. (1,2%), Edwardsiella sp. (0,9%) e Escherichia hermannii (0,6%). Resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa.

CONCLUSÕES
O leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA
apresentou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, em virtude dos elevados
índices de contaminação por Escherichia coli e a presença de Salmonella spp. representando um grave problema de Saúde Pública devido ao alto risco de transmissão
de toxinfecções para o consumidor.
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RESUMO
Esta pesquisa objetivou avaliar a suscetibilidade antimicrobiana de Staphylococcus aureus isolado de leite cru comercializado nas vias públicas do município
de Açailândia/MA, utilizando-se o Método de Difusão em Disco recomendado pelo
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Foram testados treze antibióticos
comerciais frequentemente utilizados no combate da mastite bovina. Com relação ao
perfil de sensibilidade, todas as cepas avaliadas foram sensíveis aos antibióticos comerciais testados, com ênfase para a ação da ampicilina (45mm), cefalotina (45mm),
amoxicilina (40mm), ciprofloxacina (35mm) e norfloxacina (35mm). Os dados obtidos neste estudo contribuem com informações relevantes para os produtores de
leite da região de Açailândia/MA, no que tange ao uso adequado de antibióticos no
combate e tratamento da mastite bovina, a qual tem o Staphylococcus aureus como
principal agente etiológico.
Palavras-Chave: Leite cru; Staphylococcus aureus; Suscetibilidade antimicrobiana.

INTRODUÇÃO
O leite é um dos alimentos mais completos em termos nutricionais e fornece
ao homem componentes essenciais para o desenvolvimento e manutenção da saúde, como proteínas, lipídeos, carboidratos e vitaminas. Devido suas características
nutricionais, o leite consiste ainda em um meio favorável ao desenvolvimento de
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micro-organismos patogênicos, podendo também estar contaminado com resíduos
de medicamentos veterinários, praguicidas e outros contaminantes químicos (ANDREW et al., 2009).
Dentre os diversos gêneros de micro-organismos patogênicos transmitidos
pelo leite e derivados, destaca-se o Staphylococcus, cuja importância na epidemiologia das doenças veiculadas por alimentos decorre de sua alta prevalência e do risco
de produção, nos alimentos contaminados, de toxinas causadoras de gastrenterites
alimentares. Destaca-se ainda, como o principal micro-organismo causador de mastite, uma doença infecciosa de grande impacto econômico, sendo de difícil tratamento devido à elevada resistência do Staphylococcus spp. aos antibióticos comerciais (ZANETTE et al.,2010).
O acompanhamento dos perfis de resistência de Staphylococcus aureus aos
antimicrobianos é amplamente utilizado como ferramenta em estudos epidemiológicos de casos de infecções. A sensibilidade de S. aureus aos diferentes antibióticos
empregados no tratamento das doenças que acometem animais é de grande importância para o médico veterinário, pois visa fornecer subsídios para a terapia do animal, bem como, para todos os animais do rebanho submetidos às mesmas condições
de manejo e, portanto, sob os mesmos riscos de infecção (ZAFALON et al., 2008).
A ingestão de resíduos de antibióticos presentes nos alimentos supõe sérios
riscos para a saúde humana, seja exercendo pressão seletiva sobre a microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de micro-organismos com resistência natural
ou adquirida, ou dando lugar, direta ou indiretamente, para o aparecimento de resistência em bactérias enteropatogênicas, possíveis casos de reações alérgicas e efeitos
teratogênicos (CORTEZ et al., 2013).
Neste contexto, levando-se em consideração o elevado consumo de leite cru
no município de Açailândia/MA, devido à crença popular de que este tipo de leite é
mais rico em nutrientes e em função do baixo custo, esta pesquisa objetivou avaliar a
suscetibilidade antimicrobiana de Staphylococcus aureus isolado de leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA.

identificação, a saber: teste de coloração de Gram, prova de coagulase e catalase. A
identificação das espécies de Staphylococcus foi realizada através da aplicação dos
testes bioquímicos convencionais: teste de DNAse, Voges-Proskauer (produção de
acetoína), teste O/F de glicose, fermentação aeróbica do manitol, fermentação aeróbica da maltose e fermentação anaeróbica da maltose, descarboxilação de aminoácidos. As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a metodologia descritas no Compêndio of Methods for the Microbiological Examination of Foods
(VANDERZANT, SPLITISTOESSER, 2001). As cepas identificadas como sendo da espécie Staphylococcus aureus foram submetidas ao teste de suscetibilidade in vitro
utilizando-se o Método de Disco Difusão (MDD) de acordo com a metodologia recomendada pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2015), frente à ação
de treze antibióticos comerciais: gentamicina (GEM) (10µg), cefalotina (CFL) (30µg),
ampicilina (AMP) (10µg), amoxicilina (AMO) (10µg), oxacilina (OXA) (1µg), estreptomicina (EST) (300µg), cloranfenicol (CLO) (30µg), norfloxacina (NOR) (10µg), tetraciclina (TET) (30µg), eritromicina (ERI) (15µg), ciprofloxacina (CIP) (5µg) vancomicina (VAN) (30µg), neomicina (NEO) (30µg). O Staphylococcus aureus ATCC 25923 foi
utilizado como cepa controle.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados referentes às médias dos diâmetros de halos de inibição apresentado pelo Staphylococcus aureus isolado de leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA, frente à ação de antibióticos comerciais estão
expressos na Tabela 1. De acordo com o perfil de sensibilidade apresentado pelo Staphylococcus aureus, verificou-se que o mesmo demonstrou sensibilidade a todos os
antimicrobianos avaliados, com ênfase para a ação da ampicilina (45mm), cefalotina
(45mm), amoxicilina (40mm), ciprofloxacina (35mm) e norfloxacina (35mm). Quanto à vancomicina, estreptomicina e a neomicina, apesar de terem demonstrado ação
frente aos Staphylococcus aureus testados, apresentaram uma média de diâmetro de
halos inferiores aos demais, a saber, 21mm, 23mm e 25mm, respectivamente.

Foram coletadas no período de setembro de 2015 a maio de 2016, cento e vinte
amostras de leite cru adquiridas em três diferentes bairros município. Após as coletas, as amostras foram transportadas para o Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal do Maranhão, Campus Açailândia, onde foram realizadas as análises
pertinentes. Para a identificação de Staphylococcus coagulase positiva, utilizou-se a
técnica “Spread Plate” com plaqueamento em Agar Baird Parker. As colônias típicas
de Staphylococcus coagulase positiva foram submetidas aos testes preliminares de

Oliveira et al. (2012) ao avaliarem a sensibilidade antimicrobiana dos S. aureus isolados no leite de vacas com mastite, constataram que 62% das cepas foram
sensíveis a vancomicina, 80% ao cloranfenicol e 13% a tetraciclina. Porém, 78% apresentaram resistência oxacilina e 72% a ampicilina. Os valores encontrados pelos
autores supracitados corroboram com os achados nesta pesquisa, pois 100% dos S.
aureus apresentaram sensibilidade aos antibióticos testados. Freitas et al. (2005) ao
realizarem testes de sensibilidade antimicrobiana através da técnica de difusão de
discos para 13 antibióticos comerciais frente a Staphylococcus coagulase positiva isolados de leite de vacas com mastite no agreste do Estado de Pernambuco/PE, constataram que a vancomicina apresentou 100% de eficácia, a norfloxacina 96%, a penicilina apenas 20% de sensibilidade e amoxicilina 25%. Os resultados com relação à
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ação da amoxicilina diferem dos achados nesta pesquisa, uma vez que, a amoxicilina
apresentou uma média de halo de 40mm (Tabela 1), mostrando-se bastante eficiente
na inibição do crescimento do Staphylococcus aureus.
Tabela 1. Resultados referentes às médias dos diâmetros de halos de inibição
do Staphylococcus aureus isolado de leite cru comercializado nas vias públicas do
município de Açailândia/MA, frente à ação de antibióticos comerciais

Antibióticos
Ampicilina (10µg)
Oxacilina (1µg)
Eritromicina (15µg)
Gentamicina (10µg)
Ciprofloxacina (5µg)
Tetraciclina (30µg
Vancomicina (30µg)
Amoxicilina (10µg)
Cloranfenicol (30µg)
Cefalotina (30µg)
Estreptomicina (300µg)
Norfloxacina (10µg)
Neomicina (30µg)

N1*
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Padrões interpretativos de
Staphylococcus aureus
diâmetros do halo de inibição
para Staphylococcus spp.**
R (mm) I (mm) S (mm) R (mm) I (mm) S (mm)
45
≤ 28
≥ 29
30
≤ 10
11-12
≥13
30
≤ 13
14-22
≥23
30
≤ 12
13-14
≥15
35
≤ 15
16-20
≥21
30
≤ 14
15-18
≥19
21
≥15
40
≤ 19
≤ 20
30
≤ 12
13-17
≥18
45
≤ 14
15-17
≥18
23
≤ 14≥22
35
≤ 12
13-16
≤ 17
25
≤ 12
13-16
≤ 17

*N1- número de cepas de Staphylococcus aureus testadas; R – resistente; I – intermediário; S – sensível.
**CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fifth Informational
Supplement. CLSI document M100-S25. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.

Saeki et al. (2011), ao testarem sensibilidade de Staphylococcus aureus isolados de mastites bovina frente a ação de drogas antimicrobianas e ao extrato alcoólico de própolis, verificaram que os antibióticos mais eficientes foram a gentamicina
(10µg), cefalexina (30µg) e ciprofloxacina (10µg) com 100% de eficácia, seguida de
norfloxacina (94,6%). Silva et al. (2012) ao estudarem o perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro de Staphylococcus aureus isoladas de mastite subclínica bovina,
em rebanhos leiteiros do município de Garanhuns/PE, constataram que 100% das
cepas foram sensíveis à cefalotina, 79 (95%) à enrofloxacina, 77 (93%) à tetraciclina,
76 (92%) à eritromicina e clindamicina e 65 (78%) à gentamicina. Com relação à ação
da cefalotina, tetraciclina, eritromicina e gentamicina, estes resultados concordam
com os obtidos nesta pesquisa, pois 100% das cepas de Staphylococcus aureus testados foram sensíveis a estes antimicrobianos. Já, Neres et al. (2015) ao avaliarem a susceptibilidade antimicrobiana de Staphylococcus coagulase positiva isolados de vacas
com mastite em Sergipe, constataram que o antimicrobiano que apresentou maior
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resistência foi tetraciclina, observada em 41,7% (33/79) dos isolados e, resistência
intermediária em 1,3% (1/79). Os autores detectaram ainda a resistência à tetraciclina entre os isolados, além de correlacioná-la ao uso abusivo e inadequado deste
antimicrobiano por produtores da região.

CONCLUSÕES
A não constatação de Staphylococcus aureus, isolados de leite cru comercializado nas vias públicas do município de Açailândia/MA como sendo multirresistente
a antibióticos comerciais geralmente utilizados no combate da mastite, e avaliados
nesta pesquisa, não minimiza o problema do uso indiscriminado desses antimicrobianos. Sendo assim, o monitoramento da resistência antimicrobiana e do uso prudente de antibióticos em animais e humanos em todos os setores é o aspeto chave
para a prevenção e controle da resistência antimicrobiana.
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RESUMO
No âmbito acadêmico o ensino da automação industrial é muito importante
devido ao grande crescimento e desenvolvimento da área, mas este ensino pode ser
limitado por falta de recursos práticos didáticos. Nas disciplinas da área de Automação e Controle, normalmente, são utilizados softwares de programação que não
possibilitam ao aluno visualizar o processo de automação criado. Esses softwares
não possuem modo virtual de demonstração muito claro. Dessa forma, além de não
conseguir detectar possíveis erros no processo ou no código, o aluno fica preso a linguagens de programação e limita sua progressão na área. Com desenvolvimento de
recursos didáticos que possibilitem uma interação prática entre o aluno e o processo
automático a ser criado, facilitando uma maior aprendizagem por parte dos alunos e
permite que os mesmos aumentem o interesse pela área. Neste trabalho iremos apresentar os estudos de caso de integração de controladores lógicos programáveis com
circuitos eletropneumáticos os quais são bastante utilizados nestes equipamentos,
como também as primeiras experiências obtidos através da montagem de circuitos
eletropneumáticos controlados pelo CLP WEG TPW03 e o simulador fluidsim festo.
Este trabalho descreve experiências de atividades realizadas sobre circuitos pneumáticos, eletropneumáticos e montagem de circuitos simples comandados pelo CLP
WEG TPW03 desenvolvidas no laboratório de eletrônica do IFMA campus Alcântara.
Palavras-chave: Automação industrial, controladores lógicos programáveis, eletropneumática.

INTRODUÇÃO
A automação surgiu como um meio para simplificar a participação do trabalho humano sobre os processos industriais. Entende-se por automação um conceito
e um conjunto de técnicas por meio das quais se constroem sistemas ativos capazes
de atuar com uma eficiência ótima pelo uso de informações recebidas do meio sobre
o qual atuam (SILVEIRA, 1998).
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Os sistemas automáticos caracterizam-se por substituírem o trabalho humano, em favor da segurança das pessoas, da qualidade dos produtos, rapidez da
produção ou da redução de custos, assim aperfeiçoando os complexos objetivos das
indústrias, dos serviços ou bem estar. Sistemas automatizados são, algumas vezes,
extremamente complexos, porém, ao observar suas partes nota-se que seus subsistemas possuem características comuns e de simples entendimento. Assim, formalmente, um sistema automatizado possui os seguintes componentes básicos: dispositivos de sensoriamento (sensores), dispositivo de comparação e controle (CLP, por
exemplo) e dispositivos atuadores (MARTINS, 2011).

•

Levantamento bibliográfico e fichamento

•

Elaboração de circuitos eletropneumáticos a serem utilizados;

•

Montagem de circuitos eletropneumáticos na bancada didática.

Nesta fase inical foram vários circuitos pneumáticos com objetivo de adquirir
experiência pratica para desenvolver os próximos circuitos de maior complexidade
com o apoio do simulador fluidsim (ver figura abaixo).

Um dos principais dispositivos utilizados no processo de automação são os
CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) que sugiram com o intuito de substituir os painéis de controle com relés, diminuindo assim o alto consumo de energia,
a difícil manutenção e modificação de comandos, além das custosas alterações de
fiação. Um CLP consiste basicamente em uma unidade central de processamento
(CPU), que controla toda sua atividade, e os módulos de entradas e saídas, onde são
conectados fisicamente os dispositivos de campo (sensores e atuadores). O processamento é feito em tempo real, ou seja, as informações de entradas são analisadas e
comparadas com as informações residentes na memória e, por fim, as decisões são
tomadas e os comandos são executados por suas saídas de acordo com o ambiente
do processo (STEFANI, 2012).
No âmbito acadêmico o ensino da automação é muito importante devido ao
grande crescimento e desenvolvimento da área, mas este ensino pode ser limitado por
falta de recursos práticos didáticos. Nas disciplinas da área de Automação e Controle,
normalmente, são utilizados softwares de programação que não possibilitam ao aluno
visualizar o processo de automação criado. Esses softwares não possuem modo virtual
de demonstração e em alguns casos não é possível nem mesmo simular a programação. Dessa forma, além de não conseguir detectar possíveis erros no processo ou no
código, o aluno fica preso a linguagens de programação e limita sua progressão na área.
Com desenvolvimento de recursos didáticos que possibilitem uma interação prática
entre o aluno e o processo automático a ser criado, facilitando uma maior aprendizagem por parte dos alunos e permite que os mesmos aumentem o interesse pela área.
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Figura 1 – circuitos eletropneumáticos com fluidsim
Nesta fase montamos diversos circuitos eletropneumáticos entendendo o
funcionamento dos mesmos com intuito de fazer o link com o CLP da WEG TPW03.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do projeto teve início com levantamento bibliográfico
acerca da automação pneumática e eletropneumática como também sistemas automáticos controlados por CLP e todos os seus componentes separadamente, o que
permitiu a escolha dos sistemas a serem implementados os quais foram:
•

Elaboração de circuitos eletropneumáticos a serem comandados pelo CLP
WEG TPW03.
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Figura 2 – montagem circuitos Eletropneumáticos.
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•

Montagem dos circuitos com simulador virtual

CONCLUSÃO

•

Montagem pratica dos circuitos eletropneumáticos na bancada com CLP
WEG TPW03;

•

Analise dos dados coletados;

•

Revisão dos dados coletados;

•

Relatório escrito do projeto;

A proposta desse trabalho era fazer a integração de controladores lógicos programáveis com circuitos eletropneumáticos, através da montagem de circuitos eletropneumáticos controlados pelo CLP WEG TPW03 os quais foram montados de acordo
com os circuitos elaborados no simulador do Fluidsim e TPW03 – PCLINK, ao final deste projeto os resultados obtidos possibilitou uma maior interação entre aluno, professor e a disciplina abordada. E permitiu a aplicação da proposta do “aprender fazendo”,
que é um dos métodos essenciais da aprendizagem o qual facilitou bastante na montagem de circuitos e interpretação dos mesmos desde o mais simples ao complexo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a utilização do simulador fluidsim facilitou a compreensão do funcionamento dos circuitos que são utilizados na automação dos equipamentos que desenvolvi tarefas repetitivas com qualidade e controle. A cada atividade retomávamos o
conhecimento teórico juntamente com a prática.
Com a utilização da bancada e seus acessórios facilitar mais ainda na montagem pratica dos circuitos. E assim a cada encontro que tínhamos relembrava-se o
que se havia visto e avançava nos conteúdos, colocando em prática circuitos pneumáticos montados na bancada e conhecendo os objetos utilizados (como as válvulas, cilindros, etc).
Além de conhecer a montagem do circuito na bancada também tivemos conhecimento e prática sobre os circuitos pneumáticos em simuladores que foi a parte
mais interessante da aprendizagem.
Essas atividades realizadas foram agradáveis, tivemos boa compreensão do
assunto que no inicio aparentava ser mais difícil.

Também ficou destacado que o uso de recursos computacionais contribui para
evolução da automação industrial ocasionando redução da complexidade fabril, redução de custos de produção e tempo de fabricação de um determinado produto,
na eliminação de riscos e também na integração de dados dos processos produtivos.
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RESUMO
A cadeia produtiva do babaçu é uma das mais representativas do extrativismo
vegetal no Brasil, em razão da área de abrangência da palmeira babaçu e atividades econômicas que podem ser desenvolvidas a partir dela, de sua importância para
famílias que sobrevivem da agricultura de subsistência associada à sua exploração,
e da forte mobilização social e política em favor do acesso livre aos babaçuais. As
amêndoas do coco babaçu geram dois subprodutos: o leite e a farinha. Visando a
potencialidade tecnológica da Farinha da Amêndoa do coco babaçu (FA), elaborou-se cookies com diferentes percentuais da FA em sua formulação. Com a finalidade
de verificar seu potencial realizou-se as análises físicas, físico-químicas e microbiológicas das amostras do tipo padrão (sem FA) e com substituição de 10, 20 e 30%
da farinha de trigo pela FA. A análise sensorial foi avaliada por meio de um teste de
aceitabilidade quanto aos atributos sensoriais e intenção de compra. Diante do proposto, as análises microbiológicas estão de acordo com o exigido na RDC Nº 12, as
propriedades físicas da FA não interferiram em relação a amostra padrão, as características físico-químicas demonstraram umidade menor para cookies com 30% de FA,
as cinzas e proteínas não tiveram diferença significativa e a quantidade de lipídios
nas amostras com 20 e 30% foram maiores, consequentemente valores inferiores de
carboidratos. Os resultados obtidos indicam sua viabilidade na produção de cookies
visto que a análise sensorial realizada sugere que a sua utilização não prejudica na
aceitação e intenção de compra dos consumidores.
Palavras-chave: Análise Microbiológica; Análise Física; Análise Físico-química; Aceitabilidade.
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INTRODUÇÃO

Análise Física

A palmeira do babaçu possui uma grande diversidade de utilização nas comunidades e envolve a construção (telhados, paredes, etc.), artesanato (bolsa, cesta,
vassoura, etc.), combustível (carvão), remédio artesanal (tratamento de micoses, cicatrização de feridas, etc.) e alimentação humana e animal (RUFINO et al., 2008). A
amêndoa do babaçu pode ter seu óleo extraído e utilizado na indústria cosmética e
alimentícia. O leite também pode ser extraído da amêndoa e utilizado no preparo de
comidas, a massa que sobra da coagem do leite é muito nutritiva (CARRAZZA et al.,
2012). A produção total de amêndoas de babaçu apresenta um total de 83 917 toneladas, obtido principalmente no Estado do Maranhão, que concentra 94,5% do volume
nacional (IBGE, 2014).

O diâmetro e a espessura dos cookies foram medidos com paquímetro e a pesagem foi feita em balança analítica. O rendimento foi calculado a partir do peso do
biscoito cru e do peso do biscoito assado, conforme metodologia 10-50D da American Association Of Cereal Chemists (2000).

Embora não constituam um alimento básico, os biscoitos são aceitos e consumidos por pessoas de qualquer idade. Uma das alternativas para elevar valor nutricional é a produção de novos alimentos com ingredientes que sejam mais acessíveis
(FASOLIN et al., 2007). Diversos estudos vêm sendo realizados substituindo parte da
farinha de trigo por outras fontes de origem vegetal.
O presente estudo teve como objetivo a elaboração de biscoito do tipo cookie
utilizando a farinha da amêndoa de coco babaçu em sua composição e determinando suas características físicas, físico-químicas e microbiológicas, além da realização
da avaliação sensorial, estimando seu potencial no mercado.

METODOLOGIA
Obtenção da Farinha de Amêndoa de Coco Babaçu (FA)
As amêndoas de coco babaçu, obtidas na feira do município (Bacabal, MA),
foram lavadas e branqueadas a 80 °C, por 10 minutos. As amêndoas foram desintegradas em liquidificador industrial, misturando-as com água a 80 °C, na proporção de 2 partes de água para 1 parte de amêndoa durante 15 minutos. Prensou-se
o homogeneizado peneirou-o, obtendo como produtos o leite e a farinha úmida de
babaçu (CARNEIRO et al., 2014). Secou-se a farinha úmida em estufa a 60 °C, posteriormente foi moída em moinho analítico obtendo-se a farinha seca da amêndoa do
coco babaçu (FA).
Elaboração dos Cookies
De acordo com o Método 10-50D da American Association Of Cereal Chemists
(AACC, 1983), os cookies foram preparados com a formulação padrão (sem FA) e com
substituição parcial da farinha de trigo (225 g) por farinha da amêndoa de coco babaçu (FA) na proporção de 10, 20 e 30%. Utilizou-se açúcar (130 g), gordura vegetal (64
g), solução de dextrose (33 mL), água destilada (16 mL), bicarbonato de sódio (2,5 g)
e sal (2,1 g). Assaram-se os cookies a 204 °C por 10 minutos.
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Análise Físico-Química
O teor de umidade foi determinado por dessecagem em estufa a 105 °C por
3 horas. O teor de cinzas foi determinado a partir do incineramento das amostras
em mufla a 550 ºC até peso constante. O teor de lipídeo foi obtido por extração em
Soxhlet durante 8 horas e posterior evaporação do éter etílico. O teor de umidade,
cinzas e lipídios seguiram os métodos 12/IV, 018/IV, e 032/IV respectivamente do
Instituto Adolfo Lutz (2008). A determinação de proteínas consiste em três etapas:
digestão, destilação e titulação conforme procedimento da Association of Official
Analytical Chemists (1997). A porcentagem de carboidrato foi determinada pela diferença de 100 subtraído pela somatória das porcentagens das análises de umidade,
cinzas, proteínas e lipídios (AOAC, 1997).
Análise Microbiológica
A pesquisa de Salmonella spp foi realizada segundo a metodologia descrita
por ANDREWS et al. (2001). A enumeração de coliformes a 45 ºC foi realizada segunda a técnica do Número Mais Provável (NMP), também conhecida por técnica de tubos múltiplos, metodologia descrita pelo método Nº 966.24 da Association of Official
Analytical Chemists (2002). Na contagem de Staphyloccocus coagulase positiva, as
análises seguiram a metodologia sugerida por SILVA et al. (2007).
Análise Sensorial
A análise sensorial dos cookies foi realizado no Laboratório de Tecnologia em
Alimentos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA). Foram recrutados 110 julgadores não treinados, os avaliadores informaram o quanto gostaram ou desgostaram de
cada formulação, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos que varia
de gostei muitíssimo (pontuação máxima) a desgostei muitíssimo (pontuação mínima) para os atributos avaliados: aroma, aparência, sabor, textura e aceitação global.
Para avaliar a intenção de compra, utilizou-se uma escala variando de (5) certamente
compraria a (1) certamente não compraria.
Análise Estátistica
Os resultados das análises físicas, físico-químicas, microbiológicas e sensorial
foram organizadas em planilhas do software Microsoft Office Excel 2013, distribuídos
conforme os objetivos. Para comparação de médias, os dados foram submetidos à
Análise de Variância (ANOVA) e Teste de Tukey com nível de significância para rejeição da hipótese de nulidade, p < 5%, utilizando-se o software OriginPro 8.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1. Análise Física, Físico-química, Microbiológica e Sensorial dos cookies
Análise
Padrão (Sem FA)
10% FA
20% FA
Expansão de
14,91a¹±1,54
16,65a±0,94 16,30a±0,55
Diâmetro (%)
Expansão de
15,87a±1,37
15,08a±1,37 15,08a±1,37
Espessura (%)
Perda de Peso (%)
10,02a±1,89
9,22a±0,26
10,48a±1,24
Umidade (%)
6,20a±0,04
6,19a±0,05
6,22a±0,02
Cinzas (%)
0,92a±0,08
0,87a±0,03
0,92a±0,01
Lipídios (%)
14,14a±0,36
15,21a±0,85 16,95b±0,56
Proteínas (%)
5,23a±0,29
5,08a±0,36
4,88a±0,12
Carboidratos (%)
73,51a±0,12
72,65ab±1,19 71,04bc±0,55
Salmonella spp
Ausente
Ausente
Ausente
Coliformes a 45 °C
< 0,3
< 0,3
< 0,3
Staphylococos coag.
< 10
< 10
< 10
posit.
Aroma
6,98a±1,59
6,84a±1,54
7,19a±1,54
Aparência
6,95a±1,62
6,94a±1,53
6,98a±1,57
Sabor
7,40a±1,39
7,34a±1,44
7,52a±1,65
Textura
6,92a±1,54
7,05a±1,38
7,13a±1,50
Aceitação Global
7,34a±1,40
7,41a±1,19
7,49a±1,42
Intenção de Compra
3,94a±1,15
3,98a±0,97
4,11a±1,04

30% FA
15,80a±1,31
15,87a±1,37
9,37a±1,30
6,06b±0,07
0,99a±0,05
17,67b±0,05
5,42a±0,22
69,86c±0,28
Ausente
< 0,3
< 10
7,05a±1,51
6,86a±1,61
7,35a±1,57
7,11a±1,51
7,45a±1,32
3,97a±1,10

Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade; Média ± Desvio Padrão das amostras.

1

A expansão do diâmetro e espessura do biscoito cru para o biscoito assado das
amostras padrão e com diferentes composições de FA não diferiu a um nível de 5% de
significância pelo teste de Tukey, valores expressos na Tabela 1. Segundo FERREIRA et
al. (2009), cookies com fator de expansão muito alto ou muito baixo causam problemas na indústria, resultando em produtos com tamanho pequeno ou muito elevado.
De acordo com BICK et al. (2014), não é esperado que o diâmetro após o forneamento
seja muito maior do que o original, pois isto resultaria em perda do formato de corte.
Na perda de peso após o forneamento foi observado que os cookies tiveram uma redução de 9,22 a 10,48%. BICK et al. (2014) ao avaliarem cookies produzidos com farinha
de quinoa demonstraram perda de 12% do peso da massa crua após assar.
A umidade encontrada está representada na Tabela 1, a amostra com 30% de FA
foi a única que diferiu significativamente da padrão, a umidade pode afetar a forma de
armazenamento e as condições de processamento, uma vez que está relacionada com
a proliferação de microrganismos deteriorantes. MARIANI et al. (2015) encontraram
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o valor de 7,96% para umidade nos cookies produzidos com farinha de soja e arroz.
O teor de cinzas e proteínas presentes nas amostras não diferiram significativamente
entre si, indicando que a substituição pela FA não prejudica nesta característica. O
teor de lipídios teve um aumenta nas amostras com 20 e 30% de FA, isso sugere que
a FA possui uma quantidade mais significativa de gordura presente em comparação
a farinha de trigo, consequentemente a quantidade de carboidratos encontrados foi
menor. MARIANI et al. (2015) encontraram 65,16% de carboidratos para o biscoito padrão e a quantidade diminuiu conforme a substituição por farinha de soja e arroz.
A RDC Nº 12 (BRASIL, 2001) exige ausência de Salmonella spp em 25 g de
amostra, o máximo permitido de Coliformes a 45ºC (NMP/g) é 10² e para Staphylococos coagulase positiva é 10³. De acordo com as avaliações, não foi indicada a presença
de contaminação para os microrganismos pesquisados, estando todas as amostras
dentro do padrão exigido e aptas para o consumo.
Os resultados obtidos na análise sensorial demonstram que biscoitos formulados com farinha de amêndoa de coco babaçu podem ser viáveis comercialmente,
pois apresentaram boa aceitabilidade quando julgados por grupos distintos de faixas
etárias e sexos diferentes.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos neste estudo indica sua viabilidade na produção de cookies com substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da amêndoa, visto que a
análise sensorial realizada sugere que sua utilização não prejudica a aceitação e intenção de compra. As análises físicas e microbiológicas avaliadas não tiveram diferença
significativa, assim como os teores de cinzas e proteínas da análise físico-química.
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RESUMO
A retirada da fina película que recobre a amêndoa pode otimizar e promover
um produto com alto padrão de qualidade, exigido pelo mercado, já que a cor escura
influencia a intenção de compra. Além disso, a despeliculação da amêndoa pode ser
satisfatória deste que esta não altere o valor nutricional e energético da farinha. Realizou-se a caracterização físico-química e funcional da farinha da amêndoa com película (FACP), e comparou-se com a farinha sem película (FASP). Os valores obtidos
para a FACP mostraram teor de cinzas superior ao teor da FASP, devido à presença
dos minerais que se concentram nas camadas mais externas do fruto. O índice de
solubilidade e estabilidade da emulsão da FACP foram inferiores aos valores da FASP,
e a concentração mínima de geleificação da farinha da amêndoa com película foi superior à concentração da amêndoa sem película, indicando que a presença de casca
nas farinhas influencia na formação dos géis.
Palavras-chave: Babaçu; Farinha da amêndoa; Propriedades.

INTRODUÇÃO

RUFINO, M. U. D. L. et al. Conhecimento e uso do ouricuri (Syagrus coronata) e do
babaçu (Orbignya phalerata) em Buíque, PE, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 22, p.
1141-1149, 2008. ISSN 0102-3306.

A alimentação humana deve ser composta de nutrientes como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, além de fibras para a manutenção da vida.
Essa nutrição poderia ser alcançada com o consumo de partes normalmente desprezadas, não comestíveis de frutas e hortaliças, como talos, folhas, cascas e sementes,
o que faz perder níveis consideráveis de nutrientes (Backes et al., 2007).

SILVA, N. et al. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água.
3. ed. 2007.

O sabor exótico e o reconhecido valor nutricional da amêndoa de babaçu podem alcançar lugar de destaque, ao aumentar seu consumo e mesmo incorporar-se
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ao cotidiano alimentar da população brasileira na forma de novos produtos alimentícios industrializados, como leite e a farinha de babaçu (Carneiro et al., 2014). O leite
da amêndoa do babaçu é um produto artesanal e sem conservantes, feito para consumo imediato após seu preparo. A massa que sobra da coagem é muito nutritiva,
sendo utilizada na alimentação de porcos e galinhas (Carrazza et al., 2012), podendo
esta ser incorporada à alimentação humana.
Considerando as potencialidades da amêndoa do babaçu e que esta é um alimento rico em nutrientes e com características de alimento funcional, realizou-se a
caracterização física, físico-química e funcional da farinha da amêndoa com película
e verificou-se as vantagens em relação à farinha sem película.

METODOLOGIA
Obtenção da Farinha da amêndoa
As amêndoas do babaçu foram obtidas na feira do município de Bacabal (MA),
pesadas, lavadas por imersão em água corrente, secas a temperatura ambiente e desintegrada em liquidificador industrial, misturando-as com água a 80 °C, na proporção de 2 partes de água para 1 parte de amêndoa (v/p), até a obtenção de consistência homogênea, prensou‐se o homogeneizado mecanicamente (Carneiro et al.,
2014).A farinha úmida foi seca em estufa por 12 horas a 60 °C, posteriormente foi
feita a moagem, em um moinho analítico (IKA Modelo A11 basic).
Propriedades Físicas
As amêndoas foram selecionadas segundo a presença de injúrias mecânicas
e sanidade, lavadas em água corrente, secas ao ambiente e posteriormente, com auxílio de paquímetro, medidas quanto ao diâmetro central e à altura, e pesadas em
balança analítica (Ferreira et al., 2006).

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
O teor de cinzas foi determinado por meio da calcinação das amostras em
mufla a 550 ºC até peso constante. O teor de umidade foi determinado por dessecagem utilizando balança indicadora de umidade (SHIMADZU Mod. MOC63u) a 105
°C por 6 horas. O teor de lipídios foi obtido por extração em Soxhlet durante 8 h e
posterior evaporação do éter dietílico anidro, segundo os métodos 018/IV, 413/IV,
e 032/IV do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para a determinação do teor de proteínas,
foi utilizada a técnica do destilador Kjeldahl e bloco digestor, baseado em hidrólise
e posterior destilação da amostra, utilizando o fator 6,25 conforme procedimento
da AOAC (1997). Por fim, o teor de carboidratos foi determinado por diferença dos
valores encontrados para umidade, lipídios, proteínas, e cinzas em 100 g do produto.
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Propriedades Funcionais
O índice de solubilidade em água foi aferido segundo o método de Anderson
et al. (1969), sendo que a amostra foi homogeinizada com água destilada, centrifugada e evaporado em banho-maria e, posteriormente, em estufa. A capacidade de
absorção de água foi determina pelo método de Sosulski (1962), e a de absorção de
óleo pelo método de Lin et al. (1974), sendo que as amostras foram homogeinizadas,
centrifugadas e medidas em proveta. A capacidade emulsificante e estabilidade de
emulsão foi realizada de acordo com Dench et al. (1981). A amostra foi homogeinizada com água destilada, misturada com óleo e centrifugada, e, para a análise da
estabilidade, aqueceu-se a 80 ºC. A capacidade de formação espuma e sínerese foi
determinada de acordo com Hsu et al. (1982). A amostra foi agitada e a altura da
espuma foi anotada de acordo com o tempo. A capacidade geleificante foi realizada
seguindo o método de Coffmann e Garciaj (1977), as suspensões foram aquecidas e
arrefecidas. A densidade foi realizada de acordo com Okaka e Potter (1977), e a massa
da amostra foi dividida pelo volume ocupado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização constitui-se importante ferramenta para o melhor entendimento de formas de exploração física comercial dos frutos, pois permitem a determinação de parâmetros de qualidade, rendimento, análise do potencial energético e
manejo sustentável (Cordeiro, 2012). Assim, as médias para o comprimento longitudinal, diâmetro central e massa para as cem amostras de amêndoa foram, respectivamente 4,184 cm, 1,198 cm e 4,083 g.
A retirada da película marrom que cobre a amêndoa influenciou apenas no
teor de cinzas da farinha. O teor de cinzas está diretamente relacionado ao grau de
extração: na farinha sem película o teor de cinzas é menor em comparação ao da farinha de amêndoa com película, isto porque os minerais concentram-se nas camadas
mais externas do fruto, o que explica, portanto, o maior teor de cinzas apresentado
pela farinha obtida da amêndoa com a película. A Tabela 1 a seguir mostra os valores
da caracterização físico-química para as duas farinhas.
Tabela 1: Propriedades Fisico-química das farinhas da amêndoa com e sem película
Propriedades
Cinzas
Umidade
Proteína
Lipídios
Carboidratos

Com película
1,88A±0,11
3,32A±0,19
10,11A±0,08
54,44A±1,69
30,24A±1,50
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Sem película
1,08B±0,09
3,16A+0,01
10,16A+0,06
59,96A+4,06
25,62A+3,92

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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As propriedades de Absorção de água, Absorção de óleo, Capacidade emulsificante e Capacidade de formação de espuma não apresentaram diferença significativa
a nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. O índice de solubilidade da FACP
foi 10,04%, valor inferior à FASP 41,61%, mas semelhante ao resultado encontrado
por Carvalho (2010) para as farinhas de pupunha e mandioca, respectivamente 7,34 a
5,37%. A solubilidade de uma molécula proteica proporciona um indício sobre tipos
de alimentos e bebidas onde a proteína poderá ser inserida (Silva et al., 2015). A Capacidade Emulsificante para as farinhas foram 46,19% para FASP e 47,36% para FACP,
ou seja, valores relativamente próximos. Entretanto, a Estabilidade de Emulsão para a
FACP 21,05% foi inferior ao FASP 47,23%, um baixo valor que indica a inadequação do
uso dessa farinha como substituto de ingredientes em sistemas de emulsão.
A Capacidade de Formação de Espuma para ambas as farinhas foi 2,46%, ou
seja, não formou quantidade significativa de espuma. Houve diferença significativa
em relação à Sinérese, 10,55% para FASP e 20% para FACP. Porte (2011) sugere a inadequação de farinha que não apresente propriedades espumantes como ingredientes em sistemas alimentares que requeiram esta propriedade, como sorvetes, mousses, merengues e outros. A concentração mínima de geleificação da FACP 10% foi
superior à concentração apresentada para a FASP 8%, ambos os géis formados foram
caracterizados com boa resistência já que não deslizaram facilmente no tubo invertido. Aparentemente, a fração casca do fruto, interfere na formação da rede contínua
da molécula para formar gel (Sathe et al., 1982), a geleificação desempenha papel
nos produtos lácteos, carne cozidos, gelatinas, massa de pão, etc (Ordóñez, 2005). A
média da densidade encontrada para Farinha com película 0,54 g. mL-1, valor razoável em comparação com outras farinhas. Chaparro Acuña et al. (2012) encontraram
para a farinha de vitabosa 0,61 g.mL-1 e para a farinha de soja 0,97 g.mL-1.

CONCLUSÃO
A farinha da amêndoa do babaçu com películas demostrou vantagem no teor
de cinzas, evidenciando a maior quantidade de resíduo inorgânico permanecente
após a queima da matéria orgânica frente à FASP. A concentração mínima de geleificação da farinha da amêndoa com película foi superior à concentração da amêndoa
sem película, demostrando que a presença de casca nas farinhas influencia na formação dos géis.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo visa a avaliar o potencial tecnológico do leite do coco ba-

baçu (Orbignyasp) através de um estudo comparativo com o leite do coco da Baia.

Para isso, foram realizadas análises de acordo com as Normas Analíticas para aná-

lise de alimentos Instituto Adolfo Lutz. Considerando as diversas potencialidades
do babaçu e o seu valor nutricional, foi realizada a caracterização físico-química do

leite do coco babaçu, comparando essas propriedades com as do leite do coco da
Baia comercializado nacionalmente, a fim de balizar o desenvolvimento tecnológico
de novos produtos e/ou o melhoramento dos já existentes. A região Nordeste é res-

ponsável pela maior produção e extração de amêndoas do coco babaçu. Segundo o
IBGE (1), no ano de 2011 foram coletadas 109.499 toneladas de amêndoas no Brasil,

sendo que 99,6% da produção se concentraram no nordeste. Das amêndoas do coco
babaçu são extraídos diversos subprodutos como o óleo, a farinha e o leite de coco
babaçu. O leite é um subproduto do fruto que recebe grande destaque na culinária

da região nordeste, no entanto, é necessária a realização de estudos para exploração

do seu potencial, visto que estudos como os realizados sobre coco da Baia (Cocos

Nucifera L.) são quase inexistentes. Os conhecimentos em relação às propriedades
físico-químicas do leite do coco babaçu proporcionaram dados importantes a serem
usados no desenvolvimento de novas tecnologias nas indústrias alimentícias. Além
disso, esses dados podem servir como base de pesquisa para estudos de desenvolvi-

mento de produtos que busquem as potencialidades do leite do babaçu de forma a

incorporar o fruto ao cotidiano alimentar da população brasileira na forma de pro-

dutos como iogurtes, farinha, leite e biscoitos, visto que suas propriedades são próximas das do coco da Baia.

Palavras chave: Análises, Potencial Tecnológico, Cotidiano Alimentar.
68

69

MATERIAL E MÉTODOS

Glicídios não redutores em sacarose

Obtenção do leite de coco babaçu (amostra)

Foram transferidos 50 mL do filtrado obtido na determinação da lactose para
balão volumétrico de 100 mL. Foram adicionados 2 mL de ácido clorídrico e levou-se
ao banho-maria a 60°C por uma hora. Esfriou-se e neutralizou-se com solução de hidróxido de sódio a 40% e, se necessário, adicionar 5 mL de solução de ferrocianeto de
potássio a 15% e 5 mL de solução de sulfato de zinco a 30%. Completou-se o volume
para 100 mL. Filtrou-se e transferiu-se o filtrado para a bureta e procedeu-se como
na determinação de lactose. O cálculo procede como na equação abaixo:

As amêndoas foram lavadas por imersão em água corrente, e, com o auxílio
de um descascador mecânico, foi retirada a película marrom que as envolve. Após
serem despeliculadas, foram lavadas em água corrente e branqueadas com água a 80
ºC por 10 minutos. As amêndoas foram trituradas com água a 80 ºC em liquidificador
industrial, na proporção de 2 partes de água para 1 parte de amêndoa, por 15 minutos. O homogeneizado foi peneirado e filtrado em tamis 100 Mesh, e, como produtos,
foram obtidos leite de babaçu e farinha úmida de babaçu.
Determinação do pH
A determinação do pH foi realizada segundo a metodologia descrita por Adolfo Lutz
(2). Foram pesados 10g da amostra em um béquer. Agitou-se o leite até que se tornasse mais homogêneo. Determinou-se o pH do líquido, com o aparelho previamente
calibrado, seguindo as orientações do fabricante.

Açúcares não redutores em sacarose (g) = açúcares totais em glicose (g) - açúcares
redutores em glicose (g) x 0,95
Onde, 0,95= fator de conversão da glicose para sacarose
Açúcares totais em glicose (g) =

Densidade

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Determinou-se a densidade de acordo com a metodologia do picnômetro.
Utilizou-se uma balança analítica e um picnômetro de 25 ml. A massa da amostra (g)
foi dividida pelo volume ocupado no picnômetro (ml). Os resultados foram expressos em g.ml-1 à temperatura de 25°C, segundo a seguinte equação:

O pH é um indicador de qualidade sanitária e estabilidade térmica, por isso é
de fundamental importância o seu controle nos alimentos.

Glicídios redutores em glicose
Realizou-se a determinação de glicídios redutores segundo o método Lane-Eynon, descrito pelo Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/RS e Laboratório de Produtos de Origem Animal/SLAV (3). Este método tem por objetivo determinar açúcares redutores e não redutores por titulometria de oxidação.
Pipetaram-se 10 mL da amostra homogeneizada para balão volumétrico de
250 mL. Adicionaram-se 5 mL de solução de ferrocianeto de potássio a 15% e 5 mL
de acetato de zinco a 30% às amostras. Agitou-se e completou-se o volume do balão
com água. Deixou-se sedimentar por cerca de 15 minutos e filtrou-se em papel de
filtro, recebendo o filtrado no erlenmeyer Transferiu-se o filtrado obtido para uma
bureta de 25 mL. Pipetou-se volumetricamente para um erlenmeyer 5 mL de solução
Fehling A e 5 mL de solução Fehling B e adicionou-se 40 mL de água. Aqueceu-se até
a ebulição e gotejou-se a solução da amostra até que o líquido sobrenadante ficasse
levemente azulado. Manteve-se a ebulição e adicionou-se uma gota de azul de metileno a 1%. Continuou-se a titulação até a viragem da cor para vermelho-tijolo.
Açúcares redutores em glicose (g) =
Onde T= título da solução de Fehling;
v= volume de amostra gasto na titulação, em mL;
m= massa da amostra em gramas.
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pH

A média encontrada para o pH do leite de coco babaçu foi de 7,08 (Tabela 1),
o que caracteriza uma substância levemente básica. Essa basicidade contribui para
proliferação de bactérias e fungos e diminui a vida de prateleira do leite.
Estudos feitos com o leite de coco da baía (cocos nucifera L.) mostra que a redução do pH é um eficiente método de controle (4) e acompanhado de esterilização,
evita a proliferação de bactérias e fungos no leite (5). Uma solução para melhorar a
conservação e prolongar o tempo de prateleira do leite de coco babaçu seria reduzir
o pH do leite para faixa ácida (4,20 – 4,40), com o emprego de distintos ácidos (cítrico,
málico, láctico, fosfórico e tartárico) e submete-lo ao processo de pasteurização (6)
Tabela 1. Densidade Aparente da Farinha da Amêndoa (FA):
pH

Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

Média

7,08

7,08

7,07

7,08 ± 0,01*

*Média ± Desvio Padrão das amostras.

Densidade
A densidade do leite depende do teor de gordura e da quantidade de água que
ele apresenta. Um leite com baixo teor em gordura apresenta maior densidade, já o
leite com altos índices de gordura apresenta menor densidade. Quanto maior for a
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quantidade de água no leite, menor será a sua densidade, pois esta se aproximará ao
valor da densidade da água.
A média da densidade encontrada no leite de coco babaçu foi de 1,08 g.mL-1
(Tabela 2), valor razoável comparado ao leite de coco da baía (cocos nucifera L.) que
apresenta densidade de 1,01 g.mL-1 , em média.
Os valores das densidades dos dois tipos de leite de coco estão próximos aos
valores da densidade da água. Isto significa que a quantidade de água presente na
amostra é considerável. Outro fator relacionado ao valor da densidade do leite de
coco babaçu é o fato de o mesmo possuir altos índices de gordura e consequentemente uma menor densidade em relação aos leites com baixo teor de gordura.
Tabela 2. Densidade Aparente do Leite de Coco Babaçu:
Densidade a

Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

Média

1,07

1,07

1,09

1,08 ± 0,01*

*Média ± Desvio Padrão das amostras; a Densidade Aparente (g.mL-1).

Glicídios redutores em glicose e glicídios não redutores em sacarose
Os glicídios, também chamados de carboidratos, atuam nos seres vivos como
fonte de energia e através de sua determinação é possível estabelecer o valor nutritivo dos componentes digeríveis e determinar o enquadramento nos padrões de
alimentos. Em alguns produtos exercem função de conservantes, dependendo de
sua concentração. O carboidrato característico do leite é a lactose, um dissacarídeo
constituído por galactose e glicose. Pode-se reduzir este açúcar com o reagente de
Fehling. Para o leite de coco babaçu, o valor encontrado na determinação de açúcares redutores e não redutores são mostradas na tabela 3.

7,08, o leite de coco babaçu demonstrou características que tornam viável a sua industrialização e armazenamento. A quantidade de açúcares é razoável e não apresenta qualquer tipo de risco à saúde da população. Todas estas características apontam para o potencial tecnológico do leite de coco babaçu e na possível elaboração de
subprodutos que poderão ser inseridos na alimentação humana.
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Tabela 3. Glicídios redutores e não redutores:
Média
24,0% ± 0,05
14,0% ± 0,05

Glicídios redutores em glicose
Glicídios não redutores em sacarose

CONCLUSÃO
O leite de coco babaçu apresenta um elevado potencial, podendo ser adicionado ao cotidiano alimentar da população brasileira na forma de subprodutos como
iogurtes, doces e biscoitos. Essa industrialização gerará renda e ascensão social nordestina, privilegiada pela abundância do fruto.
O leite de Coco Babaçu apresentou propriedades semelhantes ao leite de coco
da baia, produto altamente comercializado no país. Com densidade 1,08g.ml-1 e pH
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo a caracterização geral da gordura presente no

leite de coco babaçu, bem como a produção de três formulações de brigadeiro, um

a base de leite de coco baia e dois a base de leite de coco babaçu. Com a finalidade

de um estudo mais aprofundado sobre a caracterização da gordura do leite de coco
babaçu, foram realizadas análises de acidez, índice de peróxido, grau brix e ponto

de fusão, além da analise extra de densidade. Todas as análises foram realizadas de

acordo com as Normas Analíticas para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz.
Os resultados mostraram resultados favoráveis quanto à estabilidade oxidativa e ao

uso da gordura. Após a caracterização da gordura, foram produzidas três formulações de brigadeiro utilizando leite de coco baia e leite de coco babaçu. Além disso,

foram feitas as analises de proteínas, umidade, cinzas, lipídios e carboidratos. Todas
as análises, com exceção da analise de proteínas, foram feitas conforme as Normas

Analíticas para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz. Os resultados obtidos
para as formulações de brigadeiro mostraram-se favoráveis para a produção do mes-

mo com adição do leite de coco babaçu. Apesar de apresentar maior teor de umidade, o brigadeiro mostrou-se um alimento de maior qualidade por sua maior fonte de
minerais e de elementos energéticos.

Palavras-chave: Extrato Hidrossolúvel; Brigadeiros; Analise Sensorial.
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Tabela 1: Caracterização Físico-Química da Gordura do Leite do Coco Babaçu.

INTRODUÇÃO
Babaçu é o nome genérico dado às palmeiras oleaginosas pertencentes à família Palmae e integrantes dos gêneros Orbignya e Attalea (ALBIERO, 2007).
Segundo Soler et al. (2007), dentre os produtos obtidos a partir da extração do
coco babaçu, o leite é um subproduto do fruto que vem destacando-se na culinária
local com reconhecimento regional; no entanto, estudos como os realizados sobre o
coco da Bahia (Cocos nucifera L.) são quase inexistentes. A gordura é um dos constituintes majoritários e de grande importância no leite de coco babaçu, mas existem
poucos estudos quanto à caracterização dessas gorduras. Sabe-se ainda que o teor de
gordura presente seja de aproximadamente 20%, composta de ácidos graxos saturados de cadeia média, sendo o principal deles o ácido láurico.
Este trabalho estudou as propriedades de maior importância da gordura do
leite de coco babaçu, além da produção de três formulações de brigadeiro, utilizando
leite de coco baia e leite de coco babaçu, fazendo ainda a avaliação físico-química,
analise microbiológica e analise sensorial desses brigadeiros para compará-los.

METODOLOGIA
Obtenção do extrato hidrossolúvel (leite do coco) Conforme procedimento
descrito por Carneiro (2014). Caracterização da gordura do leite do coco babaçu
As análises foram realizadas de acordo com as Normas Analíticas para análise
de alimentos do Instituto Adolfo Lutz (2008), as propriedades físico-químicas que foram realizadas são: acidez, índice de peróxido, grau brix, ponto de fusão e densidade.
Produção dos brigadeiros
Foram desenvolvidas três formulações para os brigadeiros. As formulações produzidas continham 10% de leite de coco baia (FP), 15% de leite de coco babaçu (F1) e
20% de leite de coco babaçu (F2), e foram produzidas no Laboratório de Pesquisa do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), de acordo
com receita indicada por um fabricante de leite de coco da baía (SOCOCO, 2014).
Analise dos brigadeiros
Foi realizada avaliação microbiológica, sensorial e físico-química dos brigadeiros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da Gordura do Leite do Coco Babaçu
Os resultados das avaliações físico-químicas das propriedades da gordura do
leite de coco babaçu estão apresentados na Tabela 1.
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Determinação
Acidez (% ácido oleico)
Índice de Peróxido
Grau Brix (%)
Ponto de Fusão (°C)
Densidade a 25°C (g/ml)

Valor médio
0,003 ± 0,001
0,618 ± 0,013
37,66 ± 0,577
28
0,915 ± 0,001

A gordura do leite de coco babaçu apresentou uma média de 0,003 para índice
de acidez, valor relativamente baixo e que se encontra dentro do limite fixado pela
legislação que é de 0,3 g de ácido oléico/100g. Assim, observa-se que os índices de
acidez da gordura de coco babaçu apresentaram resultado positivo, indicando bom
estado conservação dessa gordura (BRASIL, 1999).
Pela legislação brasileira, o índice de peróxido não pode ser superior a 10 meq/
Kg para os óleos vegetais comerciais. O índice de peróxido encontrado na gordura de
coco babaçu teve uma média de 0,618 meq peróxido/kg, valor muito baixo e dentro do limite fixado pela legislação, portanto amostra analisada foi classificada como
adequada para o consumo (BRASIL, 1999).
A amostra apresentou média de 37, 66 °Bx, ponto de fusão de 28 °C e densidade de 0,915.
Analise Microbiológica dos Brigadeiros
De acordo com as análises, não foi indicada a presença de contaminação para
os microrganismos pesquisados, estando todas as amostras dentro do padrão exigido para produtos similares na RDC nº 12, a qual determina os padrões microbiológicos para alimentos.
Avaliação sensorial dos brigadeiros
Os resultados obtidos através da aplicação do teste de comparação múltipla e
posterior analise de variância evidenciaram que as duas amostras de brigadeiro com
leite de coco babaçu (F1 e F2) diferem significativamente (p<0,05) da amostra de
brigadeiro produzido com leite de coco baia (FP) com relação ao sabor, sendo que a
amostra com 15% de leite de coco babaçu diferiu em maior grau.
Tabela 2. Média das notas e diferença mínima significativa obtidas para o requisito sabor.
Formulações
Formulação Padrão
(FP) Formulação 1 (F1)
Formulação 2
(F2) DMS

Sabor
3,25
4,43
4,08
0,40
DMS: Diferença minima significativa.
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Apos a comparação das médias e aplicação do teste de Dunett, tabela 2, os
resultados mostraram que dentre as duas amostras de brigadeiro com leite de coco
babaçu (F1 e F2) a amostra com 15% de leite de coco babaçu (F2) foi considerada
pelos julgadores como pior que a amostra padrão (FP) em relação ao sabor enquanto
que a amostra que continha 20% (F2) foi considerada melhor que a amostra padrão
(FP), sendo portanto a amostra preferida dentre as três.

Os compostos mais abrangentes nas três formulações de brigadeiro foram os
lipídios e os carboidratos. É o possível observar que as formulações F1 e F2 apresentaram um maior percentual de lipídios, com valores de 26,01% e 27,57%, enquanto
que a formulação FP apresentou valor mais baixo, de 25,08%. A formulação padrão
(FP) apresentou um percentual de 29,64% de carboidratos enquanto que as formulações F2 e F3 apresentaram valores mais baixos de 24,95% e 20,57%.

Avaliação físico-química
Os resultados das análises físico-químicas realizadas nas três formulações de
brigadeiro estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3: Caracterização Físico-Química das formulações do brigadeiro com leite
de coco bahia (FP) e do brigadeiro com leite de coco babaçu (F1 e F2).
FP

F1

F2

Determinação

Valor médio

Valor médio

Valor médio

Umidade (%)
Cinzas (%)

24,5 ± 0,707
1,74 ± 0,340

26,03 ± 0,708
1,82± 0,077

27,5 ± 0,707
1,79 ± 0,085

Proteínas (%)

19,04± 1,00

21,19± 0,516

22,57 ± 0,083

Lípidios (%)

25,08± 0,749

26,01± 0,954

27,57 ± 0,083

Carboidratos (%)

29.64 ± 0,000

24.95 ± 0,000

20,57 ± 0,000

420,44

420,65

420,69

Valor Calórico (Kcal ∕ 100 g)

Comparando-se os resultados obtidos de umidade, observamos que o brigadeiro produzido com leite de coco bahia (FP) obteve um percentual de 24,5% enquanto que os brigadeiro produzidos com leite de coco babaçu ( F1 e F2) apresentaram um parâmetro mais alto de 26,03% e 27,5% respectivamente, o que vem a ser um
ponto negativo na produção do brigadeiro utilizando leite de coco babaçu, uma vez
que um teor de umidade mais baixo indica uma melhor preservação desse alimento,
já que a umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e
composição, e pode afetar as características físicas, químicas e sensoriais do produto.
Para os valores obtidos de cinzas, os resultados favorecem a utilização do leite
de coco babaçu na produção de brigadeiro, sendo que as formulações produzidas
com leite de coco babaçu( F1 e F2) obtiveram um percentual mais alto de resíduo
inorgânico, com uma média 1,82% e 1,79%, o que indica uma maior quantidade de
minerais nessas formulações, enquanto que no brigadeiro produzido com leite de
coco bahia (FP) a media para cinzas foi a menor de 1,74%. Nas analises realizadas
nas três formulações de brigadeiro foram encontrados valores significativos de proteínas, uma vez que a formulação com leite de coco baia apresentou um teor de 19,
04% e as formulações com leite de coco babaçu apresentaram valores ainda mais
altos de 21,19% e 22,57%.
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CONCLUSÃO
Os resultados das analises realizadas mostra resultados favoráveis quanto à
estabilidade oxidativa e ao uso dessa gordura.
Apesar de maior teor de umidade, os brigadeiros produzidos com leite de
coco babaçu mostram maior qualidade, pois possuem um maior teor de minerais,
maior teor de proteínas e lipídios, tornando esse produto um alimento energético e
fonte de nutrientes indispensáveis para quem o consumir.
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RESUMO
Com o objetivo de avaliar a ação de argila esmectita, oriunda da cidade de
Presidente Dutra-MA, empregada como adsorvente na clarificação do óleo de babaçu, realizou-se a ativação do material utilizando o H2SO4 numa concentração de
3 mol.L-1. As propriedades estruturais do material, antes e depois da ativação, foram
determinadas pela técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada
de Fourier, revelando que houve uma considerável modificação. Essa modificação
foi fator determinante para o aumento da capacidade de adsorção da argila. Isso significa que houve desenvolvimento de um material com boa capacidade clarificante,
devido ao aumento da porosidade e acidez superficial. Os resultados da caracterização do óleo de babaçu revelaram que houve uma diminuição dos parâmetros avaliados (índice de acidez, saponificação e iodo), sendo que o óleo clarificado com argila
ativada apresentou melhores resultados, demonstrando a eficiência da ativação.
Palavras-chave: Esmectita; Óleo de babaçu; Clarificação.

INTRODUÇÃO
O processo de clarificação, realizado com o uso de terras clarificantes, é uma
das etapas mais importantes para o refino dos óleos vegetais. Essa etapa não está
associada somente com os aspectos estéticos de coloração, mas também com a retirada de impurezas que possam estar presentes mesmo depois da degomagem, neutralização e lavagem (BARAÚNA, 2006; MORETTO e FETT, 1998).
O uso de argila no descoramento de óleo vegetal está baseado na capacidade
de adsorção desse material. Tal capacidade de funcionar como adsorvente, está re80
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lacionada com características físico-químicas e estruturais, como a acidez e a área
superficial (FIGUEIREDO, 2010). Além disso, é importante considerar fatores relacionados com o custo e abundância. Nesse sentido, o Brasil se destaca por ser o detentor das maiores reservas de argilominerais do mundo (LUZ e LINS, 2005).

ra de cerca de 60 °C por 15 minutos (para remoção de umidade). Em seguida a temperatura foi elevada até 100 °C e adicionou-se 0,4036 g de argila (considerando uma
razão argila/óleo de 0,8% m/m). A mistura permaneceu sob agitação por 30 minutos.
Após esse período, a argila foi separada do óleo por centrifugação, e o óleo filtrado.

O objetivo deste estudo é o de discutir os diferentes parâmetros envolvidos na utilização de argila maranhense para a clarificação do óleo de babaçu, contribuindo para
a possibilidade de aproveitamento de um material abundante no estado do Maranhão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

METODOLOGIA
O local de coleta, bem como os parâmetros utilizados na ativação e clarificação do óleo, foram definidos tendo como referência os trabalhos de Figueiredo
(2010) e Silva (2014).
Coleta e preparo da argila
O material foi coletado na cidade de Presidente Dutra-MA e realizou-se limpeza manual para retirada de impurezas. Em seguida, o material foi moído, peneirado
(25 a 75 µm) e lavado com água destilada. Após a lavagem, a argila foi seca a 110 ºC
por 24 h e armazenada em frascos de plástico para ser analisada posteriormente.
Num kitassato misturou-se 50,0045 g de argila com 500 mL da solução de
ácido sulfúrico 3 mol.L-1. Iniciou-se a agitação por um período de 6 h mantendo-se
temperatura constante de cerca 90 ºC. Após esse processo a suspensão foi filtrada a
vácuo e a argila foi lavada com água destilada até que a condutividade da água de
lavagem permanecesse constante. Em seguida o material foi seco em estufa por 48h
a uma temperatura de 105 ºC.

A argila do tipo esmectita é a mais utilizada no branqueamento de óleos vegetais devido ao fato de possuir uma elevada área e acidez superficial (BARAÚNA, 2006).
Para a ativação química de argila emprega-se um ácido inorgânico forte, geralmente o ácido sulfúrico ou clorídrico. Neste trabalho utilizou-se o H2SO4, numa
concentração de 3 mol.L-1, uma vez que estudos como o de Komadel (2016) demonstram maior eficiência desse ácido no ataque e modificação da estrutura cristalina.
Os cátions de metais são trocados pelos íons H3O+ oriundos do ácido, resultando num aumento da acidez superficial, o que influenciará diretamente na capacidade da argila ser usada como adsorvente (BARAÚNA, 2006).
Diversos parâmetros físico-químicos são determinantes para que a ativação
apresente um resultado satisfatório. Dentre esses fatores os três mais importantes
são o tipo e a concentração do ácido, o tempo e a temperatura.
As Figuras 1 e 2 apresentam o espectro de infravermelho para a argila no seu
estado natural e após a ativação. Onde pode ser observado uma grande diferença
entre ambos.

Espectroscopia de Infravermelho
Utilizou-se a técnica do disco prensado, que usa brometo de potássio seco e
pulverizado para obter os espectros de infravermelho das argilas in natura e ativada.
A análise foi feita em KBr num espectrômetro Shimadzu, modelo IR-Prestige, com
transformada de Fourier.
Caracterização do óleo de babaçu
As análises de caracterização do óleo foram realizadas de acordo com o descrito em Moretto e Fett (1998) e Instituto Adolfo Lutz (2008). Os parâmetros medidos
foram o índice de acidez (IA), índice de iodo (IO) e o índice de saponificação (IS).
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Figura 1 - Espectro de Infravermelho da Figura 2 - Espectro de Infravermelho da
argila in natura.
argila ativada.

Pesou-se 50,0 g de óleo que foi colocado num balão de fundo chato de 500 mL.
Utilizando um agitador magnético, o óleo foi agitado e aquecido até uma temperatu-

O estiramento na faixa de 3626 cm-1 corresponde aos grupos O-H que estão
coordenados aos cátions Al3+ das estruturas octaédricas (KOOLI, et al. 2015). As bandas entre 3420 e 1630 cm-1 também estão relacionadas aos grupos hidroxilas oriundos do alongamento de moléculas de água presentes na superfície da argila (KOOLI,
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Ensaios de clarificação

et al. 2015; SILVA, 2014). Como pode ser observado, após o contato da argila com o
ácido, ocorreu a remoção total desses grupos.
A vibração na faixa de 524 cm-1 corresponde às ligações Al-O-Si (KOMADEL,
2016). A ausência dessa vibração, no espectro da argila ativada, indica que ocorreu
uma considerável dissolução dos íons Al3+ das estruturas octaédricas. Essa dissolução é importante para o processo de ativação, pois promove uma expansão da região
onde a adsorção irá ocorrer.
As bandas localizadas na faixa entre 793 e 1040 cm-1 são características dos
grupos Si-O (LIRA JÚNIOR, et al. 2016; ZACARONI, et al. 2015). A banda de 800 cm-1
evidencia a presença de quartzo e grupos silicatos, que são comuns no grupo das
esmectitas (BARAÚNA, 2006; ZACARONI, et al. 2015).
É importante destacar que houve uma intensa diminuição da tonalidade escura que o óleo apresentava após a sua extração. Esse é um fator de grande importância para a indústria beneficiadora.
Os resultados apresentados na Tabela 1 demonstram que houve uma diminuição considerável no IA das amostras de óleo, passando de 1,49 mgKOH/g no óleo
bruto para 1,10 mgKOH/g no óleo clarificado com argila ativada. É importante destacar que a argila utilizada no descoramento apresentava características ácidas, principalmente pela presença de grupos silanóis (Si-O) característicos das esmectitas.
Tabela 1 - Resultado* da caracterização do óleo de babaçu.
Amostra
OIN
OCAIN
OCAA

Índice de Acidez
(mgKOH/g)

Índice de Iodo
(Wijs)

1,49 ± 0,13
1,13 ± 0,05
1,10 ± 0,06

24,8 ± 0,34
24,4 ± 0,04
23,3 ± 0,03

Índice de Saponificação
(nº mg/gamostra)
370,2 ± 0,05
349,0 ± 0,34
337,4 ± 0,02

*média das triplicatas e desvio padrão; OIN: óleo in natura; OCAIN: óleo clarificado com argila in
natura; OCAA: óleo clarificado com argila ativada.

Essa diminuição do IA pode ser justificada por dois fatores. Primeiramente
têm-se o fato de que as moléculas mais polares, ou que possam ser facilmente polarizáveis, são mais facilmente adsorvidas na superfície do material (BARAÚNA, 2006).
Dessa forma, destaca-se que as moléculas de ácidos graxos são bastante polares e
ocupam mais facilmente a superfície do adsorvente.
Em segundo lugar é preciso perceber que houve uma diminuição considerável
também do IS, passando de 370,2 mg/g no óleo bruto para 337,4 mg/g no óleo clarificado com argila ativada. Isso é um indicativo de que os sabões, que são substâncias
de caráter básico, foram adsorvidos e atuaram neutralizando os resíduos de ácido
proveniente da ativação.
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CONCLUSÃO
O emprego da argila esmectita na clarificação do óleo de babaçu é um processo necessário para o melhoramento das propriedades físico-químicas do óleo de babaçu. A caracterização do material pela técnica de espectroscopia de infravermelho
demonstrou que houve uma evidente modificação do material, melhorando o seu
desempenho na remoção de impurezas.
Contudo é importante destacar a necessidade de que seja feito estudos com
o objetivo de determinar a composição minerológica da argila utilizada, bem como
estudos de cinética de adsorção e estabilidade química do óleo.
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RESUMO
O uso do GeoGebra facilita a compreensão e visualização de conceitos de Álgebra Linear (disciplina obrigatória em cursos superiores da área de exatas). Uma
vez que se trabalha com vetores, ele nos permite observar de forma dinâmica as
transformações no espaço tridimensional de um ponto de vista geométrico, que algebricamente poderíamos ter mais dificuldade. Embora se trate de conceitos de nível superior, acredita-se que não se tenha dificuldade na compreensão destes, uma
vez que não haverá aprofundamento nos conceitos. O objetivo deste projeto foi a
apresentação de conceitos básicos da Álgebra Linear ainda no ensino médio, utilizando como ferramenta de ensino o software GeoGebra. Para isso, realizou-se um
estudo prévio de vetores, uma vez que o campo de estudo da Álgebra Linear são os
espaços vetoriais e as propriedades das operações de adição entre vetores e multiplicação por escalar neles definidos. A metodologia neste trabalho se dá através do
estudo prévio de conceitos da geometria plana e vetorial, por meio de livros e sites.
Após esse estudo prévio, passa-se a utilizar o GeoGebra para dar um feedback, esse é
um momento de suma importância, pois é aí que o aluno começa a aprender a manipular o software. A dinamicidade do GeoGebra nos permite trabalhar tanto a parte
geométrica quanto a algébrica. Desta forma, os conceitos se tornam mais acessíveis.
Palavras-chave: Espaços Vetoriais; Software; Ensino Básico.

INTRODUÇÃO
No ensino médio são estudados conteúdos como: Matrizes, Determinates e
Sistemas de Equações Lineares, além do que já fora visto em Física sobre vetores.
Acreditamos que essa base conceitual possibilita a introdução dos conceitos iniciais
da Álgebra Linear (adição de vetores, multiplicação de vetor por escalar, dependência e independência linear, base, mudança de base e transformação linear), fazendo
com que o aluno consiga ver que a Matemática se estende muito além dos assuntos
da base curricular do ensino médio.
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No intuito de minimizar os problemas comuns no ensino da Matemática, este
projeto utiliza o GeoGebra como ferramenta de aprendizagem, pois ele conta com
uma grande diversidade de funções, além de ser de fácil manipulação.

METODOLOGIA
A metodologia empregada neste projeto deu-se inicialmente pelo estudo prévio dos tópicos de geometria plana, e conteúdos da geometria analítica vetorial (vetores, adição de vetores, multiplicação por escalar, dependência e independência
linear, produto vetorial e produto escalar). Após o estudo desses tópicos, partimos
para uma introdução dos conteúdos iniciais da álgebra linear (espaço vetorial, subespaço vetorial, bases e transformação linear) através da leitura de livros, e encontros presenciais entre aluno e professor, para esclarecimento dos tópicos propostos
com o auxílio do GeoGebra. Ao mesmo tempo, o software foi apresentado e manipulado pelo aluno durante esses estudos, tanto para comprovar a teoria, como para
resolução de exercícios. Web sites também foram usados como recurso didático.
A cada novo conteúdo estudado, nos encontros semanais dedicados ao projeto, o professor, com o auxílio do GeoGebra, mostrava o que dizia a teoria existente
nos materiais.

Figura 1: Janela do GeoGebra.
O GeoGebra é um software de Matemática que reúne geometria, álgebra e cálculo. Seu autor é o professor Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburgo na
Áustria. Por outro lado, o GeoGebra é um sistema de geometria dinâmica e permite
realizar construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, secções, cônicas,
como funções que podem ser modificadas dinamicamente (SÁ, 2010).
No Estudo sobre vetores, o software GeoGebra é uma ferramenta de grande
ajuda, pois, além de tornar possível a comprovação das propriedades, podemos também visualizar demonstrações de proposições (como as de Dependência e Independência Linear), que sem o auxílio do software, se tornariam de difícil compreensão.
Como é o exemplo de muitos livros que trazem uma quantidade relativamente
grande de conceitos e propriedades de forma resumida, e que muitas vezes não conseguimos aprender tudo claramente. Isso se dá pela quantidade de informações que
temos de absorver simplesmente através da leitura, e da nossa própria imaginação.
Com o GeoGebra, podemos criar esse espaço e visualizar onde os objetos estão localizados, como se comportam e interagem entre si, através de sua dinamicidade, e a partir dessas observações, tirar nossas próprias conclusões, e perceber de que
maneira as propriedades estudadas se aplicam ao que vimos.
Reconhece-se que a Matemática não é uma ciência parada no tempo, com o
uso do software GeoGebra, dentro do contexto da Álgebra Linear. Desta forma, segue-se a sequência: manipular o software GeoGebra, operar com vetores usando o
GeoGebra, entender o que acontece quando operamos vetores, apresentar conceitos
novos de Matemática.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao fazer o estudo dos conceitos introdutórios da Geometria Analítica (pré-requisito para Álgebra Linear) o GeoGebra foi uma importante ferramenta, pois permitiu ao aluno uma melhor percepção das transformações no espaço (inicialmente no
plano). Ao falar, por exemplo, da soma vetorial, conseguimos utilizá-lo para ilustrar
a regra do paralelogramo.

Figura 2: Regra do paralelogramo para soma de vetores.
No estudo de dependência e independência linear, utilizamos o GeoGebra
para visualizar quando um par de vetores é paralelo a uma mesma reta, identificando assim que esta sequência é Linearmente Dependente (LD) ou Linearmente Independentes (LI), caso contrário, como mostra a Figura 3 apresentada abaixo.

Figura 3:
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são LI, assim como

e

.

Já em V3 (espaço vetorial de dimensão 3), temos que uma sequência
de vetores é LI se, e somente se, nenhum dos vetores é combinação linear
dos outros dois. Geometricamente isto quer dizer que não existe um único plano que
contenha os três vetores simultaneamente, isto é, não são coplanares.

Na Figura 6 os vetores
e
são rotacionados, gerando os vetores
e
, que
e
pela transformação
. O vetor
é o vetor resultante da soma
são as imagens de
e , cuja imagem, pela transformação
, é o vetor
. A partir disso podemos perde
+ )=
+
, ou seja, o vetor
pode ser descrito tanto como
ceber que
pela transformação
, como pela soma das imagens dos vetores
e .
imagem de

CONCLUSÃO

Figura 4: Sequência de vetores LI.
A partir daí podemos chegar ao conceito de base vetorial (uma base de um espaço vetorial E é um conjunto B ⊂ E linearmente independente que gera E).Utilizando o campo de entrada do GeoGebra podemos inserir os vetores por meio de suas
coordenadas (poderia ser feito também criando pontos na janela de visualização),
visualizando dessa maneira que a quádrupla
é LD, dado que a trié LI. Abaixo temos essa esta visualização apresentada na Figura 5:
pla

Ao excluir da sala de aula o computador como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem, o professor corre o risco de que suas aulas se tornem desmotivantes. Ao passo que no mundo contemporâneo o computador se tornou indispensável na vida dos jovens. Fora que, cotidianamente, o mundo tecnológico nos traz
inovações e atualizações constantes de aplicativos. Nesse aspecto, o GeoGebra se
mostra um aliado poderoso, pois sua interface é parecida com as plataformas líderes
de mercado, proporcionando ao aluno uma facilidade no seu manuseio. Assim, a Álgebra Linear, por se tratar de uma área da Matemática com vastas aplicações, aparece para o aluno como um mundo novo dentro da Matemática, que esperamos atrair
seu interesse para que este prossiga seus estudos na área das exatas.
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Figura 5: Vetor

isto é,

Neste caso temos o vetor

na base
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.

como combinação linear dos vetores
.

,

Ao tratar-se de transformação linear, o GeoGebra auxiliou na ilustração
em torno da origem em
:
geométrica, por exemplo, a rotação de ângulo

SÁ, Ilydio Pereira de. Primeiros Passos Com oSoftware Livre: Introdução ao GeoGebra. Apostila. Curso de Matematica. Centro Universitário daSerra dos Órgãos – UNIFESO.Teresópolis, RJ. Março,2010.
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pp.AA-BB, 2012.
Software GeoGebra. Disponível em: <https://www.geogebra.org/>, Acesso em
28/04/2016.

Figura 6: Rotação de
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RESUMO
Estudo da arte elaborada a partir de materiais reutilizáveis. Fundamentado
na história da arte e nas vivências de artistas plásticos que experimentaram novos
materiais. O assunto é articulado com os aspectos criativos e compositivos com as
temáticas contemporâneas de preservação ambiental eco sustentável. Os materiais
reutilizáveis que podem ser utilizados na confecção alternativa de peças artísticas,
artesanais como forma de preservar o meio ambiente. Possibilitam os processos
de criação voltados para as artes visuais, em especial, artes plásticas. No contexto
atual, prevalece uma grande quantidade de embalagem de produtos industrializados, são garrafas pet, tampinhas, canudos, latinhas de refrigerante, copos descartáveis, tecidos e outros que podem ser reaproveitados na transformação de objetos
descartáveis em obras de arte. O objetivo principal foi estudar as possiblidades de
reutilização de materiais alternativos na produção artística. A metodologia partiu de
pesquisa bibliográfica por meio de sites e textos (livros e periódicos) sobre a temática
do material reutilizável na arte, seguida de observação e relato de experimentações
vivenciadas no próprio campus. As principais atividades foram oficina de produção
de objetos artísticos, oficina de elaboração de objetos sonoros, a partir de materiais
reutilizáveis. Apesar de não ocorrer a realização de oficina prevista formalmente no
projeto envolvendo a criação de objetos artísticos contemporâneos, essa prática foi
aplicada de modo curricular em turma do Ensino Médio. O resultado foi a exposição
para toda comunidade do campus. O alcance da pesquisa está em torno da aprendizagem e apreciação da obra de arte. É importante estimular a formação dos alunos
nos aspectos estéticos, sensíveis do fazer artístico. Em segundo lugar, trabalhar com
materiais reutilizáveis é estimulante na criativa seleção e transformações de sucata
em obras de arte. O resultado é um novo referencial teórico para novas pesquisas.
Palavras-chave: arte; meio-ambiente, experimentação; peças.
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INTRODUÇÃO
A utilização de materiais reutilizáveis vem sendo muito enfatizada por conta
da condição do nosso planeta nos dias atuais. Mesmo com a essa atenção voltada
para essa causa, ainda é pouco o interesse por parte de todos no sentido de preservação do ambiente.
É um tema bastante pertinente e que não poderia ficar de fora da arte. Neste processo, é importante se destacar o papel do artista que desde o modernismo
vem experimentando novos materiais no sentido de inovar seu processo criativo. Na
contemporaneidade, por causa da maior variedade de recursos e materiais, as possibilidades são maiores. Dentre os artistas pode-se cita Arthur Bispo do Rosário que
utilizou uma gama de objetos cotidianos (GARCEZ, 2004. P. 146).
Os materiais de Bispo do Rosário apesar de não serem industrializados, ilustra
a apropriação do artista diante de sucatas juntadas no cotidiano.
Também Cildo Meireles, na década de 70 buscou desenvolver sua arte por
meio da apropriação de objetos reutilizados como notas de dinheiro, caixa de fósforos visando uma intenção política de suas obras (BATTISTONE FILHO, 2005, p.110).
Pode ser citado ainda Vick Muniz com a utilização de materiais orgânicos e
industrializados na arte como café, açúcar e insetos.
A origem dessa forma de utilizar a arte pelo modo de apropriação, montagem
e ressignificação pode ser ilustrada no Cubismo e mais propriamente no Dadaísmo,
na obra de Marcel Duchamp, como mostra (BATTISTONE, 2005 P. 111) e resume-se
numa arte conceitual partindo dos read made, que consiste na proposição de um
objeto cotidiano inserido num contexto de obra de arte. O read mad retira o processo
tradicional de criação da obra em que o artista faz as telas, com o assunto e forma
que elabora, e dar margem a simples escolha e seleção de objetos industriais. Um
exemplo clássico no Dadaísmo é a peça chamada a Fonte, que é um urinou. Com a
arte Moderna, a arte é descolocada para uma nova orientação, em que o artista propõe novo espaço e intenção para arte.
O sentido que os materiais industrializados ganharam com a Pop Arte, em
grande parte, evidenciou uma crítica mais latente aos meios publicitários e das estrelas da mídia televisual. Garrafas de guaranás, latas de sopas, tampas, embalagens
e outros materiais tiveram grande repercussão nessa arte dita popular.
Ao mesmo tempo, dada a maior poluição do ambiente nas cidades, ocorrem
discussões sobre a importância de preservação ambiental, que vem se desenvolvendo no final do século XXI.
A reutilização de materiais está relacionada com várias produções, dentre elas,
a elaboração de objetos de decoração, peças utilitárias e também a própria arte para
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ser vista e apreciada. Então intitula-se “eco arte” como aquela que procura fazer uso
de novos materiais visando a criação e a reflexão do conceito ecológico.
O objetivo geral é estudar as possibilidades da utilização de materiais alternativos na elaboração e criação de peças de cunho artístico.
Objetivos específicos:
•

Investigar na história da arte moderna e contemporânea exemplos de artísticas e movimentos que empregaram os materiais reutilizáveis na elaboração de obras de arte;

•

Elaborar objetos e peças artísticas a partir de materiais reutilizáveis;

•

Discutir sobre a importância da preservação ambiental.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica por meio de sites e textos (livros e periódicos) que tratem da temática do material reutilizável na arte.
Após a coleta de dados, vem a parte das experimentações com a elaboração
de peças e objetos artísticos. Estava previsto a pesquisa de novos objetos, o que não
ocorreu de modo mais direcionado. A não ser em oficina realizada dentro da proposta de sala de aula na turma de ADM do Ensino Médio. Neste contexto, os alunos
tiveram de fato um momento de fundamentação teórica a partir do modernismo e
passando pela arte contemporânea. Houve oficina de arte e na sequencia o professor
de Arte do campus deu orientação para a alternativa de reutilização de materiais.
Por conseguinte, com a reflexão e a prática, experimentação, exposição e divulgação desse processo gerou um objeto significativo para estudo e observação para
esse projeto, resultando ainda de um referencial teórico na perspectiva de utilização
no ensino e aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Podem ser citadas várias atividades no campus em que resultou que contribui
para evidenciar a experiência do campus Bacabal em torno dos materiais reutilizáveis direcionados para a arte:
1. Oficina de produção de objetos sonoros – Essa experiência ocorreu pelo
menos em duas turmas do Ensino Médio no ano de 2013 e 2014 na turma
do EJA. Foi uma atividades desenvolvida dentro do currículo de arte, no
terceiro módulo. Os alunos primeiro observaram a possiblidade de reutili95

zação de instrumentos sonoros e musicais e depois foi sugerido pesquisa
de outras possiblidades em site da internet;
2. Produção de árvore de natal - atividade interdisciplinar com a disciplina
Matemática, em que foi realizada a elaboração de árvore de Natal, partindo tão somente de materiais reutilizáveis. Como garrafa pet e latinhas.
Essa experiência possibilitou a elaboração de layout e montagem da peça
exposta na entrada do campus;
3. Olímpiada de ciência – Deve ser notada que apenas uma atividades (desafio) de arte foi proposta. Consistiu em desafiar, numa das provas, as esquipes a fazem uma obra de arte que foram avaliadas por um corpo de jurados do próprio campus. Um dos critérios era apenas a utilização de sucata;
4. Oficina de arte contemporânea – Dentro do módulo de Arte III voltado
pra arte contemporânea foi realizada uma oficina e elaboração de peças
de arte. Os alunos fizeram uma exposição dentro de um projeto cultural
denominado Enconarte. Os trabalhos se revezaram nas categorias: arte
conceitual, instalação e instalação;
5. Outra experiência menor mais importante foi a oficina de escultura de sabão realizada com a turma do Ensino Médio do Meio Ambiente. Os alunos
produziram várias peças com a reutilização de barras de sabão em pedra.
Foi necessário no decorrer de todo o projeto fazer uma separação da produção
a partir dos materiais reutilizáveis com finalidades utilitárias, artesanais dos objetos
de arte propriamente ditos. É um fazer criativo, que apesar de utilizar a reprodução
(Pop Arte, ou a Póvera). Pretende estimular a uma crítica, reflexão, criação e inovação.
Em segundo lugar, a dimensão ecológica que a princípio tem um sentido em
que o fazer artístico reutiliza e aproveita os materiais cotidianos que poluem o meio
ambiente, como as diversas embalagens e objetos de plásticos. Desse modo o alcance é contribuir para preservação do meio ambiente utilizando as ressignficações que
o processo de criação da arte pode trazer.

Fig. 2 - instalação feita com materiais reutinláveis pelos alunos do Ensino Médio.

Fig. 3 - peças de arte conceitual na exposição de arte.

CONCLUSÃO
O alcance da aprendizagem e o desenvolvimento do gosto artístico, por meio
da apreciação da obra de arte tem grande relevância para o aluno do campus. É importante estimular a formação dos alunos nos aspectos estéticos, sensíveis do fazer
artístico. Isso colabora na formação global do educando nos aspectos intuitivos tão
valorizados na contemporaneidade. A dimensão artística demonstrada na prática
por meio de exposição é vital para o aluno vivenciar suas próprias experiências.
Em segundo lugar, trabalhar com materiais reutilizáveis é estimulante na criativa seleção e transformações de sucata em obras de arte. Geralmente a reação do
público é receptiva, por mais que os aspectos do estranhamento (retraimento do espectador) da arte contemporânea sejam requisitados. Nos modos de produção de
arte para além dos métodos e materiais de arte são possíveis. E isso vem ao encontro
dos encaminhamentos da arte produzida atualmente, vista frequentemente nas redes midiáticas.
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RESUMO
A falta de divulgação e visibilidade das obras e de seus autores é uma carac-

terística atual da cultura de Bacabal. Ocasiona este fator o anonimato dos artistas e
também o desconhecimento do publico em geral.

Dessa forma, a fonte e o principal incentivo à reflexão foram os próprios ar-

tistas e suas obras, para então articular-se com alguma fundamentação histórica das
artes plásticas vistas em sala de aula. Esse estudo contribui na maior compreensão
da própria identidade local. A arte é um modo de conhecer, uma percepção de mun-

do, evidenciando em cada época uma tendência peculiar. O valor da arte visual da

localidade é agora posto em destaque, pois em grande parte tem sido colocado em
segundo plano.

Nessa pesquisa pretendeu-se estudar a produção de bens simbólicos regio-

nais nos espaços artísticos. A partir de pesquisa bibliográfico, que, aliás, inexistente
de acordo com a investigação. Em segundo lugar, foi realizada uma observação in
loco. Por meio de uma abordagem explicativa, e com uma amostragem de basica-

mente quatro artistas mais diretamente citados procura-se restringir especificamente na produção de artes plásticas, não levando em conta outras manifestações de
artes visuais, como o vídeo, a pototrafia ou o cinema.

Os artistas bacabalenses, de modo geral, são de fato afeitos aos suportes tradi-

cionais de representação, como a pintura em tela. Porém contendo, por vezes, traços
da arte moderna.

Outra inferência é que também não aparece entre os artistas inclinação para

experiência no campu da arte contemporânea, tal como instalações, arte conceitual,
arte eletrônica etc.

Palavras-chave: Artista; tela, produção; pintura.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção das artes plásticas de Bacabal está ligada as atividades de artistas que apresentam seus trabalhos numa produção autônoma, quase sem apoio das
instituições, com seu próprio atelier (existente em sua própria casa) e quando muito
no espaço da Secretaria de Cultura. Esta constatação deve-se ao pouco investimento
na área, e também na falta de espaços mais específicos para o aprendizado da arte,
como galerias e também Centros Culturais.

A dificuldade de observar diretamente um maior número de artistas com suas
obras fez com que delimitássemos em quatro artistas da cidade, bem conhecidos por
suas obras. Eles realizam predominantemente a pintura em tela com algumas exceções para trabalhos utilizando-se suporte de madeira e escultura.

É sabido, por meio de trabalho anterior (COSTA FILHO, 2012) que estes aspectos vêm somar com as produções de artistas dotadas de uma expressão menos
tradicional. Esta manifestação artística de cunho mais abstrato, ou então de natureza
urbana é mais restrita aos grafismos, que tem ainda pouca expressividade.
Realizou-se essa atividade apenas com quatro artistas, cujos trabalhos serviram com amostragem. Os artistas são: Roberto Lago, Péricles Augusto, Domingo
Morais e Manuel Santos Aguiar (Corró). Outros artistas forma informados pela Secretaria de Cultura, como Nelson Freitas do Nascimento e Albertina Barbosa de Lima
(Neta). Com relação a estes últimos artistas não foi possível o contato, para que pudessem fazer parte desta pesquisa.
O objetivo foi avaliar a produção das artes plásticas com suas diferentes tendências e estilos. E de modo mais específico:
•

analisar as principais referenciais bibliográficas que situam o tema das artes plásticas no Maranhão;

•

identificar, por meio de observação sistemática, os principais artistas com
suas tendências estilísticas;

•

relatar as tendências e estilos com base nos registros de arte catalogados.

Os artistas geralmente refletem os mesmo temas e com materiais e suportes
tradicionais, sem ainda experimentarem as tendências contemporâneas.

METODOLOGIA
Inicialmente, foi realizada pesquisa bibliográfica na tentava de encontrar referenciais bibliográficos do tema. Mas não havendo indícios, até onde foi pesquisado,
optou-se por utilizar-se de instrumentos de coleta de dados por meio de observação
direta das obras dos artistas buscando-se comparar as tendências, inclinações e estilos dos artístas bacabalenses com conceitos e referencias artísticas da história da
arte. Para isso foi realizada também conversa informal e entrevista com pessoa da
área de Cultura e depois com os artistas plásticos.
A observação direta ocorreu na casa desses artistas e também atelier no intuito de colherem-se maiores informações e contatos com outros artistas e produções
da cidade.
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A Prefeitura ofereceu em sua galeria alguns trabalhos e mostrou alguns caminhos de chegada aos três artistas pesquisados mais diretamente: Roberto Labo,
Péricles Augusto, Domingos Morais.
Com relação a Corró a pesquisa ocorreu por meio da web, observando-se algumas obras e sua galeria em uma loja de venda de molduras e quadros. Em recente
pesquisa foi descoberto um acervo rico com peças apresentando montagens de objetos tridimensionais e sobrepostos numa superfície plana.
No trabalho da identificação dos artistas da atualidade pode-se apontar que
alguns deles são mais conhecidos por realização de pintura, sendo esta linguagem
mais comum. E na forma em que são realizadas, prevalece uma tendência ora figurativa como em Roberto Labo e Domingos Morais ou de traço mais abstrato como
em Manuel Santos Aguiar (que assina por Corró) e algumas obras de Péricles. Esses
artistas utilizam o suporte tradicional que é a tela. No tratamento da obra, pode-se
constatar estreita relação com o desenho figurativo mais acadêmico, com a utilização de perspectiva, sombreamento e tentativa de representar as semelhanças com os
objetos retratados. Por outro lado, o maior número de trabalhos são as peças abstratas assinalando o decorativismo, como no caso de Corró.
Com relação às tendências contemporâneas que apresentam as instações,
arte conceitual e a arte eletrônica, cujos meios tecnológicos são da videografia e da
informática, não são utilizadas pelos artistas pesquisados. Eles utilizam de modo geral os suportes tradicionais, desenhos e pintura a oléo em tela.
Entretanto, tem artístas não estudado nesta pesquisa que realiza obras com
materiais reutilizáveis, na elaboração de bonecas, vasos. Outros trabalhos puramente artesanais e utilitários, como cestas, abajur, porta-objetos etc, decorativas, feitos
com papel e vidro.
Pode ser destacados os artistas e suas tendências:
1. Roberto Lago - prefere os temas figurativos com um acabamento bastante
realístico, com as técnicas de degradação de luz, cores e composição. Tem
predileção pelo estilo Impressionista, o que se sobressai um pouco mais
nas paisagens. Os temas são variados e vão deste os temas religiosos, natureza morta, paisagens e retratos.
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2. Péricles Augusto - possui estilo figurativo e também abstrato. Possui temas
variados como: paisagens, bíblicos e abstratos.
3. Domingos Moraes - a princípio trabalhou com tinta de tecido e depois
com materiais mais adequados as telas. Sua inclinação, segundo o próprio
artista é o paisagismo. Nos temas bíblicos percebe o domínio sobre o panejamento das roupas das personagens, delineado do desenho, emprego
da luz e sombra e o colorido que lembra as pinturas religiosas do final da
Idade Média. Na abstração, transparece uma montagem e arranjos de blocos de motivos justapostos contendo figuras mais irregulares e também
formas geométricas como retângulo e a circunferência. A obra sugere movimentação e dinamismo como num jogo. Realizou também pintura de
flores, paisagens.
4. Corró – desenvolve um estilo que foge às características tradicionais da
tela. Realiza escultura e obras ornamentais. Além disso, formas e objetos
estilizados assemelhando-se com a produção gráfica, por meio da computação. Soube encontrar, em meio a falta de incentivo oficial o seu próprio
caminho, enveredando para uma produção por vezes ornamental, em que
seus quadro integram ambientes finos da classe mais alta.

Fig. 3 - tema abstrato - Péricles.

Fig. 4 - paisagem – Domingos Moraes.

CONCLUSÃO
Os artistas de Bacabal ainda não utilizam as tendências da arte contemporânea, como o caso da arte conceitual, intervenção urbana ou instalações.
Os artistas recebem pouco incentivos e espaço para divulgação e valorização
de seus trabalhos. Recebem formação de instrutor de arte e depois desenvolvem traços mais independentes.
Ainda é bem limitado o trabalho de arte apesar de esses artistas lutarem de modo
mais pessoal pelo seu trabalho diante do público que provém de várias classes sociais.

A tendência figurativa estaria de acordo com o mercado de arte local? O público que compra necessita de temas mais compreensivos, perceptivos, clichês do
classicismo em nossa sociedade.

Do ponto de vista da pesquisa, constatou-se a falta de referencias local e direta na
área. Em contrapartida, espera-se que este trabalho, contendo as obras e seus respectivos
autores constitua uma referencia inicial para novos desenvolvimentos bibliográficos.

Mas como foi demostrado a perspectiva do projeto é muito mais uma descrição e apresentação das obras e dos artistas do que da discussão de aspectos críticos
das obras.

Os artistas consideram que falta incentivo por parte da Secretaria de Cultura.

É difícil de traçar um perfil da arte de uma localidade, pois na atualidade os
artistas são ecléticos, diversificados ora com experimentação mais livre, ou de seguir os procedimentos e técnicas acadêmicas (clássicas). Tudo pode ser resumido em
paisagismo, abstração e retratos.
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RESUMO
Um método analítico utilizando QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective,
Ruggedand Safe) associado a HPLC com detecção por UV/Vis foi desenvolvido para
análise de um dos pesticidas mais utilizados no cultivo de hortaliças, o Paration Metílico. O método foi aplicado para análise de amostras de couve-manteiga (Brassicaoleracea) que são consumidas na região metropolitana de São Luís e na cidade de
Bacabal, no qual as amostras foram extraídas inicialmente usando água/acetonitrila
seguida de extração com sal, centrifugação e limpeza do sobrenadante com amina
primária e secundária e analisadas por HLC-UV/Vis garantindo uma análise rápida,
simples e de baixo custo. A recuperação foi estudada em três níveis de fortificação
0,1, 0,3 a 0,5 mg L-1 e variou de 113 a 117% (115% de recuperação média) com desvio
padrão relativo abaixo de 9,6%. Os limites de detecção e quantificação calculados
foram 0,017 e 0,056 mg L-1.
Palavras-chave: Pesticidas,alimentos, QuEChERS, HPLC-UV/Vis.

INTRODUÇÃO
A extensiva utilização de pesticidas representa grave problema ao meio ambiente e à saúde pública nos países em desenvolvimento, especialmente aqueles com
economias baseadas no agronegócio, como no Brasil. Somente nos EUA, segundo a
Agência de Proteção Ambiental (EPA), existem mais de 18 mil produtos licenciados
para uso, e a cada ano cerca de 1 bilhão de litros de pesticidas são aplicados na pro104
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dução agrícola, residências, escolas, parques e florestas (COSTA, 20015). A maioria
dos casos de intoxicação por pesticidas envolve o uso de agrotóxicos da classe dos
organoclorados e dos organofosforados que possuem atividade neurotóxica. O paration é um pesticida OFS geralmente aplicado em plantações de algodão, arroz e árvores frutíferas, é altamente tóxico para os organismos não-alvo. (JOSÉ, Alberto.2007).
Com o monitoramento de resíduos de pesticidas em alimentos, novos métodos cada vez mais robustos e sensíveis estão sendo criados para quantificar esses
contaminantes. Métodos de preparo de amostras como extração líquido-líquido, extração em fase sólida e outros métodos de exaustão, já se encontram em defasagem
pelo uso excessivo de solventes orgânicos, tendo alta demanda de tempo e os volumes de amostras elevados.Com a intenção de agilizar e diminuir a contaminação
ambiental, métodos de preparo de amostra rápidos, simples e eficientes estão surgindo para análise multiresidual (BRONDI et al, 2013; LAMBERT, 2012).
O método QuEChERS foi criado por Anastassiades e Lehotay (2003) com o objetivo de superar as limitações práticas dos métodos multirresíduo. Com abordagem
simples, o método torna-se dinâmico e reprodutível possibilitando bons percentuais
de recuperação. Basicamente, é feito em etapas que promovem a extração com solvente orgânico, adição de sal para proporcionar o efeito salting out e o clean up da
amostra (OSMAR, D. P. 2009).

Validação
O desenvolvimento de um método analítico, a adaptação ou implementação
de método conhecido, envolve processo de avaliação que estime sua eficiência na
rotina do laboratório. Esse processo costuma ser denominado de validação. Os parâmetros de validação de um método analítico envolvem: Seletividade, Gráfico analítico, Linearidade, Sensibilidade, Exatidão, Precisão, Limite de Detecção (LD), Limite
de Quantificação (LQ) e Robustez. (BRITO, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Condições cromatográficas, linearidade e sensibilidade do método
As condições cromatográficas, como proporção de fase móvel, fluxo e comprimentos de onda foram analisados para se obter menor tempo de análise e resolução
do pico e a que melhor correspondeu foram: fase móvel Acetonitrila/Água; proporção 60/40 v/v; modo isocrático fluxo 1 mL min-1; comprimento de onda (λ) 270 nm.
Na figura 1 podemos verificar o cromatograma obtido nestas condições.

O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um método analítico destinado à análise de resíduos de Paration metílico em couve. O método QuEChERS foi
aplicado na etapa de preparo da amostra e a quantificação e identificação do analito
foi feita por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por espectrofotometria de absorção molecular (HPLC-UV/Vis).

METODOLOGIA
Infraestrutura laboratorial
A pesquisa foi realizada no laboratório do Grupo de Estudos Ambientais que
possui a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, equipamento necessário para o
trabalho e está localizado no IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo.
Amostras
Para o preparo das amostras foram utilizados os métodos QuEChERS (Quick,
Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe), que foi desenvolvido para análise de pesticidas
em alimentos e é amplamente utilizado por ser simples e robusto, ainda com a intenção de minimizar uso de solventes e tempo de preparo de amostra. Posteriormente
a análise foi feita utilizando a técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência.
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Figura 1: Cromatograma obtido a partir da injeção de 10µL do padrão de Paration
Metil (0,01 mg L-1). Condições cromatográficas: ACN/H2O, 60/40 (v/v), fluxo de 1
mL min-1, a 270nm.
A linearidade é demonstrada a partir do coeficiente de correlação da curva
analítica, segundo Brito et al. (2003).
Neste método, para a faixa de concentração utilizada na construção da curva
analítica, pode-se verificar a linearidade do método através do coeficiente de correlação (R) encontrado que foi de 0,998 (ver figura 2).
Segundo Silva (1993), a sensibilidade é estudada como a resposta do detector
em função da concentração do analito, sendo expressa pelo coeficiente angular da
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reta (inclinação) obtida a partir da regressão linear da curva analítica. Assim, segundo a equação da reta fornecida pela curva a sensibilidade do método é igual a 37.398
que corresponde ao valor de b da curva analícia conforme descrita na figura 2.
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Figura 2: Curva de analítica para o composto Paration Metílico com concentração
em mg Kg-1.
Estudo de recuperação
A precisão e a exatidão do método foram avaliadas a partir de ensaios de recuperação. Os níveis de fortificação utilizados foram de 0,2; 0,3 e 0,5 mg Kg-1. Todas as
análises foram realizadas em triplicatas conforme tabela 2.
O cálculo da recuperação foi realizado levando em consideração a concentração
obtida e a concentração de fortificação (adicionada), conforme a expressão abaixo.
Recuperação (%) = x 100
As recuperações encontradas foram de 117%, 116% e 113% para o menor, intermediário e maior nível de fortificação, respectivamente.
Tabela 1 – Concentrações e recuperação para os níveis de fortificação.
Concentração (mg·kg-1)
obtida
0,3954
0,6730
1,2097

Concentração (mg·kg-1)
adicionada
0,2
0,3
0,5

Recuperação (%)
117
116
113

CONCLUSÃO
A curva analítica mostrada na figura 2, demonstra resultados precisos e exatos.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo elaborar um diagnóstico da educação escolar indígena no município de Barra do Corda. O diagnóstico construído através deste estudo
contempla a situação escolar do povo Tenetehara–Guajajara a etnia que possui o maior
contingente populacional no Estado do Maranhão. A metodologia utilizada na execução dessa pesquisa consta de análise de documentos oficiais como o Censo Escolar da
rede estadual de ensino. Para esse estudo utilizou-se o Censo Escolar do ano de 2015,
como referência básica sendo elaborados gráficos evolutivos. Através dessa análise foi
possível observar que o quantitativo de alunos na modalidade ensino fundamental
possui evolução positiva, porém no ensino médio esse quantitativo é reduzido além
de a maioria dos profissionais atuantes no âmbito escolar indígena não possuir qualificação adequada ao nível em que atua e grande parte das escolas não possuírem infraestrutura adequada e até situações insalubres, demonstrando-se a necessidade de
intervenção das entidades responsáveis para desenvolvimento dessa área.
Palavras-chave: censo; diagnóstico; escola; Tenetehara-Guajajara;

INTRODUÇÃO
Dos povos indígenas presentes no Estado do Maranhão, os Tenetehara do
tronco Guajajara, são o que possuem o maior contingente populacional, concentrando-se na região central deste Estado. Os indígenas Tenetehara-Guajajara, ao
longo de sua história, têm passado por experiências escolares e em todas as suas
comunidades existe, de forma significativa, a presença da instituição escolar. No município de Barra do Corda, há um número considerável de escolas indígenas desta
etnia em suas aldeias. Estas escolas atendem a alunos indígenas da Educação Básica,
sendo a rede estadual de ensino responsável pela oferta de Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise de documentos oficiais como
o Censo Escolar - EDUCACENSO, da rede estadual de ensino que oferta os níveis de
Ensino Fundamental e Ensino Médio para as comunidades indígenas e da rede municipal que oferta a Educação Infantil para alunos indígenas.
O Censo Escolar utilizado como referência é o de 2015. Nessa primeira etapa
da pesquisa neste documento oficial foram investigadas informações como o quantitativo de escolas indígenas, de alunos por série e nível de ensino, assim como o
quantitativo de professores índios e não-índios atuantes na educação escolar indígena e, ainda, a formação desses professores que atuam no universo escolar indígena
do município de Barra do Corda, quanto ao seu nível de escolaridade. Na etapa seguinte realizou-se a elaboração de gráficos evolutivos para discussão destes resultados destacando os aspectos positivos e negativos observados na pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Figura 1. Evolução do quantitativo de alunos indígenas matriculados no Ensino
Fundamental em na rede estadual de ensino - Município de Barra do Corda. EDUCACENSO, 2010 a 2015.
Já na figura 2 representando o ensino médio nas aldeias indígenas percebe-se que ocorre uma significativa evolução no quantitativo de alunos, porém ainda
é preocupante a situação, pois mesmo com crescimento, esse quantitativo ainda é
muito reduzido, validando a necessidade urgente de expansão dessa etapa.
Quantidade de
alunos

Com base nessas inquietações, busca-se traçar um perfil das escolas indígenas do município de Barra do Corda, com foco nos aspectos quantitativos voltados
para o número de alunos indígenas, distribuídos em níveis de ensino assim como o
numero de professores atuantes no universo escolar indígena deste município com
suas respectivas formações, bem como um levantamento das condições de infraestrutura física das escolas indígenas de Barra do Corda.

em que um aluno possuía registro no sistema de ensino municipal e estadual simultaneamente. No entanto é possível notar que o ensino fundamental é a etapa mais
ofertada, ainda que de qualidade questionável com relação à formação dos profissionais atuantes.
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Figura 2. Evolução do quantitativo de alunos indígenas matriculados no Ensino
Médio em escolas indígenas na rede estadual de ensino - Município de Barra do
Corda. EDUCACENSO, 2010 a 2015.
Na figura 3 - considerando o quantitativo de discentes existentes nas escolas
indígenas na rede estadual de ensino - o quadro de professores atuantes nessas escolas
no ano de 2015 é aproximadamente uma média de um professor a cada vinte e quatro alunos sendo um dado positivo favorecendo ao professor desenvolver um trabalho
com resultados satisfatórios por não se tratar de superlotação nas salas de aulas.
Quantidade de
docentos

A Educação Escolar Indígena vive hoje impasses com relação à efetivação do
que está garantido em diversos textos legais e normativos. É necessário refletir sobre
quais alternativas podem ser propostas para acelerar o processo de desenvolvimento
da educação escolar indígena sob os princípios da interculturalidade e do bilinguismo ou multilinguismo, a fim de resolver questões como: a falta de regulamentação
sobre o regime de colaboração que rege a relação entre as três esferas de governo; a
descontinuidade da ação dos sistemas de ensino, a dificuldade de estabelecer um
diálogo intercultural (ouvindo e compreendendo as perspectivas indígenas); problemas de gestão que mantêm as escolas indígenas sem receber insumos básicos para
seu funcionamento, como merenda escolar e material didático e falta de transparência na aplicação dos recursos públicos.
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De acordo com a figura 1, localizada abaixo, no ano de 2014 houve uma grande queda no quantitativo de alunos em relação ao ano de 2013. De acordo com levantamento (informal, em conversas realizadas durante a pesquisa de campo) com
servidores da URE, entre os motivos principais estariam à existência de escolas paralisadas ou sem funcionamento adequado e a duplicidade de matrículas, situação

Figura 3. Evolução do quantitativo de docentes atuantes nas escolas indígenas na
rede estadual de ensino - Município de Barra do Corda. EDUCACENSO, 2010 a 2015.
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Na figura 4 tratando-se da infraestrutura das escolas, o insumo primordial é a
estrutura física adequada para o funcionamento do estabelecimento. Pode-se observar que os resultados são preocupantes, pois a grande maioria das escolas indígenas
não possui um prédio adequado sendo urgentemente necessária uma expansão desta área no tocante a construção de prédios adequados que possibilitem a realização
dos currículos escolares.
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Figura 4. Comparativo estrutura física das escolas indígenas - Município de Barra
do Corda. URE/BC, 2015.
Observa-se na figura 5 que grande parte dos professores atuantes nas escolas
indígenas é não-indigena e motivo principal para que muitos indígenas não tenham
participação na educação de sua aldeia é a dificuldade de acesso a uma educação de
qualidade que possa permitir o indígena se envolver na educação escolar de sua aldeia.
31%

Indígena

Não Indígena

69%

CONCLUSÃO
É necessário que ocorra urgentemente um olhar mais pontual com ações voltadas para efetivar uma escola indígena que seja de fato uma resposta aos anseios
da comunidade, essas ações passam pelo investimento em formação de professores
indígenas para serem protagonistas na oferta de educação escolar, passa pela infraestrutura física das escolas (muitas funcionam em locais improvisados), pela aquisição
de equipamentos, pelo acervo pedagógico e pela organização da educação indígena
dentro do sistema de ensino, que atualmente é o da rede estadual, onde se vê uma
educação escolar que não foi institucionalizada para proporcionar às comunidades
indígenas toda a especificidade de uma educação diferenciada que a lei lhes assegura.
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Figura 5. Docentes atuantes nas escolas indígenas na rede estadual de ensino por
etnia – Município de Barra do Corda. URE/BC, 2015.
De acordo com a legislação brasileira para que se possa atuar na educação indígena é necessário no mínimo o Ensino Médio na modalidade Normal ou Magistério, incluído o Magistério Específico Indígena. Neste requisito, observando o gráfico
6 o contingente de professores possui formação adequada já que a maior oferta se
encontra no ensino fundamental. Contudo, a formação dos professores em licenciatura, essencial para lecionar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino
médio ainda é muito reduzida necessitando a qualificação desses profissionais.
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Figura 6. Docentes atuantes nas escolas indígenas na rede de estadual de ensino
por grau de escolaridade – Município de Barra do Corda. URE/BC, 2015.
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RESUMO
Este projeto de pesquisa se propôs analisar as imagens ficcionalizadas pelas
obras literárias produzidas por autores cordinos sobre a cidade de Barra do Corda,
localizada no centro maranhense. E tem como objetivo a identificação dos aspectos
históricos e culturais presentes nos textos literários locais, que foram utilizados para
posterior construção de um mapa cultural da cidade de Barra do Corda e a elaboração de uma Antologia Poética a ser utilizada como material didático em sala de aula.
O presente estudo também possibilitou a reflexão sobre as tendências globais que
revelam um crescente interesse em conhecer e compreender a cultura de cidades e
povos diferentes. Essa procura impulsiona a preservação do patrimônio cultural com
o objetivo de valorizar a imagem da cidade, afirmando sua identidade cultural.
Palavras–chave: Literatura barra-cordense, Patrimônio cultural; Mapas culturais;
Identidade local.

INTRODUÇÃO
A globalização caminha em paralelo com a homogeneização das identidades
locais num momento em que tendências globais são referências de vida. Nesse cenário, as pessoas encontram-se num dilema: viver num mundo cada vez mais padronizado ou afirmar a sua própria identidade, seu vínculo de pertencimento a algum lugar.
Assim, subjaz a preocupação com a valorização das manifestações culturais e
dos aspectos históricos como bens que representam a alma, a identidade e a tradição de um lugar. Desta maneira, a procura por cultura das cidades tem levado a um
crescente interesse em preservar e revitalizar artefatos com valor histórico e cultural,
com o objetivo de reconhecer a sua imagem, afirmando a identidade cultural e, ao
mesmo tempo, atrair turistas, ajudando o desenvolvimento econômico.
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A literatura, como um elemento que é influenciado pela história, pode traduzir fatos históricos e elementos culturais sinalizadores da identidade de uma região,
integrando-os ao imaginário ficcional. Desde que o homem estuda as artes, a função
da literatura tem sido bastante discutida. Para a conscientização dos leitores e melhor desenvolvimento do tema é pertinente a reafirmação da importância da literatura como instrumento de educação e formação de identidade.
A Literatura barra-cordense foca aspectos identitários, culturais e históricos
da cidade de Barra do Corda, sendo possível a compreensão da história da formação da sociedade cordina, através da leitura de suas obras. Nesse sentido, procura-se
abordar a cidade de Barra do Corda, em seus aspectos culturais e históricos e através
do conhecimento de suas obras literárias, sob a perspectiva de uma construção de
um mapa histórico e cultural desde munícipio. Buscou-se também, explicitar a razão
pela qual Barra do Corda é conhecida como Terra de Maranhão Sobrinho, selecionar obras literárias que descrevem aspectos históricos e culturais de Barra do Corda,
elaborar uma antologia de poesias que retratam aspectos históricos, geográficos e
culturais de Barra do Corda, e por fim, construir um mapa cultural barra-cordense à
luz das descrições contidas nas obras literárias produzidas nesta cidade.
Figura 1 – Rio Corda. IFMA, 2016.

Marine Moura, Eduardo Queiroz Galvão, Galeno Brandes, entre outros,
que serão detalhadas nos resultados e discussões.
•

Em seguida explicitou-se a razão pela qual Barra do Corda é conhecida
como Terra de Maranhão Sobrinho.

•

Por fim, construiu-se o Mapa Cultural (geográfico/histórico) barra-cordense á luz das descrições contidas nas obras literárias produzidas nesta cidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por que Terra de Maranhão Sobrinho?
A cidade de Barra do Corda é conhecida no meio literário como “Terra de Maranhão Sobrinho” por ter sido berço desse grande poeta brasileiro, que se tornou um
ícone do movimento simbolista, atualmente sendo reconhecida a sua importância
para o Simbolismo Brasileiro sendo sua grandiosidade para este movimento literário
comparada à de Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães.
José Américo Augusto Olímpio Cavalcanti dos Albuquerques Maranhão Sobrinho nasceu em Barra do Corda, interior do Estado, em 30 de dezembro de 1879, e
morreu ainda jovem, em Manaus, a 25 de dezembro de 1915, próximo ao dia em que
completava 36 anos. Boêmio notório e de vida inteiramente desregrada, Maranhão
Sobrinho “foi o mais considerável poeta do seu tempo, no extremo Norte, e o simbolista ortodoxo, o satanista por excelência do movimento naquela região”, segundo o
crítico Andrade Murici.
Antologia de Poetas Cordinos sobre Barra do Corda
Nosso Rio Corda

Fonte: Bolsista Pibic/Jr 2016.

Silencioso, nosso Rio Corda desliza dentro da noite,
Sem temer a escuridão...
Majestoso, reflete em suas águas cristalinas,

MATERIAL E MÉTODOS
•

•

•

Como ponto de partida se fez uma visita à Academia Barra-Cordense de
Letras para encontrar em seu acervo bibliográfico, as obras literárias de
autores barra-cordenses.

O luar e o brilho das estrelas...

Em seguida foi feito um levantamento bibliográfico onde se compilou todas as poesias da bibliografia consultada que abordam aspectos relacionados à geografia e à história de Barra do Corda.

Resignado com seu adeus no coração da cidade...

Realizou a compilação em forma de antologia, com poesias de autores cordinos como Efe Brandes, Fernando Braga, Jagne Amorim, Olímpio Cruz,
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Sem mágoas, deságua no Rio Mearim,

Na profundidade de suas águas tranquilas,
Tem a certeza de que não estará mais sozinho,
Renunciará a si mesmo para unir-se ao Mearim
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E juntos seguirão para se perderem no mar!...

CONCLUSÕES

(Espelhos do Tempo, Marine Moura, 2015).

Acredita-se que os objetivos deste trabalho de pesquisa foram plenamente alcançados, uma vez que a pesquisa nos possibilitou, a partir da analise da obra literária local fazer inferências acerca da predominância dos aspectos geográficos na poesia barra-cordense, poucos são os autores que reverenciam a história e/ou a cultura
da cidade em suas obras. Com a predominância dos aspectos geográficos na poesia
cordinha, o mapa cultural/turístico foi construindo onde se ressalta a presença dos
rios Corda e Mearim, da Cachoeira do Rio Corda e outros pontos que fazem parte da
cultura e da história da cidade.

Mapa Cultural de Barra do Corda no olhar dos poetas Cordinos.
Figura 2: Mapa Cultura/Turístico de Barra do Corda. IFMA, 2016.

Esta trabalho de pesquisa não se encerra com seus resultados e cumprimento
de objetivos, com ele abre-se um leque de possibilidades de outras pesquisas que
venham a enaltecer a cidade de Barra do Corda em seus aspectos geográficos, históricos e culturais que revelam seu grande potencial turístico a fim de que nossa
cidade se configure como uma cidade promissora que desponta em vários aspectos
no Estado do Maranhão.
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RESUMO
A extração mineral no Brasil tem acompanhado nossa história e ao longo do
tempo tornou-se uma fonte de divisas, emprego e degradação ambiental de grande
porte em todos os pontos do país. Em Barra do Corda, a situação não difere do restante do Brasil onde a principal extração efetuada corresponde ao Arenito que é composto principalmente por quartzo feldspatos e mica, na qual a extração é realizada
no Cateté de Baixo, povoado que se encontra à 15Km da sede municipal. A extração
é feita de forma irregular e/ou desornada não seguindo as normas e leis vigentes
que ao longo dos últimos anos está gradativamente se alargando no que desrespeito
ao desmatamento da área explorada e o assoreamento do rio que está localizada na
área adjacente da pesquisa. Portanto, o projeto teve como intuito a identificação das
áreas degradas por essa desenfreada comercialização deste minério.
Palavras chaves: Meio Ambiente; Mineração; Assoreamento.

INTRODUÇÃO
O trabalho permitiu analisar a área de extração de arenito por todo o seu
perímetro que atinge a fauna e a flora do serrado presente, sendo essa degradação
ambiental muito significativa. Como resultado, o perfil que pode ser identificado e
que o minerador da área de estudo não obtém licenciamento descumprindo assim
a legislação ambiental bem como as restrições administrativas do órgão ambiental
do município, os resultados obtidos mostram que a extração de arenito e atividade
122
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que mais degrada o solo na área de estudo e a grande parte das atividades de mineração ativa é irregular indefinida como ‘’mineração’’ propriamente dita, pois é desenvolvida de maneira informal sendo considerada uma atividade de garimpagem
vendo que não há nenhuma regulamentação ou plano de manejo, onde a atividade
desenvolve-se sem um plano de aproveitamento econômico, o que leva a um baixo
aproveitamento do bem mineral e inexistência de gestão ambiental nas operações
(BRASIL, 1997).
Durante décadas, este minério vem sendo explorado de forma predatória por
consequência de seu alto potencial mineral, porém este vem sendo comercializado
“in natura” sendo usado principalmente para o calçamento de ruas e avenidas. Empregando mão de obra desqualificada o que leva ao processo ser efetuada de maneira
artesanal fazendo o uso de materiais bem rudimentares nos levando a conclusão de
que os órgãos ambientais do município e de mineração responsáveis pelo licenciamento (ambiental e mineral) e pela fiscalização tem muita dificuldade quanto o monitoramento e controle destas atividades, bem como os seus danos ao meio ambiente.

Dentre os impactos citados, o mais relevante e que traz consigo outros problemas é o assoreamento, pois, de acordo com o que foi observado através do levantamento fotográfico e mediante as visitas de campo realizadas, não há uma preocupação
com o rejeito produzido pela movimentação de terra, sendo este apenas é amontoado no local de extração após ser feita a retirada desse material para obtenção do produto desejado (ver imagens 1 e 2). Estes resíduos podem não apresentar problemas
no período de inverno, porém, no período chuvoso, estes ficam vulneráveis por não
conter uma vegetação que o assegure o que faz com que sejam escoados para o leito
do rio comprometendo assim a turbidez hídrica.
Imagem 1: Área de extração do mineral.

Imagem 2: Rejeito próximos a encosta
que leva ao rio.

METODOLOGIA
Realização de um estudo prévio sobre os impactos ambientes em geral, para
que fosse possível a identificação deles na área em estudo.
Visita de campo ao local para identificação do impactos e obtenção de informações através de diálogos com os operários e o responsável da jazida.
Levantamento fotográfico da área antes e depois do período chuvoso, afim de
observar as mudanças no relevo.
Coleta e análise da água em dois pontos do rio Mearim para obtenção de dados a fim de detectar a presença de contaminação da mesma.
Tabulação de dados
Elaboração do resultado final e apresentação em evento da rede

Outro problema que esse fenômeno pode acarretar seria a contaminação da
água com as altas concentrações de óxido de ferro e outros materiais da rocha, no
entanto, segundo a análise realizada através da coleta de amostras de dois pontos da
região constatou-se que as alterações forma mínimas o que nos levou a afirmar que
não há nenhuma contaminação.

CONCLUSÃO
Mediante à todas as observações realizadas verificamos que os impactos presentes são sobretudo por desobediência as leis e normas vigentes que juntamente
com a falta de fiscalização ambiental da cidade possibilita que esta prática garimpeira que é realizada sem nenhum planejamento ambiental a ter continuidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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RESUMO
Este estudo vem sendo realizado desde setembro de 2015 com objetivo de propor uma nova abordagem para proporcionar o entendimento do fato conhecido na
região como Massacre de Alto Alegre. Considerando a sedução exercida nos discentes por elementos como smartphones, computadores, TV a cabo, tablets e toda sorte
de aparatos tecnológicos hodiernos pontuamos que o acesso ao conhecimento e a
diversificação das linguagens pelas quais se chega a esses é algo fundamental na sociedade atual. Desta maneira, as diversas linguagens podem ajudar a compreensão
e o significado dos eventos históricos àqueles que se encontram na fase da aprendizagem. Se estes fatos disserem respeito a uma realidade local que seja contextualizada com uma conjuntura macro, melhor ainda. Nesse delineamento que se inscreve
o trabalho de pesquisar, debater, ilustrar e representar o “Massacre de Alto Alegre”
através de HQ.
Palavras-chave: História; Ensino; Narrativa; HQ.

INTRODUÇÃO
Barra do Corda, cidade do centro-sul do Maranhão, situa-se em uma área de
territórios historicamente habitados pelos numerosos povos indígenas remanescentes de presenças autóctones na região, de acordo com Brandes (1994). Ocupam, ainda hodiernamente, este espaço. Tenenteharas-Guajajaras e Canelas, principalmente,
divididos em uma imensa quantidade de “troncos” habitam a cidade e a região, estendendo-se pelos municípios de Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, São Pedro
dos Cacetes, Grajaú, Arame, dentre outros.
O adensamento da ocupação não índia na região sul e centro sul do Maranhão,
ampliada significativamente a partir do século XVIII, além das próprias lutas internas
entre povos de várias etnias foi provocando uma inserção cada vez mais profunda de
Tenenteharas-Guajajaras e Canelas no território, ainda de acordo com Brandes (1994).
Na visão de diversos autores, dentre os quais ressaltamos Zanonni (1999), a incorpo126
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ração de novos espaços e indivíduos ao controle do Estado, na história do Brasil, colocou em confronto a sua “missão civilizadora” (utilizando-se de mecanismos diversos,
que foram desde o uso de Instituições como a Igreja até à cooptação econômica) e os
povos nativos, alvos “natos” dessas missões. O histórico das hostilidades ocorridas
em Alto Alegre, objeto desta proposta de estudo, nas proximidades da cidade de Barra
do Corda, é, desta maneira, mais um capítulo na longa narrativa dos conflitos que
envolveram índios e não-índios, na história do Brasil e do Maranhão.

cos atuais. O que há em comum nesses objetos é a possibilidade que eles oferecem
de comunicação, acesso ao conhecimento e a diversificação das linguagens pelas
quais se chega a esses. Assim, os que se deparam com a “tarefa” de lecionar para esse
público “novo” precisam ter em mente que lançar mão de novas metodologias não é
algo que funcione como acessório em sua jornada, mas um imperativo, diante do cenário ora descrito. É neste interim que o ensino de História, contemporaneamente,
busca ampliar seus métodos e canais de diálogo.

É uma temática que ainda merece ser explorada com mais profundidade e que
desperta bastante interesse quando trazida ao ambiente do ensino. No entanto, percebendo a existência de múltiplas possibilidades de abordagem para ela, propomos
a realização de uma pesquisa que terá como resultado o Massacre de Alto Alegre,
a partir das histórias em quadrinhos, que funciona como mote muito interessante
para conferir significância à aprendizagem e, mesmo, ampliar o conhecimento dos
alunos sobre o fato estudado, a história regional e do Brasil. Pretendemos, assim,
reelaborar o conhecimento histórico de obras já produzidas sobre o “Massacre de
Alto Alegre”, através de uma narrativa de História em Quadrinhos. Desta maneira,
busca-se compreender as questões que concorreram para a ocorrência do “Massacre de Alto Alegre”; confrontar as versões da historiografia já existentes sobre o fato
analisado e exercitar múltiplas dimensões da aprendizagem através da produção de
conhecimento histórico em quadrinhos.

Quer, simultaneamente, transitar por outras áreas de conhecimento, de forma
interdisciplinar, e facilitar seu diálogo com os estudantes. Assim, diversas linguagens
podem ajudar a compreensão e o significado dos eventos históricos àqueles que se
encontram na fase da aprendizagem. Se estes fatos disserem respeito a uma realidade local, melhor ainda. Debater, ilustrar e representar o “Massacre de Alto Alegre”
através de HQ é uma forma familiar aos alunos, utiliza múltiplas habilidades (cognitivas, de leitura, motoras...) e tem como a oferta de um “produto final” que amplie o
conhecimento deste acontecimento histórico tão importante na região de Barra do
Corda e municípios vizinhos, visto que a região centro-sul do Maranhão, da qual é
parte a cidade, possui maciça presença de etnias Tenetehara-Guajajara e Canela e as
tensões resultantes do conflito aludido ainda são muito visíveis.

METODOLOGIA
Realizou-se um levantamento do que já foi escrito e das fontes que, a tempo
da produção deste estudo. De posse disto, houve uma revisão bibliográfica a respeito,
inclusive como pressuposto ao cumprimento dos objetivos traçados. As obras já produzidas acerca do Conflito de Alto Alegre fundamentaram a produção da pesquisa,
já que utilizou-se apenas pesquisa bibliográfica e documental. A partir de então, desenvolveu-se os elementos componentes de uma HQ, de acordo com a metodologia
sugerida no trabalho de Antônio Klinger da Silva Souza e Hstéffany Pereira Muniz.

Os resultados têm legitimada sua validade a partir de duas dimensões: uma pedagógica, que dialoga com a necessidade/possibilidade de melhorar o ensino-aprendizagem e outra, do ponto de vista do trabalho com a própria reelaboração do conhecimento histórico, também valorizando a História local, dotada de maior significância
e com perspectivas de propagação mais “fácil” em públicos mais leigos, pelo meio –
das HQ´s – em que é reelaborado este conhecimento. A possibilidade de aulas com
recursos como jornais, livros, revistas, músicas, filmes, documentários e, mais tarde,
com uso de diversas mídias que a tecnologia desenvolveu, no Brasil, a partir dos Anos
1970. Isso torna o ensino mais sintonizado à realidade do educando. Dessa maneira,
temos, também, como opção a aprendizagem de temas históricos com as histórias em
quadrinhos – tanto as que podem ser lidas quanto as que podem ser produzidas.
Segundo Palhares (2008, p. 4):
a escolha que fazemos da proposta de uso de histórias em quadrinhos para
o ensino, busca romper com a metodologia centrada apenas no livro didático como fonte de informação e reflexão a respeito da história no processo
ensino-aprendizagem, buscando então, possibilidades de tornar o trabalho
em sala de aula mais prazeroso tanto para o aluno como para o professor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação, hoje sabemos, é algo extremamente dinâmico. Não se concebe, por exemplo, que contando com uma infindável quantidade de pesquisas nesse
meio e, mais ainda, com imensa disponibilidade de recursos instrucionais, o ensino
continue sendo realizado como algumas décadas atrás. Também é bem clara, neste
contexto, outra maneira de posicionar-se do discente. Mais crítico, exigente e claramente muito mais próximo da sedução exercida por elementos que o fascinam:
smartphones, computadores, TV a cabo, tablets e toda sorte de aparatos tecnológi-

Certamente, esta atividade de pesquisa é uma eficiente ferramenta educacional que também tem contribuído para uma mudança de comportamento dos alunos
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CONCLUSÃO

Avaliação da pressão arterial e das medidas
antropométricas de adolescentes em Instituto
Federal do Campus de Barra do Corda – MA

em relação à questão indígena (embora ainda muito lenta) e para o conhecimento da
história local e regional, demonstrando que o projeto logra êxito em seus objetivos.
Conslidar esta ferramenta é, sem dúvida, uma oportunidade muito rica de ampliar o
interesse pelos temas trabalhados e melhorar a forma de comunicação entre os alunos
e o texto histórico, pois as HQ´s são um meio bastante familiar a, praticamente, todos.
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RESUMO
Os estudos epidemiológicos realizados no Brasil têm demonstrado que a prevalência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes varia de 0,8% a 8,2%. A
incorporação da medida da pressão arterial na avaliação de rotina de crianças e adolescentes tem permitido o diagnóstico mais precoce de hipertensão arterial secundária em indivíduos assintomáticos. Dessa forma, a presente pesquisa tem por objetivo
principal avaliar as medidas antropométricas e de pressão arterial dos jovens estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, na cidade
de Barra do Corda - MA. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo e
longitudinal, com adolescentes com idade entre 13 e 17 anos. Na amostra alcançada
(155 alunos), identificamos a maioria do sexo feminino (65,16%) e com faixa etária de
15 anos de idade (41,29%); em relação ao peso, um total de 53 alunos estava abaixo
do peso e, em contrapartida 20 apresentaram sobrepeso; 14% apresentaram alteração considerável na pressão arterial, sendo tal condição merecedora de reavaliação e
posterior encaminhamento, para a obtenção de um diagnóstico final. O perfil traçado
desses jovens nos demonstra a situação preocupante do impacto das doenças cardiovasculares no país e no mundo, destacando-se nesse momento uma população menos
propícia para tal patologia. Acredita-se, assim, que a escola deve manter a proposta de
trabalho multiprofissional, envolvendo enfermeiros, nutricionistas, médicos e educadores físicos, com foco nas propostas de educação em saúde e medidas preventivas.
Palavras-chave: hipertensão arterial; perfil; IFMA.

INTRODUÇÃO
Segundo a VII edição das Diretrizes Brasileiras de hipertensão arterial sistêmica (2016), no nosso país, esta atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos,
mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes
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por doença cardiovascular (DCV). Em 2004 ocorreu adoção das definições e da normatização de pressão arterial do “National High Blood Pressure Education Program”
(NHBPEP), promovendo a uniformidade na classificação da pressão arterial na população pediátrica. A prevalência atual de HA na idade pediátrica encontra-se em
torno de 3% a 5%, dobrando nas últimas décadas, sendo tais valores principalmente
atribuídos ao grande aumento da obesidade infantil.
A incorporação da medida da pressão arterial na avaliação de rotina de crianças e adolescentes tem permitido o diagnóstico mais precoce de hipertensão arterial
(HA) secundária em indivíduos assintomáticos, bem como a detecção precoce de
HA primária, que, embora seja diagnóstica principalmente em adultos, inicia-se na
infância. A HA primária em crianças e adolescentes está associada a excesso de peso,
nível reduzido de atividade física, ingestão inadequada de frutas e vegetais e consumo excessivo de sódio e de álcool (BRASIL, 2009).
Indivíduos com hipertensão grave na infância têm maior risco de desenvolver
encefalopatia hipertensiva, convulsões, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência
cardíaca congestiva na fase adulta e também a maior gravidade da HA em negros. Assim, medidas para a detecção e intervenção precoce em crianças com hipertensão são
potencialmente benéficas na prevenção de complicações de longo prazo (BRASIL, 2009)
Crianças e adolescentes são considerados hipertensos quando PAS e/ou PAD forem superiores ao percentil (p) 95, de acordo com idade, sexo e percentil de altura, em
pelo menos três ocasiões distintas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).
Aliado aos crescentes dados epidemiológicos apresentados, a presente pesquisa teve por objetivo a avaliação da pressão arterial e antropométrica dos jovens
adolescentes, com idade até 17 anos, do Instituto Federal do Maranhão no campus
Barra do Corda.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo e longitudinal, com pesquisa científica sendo realizada unicamente no IFMA de Barra do Corda, analisando valores clínicos e antropométricos de jovens estudantes de nível médio e/ou técnico.
Assim como o analisado em demais estudos semelhantes e para efeito de delimitação da pesquisa, foram avaliados, os jovens adolescentes com idade entre 13
e 17 anos, que aceitaram participar da pesquisa através do Termo de assentimento
Livre e Esclarecido (TALE) e do Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE),
devidamente assinado por responsável.
A partir daí, seguiu-se a coleta de dados com uma amostragem de 155 alunos,
sendo 101 meninas e 54 meninos. As etapas consistiram, basicamente, no encaminhamento individual de um estudante ao setor de saúde, onde, de forma privativa,
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primeiramente este passou por uma avaliação das medidas antropométricas (peso,
estatura, IMC e circunferência abdominal) e, após esse primeiro momento, o discente, então, respondia ao questionário referente ao histórico de doenças pessoais e
familiares, e alguns dados de identificação relevantes ao estudo; ao final desta etapa,
realizava-se a aferição da pressão arterial, como análise comparativa, imprescindível
para o contexto da pesquisa.
Em seguida, procedeu-se a análise de dados através do programa Microsoft
Excel 2010, convertendo a coleta em gráficos e tabelas que demonstram frequências
relativa e absoluta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados apresentados a seguir, foram analisados e categorizados em gráficos
e tabelas, para melhor compreensão dos leitores.
Tabela 1 – Características dos discentes por turma, sexo e faixa etária. Barra do Corda-MA. 2016
Variáveis

TURMAS
Informática I A
Química I A
Edificações III
Química I B
Edificações I B
Informática I B
Edificações I A
Química III A
Informática III
Química III B
SEXO
Feminino
Masculino
IDADE
13
14
15
16
17
Total Geral

n

%

27
26
21
18
16
13
12
9
9
4

17,42%
16,77%
13,55%
11,61%
10,32%
8,39%
7,74%
5,81%
5,81%
2,58%

101
54

65,16%
34,84%

5
39
64
29
18
155

3,23%
25,16%
41,29%
18,71%
11,61%
100,00%

133

Tabela 2 – Apresentação e classificação do Índice de Massa Corporal (IMC). Barra
do Corda – MA. 2016
IMC (Kg/m²)
< 18,5
18,5 - 24,99
25 - 29,99
30 - 34,99
35 - 39,99
> 40
Total geral

Classificação

n
53
80
20
0
1
0
155

Abaixo do peso
Normal
Sobrepeso
Obesidade (grau I)
Obesidade (grau II)
Obesidade (grau III)
---

De acordo com a análise dos dados da pressão arterial demonstrados na Tabela 3 e no Gráfico 1, identificamos primeiramente, 58,06% de alunos normotensos
e uma porcentagem em destaque de 25,16% em estado limítrofe/hipertensão nível
1. Tomando como base as referências da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), é possível correlacionar a estatura e a idade dos discentes com o valor da
pressão arterial em mmHg, com os resultados em percentil (50, 90, 95, 99). O Gráfico
1 nos traz uma porcentagem de 75% em estado normotenso e 14% com alteração
considerável na pressão arterial, sendo tal condição merecedora de reavaliação e
posterior encaminhamento, para a obtenção de um diagnóstico final.
O presente trabalho não possui características comparativas, mas meramente
descritivas, não sendo possível, assim correlacionar tais dados.

Conforme indicado na Tabela 1, avaliaram-se as dez turmas pertencentes ao
nível médio/integrado do IFMA, dessas não foi possível a avaliação do número total
de alunos por turma, pois alguns recusarem-se a participar e outros já haviam atingido a maior idade (18 anos). Mas com o a amostra alcançada identificou-se a maioria
do sexo feminino e com faixa etária de 15 anos de idade. Na tabela 2 destacam-se
valores adequados para a idade da população estudada, porém vale ressaltar o quantitativo significante de adolescentes abaixo do peso (53) ou com sobrepeso (20).

Os autores Da Silva et al. (2010) em pesquisa com discentes de uma escola
particular de Fortaleza – CE revelou um perfil de adolescentes em que, a maioria, era
sexo feminino (57,3%). Por sua vez, na faixa etária, percebeu-se maior participação
dos adolescentes mais jovens, onde 41% e 34,2% encontravam-se, respectivamente,
no intervalo de 14-15 e 12-13 anos de idade. No que diz respeito a pressão arterial,
19,7% dos investigados estavam com a mesma elevada, e 10,1% e 9,6% foram classificados com pressão arterial limítrofe e hipertensão estágio 1. O mesmo padrão foi
destacado em nossa pesquisa, corroborando com as referidas variáveis.

Tabela 3 – Descrição da pressão arterial em mmHg. Barra do Corda – MA. 2016.

Em relação ao excesso de peso, um trabalho realizado na cidade de Picos – PI,
com quantitativo de adolescentes semelhante a nossa pesquisa, mostrou, de maneira geral, que 13 (9,0%) dos adolescentes apresentavam-se com o IMC elevado, sendo
em sua maioria do sexo feminino. Circunferência abdominal com risco elevado foi
encontrada em 31 (21,4%) adolescentes e, 76 (52,4%) tinham elevação nos níveis de
pressão, sendo este último fator alarmante para faixa etária pesquisada, 12 a 18 anos
de idade (COSTA, et al., 2012).

Pressão arterial (mm/Hg) Sistólica
90-109
110-129
130-149
150 ou >150
Total Geral

Pressão arterial (mm/
Hg) Diastólica
60-69
70-79
80-99
100 ou >100
--------------------

n

%

25
16,13%
90
58,06%
39
25,16%
1
0,65%
155 100,00%

Gráfico 1 – Descrição da pressão arterial por percentil. Barra do Corda – MA. 2016.
14%
hipertensão
(reavaliar/
encaminhar)
11% limítrofe

Pressão arterial por percentil

A interação da presente pesquisa com as demais em destaque nos remete a
outro ponto imprescindível para a continuidade da mesma, assim como a apresentação de propostas para a resolução do problema lançado, no que diz respeito ao
encaminhamento adequado desses jovens e o incentivo a prática de atividade física
e bons hábitos alimentares.

CONCLUSÕES
75% normotenso

50 - 90 percentis
91 - 95 percentis
96 - 99 percentis
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A partir do quadro de risco apresentado pelos jovens faz-se necessária a realização de projetos de extensão que abranjam inclusive a esfera municipal, com a
intenção de promover informações e esclarecimentos sobre a alimentação mais saudável, com redução ao consumo de sal e gorduras, assim como a adesão à prática de
atividade física regular por meio da adaptação dos espaços disponíveis e implementação de programas que incentivem a adesão dos jovens a um estilo de vida saudável.
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RESUMO
Este trabalho procurou investigar qual o grau de conhecimento dos discentes
sobre doenças sexualmente transmissíveis, verificando se os mesmos corroboram
ou divergem com outras pesquisas, além de comparar entre os sexos estes conhecimentos, bem como subsidiar estratégias para ações educativas e preventivas junto
ao alunado. O projeto foi aprovado no CEP-UEMA respeitando todos os preceitos
éticos e legais da Resolução do CNS 196/96. Somente após a assinatura dos termos
de consentimento pelos pais dos menores e do assentimento dos alunos, deu-se inicio a coleta dos dados. Participaram da pesquisa 68 discentes, destes 27,94% foram
do sexo masculino e 72,06% do sexo feminino; 52,95% apresentaram-se com idades entre 16 e 19 anos; 27,94% afirmaram já ter praticado relações sexuais, em que
13,23% foram do sexo masculino e 14,71% do sexo feminino; 89% responderam usar
camisinha durante as práticas sexuais, sendo 41% do sexo masculino e 59% do sexo
feminino e 97% responderam que já foram informados sobre doenças sexualmente
transmissíveis, destes 41% obtiveram essa informação através da televisão.
Palavras-chave: consciência 1; discentes 2; doenças sexualmente transmissíveis 3.

INTRODUÇÃO
As mudanças ocorridas nas últimas décadas têm alterado o perfil das doenças
sexualmente transmissíveis (DST), transformando seu controle em um problema de
saúde pública, não apenas por sua alta incidência e prevalência, mas por suas consequências, como as complicações psicossociais e econômicas, pois acometem a grande parcela da sociedade em idade produtiva e reprodutiva. Por isso, são consideradas
doenças de alta transcendência, ou seja, tem alta morbimortalidade, impacto psi136
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cológico e trazem perdas do ponto de vista econômico. (FERNANDES, 2000; SAITO,
2001 apud DORETO e VIEIRA, 2007).
Dados recentes sugerem que, mais da metade dos jovens brasileiros entre 15
e 19 anos, já tiveram relações sexuais pelo menos uma vez na vida e que a média de
idade na primeira relação foi de 14,9 anos (PAIVA et al., 2008).
Atualmente, a escola tem sido apontada como um importante espaço de intervenção sobre a sexualidade do adolescente que, nos últimos anos, adquiriu dimensão de problema social. Mais do que um problema moral, as relações sexuais
entre adolescentes são vistas como um problema de saúde pública em virtude das
consequências possíveis, tais como gestações indesejadas, infecções adquiridas por
via sexual, abortos clandestinos, e a escola desponta como local privilegiado para
implementação de políticas públicas que promovam a saúde de crianças e adolescentes. A atual inclusão da orientação sexual na escola é justificada pelo crescimento
do número de casos de gravidez indesejada ou não planejada entre adolescentes e
pela disseminação de casos de contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) (ALTMANN, 2003).
Tendo em vista a magnitude do problema e visando contribuir para o conhecimento da saúde sexual dos adolescentes bem como direcionar as atividades para
educação e prevenção sexual existentes no campo de estudo. Este trabalho objetivou
investigar qual o grau de conhecimento dos discentes sobre doenças sexualmente
transmissíveis, verificando se os mesmos corroboram ou divergem com outras pesquisas, além de comparar entre os sexos estes conhecimentos, bem como subsidiar
estratégias para ações educativas e preventivas junto ao alunado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma análise quanti-qualitativa, realizada no IFMA Campus Barra
do Corda localizado as margens da BR-226, S/N na cidade de Barra do Corda – MA.
Este obedeceu todos os preceitos ético legais, sendo aprovado pelo CEP- UEMA/
Campus Caxias sob protocolo
A população da pesquisa foram os 250 alunos, sendo que os mesmos deveriam ter idade entre 10 e 19 anos e estar devidamente matriculado na modalidade
integrada. A coleta de dados foi realizada através do Sistema Q-Acadêmico.

Os resultados foram tabelados de forma automática no Sistema Q-Acadêmico e
complementados com os dados impressos, que assim foram demonstrados através de
tabelas e gráficos no programa Microsoft Excel para auxiliar na discussão dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da análise 68 discentes, destes 27,94% (n=19) foram do sexo masculino e 72,06% (n=49) do sexo feminino, sendo que nenhum desses pertenciam a etnias indígenas. Os alunos com idades entre 13 e 15 anos, apresentaram-se em menor
proporção, com apenas 35,29% (n=24). Já os discentes com idade entre 16 e 19 anos
apresentaram-se em uma proporção de 52,95% (n=36), sendo que os outros 11,76%
(n=8) burlaram suas idades com números discrepantes não condizentes as idades
dos alunos matriculadas na instituição de pesquisa. A média das idades foi de 16,01.
O presente estudo diverge de outros autores com abordagem de temas análogos, tal
qual Gerhardt et al., (2008), onde em sua pesquisa, 76,5% dos participantes tinham
idades menor ou igual a 15 anos, além de apresentar uma média nas idades de 14,4.
Tabela 1: Distribuição de alunos do sexo masculino e feminino em relação as suas
práticas sexuais. IFMA, 2016.
-----------------

N*

Masculino

Feminino

Masculino% Feminino%

N%**

Amostra total

68

19

49

27,94%

72,06%

100,00%

Pratica relação sexual

19

9

10

13,23%

14,71%

27,94%

Pratica com parceiro fixo

12

3

9

4,41%

13,24%

17,65%

Não pratica relação sexual

49

10

39

14,71%

57,35%

72,06%

Pratica relação sexual sem
parceiro fixo

7

6

1

8,82%

1,47%

10,29%

*e*** = número de alunos e percentual de alunos, respectivamente.

De acordo com a tabela 1, pode-se observar que 27,94% participantes já praticaram relações sexuais, em que foram 13,23% do sexo masculino e 14,71% do sexo
feminino. Com isso nota-se que nessa amostra há mais garotas com vida sexualmente ativa do que rapazes, com diferença de 1,48%.

Devido a instituição de ensino analisada encontra-se em meio a reservas indígenas, não eximiu-se a presença de algumas das respectivas etnias nesse local existentes. Assim, caso viesse acontecer, os pesquisadores comprometer-se- ão a seguir as
exigências constantes no item III da RESOLUÇÃO Nº 304 DE 09 DE AGOSTO DE 2000.

As meninas predominaram no que se diz respeito à vida sexualmente ativa,
destas, 90% têm parceiros fixos. Borges (2007), em sua pesquisa, as adolescentes que
já haviam iniciado a vida sexual, referiram em maior parte, o amor pelo primeiro
parceiro sexual como a principal motivação para iniciação sexual (52,5%). Os que
disseram não praticar relações sexuais apresentaram-se com 72,06%, em que 14,75%
foram do sexo masculino e 57,35% do sexo feminino.

138

139

Dentre todos os entrevistados, 17,65% disseram ter parceiro fixo em seu relacionamento, sendo que desse total, 4,41% foram do sexo masculino e 13,24% do
sexo feminino, onde pôde-se notar uma predominância desse quesito para público
feminino. Segundo Vieira (2004), o fator de ter parceiro fixo é uma das maiores razões
que causa a ausência do uso de camisinha na hora das relações sexuais.

Como meio de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, o mais
apontado pelos alunos, foi o sexo vaginal com um percentual de 92% (n=63). Isso
gera uma maior despreocupação da população em usar preservativo em outras práticas sexuais, frente a propagandas e anúncios que vinculam a transmissão da AIDS
explicitamente apenas por meio do sexo vaginal.

Para a análise do uso de preservativos de barreira pelos alunos, foram considerados apenas os 27,94% (n=19) que têm vida sexualmente ativa. Desses alunos, 89%
(n=17) responderam usar camisinha durante as práticas sexuais, sendo 41% (n=7) do
sexo masculino e 59% (n=10) do sexo feminino. Os discentes os quais responderam
não usar camisinha durante suas praticas sexuais corresponderam a 11% (n=2), declaração feita exclusivamente pelos rapazes. Os dados percentuais assemelham-se
com os de Teixeira et al., (2009) em que 80,7% afirmaram utilizar preservativo durante as relações sexuais.

Os alunos mostraram-se conhecedores dos métodos de transmissão de DSTs,
corroborando Martins (2005), um estudo realizado com adolescentes da rede pública e privado em São Paulo demonstrou que a maior parte desta população possuía
conhecimento adequado sobre a transmissão e prevenção das DSTs.

Gráfico 1: Representação gráfica da especificação do meio de informação por onde
os alunos participantes receberam conhecimento sobre DSTs e os alunos que não
receberam nenhum tipo de informação sobre o assunto. IFMA, 2016.
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CONCLUSÃO
Apesar de uma boa visão do público masculino sobre doenças sexualmente
transmissíveis, as meninas foram as que se sobressaíram ao que se diz respeito de
prevenção em ato, pois mesmo com parceiros fixos, são ainda as que mais fazem o
uso de preservativo durante as relações sexuais, podendo-se, assim, indicar que, em
termos de prevenção, o público feminino dessa amostra está mais ativo em consciência do que os rapazes.
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Na especificação do meio de informação por onde os alunos participantes receberam conhecimento sobre DSTs, 97% (n=66) dos mesmos responderam que já tinham sido informados a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, enquanto
3% (n=2) dos alunos responderam que nunca receberam nenhum tipo de informação sobre o assunto.
De acordo com a tabela 2, o meio mais utilizado para captação de informação
ou orientação para DSTs/AIDS e métodos contraceptivos desses alunos, foi a TV com
43% (n=29), tendo em vista que a conjuntura socioeconômica da sociedade cordinha
e adjacências tem a televisão como principal meio de informações.
As informações veiculadas pela mídia podem não chegar ao receptor com a
mensagem final preconizada pelo emissor, fato que ocorre periodicamente no período que carnavalesco, em que se tem um aumento nas propagandas preventivas,
porém, segundo Passos et al., (2010) o carnaval não influencia no aumento da ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis.
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RESUMO
Os falantes, no ato de enunciação, usam estruturas que semanticamente têm
significação diferente do seu uso na práxis. Na necessidade de se fazer entender com
rapidez, usam estruturas linguísticas distintas semanticamente e pragmaticamente.
Assim, os enunciados são usados num contexto semântico e fora dele, no contexto
pragmático. O estudo do significado dos enunciados sem considerar o contexto é
objeto da Semântica, enquanto que a análise do contexto é objeto da Pragmática da
Linguagem. Para efetivar a comunicação o falante utiliza expressões que diferem do
seu significado semântico. Este trabalho teve por objetivo analisar os enunciados no
hipertexto dos Blogs de internet da cidade de Barra do Corda, através da identificação, classificação e análise pragmática, a fim de compreender a intencionalidade do
enunciador e de possíveis interpretações do enunciatário com base nas teorias dos
atos da fala do filósofo inglês John Austin, como constativos, performativos explícitos e implícitos, acrescentou-se a contribuição para a análise da teoria dos atos da
fala, de Searle. Utilizou-se a seguinte metodologia: pesquisa bibliográfica aplicada
ao texto com pesquisa sobre a pragmática da linguagem. Feito o levantamento dos
principais Blogs produzidos na cidade e análise dos enunciados das manchetes diárias do hipertexto. Após análise, observou-se a predominância de atos Constativos,
Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios e Comissivos.
Palavras-chave: Atos da Fala, Contexto, Enunciado, Hipertexto.

INTRODUÇÃO
Em se tratando de estudos da linguagem, é largamente conhecida a contribuição do filósofo inglês John L. Austin, com sua Teoria dos Atos da Fala, no campo
da Pragmática Linguística, que analisa o que se faz após o ato da fala. A pragmática
analisa, de um lado, o uso concreto da linguagem, com vistas em seus usuários, na
prática linguística, e de um outro lado, estuda as condições que governam essa práti142
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ca. Na Pragmática, considera-se o aspecto individual da linguagem além da contextualização dessa prática.
Para Yule, a pragmática diferencia sua análise do convencional:
Esse tipo de estudo envolve, necessariamente, a interpretação do que as
pessoas querem dizer num contexto particular e como o contexto influencia
o que é dito. Isto requer a consideração de como os falantes organizam o
que eles querem dizer em acordo com quem as pessoas estão falando, onde,
quando e sob que circunstâncias. Pragmática é o estudo do significado contextual. (YULE, 2006, pág. 03) (TRADUÇÃO NOSSA).

John Searle retoma e sistematiza essas noções posteriormente em dois artigos,
Speech Acts e Expression and Meaning. Searle classifica os atos em cinco grandes
categorias: Atos Representativos, Atos Diretivos, Atos Comissivos, Atos Expressivos
Atos Declarativos. Searle defende que o indivíduo ao comunicar uma frase realiza o
Ato Proposicional, que corresponde ao conteúdo da mensagem, e o Ato Ilocucional,
que corresponde ao ato que se realiza com a linguagem.
A Teoria dos Atos da Fala é uma fonte de trabalho na Pragmática, onde se faz
necessário uma teoria que faz uso do estudo concreto da linguagem e as condições
que a governam. É dentro desta perspectiva que o trabalho visou analisar os textos
(hipertextos) do gênero Blog produzidos na cidade de Barra do Corda - MA.

- “Temer já fala como presidente: ‘Manterei programas sociais’.”
- “Em Grajaú, bando é preso em posse de cartões de benefícios sociais.”
2. Barra do Corda News – O Blog do Ivan Silva
- “O valentão! Prefeito de Poção de Pedras agride esposa com socos e responderá no TJ.”
- “Não teve pra ninguém! Moto bate o Sampaio e conquista o estadual
maranhense 2016.”
- “Governador autoriza concurso para a Polícia Militar ainda este ano.”
3. Folha da Barra.Com – Blog do Francisco Carvalho
- “Flávio Dino confirma antecipação de pagamento de servidores para sábado.”
- “IFMA CONVIDA A SOCIEDADE PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE
EMPREENDEDORISMO, EMPREGABILIDADE E CARREIRAS.”
- “Representantes da cultura ocupam sede do IPHAN no Maranhão.”
4. Barra do Corda -180º.Com
- “Esgoto despejado sem tratamento castiga o Rio Mearim.”
- “Gil Lopes destaca boa campanha do Cordino e grande feito do Meia
Ulisses.”

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida inicialmente através de estudos específicos, pesquisa bibliográfica, aprofundando o conhecimentos sobre os temas já dispostos,
aplicando-os ao hipertexto de blogs produzidos na cidade de Barra do Corda - MA.
Após delimitação do escopo científico e feito o levantamento dos principais Blogs
produzidos na cidade, iniciou-se os estudos nos enunciados das manchetes diárias
do hipertexto.
A relação de blogs advinda da pesquisa:
Barra do Corda Notícia – Blog do Leonílson Mota, Barra do Corda News – O Blog
do Ivan Silva, Folha da Barra.Com, Barra do Corda -180º.Com, Turma da Barra, Blog do
Adonias Soares e Barra do Corda.Com – Ribamar Guimarães – “O Bom Maranhense.

- “Queimadas destroem áreas da região sertaneja de Barra do Corda.”
5. Turma da Barra
- “BDC vive forte epidemia causada pelo mosquito aedes aegypti.”
- “Câmara desaprova contas do ex-prefeito Nenzin.”
- “Assoreamento do Rio Mearim que envergonha Barra do Corda.”
6. Blog do Adonias Soares
- “Pai mata o filho por engano na cidade de Vargem Grande.”
- “BRASÍLIA DF: Juran Carvalho concorre hoje ao Prêmio SEBRAE Prefeito
Empreendedor etapa nacional.”
- “Polícia Civil do Maranhão destrói oito roças com 15 mil pés de maconha.”

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi feito o levantamento das seguintes manchetes:
1. Barra do Corda Notícia – Blog do Leonílson Mota:
- “5º BPM de Barra do Corda recaptura foragido de Pedrinhas.”
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7. Barra do Corda.Com – Ribamar Guimarães – “O Bom Maranhense”
- “5ºBPM entrega mais uma motocicleta recuperada.”
- “STF julga ação que quer barrar ‘pílula do câncer’.”
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- “OAB do Rio vai pedir ao Supremo a cassação de Jair Bolsonaro.”
Após o levantamento das manchetes e sua análise, constatou-se que em cada
blog foram encontrados os seguintes atos:
-

No blog “Barra do Corda Notícia – Blog do Leonílson Mota” foram encontrados atos Constativos, Performativos, Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios,
Representativos e Declarativos.

-

No blog “Barra do Corda News – O Blog do Ivan Silva” foram encontrados
atos Constativos, Performativos, Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios, Comissivos e Declarativos.

-

No blog “Folha da Barra.Com” foram encontrados atos Constativos, Performativos, Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios, Diretivos, Comissivos e Expressivos.

-

No blog “Turma da Barra”, foram encontrados atos Constativos, Locutórios,
Ilocutórios, Perlocutórios, Representativos, Expressivos e Declarativos.

-

No “Blog do Adonias Soares” foram encontrados atos Constativos, Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios, Comissivos, Expressivos e Declarativos.

-

No blog “Barra do Corda.Com – Ribamar Guimarães – ‘O Bom Maranhense’” foram encontrados atos Constativos, Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios, Representativos, Diretivos e Comissivos.

-

No blog “Barra do Corda -180º.Com” foram encontrados atos Constativos,
Locutórios, Ilocutórios, Perlocutórios Comissivos e Expressivos.

Gráfico 1. Frequência de aparecimento dos atos da fala nos blogs. IFMA, 2016.
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A primeira conferência de Austin postula a dicotomia entre enunciados constativos e performativos. Com base nas análises, observou-se o maior aparecimento
de enunciados constativos, sugerindo que nas matérias analisadas foi feita uma afirmação que pode ser submetida a verificação para ser comprovada.
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Austin em sua oitava conferência postula a ocorrência de três atos simultâneos em cada enunciado: O Locutório, o Ilocutório e o Perlocucionário. Portanto,
tais atos foram encontrados em todas as matérias. Evidente que Atos Locutórios dizem respeito a dimensão linguística, nas palavras e sentenças utilizadas com base
em regras gramaticais. Atos Ilocutórios são o núcleo do ato de fala e possuem força
ilocucionária, é uma promessa feita através da linguagem e sujeita a interpretações.
Atos Perlocutórios são definidos por Austin (1962, p. 101) como caracterizando-se
pelas “consequências do ato em relação aos sentimentos, pensamentos e ações da
dos ouvintes, ou do falante, ou de outras pessoas, e pode ter sido realizado com o
objetivo, intenção ou propósito de gerar essas consequências”. Searle classifica os
atos em cinco grandes categorias: Atos Representativos (mostram a crença do locutor quanto a verdade de uma proposição), os Atos Diretivos (tentam levar o alocutário a fazer algo), os Atos Comissivos (comprometem o locutor com uma ação futura), os Atos Expressivos (expressam sentimentos) e os Atos Declarativos (produzem
uma situação externa nova).

CONCLUSÃO
O presente trabalho visa satisfazer a necessidade da análise de hipertextos, com
base na teoria preconizada por Austin e Searle, a Teoria dos Atos da Fala. A maioria das
matérias analisadas informavam o leitor descrevendo certos fatos, válidos ou não, segundo as características dos ATOS CONSTATIVOS. Também indicou o uso de palavras
e sentenças baseadas em normas gramaticais, obtiveram diferentes forças ilocucionais sujeitas a interpretação, e todas causam determinadas consequências no leitor,
de acordo ATOS LOCUTÓRIOS, ILOCUTÓRIOS E PERLOCUTÓRIOS, respectivamente. E por fim nas matérias analisadas houve maior predominância de ATOS COMISSIVOS, ou seja, foram feitas maiores previsões e sugestões de possíveis acontecimentos
futuros, levando o leitor a esperar que determinada sugestão do blogueiro ocorra de
fato. Em seguida os ATOS DECLARATIVOS, nos quais foram demonstrados ao leitor
novos acontecimentos dos quais o blogueiro teve a função de informar. Após estes
predominaram os ATOS EXPRESSIVOS, indicando novas emoções ao leitor a partir da
informação exposta nas matérias. Em seguida, vieram os ATOS REPRESENTATIVOS,
no qual o locutor demonstrava crer na veracidade de suas previsões e declarações durante o desenvolvimento da matéria. Por fim, vieram ATOS DIRETIVOS, que sugeriam
determinados comportamentos ao leitor com base na matéria lida.
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RESUMO
O Conflito de Alto Alegre ocorreu em 1901, entre indígenas da etnia Tenetehara-Guajajara e religiosos em uma Missão da Ordem Capuchinha, em São José da Providência, atual município de Jenipapo dos Vieiras (à época, Barra do Corda). Esse
embate envolveu direta ou indiretamente os habitantes da região, inclusive índios da
etnia Canela, que participaram do processo de repressão ao levante. As marcas desse
enfrentamento ainda são bastante visíveis no município de Barra do Corda e em,
praticamente, todas as cidades de seu entorno, sendo responsáveis pelo surgimento
de um imaginário (baseado nos relatos dos jornais da época e da Igreja) que responsabiliza os Tenetehara-Guajajara e os estigmatiza socialmente pelo ocorrido sem que
seja dada a eles a oportunidade de se pronunciar a respeito. O presente trabalho teve
como objeto de sua pesquisa a discussão de algumas narrativas deste povo, assim
como do povo Canela, a respeito do episódio.
Palavras-chave: História; Memória; Imaginário;

INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa, demonstra-se a necessidade de dar voz às narrativas dos povos
indígenas das duas etnias predominantes em Barra do Corda e região – Guajajaras e
Canelas – acerca da participação desses grupos no fato conhecido como “Massacre
de Alto Alegre” – o qual opta-se por denominar como Conflito de Alto Alegre, ocorrido em Barra do Corda, Maranhão, em 1901, envolvendo índios Tenetehara-Guajajara
e religiosos arregimentados pela Ordem dos Capuchinhos, tendo resultado em mais
de 200 mortos entre os não índios e várias centenas entre os Tenetehara-Guajajara. Alguns conceitos chave como o de memória, presentes em Maurice Halbwachs
(2004), Michael Pollak (1992) e Pierre Nora (1993), foram muito importantes para
introduzir a discussão aqui realizada. Além desses autores, podemos destacar a contribuição de Jacques Le Goff (1996), sobre memória e oralidade. Nesta perspectiva, o
conceito de memória, sua dinâmica de funcionamento e seus processos de constru148
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ção, que desde o fim do século XIX vêm sendo tratados por várias ciências, também
são temas recorrentes dos estudos de cientistas sociais contemporâneos e base para
a pesquisa. Além dos já citados, é conveniente salientar a importância de Michel
Foucault (1979) e Pierre Bourdieu (2003), quando tratam, respectivamente de questões relacionadas à produção/circulação de discursos e à relação de forças que existe
entre a possibilidade de conhecimento e circulação ou não. A partir dessa base, realizou-se uma revisão bibliográfica em algumas obras que foram produzidas sobre o
tema, como do IPES (1980); Galeno Brandes (1994) e Claudio Zanonni (1999), o que
muito contribuiu para a percepção de visões diferentes a respeito do fato.
Partindo-se dessas leituras, pudemos compreender, com muito mais substância, a importância de que outras memórias, diferentes daquelas que vêm dos poderes
constituídos tradicionalmente – como de Estado e Igreja Católica – serem também
ouvidas. A memória – viva e “mutável”, porquanto capaz de atualizar constantemente o passado, como o afirma Nora (1993) – se modifica e se rearticula conforme a posição que ocupamos e as relações que estabelecemos nos diferentes grupos sociais
de que participamos. Assim, possibilitar a emergência das lembranças ou esquecimentos (conscientes ou não) dos indígenas é algo inovador e significativo dentro das
relações sócio-históricas presentes em Barra do Corda e região.
Assim, a pesquisa buscou contextualizar, considerados aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, as questões que concorreram para a ocorrência do
“Massacre de Alto Alegre”; confrontar as versões da historiografia já existente com as
(novas) possibilidades de análise oferecidas pela memória oral indígena e discutir a
influência da história do conflito nas relações sócio-históricas entre indígenas e não
indígenas, em de Barra do Corda.

METODOLOGIA
Para viabilizar esta pesquisa, inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica
de autores que fundamentam as questões que refletem sobre os estudos sobre memória e suas relações a identidade cultural de um povo, assim como obras acerca
do fato estudado. Este processo, apesar de contínuo, aconteceu sobretudo durante
a etapa inicial da pesquisa. Além disso, também foi realizada pesquisa documental,
sobretudo em “obras-fonte”, como alguns livros e obras locais produzidas sobre o
tema. Partimos, então, para as entrevistas, realizadas através de questionários fechados – como forma de levantar um perfil quantitativo de algumas informações que
precisávamos – e de interlocuções abertas, nas quais, após o lançamento de alguns
questionamentos, deixava-se o entrevistado(a) falar do seu conhecimento acerca da
temática que estava sendo pesquisada. Desde então, realizou-se as atividades articuladas ao projeto, descritas no Plano de Trabalho, relacionadas às análises da oralidade
contida nas entrevistas. Discussão sobre elaboração dos roteiros e os questionários,
assim como normas e técnicas para transcrições. Foram realizadas algumas transcrições de entrevistas com não índios, a título de familiarização com essa atividade.
Vencidas essas atividades, relacionamos os referenciais teóricos ao que já foi pes150

quisado/discutido para registro dos resultados da pesquisa. Posteriormente a essa
fase, passou-se à elaboração do relatório final da pesquisa, considerando-se tudo o
que foi desenvolvido, bem como a discussão dos resultados (em função dos tipos de
questionários aplicados) em seus aspectos quantitativos e qualitativos, importantes
para a construção do debate com o objeto então pesquisado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível compreender algumas questões que motivaram a realização do
presente estudo. Inicialmente, percebe-se uma clara relação de forças entre as diferentes memórias que são (re)produzidas acerca do fato. Sobre este último, memórias
consolidadas a partir de uma visão presente nas obras da Igreja, tanto quanto da óptica das forças repressoras do Estado e da Imprensa local da época – todas contrárias
aos Tenetehara-Guajajaras – sempre foram (e continuam a ser) o ponto de partida
para o conhecimento do ocorrido. Claramente, essas origens também encontram-se
presentes em boa parte das obras que se produziu, o que se percebeu através da revisão bibliográfica realizada, por exemplo, na obra de Brandes (1994). Em Zanonni
(1999), por outro lado, mostra-se uma forma através da qual a imprensa da época
noticiou o fato e, de certo modo, ajudou a consolidar uma opinião bastante desfavorável em relação aos Tenetehara-Guajajaras, trazendo um forte impacto sobre
como se formou uma memória que responsabiliza apenas aos índios pelo confronto.
As narrativas orais dos indígenas foram coletadas nas entrevistas através do período
trabalhado sendo aqui escolhidas apenas duas (que não serão transcritas por limitações normativas à natureza deste trabalho), para tratar das questões relacionadas ao
fato. A primeira, com um senhor indígena da etnia Tenetehara-Guajajara e a segunda
com um senhor da etnia Canela.
Pode-se perceber, através da primeira entrevista, que há grande descontentamento pelos fatos descritos por aquele indígena, tendo como o princípio, o termo
utilizado para o acontecimento desse fato: “Massacre”. Suas lembranças sendo devastadas com o tempo, não tendo nenhum resquício que possa ser utilizado para
concretizar a sua visão, perdendo-se gradativamente sua memória. O levante, como
uma reação decorrente da revolta do Cacique Caiuré Imana (João Caboré), da sua
indignação com o percentual altíssimo de casos de mortes, do processo de aculturação, buscando evitar uma condição desfavorável de vida (através da catequização
que os Frades Capuchinhos impuseram a eles, não tendo em vista as suas crenças,
culturas, modo de vida), seria a visão mais coerente, segundo suas palavras.

CONCLUSÃO
Com o avançar dessa atividade, que acabou por assumir caracteres de pesquisa e ensino (pela divulgação desta pesquisa entre os alunos da instituição), percebeu-se, como é possível imaginar pelo que já se comentou sobre ela, uma incipiente
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mudança de comportamento dos alunos em relação à questão indígena como um
todo, certamente a reboque das novas possibilidades de aprendizado e percepção
resultantes do projeto desenvolvido. Quanto aos povos, cujos representantes foram
entrevistados, nota-se que há diferenças muito grandes entre as formas que representam o fato, do Conflito de Alto Alegre, em seu imaginário. Para os Tenetehara-Guajajara, existe uma reconstrução mais completa do fato, com uma narrativa que
– de certa forma – envolve início, meio e fim e tem na figura de João Caboré, o Caiuré
Imana, um herói, por ter arregimentado lideranças locais e organizado o movimento.
Aos Canela, a memória do conflito alimenta uma ideia de heroísmo do povo que –
em uma auto-visão – considera-se herói por ter, juntamente com as forças oficiais,
evitado um morticínio maior em Barra do Corda.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao IFMA, ao Programa PIBICJR e à CNPQ, pela concessão da
bolsa de pesquisa que tornou possível este estudo.

BIBLIOGRAFIA
BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas, São Paulo, Editora Perspectiva S.A., 2003
BRANDES, Galeno Edgar. Barra do Corda na História do Maranhão. São Luís, SIOGE, 1994.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organizaçao e tradução de Roberto. Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
LE GOFF, Jacques. Memória e História. Campinas, SP. Ed. Da Unicamp, 1996.
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2004.
NORA, Pierre. ENTRE MEMÓRIA E HISTÓRIA*. A problemática dos lugares. Tradução: Yara A un Khoury, 1993
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, v. 5, n.10, 1992.
p. 200-212.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, v. 2, n.3,
1989. p. 3-15.

Finanças pessoais: uma análise com os
discentes adolescentes do IFMA/Campus Barra
do Corda/MA
Thomaz Cardoso Nascimento1
Marcelo de Oliveira Nascimento2
Estudante do Curso de Edificações do IFMA – Barra do Corda; E-mail: thomaz-bdccec@hotmail.com

1

Professor de Administração do IFMA – Porto Franco; E-mail: marcelo.oliveira@ifma.edu.br

2

RESUMO
A economia brasileira tem como pilar o capitalismo e seu sistema consumista, assim a sociedade é incentivada pelos programas televisivos a possuir o desejo
de consumir. Segundo o Sistema de Proteção de Crédito Brasil (SPC Brasil) (2015,
online) 48% dos pais cedem aos pedidos dos filhos, mesmo não estando em condições de comprar e 57% dos pais admitem que não há um debate sobre educação
financeira com os filhos, ainda, segundo o SPC Brasil, 53,8 milhões de consumidores
estavam com o “nome sujo”, dentre estes, 41% são jovens de 25 à 39 anos. Desta forma, percebe-se que o consumo desorganizado traz impactos negativos à saúde financeira, física e mental do indivíduo. O projeto tem como objetivo de verificar junto
aos discentes adolescentes do IFMA – Campus Barra do Corda/MA, quanto à consciência financeira pessoal. A pesquisa será exploratória e serão entrevistados alunos
integrados dos cursos de Química, Informática e Edificações. Quanto ao método de
análise será o indutivo estatístico, para o tratamento dos dados serão utilizados gráficos e identificações de padrões, através de percentuais, quanto às necessidades e
desejos dos discentes adolescentes. Pressupõe-se que os discentes adolescentes não
possuem tal consciência financeira, pois tais temas não são trabalhados em nenhuma esfera educacional, bem como a família também não identifica a importância de
ter um jovem consciente de como deve proceder quanto aos seus gastos pessoais.
Através desta pesquisa será possível sugerir ações a serem realizadas pelo Campus e
futuramente pela Rede de Institutos Federais.
Palavras Chaves: Consumo; Endividamento; Educação Financeira.

INTRODUÇÃO

ZANNONI, Cláudio, 1999. O “massacre de Alto Alegre” na imprensa maranhense. In
Geografia, História e Sociologia. Coleção Prata da Casa, n. 3. São Luís: Ed. Imprensa
Universitária, pp. 101-119).

Mesmo no período feudal, antes da existência das fábricas e da ascensão do
capitalismo os bens já eram mensuráveis, a riqueza já era medida e o consumo já
existia. Assim, o consumo e os bens adquiridos pelas pessoas sempre foram o caminho para alcançar prestígio, poder, status, segurança e até felicidade.
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Atualmente, o processo e as ferramentas mudaram, mas a sociedade ainda é
baseada no consumo. O advento de novas tecnologias, novos produtos e o desenvolvimento de novas estratégias de marketing, o mercado também se ampliou. Existem
produtos focados nas idades de Zero a 100 anos, incentivando desde recém-nascido
a se tornar um potencial consumidor.
Destarte, através desse consumo surgiram vários efeitos na vida moderna, problemas sociais e econômicos, sem distinção de idade, dando sentido a realização deste projeto. Assim, faz-se necessário trabalhar os conceitos de educação financeira desde cedo,
tendo a escola uma responsabilidade fundamental no desenvolvimento deste tema.
A Educação Financeira é um tema que vem ganhando destaque na sociedade
ao longo dos últimos anos. Muitos estudos foram e continuam sendo realizados devido à grande importância e influência do tema na sociedade. Para Jacob apud Zerrenner (2007, p.25), destrincha o termo educação financeira. De acordo com o autor,
educação “implica o conhecimento de termos, práticas, direitos, normas sociais, e
atitudes necessárias ao entendimento de funcionamento destas tarefas financeiras
vitais. Isto também inclui o fato de ser capaz de ler e aplicar habilidades matemáticas
básicas para fazer escolhas financeiras sábias.” Enquanto que, no entendimento do
mesmo autor, financeira “aplica-se a uma vasta escala de atividades relacionadas ao
dinheiro nas nossas vidas íntimas, desde o controle do cheque até o gerenciamento
do cartão de crédito, desde a preparação de um orçamento mensal até a tomada de
um empréstimo, compra de um seguro, ou um investimento.”

tegrado. Esta escolha se deu devido a idade e por estarem em processo de formação
educacional, pois os alunos do subsequente, proeja e pronatec já possuem ensino
médio e alguns independência financeira. Sendo que, o objetivo da pesquisa é mensurar os níveis de educação financeira com os jovens.
Método
O método utilizado é o indutivo estatístico. Segundo Gil (2008, p.10), o método
indutivo “parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do
trabalho de coleta de dados particulares”. A partir de fatos particulares e concretos
vão formam-se leis e teorias. Na indução estatística, de acordo com Ruiz (2002), não
se pode generalizar a conclusão obtida na amostra para todo o universo, mas demonstrá-la na extensão provável alcançada graças ao exame das amostras.
Coleta de dados
Os dados foram coletados através de questionários, que tiveram perguntas fechadas, dicotômicas, tricotômicas e de múltipla escolha.
Tratamento de dados
Os dados obtidos foram analisados e demonstrados através de dados e tabelas. Foram utilizadas as ferramentas estatísticas de frequência, moda, mediana, dentre outras, para categorizar os dados.
A partir dai foram realizadas percepções quanto às repetições e por fim definido
um nível de educação financeira e o perfil dos discentes adolescentes quanto ao tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

METODOLOGIA
Tipo de pesquisa
O tipo de pesquisa é exploratória. De acordo com Koche (1997) a pesquisa exploratória é utilizada quando não há um sistema de teorias e conhecimentos desenvolvidos sobre determinado problema ou fenômeno. Diferentemente das pesquisas
experimental e descritiva, ela não busca trabalhar a relação entre variáveis, mas sim
fazer levantamentos destas, e de sua caracterização, que pode ser quantitativa ou
qualitativa. Para esse trabalho em específico ela terá caráter quantitativo.

No início do primeiro semestre de 2016, realizou-se a aplicação de um questionário voltado para jovens com faixa etária entre 14 e 18 anos. O questionário foi
aplicado para 100 alunos da modalidade integrada, oferecida pelo Campus Barra do
Corda, dos cursos técnicos em edificações, informática e química.
Foi verificado que mais de 50% dos entrevistados não possui conhecimento
em relação à educação financeira, veja no gráfico abaixo:
Figura 1: Você sabe o que é educação financeira?

Universo e amostra
O universo desta pesquisa são os discentes do IFMA – Campus Barra do Corda/MA e a amostra será representada pelos discentes dos cursos integrados de Química, Informática e Edificações, de acordo com Gil (2008) esse tipo de amostragem
consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações
disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população.
O Campus possui os cursos integrados, subsequentes, proeja e pronatec, contudo devido ao perfil dos alunos somente farão parte da amostra os discente do in154
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Entende-se que os jovens que responderam os questionários estão próximos a
entrar no mercado de trabalho, portanto devem possuir alguma informação no que
diz respeito às finanças para assim pôr em prática aquilo que sabem no seu dia a dia.
Uma boa administração daquilo que se faz gera êxito em determinada área,
caso contrário, isso refletirá num caos. Para um bom desempenho no controle das finanças é necessário uma constante busca por informações a respeito do assunto, em
vista que o mesmo tem um papel muito importante na sociedade atualmente. Veja
no gráfico a seguir as fontes que os alunos mais utilizam para buscarem informações:

De acordo com a pesquisa, observou-se que a falta de noção de contas a serem pagas mensalmente pode acarretar o aparecimento de dívidas ao final do mês,
conforme mostra o gráfico acima, pois o consumidor não distribui aquilo que tem
para determinado débito. A maioria dos alunos entrevistados afirmam saber pouco
à respeito de suas contas, veja.
Figura 4: Você sabe qual é o valor total de suas contas mensais que deve pagar?

Figura 2: Você busca informações sobre administração financeira pessoal?, Se sim,
quais os canais que você utiliza?

CONCLUSÃO

A ausência de uma boa organização nas finanças pode ocasionar em um endividamento para o consumidor, para evita-lo muitas pessoas utilizam de métodos
bastante eficazes como planilha eletrônica e anotações em papel. Logo, com a utilização desses mecanismos, o consumidor poderá ter sempre algo para ser destinado
à uma poupança, por exemplo, para ser aplicado em uma determinada situação.
De acordo com os dados coletados, percebeu-se que uma grande parcela dos
alunos não realiza uma boa administração daquilo que tem, pois não conseguem
pagar todas as suas dívidas, veja no gráfico a seguir:

Em virtude do que foi observado, é necessário que os discentes tenham um
conhecimento maior a cerca de educação financeira, tendo em vista que é algo ligado à vida de uma pessoa. Conclui-se que uma boa parte dos discentes IFMA – Campus Barra do Corda/MA não possui conhecimento sobre educação financeira. Logo,
há a necessidade de informação sobre o assunto.
A busca por conhecimento sobre educação financeira se faz necessária, pois
uma parte da sociedade não tem conhecimento a cerca disso, e deve ser levada tanto
aos alunos como aos seus familiares. Por ser algo que vem sempre sofrendo evoluções, torna-se necessário a informação sobre esse assunto. É imprescindível a ciência sobre esse assunto, pois só assim se conseguirá coloca-lo no centro de uma sociedade que perece por não saber administrar o próprio dinheiro.

Figura 3: Você consegue pagar todas as suas contas no final do mês?
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RESUMO
No presente projeto avaliamos a Gestão de Resíduos Sólidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Barra do Corda. As etapas que
foram seguidas para desenvolvimento desse trabalho foram os levantamentos bibliográficos, aplicação de questionários e avaliação dos resultados. Esta pesquisa foi
desenvolvida com a ideia de conscientizar e possibilitar a compreensão e o funcionamento de uma gestão integrada e participativa de resíduos sólidos urbanos, e sua
importância na sustentabilidade socioambiental, além da promoção do exercício
crítico e efetivo da cidadania, para nossa comunidade acadêmica.
Palavras-Chave: Comunidade acadêmica 1; Desenvolvimento 2; Gestão integrada 3;

INTRODUÇÃO
O gerenciamento de resíduos sólidos é considerado um dos assuntos de maior
magnitude nas questões ambientais, em vista dos impactos decorrentes. Tanto a
quantidade quanto o tipo de resíduo produzido tem trazido consequências negativas ao longo das últimas décadas ao ambiente e a saúde da população. Sendo assim,
a solução mais adequada é a implantação de um Plano de Gestão de resíduos sólidos
dentro do IFMA – Campus Barra do Corda. É um instrumento eficiente que aborda os
diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gerenciamento, e metas para diferentes cenários com seus programas, projetos e ações. O gerenciamento adequado
dos resíduos sólidos gerados por uma organização produtiva inicia-se com a elaboração, a implementação e a operacionalização integral do plano de gerenciamento
que passa a ser um documento integrante do processo de licenciamento ambiental
do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA).
O plano de gestão de resíduos sólidos para uma organização é um processo
que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos no âmbito
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dos estabelecimentos, contemplando a segregação na origem, coleta, manipulação,
acondicionamento, armazenamento, transporte, minimização, reutilização, reciclagem, tratamento e dispostos com o mínimo de riscos para os seres humanos,meio
ambiente, e para a diminuição dos impactos gerados pelos diferentes tipos nos sistemas hídricos, no solo e na atmosfera (PIMENTA & MARQUES JR, 2006).

dentro do âmbitoescolar. Já o projeto do Sistema de Compostagem é simples, mas o
mesmo foi ampliado para suportar maior quantidade de pessoas e maior número de
material a ser trabalhado.
O sistema de triagem tem as seguintes medidas: 35mx25m. E o sistema de
compostagem tem: 10mx10m.
Imagem 01: planta baixa do prédio, do IFMA Campus barra do corda, com destaque em vermelho para a planta da usando.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia do Maranhão – campus Barra do Corda. O desenvolvimento do projeto deu-se,
através de uma etapa inicial dedicada ao levantamento bibliográfico referentes à Política Nacional de Resíduos Sólidos; logo depois, a quantificação e tabulação dos resíduos
sólidos gerados na instituição, realizada por meio da pesagem do material produzido
durante um mês com a finalidade de se construir gráficos para melhor apresentação
dos resultados e por fim a aplicação de um questionário semiestruturado.
A pesquisa de campo foi realizada na própria instituição, onde o foco principal
era a análise da gestão de resíduos sólidos no mesmo. O projeto envolveu 6 professores, 5 servidores administrativos, 37alunose 6 servidores terceirizados com os quais
foi efetuado a aplicação do questionário para obtenção de informações referentes ao
manejo, tratamento e disposição final dos resíduos do campus Barra do Corda.
De posse dos resultados da pesquisa, procedeu-se a análise, tabulação e construção de gráficos dos mesmos havendo posteriormente a apresentação deste material à comunidade acadêmica do Instituto.

RESULTADO E DISCUSSÃO
O Campus Barra do Corda está em fase de expansão da sua estrutura física, e
esta incluso nesta expansão a implantação de um Sistema de Triagem e de Compostagem de acordo com o novo projeto de ampliação do Campus. (ver imagem 01 com
destaque em vermelho)
A implantação do Sistema de Triagem e Compostagem foi previsto para ser localizado atrás do ginásio poliesportivo do Campus. Essa escolha foi decorrente pelo
fato de que o novo projeto do IFMA, no qual tivemos acesso, demonstra que essa é
a única área com melhor localização e é a única que o novo projeto não ocupa, sendo assim, os Sistemas de Triagem e Compostagem estarão melhor localizados nessa
área, tendo também melhor acesso para as devidas funções lá estabelecidas.

A pesquisa finalizou-se com a aplicação de um questionário semiestruturado
com a finalidade de obter informações quanto à opinião dos alunos e servidores, sobre o tratamento e disposição dos resíduos sólidos no campus e na cidade e aspectos
relacionados à qualidade de vida e sua compreensão sobre os fatores que podem
causar impactos negativos gerados pelo manejo e disposição inadequados de resíduos sólidos no campus.
Os resultados supracitados apoiam a proposta de SOARES (2001) a qual afirma
que é necessária uma Educação Ambiental com ênfase interdisciplinar que proporcione melhor leitura da realidade e promova outra postura do cidadão frente aos
problemas sócio - ambientais. E essa reflexão precisa ser aprofundada na medida
em que a saúde e a qualidade de vida dessa geração, e das futuras, dependem de um
desenvolvimento sustentável.
Acreditamos que seja capaz de levar os indivíduos a reverem suas concepções
e seus hábitos, esperamos formar as pessoas para uma relação mais harmoniosa e
sustentável com o meio onde estão inseridas.

CONCLUSÃO

O projeto arquitetônico do Sistema de Triagem foi baseado na planta da Central de Triagem da Lapa, em São Paulo, pois a mesma, sendo mais simples, seria ideal
na Instituição. Porém, houve alteração em suas medidas, sendo que a mesma estará

A pesquisa demonstrou que grande maioria dos resíduos sólidos comuns produzidos no Campus Barra do Corda – MA é constituído de materiais que facilmente
podem ser reutilizados e/ou reciclados, levando a percepção da importância de se
ter um convênio com cooperativas de catadores.
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