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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi observar e comparar a taxa de sobrevivência de
mudas de espécies nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em plantios
com a finalidade de teste para recuperação de área degradada. O desflorestamento
em Unidades de Conservação Ambiental, causado principalmente pela interferência
humana, indica um alto agravante de degradação ambiental. As mudas foram transplantadas em áreas piloto, no decorrer da trilha para a Lagoa Azul, durante o período
chuvoso, para parcelas de 200 m2, em covas de 30x30 cm regularmente distribuídas
em linhas e colunas e distando 2 m uma da outra. Aos 150 dias, 120 (80%) mudas
apresentaram secagem das folhas e 5 mudas estavam amareladas. A taxa de sobrevivência das mudas nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, após 150
dias (5 meses) de monitoramento foi muito alta, 83,3% e variou de acordo com a
espécie. As altas temperaturas e a baixa pluviosidade influenciaram decisivamente
nos resultados. A irrigação pode ser o fator de maior influência no estabelecimento
das mudas na área de reflorestamento. A diminuição da chuva nos anos de plantio
na área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses pode ter diminuído a taxa de
sobrevivência das mudas.
Palavras–chave: Unidades de conservação, recuperação, desflorestamento

INTRODUÇÃO
O desflorestamento em Unidades de Conservação Ambiental (UCs), causado
principalmente pela interferência humana, indica um alto agravante de degradação
ambiental.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) divide as UCs em
dois grupos: unidades de proteção integral, que visam preservar a natureza; e as de
uso sustentável, que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso
9

sustentável de parcela de seus recursos naturais (HENRY, 2005). Uma das categorias
de UCs de proteção integral é o Parque Nacional que, segundo BRASIL (2016), “tem
como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação
em contato com a natureza e de turismo ecológico”.
Dentre os Parques Nacionais, está o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM). Criado em junho de 1981, conta com uma área de 155 mil hectares, dos
quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas interdunares, está inserido no
bioma Marinho Costeiro e é composto de áreas de restinga (que compõe 89% da sua
vegetação), campos de dunas livres e costa oceânica (ICMBio, 2016).
Segundo Zamith & Scarano (2004), a necessidade de recomposição de ecossistemas degradados, demanda o desenvolvimento de tecnologias de produção de
mudas nativas, envolvendo a identificação botânica das espécies, métodos de colheita, beneficiamento e armazenamento de sementes, mecanismos de dormência e
germinação de sementes, embalagens, substrato e manejo de mudas.
A restauração tem sido definida como o retorno do ecossistema às condições
similares àquelas anteriores ao distúrbio (WISMAR & BESCHITA, 1998). As técnicas
utilizadas para o reflorestamento dependem de fatores como a frequência e densidade das espécies, distribuição espacial, intervalo de retorno, área, relevo e intensidade
dos distúrbios a que foi submetido (PICKETT, 1983).
Portanto, o objetivo deste trabalho, foi observar e comparar a taxa de sobrevivência de mudas de espécies nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
em plantios com a finalidade de teste para recuperação de área degradada.

METODOLOGIA
As plântulas utilizadas no plantio foram cultivadas em viveiro e protegidas da
insolação por cobertura de sombrite (30%), em garrafas pet de 2L com terra preta
sem adubação.
As mudas foram transplantadas em áreas piloto no decorrer da trilha para a
Lagoa Azul. Trilha esta que tem sido grande preocupação dos analistas ambientais
do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), visto à grande movimentação de veículos tracionados. Por causa dos passeios turísticos, esta trilha encontra-se
fora dos padrões, tendo sido perdida grande parte da cobertura vegetal.

tando 2 m uma da outra. Ao redor das mudas foi realizado o coroamento, ou seja,
remoção da vegetação em um raio de um metro ao redor das covas.
O desenho experimental foi o de blocos inteiramente casualizados (GOMES,
1985). A sobrevivência das plântulas de cada espécie nas parcelas foi contabilizada a
cada mês, até o tempo máximo de cinco meses.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram plantadas 226 sementes para a produção de mudas. A taxa de germinação destas sementes foi de aproximadamente 70%, produzindo, então, 150 mudas,
no total. Foi considerada como germinação, a emissão de parte aérea pela plântula.
Foram utilizadas sementes de duas espécies vegetais: Hymenea parviflora Huber e
Chrysobalanus icaco L. As espécies foram escolhidas por terem número suficiente de
sementes coletadas para a produção de mudas.
Das 101 mudas de Hymenea parviflora cultivadas, 100% germinaram e cresceram rapidamente. H. parviflora é uma das espécies arbóreas que mais ocorrem
em ambiente peridomiciliar e é característica do ecossistema amazônico, operando
como um georreferenciador no direcionamento dos caminhos e rotas para aldeias
ou acampamentos do povo Myky (BRASIL, 2016).
Chrysobalanus icaco teve uma taxa de 72% de germinação e apresentou crescimento lento. Segundo Prance (1972), conhecida no Brasil como abajurú, abajerú,
bajerú, guajurú, guagirú, entre outros nomes populares, esta espécie ocorre no litoral
brasileiro e também no litoral dos países do Norte da América do Sul, América Central e México, bem como na costa ocidental da África.
“Indeterminada 1” apresentou uma taxa de germinação de 94,73% e crescimento rápido, enquanto “Indeterminada 2” teve uma taxa de germinação de 71,42%
e crescimento lento. “Indeterminada 3” não germinou, provavelmente as sementes
eram inviáveis ou as condições ambientais não eram adequadas.
Das cinco espécies cultivadas em viveiro, apenas duas foram transplantadas
para a área piloto, H. parviflora com 100 mudas e C. icaco com 50. As três espécies
não-identificadas não tiveram um número adequado de plântulas para que pudessem entrar neste experimento.

As mudas foram transplantadas durante o período chuvoso para parcelas de
200 m , em covas de 30x30 cm regularmente distribuídas em linhas e colunas e dis-

Aos 30 dias do transplante para a área piloto, todas as mudas sobreviveram e
não apresentaram mudanças na sua estrutura. É importante destacar este resultado,
pois a grande preocupação dos analistas do ICMBio, era a predação das mudas por
caprinos, que vivem soltos dentro do PNLM. Foram encontradas pegadas de caprinos na área de transplante, mas estes não predaram nenhuma muda.
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Aos 60 dias, as mudas de C. icaco começaram a secar e muitas estavam sendo
predadas por insetos, por suas folhas serem mais tenras, o que não foi observado nas
mudas de H. parviflora, que apresentam folhas mais espessas.
Apesar do crescimento lento no viveiro, C. icaco apresentou um crescimento vertical maior que H. parviflora na área de transplante. H. parviflora mostrou-se
mais resistente à seca que C. icaco.
Aos 90 dias, a taxa de sobrevivência foi de 100%, mas algumas mudas de C. icaco apresentavam grande parte de suas folhas predadas por insetos e outras estavam
completamente secas.
Aos 120 dias, 25 (16,66%) mudas morreram por causas naturais. Destas, 13
(8,6%) eram de H. parviflora. Das 125 (83,33%) sobreviventes, 99 (66%) sofreram alterações fisiológicas (secagem) que desaceleraram os processos de crescimento vertical, consequência da pouca chuva (ver figura 1).
Aos 150 dias, 120 (80%) mudas apresentaram secagem das folhas e 5 mudas
estavam amareladas. Apesar de terem sido transplantadas no período chuvoso, as
altas temperaturas e a escassez de água foram os principais fatores influentes neste
resultado (ver figura 1).
A taxa de sobrevivência das mudas nativas do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, após 150 dias (5 meses) de monitoramento, foi muito alta, 83,3%, similar aos resultados do trabalho de Scoles, Gribel & Klein (2011) realizado com mudas
nativas de castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.), uma árvore nativa da Amazônia.
Comparando com outros experimentos similares, as mudas plantadas de espécies nativas do PNLM, neste estudo, tiveram as taxas de mortalidade mais baixas.
Por exemplo, no estado de São Paulo, em plantios realizados com mudas nativas retiradas de regeneração natural de remanescente de Floresta Estacional Semidecidual
em viveiros, o índice de sobrevivência ficou em torno de 69% após nove meses (VIANI & RODRIGUES, 2007) e em plantios realizados em viveiro com mudas de espécies
nativas retiradas de vegetação remanescente, foi de 88% (IEIRI & HAGA, 2016).
A taxa de sobrevivência foi alta quando comparada à de Oliveira et al (2015),
que obteve uma taxa de 31,94% após oito meses em um trabalho de avaliação da sobrevivência de mudas de espécies nativas implantadas na restauração ambiental da
vereda Buriti Grosso em Minas Gerais. Em Campo Grande, MS, após quatro anos, a
taxa de sobrevivência de espécies florestais nativas foi de 64,37% (MELOTTO, 2009).
Já Poester (2012) ao estudar o crescimento inicial e sobrevivência de espécies florestais nativas em reflorestamento de mata ciliar no Rio Grande do Sul, obteve média
geral de 94% de taxa de sobrevivência.
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A irrigação pode ser o fator de maior influência no estabelecimento das mudas na área de reflorestamento e a diminuição da chuva nos anos de plantio na área
do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses pode ter diminuído a taxa de sobrevivência das mudas.

CONCLUSÃO
A taxa de sobrevivência das mudas de espécies nativas retiradas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses variou de acordo com a espécie.
As altas temperaturas e a baixa pluviosidade influenciaram decisivamente nos
resultados.
Hymenea parviflora mostrou-se mais resistente à seca, e, portanto, obteve
maior taxa de indivíduos sobreviventes, mostrando-se uma espécie adequada para
reflorestamento.
Chrysobalanus icaco obteve menor porcentagem de indivíduos sobreviventes,
provavelmente pelas altas temperaturas seguidas da escassez de água, já que esta
espécie só é encontrada dentro do Parque, em áreas que são alagadas durante o período chuvoso.
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RESUMO
O presente estudo aborda sobre o desenvolvimento do aluno através do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras no município de Barreirinhas-MA. Observando a metodologia utilizada em sala de aula, assim como investigação junto
aos educandos e as opiniões a respeito da metodologia utilizada pelo professor de
línguas. Levando-se em consideração a capacidade que os alunos têm para desenvolver suas necessidades sociais e intelectuais com o ensino da língua estrangeira e
a finalidade do ensino de Língua, já que estes podem ser compreendidos como um
caminho para a construção da cidadania do aluno. Levantar estes dados junto aos
alunos identificou o conhecimento como meio de compreensão e transformação do
mundo à sua volta e a percepção do caráter da Língua Estrangeira como aspecto estimulante ao interesse, curiosidade, espírito de investigação e desenvolvimento da
capacidade de comunicação entre os seres humanos. Os objetivos desta pesquisa foram analisar a importância do processo ensino-aprendizagem da língua estrangeira
e os benefícios que tais idiomas (espanhol e inglês) trazem para o desenvolvimento
educacional dos alunos do Ensino Médio em escola pública da Rede Estadual, no
município de Barreirinhas-MA. A presente pesquisa teve como conclusão que o ensino de língua estrangeira (inglês e espanhol) em escolas da rede pública estadual
possui algumas fragilidades a serem resolvidas, como o desenvolvimento e busca
de novos meios de ensino e aprendizagem, como também a inclusão novamente do
ensino de língua espanhola na grade curricular do aluno, já que este município faz
parte de uma das rotas turísticas mais visitadas no mundo.
Palavras-chave: Língua Estrangeira, Ensino, Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Em uma sociedade moderna, com o avanço da globalização, torna-se indispensável o conhecimento de um segundo idioma. De acordo com Cleocir Pedroso
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(2010), o fenômeno da globalização traz como consequência uma linguagem eficiente. Sendo assim, aprender um segundo idioma é uma necessidade básica para profissionais que queiram se adequar ao mercado de trabalho que se encontra cada vez
mais competitivo.
No meio acadêmico tem-se o acesso a textos originais em língua estrangeira;
comunicação com pesquisadores de outros países; realização de cursos ou
participação em congressos no exterior. Segundo a assessora Samira Jalil (2008), é
possível afirmar que aprender uma língua estrangeira abre uma gama de oportunidades para todos aqueles que desejam entender melhor o todo que nos cerca.
Aprender pelo menos uma língua estrangeira passou a ser obrigatório na formação do aluno brasileiro. No art. 26 § 5º, da LDB/LDBEN nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, encontramos: “Na parte diversificada do currículo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição”. E na seção referente ao ensino médio, art. 36, III: “será incluída
uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da
instituição” (BRASIL, 1996).
Com isso, no Ensino Médio, a língua estrangeira deve ser obrigatoriamente
incluída. Cabe a cada comunidade escolar escolher que língua estrangeira priorizar
como obrigatória e que língua selecionar como optativa, tendo também por base,
fatores históricos, fatores referentes às próprias comunidades e fatores relativos à
tradição (BRASIL, 1998).
Nesse sentido, a presente pesquisa pretende analisar o ensino de língua estrangeira em uma escola da rede pública estadual, no município de Barreirinhas.

METODOLOGIA
Pretende-se neste trabalho, desenvolver um estudo descritivo, analítico e aplicado, por meio de pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa foi realizada em
escola da rede pública estadual, no município de Barreirinhas, no período de doze
meses, tempo necessário para coleta de dados, desta forma, foi possível fazer toda
uma análise sobre o referido tema.

A entrevista foi realizada com o intuito de levantar dados junto aos alunos sobre
as contribuições do estudo da língua estrangeira. Após a coleta e análise do material
pesquisado, foram cruzados os dados para um estudo comparativo entre as respostas;
desta forma, foi possível identificar se o ensino e aprendizagem da língua estrangeira
está trazendo ao educando os benefícios necessários para o desenvolvimento do mesmo, com base nisto, elaborou-se o relatório final para encerrar este projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do levantamento bibliográfico para a presente pesquisa, concluiu-se
que o estudo de línguas estrangeiras é de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, sociocultural e profissional dos alunos do Ensino Médio, como
também, uma infinidade de desafios e barreiras entre o aluno e a educação. Dentre
estes desafios, a falta do material didático, tanto para os professores como também
para os alunos, merece uma atenção especial.
Na observação realizada em sala de aula, os professores utilizam o que está ao
alcance e disponível aos alunos, é ausente qualquer forma lúdica de aprendizagem,
de acordo com Mateus Silva Santos, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, “seu
professor de Inglês não utiliza nenhum material didático para seu aprendizado”.
Já Milene de Jesus Sousa, aluna do primeiro ano do Ensino Médio, diz: “A professora
utiliza o livro disponibilizado pela escola, além de utilizar também o dicionário, como
também,utiliza material tecnológico como data show, caixa de som e projetor”.
A metodologia dos professores é simples, segundo a aluna Maria Antônia David, que estuda o terceiro ano do Ensino Médio: “O professor passa atividades e chama os alunos de forma aleatória para que respondam o que foi passado”.
A aluna Erika Amorim Silva, que estuda o primeiro ano do Ensino Médio, relata: “Que a professora utiliza o livro e o caderno, com muitas atividades, seminários
e ainda atividades orais”. Ela também ressalta o papel da língua estrangeira na sua
vida, quando diz que “podemos ganhar mais conhecimento”.

Foram usados como referência para elaboração das perguntas na entrevista:
livros, artigos e documentos oficiais sobre o tema.
Faz-se necessário indagar, que
foi eleita a entrevista como instrumento de coleta de dados, devido ao número reduzido de público-alvo, permitindo assim, compreender melhor os aspectos subjetivos
dos entrevistados em suas falas. Os envolvidos nesta pesquisa foram os professores e
alunos que fazem parte deste processo.

A partir das informações coletadas, conclui-se que apesar das dificuldades
encontradas pelo professor devido às deficiências do sistema público de ensino, é
possível que seja realizado um bom trabalho em sala de aula, já que isto depende
principalmente da metodologia de ensino aplicada, ou seja, do planejamento da
aula e da abordagem feitas aos alunos, mas sempre considerando os recursos que a
escola possui. No entanto, é necessária também uma maior atenção dos professores
acerca de sugestões dos alunos para uma aula mais interessante e dinâmica, já que
observar os anseios dos estudantes pode colaborar para um melhor aproveitamento
da disciplina por eles (OLIVEIRA, 2002).

16

17

De acordo com Charlene Santos Silva, aluna do segundo ano do Ensino Médio: “O aprendizado de língua estrangeira tem um papel fundamental na minha vida,
pois irá trazer muitos benefícios para minha vida profissional, além de abrir portas
para o mercado de trabalho”.
Segundo João Victor Almeida Constantino, aluno do segundo ano do Ensino
Médio: “A vida sempre evolui e aprimorar meus conhecimentos é uma necessidade
constante, pois isso me trará desenvolvimento profissional”.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa conclui que o ensino de língua estrangeira (inglês e espanhol) em escolas da rede pública estadual no município de Barreirinhas - MA possui
algumas fragilidades a serem resolvidas, tais como a ausência de livros didáticos tanto para alunos quanto professores do terceiro ano do Ensino Médio.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira - 5ª. - 8ª. Série. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
JALIL, Samira, Assessora de Língua Estrangeira. Estudar uma língua estrangeira?
Para quê? (atividades e experiências). Disponível em sjalil@positivo.com.br. Acesso
em 14 de abril 2014.
OLIVEIRA, E. Reflexões sobre o ensino de inglês como língua estrangeira. Professores
de inglês em curso. Trabalhos em Lingüística Aplicada, Campinas, v.39, p.69-79, 2002.
PEDROSO, Cleocir. A importância da língua estrangeira. Disponível em http://
www.administradores.com.br/artigos/negocios/a-importancia-da-lingua-estrangeira/38768/. Acesso em: 14 de abril de 2014.

Evidenciou-se que o professor do primeiro ano do Ensino Médio manuseia
o livro didático da escola, dicionário e utiliza ferramentas tecnológicas como data
show, caixa de som e projetor, o que torna a aprendizagem mais significativa.
Pode-se ressaltar a importância do incentivo aos alunos a prosseguirem rumo
à profissionalização e especialização para que mais adiante a cidade usufrua desse
conhecimento, já que esse município faz parte de um dos roteiros turísticos mais
visitados no mundo, poderia oferecer mais línguas estrangeiras na grade curricular
dos alunos de Ensino Médio da Rede Pública Estadual.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo qualitativo e quantitativo das
águas subterrâneas de moradias e outros prédios abastecidos por poços, num raio de
2 km a partir da área de depósito do esgoto das galerias de Barreirinhas, Maranhão,
através de análise físico-química, em pontos de coleta sorteados. Em todos os pontos
coletados, tanto na estação seca quanto na chuvosa, pelo menos um parâmetro de
cada amostra está em desacordo com as normas estabelecidas pela Portaria n° 2914
de setembro de 2011 e Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005.
Palavras-chave: Qualidade da água; sustentabilidade; contaminação.

INTRODUÇÃO
Dos recursos naturais importantes, a água é o que possui destaque, pois sua
disponibilidade e acesso são necessários a todo tipo de vida no planeta, bem como
para a maioria dos meios de produção (SARDINHA et al. 2008).
As águas subterrâneas são fundamentais para o desenvolvimento humano.
No Brasil, elas desempenham importante papel no abastecimento público e privado,
suprindo as mais variadas necessidades de água em diversas cidades e comunidades, bem como em sistemas autônomos residenciais, indústrias, serviços, irrigação
agrícola e lazer (HIRATA et al. 2011).
O município de Barreirinhas não dispõe de tratamento de esgotos, o qual é
despejado diretamente em galerias ou até mesmo no rio. As galerias são esgotadas
periodicamente, e o esgoto é despejado em uma área a céu aberto, que fica muito
próxima às moradias.
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Os esgotos domésticos são uma das principais fontes de poluição química antrópica dos recursos hídricos nas áreas urbanas. No Brasil, o índice de coleta de esgotos domésticos é de 33,5% e o tratamento chega a 35% do total coletado, o que perfaz
um índice de tratamento de 11,7% do volume total de esgoto doméstico gerado. É
esperado um aumento significativo no volume de tratamento de esgotos, mas, mesmo que o volume seja dobrado, o Brasil ainda vai ficar com um índice de tratamento
de esgotos domésticos abaixo de 25% (FINOTI et al., 2009). O objetivo desse trabalho
foi fazer um estudo qualitativo das águas subterrâneas de moradias e outros prédios
abastecidos por poços, num raio de 2 km da área de despejo de esgotos do município
de Barreirinhas, Maranhão.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de Barreirinhas, Maranhão. O clima
da região é tropical megatérmico (enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com
a classificação de Köppen), com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a
maior parte estando concentrada nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito secos. A temperatura média anual varia entre 26ºC e
27ºC (BRASIL, 1984).
As coletas de água nas residências ou prédios comerciais/institucionais compreenderam água de torneira e/ou água de poços artesianos. Para avaliar os fosfatos,
sulfetos, nutrientes nitrogenados, oxigênio dissolvido e ferro das amostras de água,
foi utilizado o Kit de análise Alfakit (observação de resultados pelo método colorimétrico). Para análise do pH foi utilizado pHmetro.

que fontes de água potável contendo altas concentrações de nitrato apresentam um
grande risco para a saúde pública e animal, embora não apresente relativa toxidez
para os adultos, por ser rapidamente excretado pelos rins. Entretanto, concentrações
maiores que 10 mg/L de nitrato, expresso como nitrogênio, pode ser fatal para crianças com idades inferiores há seis meses e causar problemas na saúde dos animais
(QUEIROZ, 2004).
O nitrato é um dos íons mais encontrados em águas naturais, geralmente
ocorrendo em baixos teores nas águas superficiais mas podendo atingir altas concentrações em águas profundas. O seu consumo através das águas de abastecimento está associado a dois efeitos adversos à saúde: a indução à metemoglobinemia,
especialmente em crianças, e a formação potencial de nitrosaminas e nitrosamidas
carcinogênicas (Alaburda & Nishihara, 1998). De acordo com Silva & Araújo (2003),
níveis elevados de nitratos indicam ainda contaminação por disposição inadequada
de dejetos humanos, industriais ou de indústrias alimentícias, além do uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura.
Fósforo
A quantidade de fosfato encontrou-se fora dos padrões da Resolução
357/05-CONAMA (BRASIL, 2005) em 75% das amostras analisadas. A presença do
fósforo na água pode estar relacionada a processos naturais, como dissolução de rochas, carreamento de solo, decomposição de matéria orgânica, e também a processos antropogênicos, como lançamento de esgotos, detergentes, fertilizantes e pesticidas. A principal fonte de fósforo em águas residuais são os detergentes fosfatados
empregados no uso doméstico em larga escala (Donadio et al. 2005; Sperling 1996).
pH ( Potencial Hidrogeniônico)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Amônia (NH3)
De todas as amostras coletadas, 20% apresentaram valores elevados de amônia como é mostrado nas tabelas 01 e 02. Sendo a maior parte delas, coletadas no período chuvoso. A presença de compostos nitrogenados em águas subterrâneas pode
ser vista como contaminação proveniente de atividades antropogênicas, entre estas,
o uso de fossas (Alaburda & Nishihara, 1998; Ferreira, 1999). A ocorrência de concentrações elevadas de amônia (NH3) pode ser indicativa de poluição recente, possivelmente oriunda da redução de nitrato por bactérias ou íons ferrosos presentes no solo
(Silva & Araujo, 2003)

De acordo com a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) o
pH da água deve ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Com isso, cerca de 95% das amostras encontram-se fora do Valor Máximo Permitido (VMP) para consumo, principalmente aquelas coletadas no período chuvoso. A acidez predominante na estação
chuvosa pode ser explicada pela decorrência de enxurradas nesse período, causando a percolação de resíduos no solo e infiltrando metais e substâncias provenientes
dos esgotos e lixões, consequentemente atingindo o lençol freático.

Detectou-se que cerca de 25% das amostras coletadas mostrou alto teor de nitrato, especialmente na estação chuvosa. Dentre os poluidores das águas, salienta-se

Considerando que a água subterrânea e o subsolo não estão visíveis, o risco
de contaminação é muito mais elevado, fato estudado e comprovado, visto que esta
contaminação pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, através do chorume do lixo, pela descarga de efluentes industriais ou por derramamento de combustível de tanques subterrâneos. Através destas formas, ou mesmo de outras, os
poluentes antropogênicos, tais como metais ou compostos aromáticos, podem contaminar o lençol freático ao integrarem-se ao ciclo hidrogeológico da natureza ou ao
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Nitrato

atingir uma fonte receptora de água subterrânea. Com isto, os limites da intervenção
humana não deveriam ser ultrapassados, sob pena de caracterizar-se uma situação
de perigo para a humanidade, resultante do esgotamento de suas reservas e/ou a sua
degradação (AIRES et al., 1999).
Grande parte dos moradores em cujas residências foram realizadas coletas,
não têm informações básicas de saneamento básico como a distância mínima entre
poço e fossa ou mesmo a profundidade ideal dos poços. A Agência Nacional de Águas
(2005) destaca que, as fontes de contaminantes da água subterrânea, derivadas da
falta de saneamento, representam um risco iminente à saúde das populações. Pois
através da infiltração do escoamento superficial das fossas negras no solo e também
pelo vazamento de redes de esgoto, a qualidade microbiológica das águas sofre grandes alterações, sendo tal situação especialmente crítica nas cidades em que existe
uma elevada densidade populacional e, portanto, alta taxa de produção de esgotos.
Ressalta-se que, a água proveniente de poços artesianos, mesmo que cristalina e aparentemente própria para o consumo, pode estar contaminada. Vários fatores
podem ser responsáveis pela contaminação da água de poços artesianos em nível de
propriedade tanto rural quanto urbana, como a falta de manutenção do reservatório; localização inadequada do poço; e falta de cuidado e higiene com a água antes
do consumo. Sendo que, as fontes de contaminação antropogênica em águas subterrâneas, são em geral diretamente associadas a despejos domésticos, industriais
e ao chorume oriundo de aterros de lixo que contaminam os lençóis freáticos com
microrganismos patogênicos (FREITAS & ALMEIDA, 1998).

CONCLUSÃO
Em todos os pontos coletados, tanto na estação seca quanto na chuvosa, pelo
menos um parâmetro de cada amostra está em desacordo com as normas estabelecidas pela Portaria n° 2914 de setembro de 2011 e Resolução CONAMA, de 17 de março
de 2005, sendo notável a influência das chuvas na movimentação de resíduos e infiltração destes no solo, fazendo com que o perfil das amostras adquiridas no período
chuvoso se apresentasse com o pH ácido em 100% das análises.
Contudo, esses contaminantes também são oriundos de atividades antropogênicas da população. É nítida a falta de informação dos moradores do município sobre
noções básicas de saneamento, o que acaba aumentando os riscos de contaminação
das águas utilizadas nas residências. Isso se dá também pelo falso senso de segurança, onde todos imaginam que a água está sendo tratada adequadamente, porém a
falta de monitoramento dos recursos hídricos vem sendo um problema enfrentado
em âmbito nacional trazendo perigos à saúde pública, pois grande parte das doenças
veiculadas aos recursos hídricos são provenientes da ausência de fiscalização.
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Considerando a importância da água subterrânea para o município de Barreirinhas-MA como fonte de abastecimento e vasta utilização, faz-se necessária uma
intervenção dos órgãos municipais por meio do monitoramento periódico do lençol
freático, além de promover a propagação de informações acerca dos recursos hídricos e saneamento básico.
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RESUMO
O mercado hoteleiro e turístico vem se expandindo a cada ano, porém, a capacidade técnica dos manipuladores referindo-se à higiene e sanidade na preparação das refeições, não vem acompanhando esta expansão. Objetivou-se avaliar as
condições higiênico-sanitárias de restaurantes comerciais situados na Avenida Beira Rio em Barreirinhas-MA. Os dados foram coletados em três restaurantes comerciais localizados na Avenida Beira Rio, em Barreirinhas–MA, a partir de Fevereiro de
2016, mediante autorização dos responsáveis dos restaurantes. Realizaram-se três
visitas em cada estabelecimento. A qualidade higiênico-sanitária dos restaurantes
foi avaliada por meio de uma lista de verificação (check-list) elaborada conforme a
legislação vigente. Para o restaurante A verificou-se os seguintes valores para itens
conformes 17,65 %, 47,06 % e 47,06 %, itens não conformes 67,65 %, 47,06 % e 47,06
% e não aplicáveis 14,70 %, 5,88 % e 5,88 %. Nas visitas ao restaurante B verificou-se
os seguintes valores para itens conformes 64,71%, 58,82 % e 58,82 %, itens não conformes 23,53%, 23,53% e 32,36 % e não aplicáveis 11,76%, 17,65% e 8,82%. E para o
restaurante C, verificou-se os seguintes valores para itens conformes 70,59 %, 70,59
% e 91,18 %, itens não conformes 26,47 %, 23,53 % e 8,82 % e não aplicáveis 2,94 %,
5,88 % e 0,00 %. Somente os estabelecimentos B e C apresentaram conformidade no
mínimo de 50% dos itens verificados no check-list. Já o restaurante A, apresentou um
aumento de itens conformes após a realização da primeira visita. Isto pode ter ocorrido devido as orientações técnicas repassadas aos funcionários e donos dos estabelecimentos após cada visita realizada. Com constantes orientações e treinamentos
para manipuladores de alimentos, os estabelecimentos de serviços de alimentação
provavelmente manterão os padrões mínimos exigidos pela legislação vigente.
Palavras-chave: Manipuladores; Higiene; Check-list; Estabelecimentos alimentícios; Turismo.
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INTRODUÇÃO
Na segunda metade do século XX, a sociedade brasileira passou por um intenso processo de transformações devido ao desenvolvimento industrial. Dentre as
mudanças, destacam-se os novos hábitos sociais e a mudança no padrão de consumo alimentar. Isso se deve, em parte, a um número cada vez maior de pessoas que
se alimentam fora de casa, em decorrência do aumento de mulheres atuantes no
mercado de trabalho e do ritmo acelerado da vida moderna (ZACCARELLI; COELHO;
SILVA, 2000; AKUTSU et al., 2005). Essa mudança no comportamento do consumidor contribuiu para o desenvolvimento do comércio de refeições e alimentos, mas
trouxe uma preocupação a mais para os profissionais responsáveis pela Vigilância
Sanitária e também para os proprietários dos estabelecimentos: garantir a qualidade higiênico-sanitária destas refeições (BELLIZZI et al., 2005). É direito das pessoas
terem a expectativa de que os alimentos que consomem sejam seguros e adequados
para o consumo. As doenças e os danos provocados por alimentos são, na melhor das
hipóteses, desagradáveis e na pior das hipóteses, fatais. Há também outras consequências. Os surtos de doenças transmitidas por alimentos, podem prejudicar o comércio e o turismo, gerando perdas econômicas, desemprego e conflitos. Alimentos
deteriorados causam desperdício e aumento de custos, afetando, de forma adversa,
o comércio e a confiança do consumidor (OMS, 2006).
A fim de garantir a segurança alimentar, os estabelecimentos que comercializam alimentos, devem obedecer a regras e padrões previstos em leis e decretos no
âmbito dos três níveis da administração pública municipal, estadual e federal. A adequação, a conservação e a higiene das instalações e dos equipamentos, os técnicos
responsáveis pelos estabelecimentos, a origem e a qualidade das matérias-primas e o
grau de conhecimento e preparo dos manipuladores, são imprescindíveis para garantir a segurança alimentar (GERMANO; GERMANO, 2008). Diante disso, buscou-se investigar e avaliar a adequação de restaurantes comerciais localizados na Avenida Beira
Rio em Barreirinhas-MA, quanto aos critérios estabelecidos pela legislação sanitária
vigente. Tal localidade foi selecionada pelo fato de concentrar um expressivo número
de restaurantes frequentados por grande número de turistas e habitantes da região.

modelo proposto pela Resolução - RDC nº 275 - ANVISA, de 21 de outubro de 2002 e
Resolução - RDC nº 216 - ANVISA, de 15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2002; 2004).
Por meio de método observacional, foram avaliados diversos aspectos, dentre eles,
estrutura física, manipuladores de alimentos, fluxo de produção e suprimentos e
processos de higienização de alimentos, classificando-os como conformes, não conformes, e não aplicáveis. Tais informações foram tabuladas para a confecção de tabelas de frequências absolutas e relativas. Ao final do estudo, os resultados encontrados
foram transmitidos aos proprietários de bares e restaurantes, a fim de sensibilizá-los
quanto à importância das boas práticas de fabricação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado dos escores após 3 aplicações de check-list no restaurante A encontra-se na Tabela 01.
Tabela 01- Escores após 3 aplicações de check-list no Restaurante A.
Conforme
Visita 01
Visita 02
Visita 03

Unid.
06
16
16

(%)

17,65
47,06
47,06

Não conforme
Unid.
23
16
16

(%)

67,65
47,06
47,06

Não se aplica

Total

Unid.

(unid)
34
34
34

05
02
02

(%)

14,70
5,88
5,88

Total
(%)
100
100
100

Nas três visitas, verificaram-se os seguintes valores para itens conformes 17,65
%, 47,06 % e 47,06 %, itens não conformes 67,65 %, 47,06 % e 47,06 % e não aplicáveis
14,70 %, 5,88 % e 5,88 %. Quanto aos itens conformes, observou-se um aumento considerável desses itens de 17,65 % (Visita 01) para 47,06 % (Visitas 02 e 03). Isto pode
ser decorrente das orientações repassadas aos funcionários do restaurante após a
aplicação do check-list na Visita 01.

Os dados foram coletados de restaurantes comerciais localizados na Avenida
Beira Rio, em Barreirinhas–MA, a partir de Fevereiro de 2016. Essas coletas foram
realizadas durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2016. Antes da coleta de
dados, os alunos, bolsista e voluntário, participaram de um treinamento ministrado
pela orientadora e co-orientadora, a fim de serem devidamente qualificados para a
aplicação do instrumento avaliativo. A qualidade higiênico-sanitária dos restaurantes foi avaliada por meio de uma lista de verificação (check-list) elaborada conforme

Dentre os itens conformes para as 03 visitas, têm-se “unhas curtas sem esmaltes e limpas”, relacionadas à Higiene Pessoal. Conforme a Resolução RDC nº 216, de
15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004), as unhas devem estar curtas e sem esmalte
ou base. Com relação aos itens não conformes e não aplicáveis, houve uma redução
de 67,65 % (Visita 01) para 47,06 % (Visitas 02 e 03) e de 14,70 % (Visita 01) para 5,88
% (Visitas 02 e 03), respectivamente. O item “ambiente (azulejos, teto, luminárias,
armários)” apresentou-se não conforme durante as 03 visitas, pois havia pisos soltos,
rachaduras nas paredes e instalações elétricas desprotegidas. As instalações físicas
como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, permeável e lavável (BRASIL, 2004). Além disso, as luminárias devem estar protegidas, evitando a contaminação dos alimentos em caso de quebras, conforme Saúde (2006). Dentre os itens não
aplicáveis, teve-se “reaproveitamento de alimentos”.
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O resultado dos escores após 3 aplicações de check-list no restaurante B encontra-se na Tabela 02.
Tabela 02- Escores após 3 aplicações de check-list no restaurante B.

Visita 01
Visita 02
Visita 03

Conforme
Unid.
(%)
22
64,71
20
58,82
20
58,82

Não conforme
Unid.
(%)
08
23,53
08
23,53
11
32,36

Não se aplica
Unid.
(%)
04
11,76
06
17,65
03
8,82

Total
(unid.)

Total
(%)

34
34
34

100
100
100

Nas três visitas verificaram-se os seguintes valores para itens conformes
64,71%, 58,82 % e 58,82 %, itens não conformes 23,53%, 23,53% e 32,36 % e não aplicáveis 11,76%, 17,65% e 8,82%. Quanto aos itens conformes, observou-se uma redução de 64,71 % (visita 1) para 58,82 % (visita 2 e 3). O item “acessórios (esponjas,
porta-sabão, pano de louça e etc.)”, por exemplo, apresentou-se conforme na Visita
01 e não conforme nas Visitas 02 e 03, pois nestas últimas visitas observou-se a ausência de quantitativos suficientes de esponjas, de porta-sabão e pano de louça ou
papel toalha. Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro antisséptico e
produto antisséptico (álcool gel), toalhas de papel não reciclado ou outro sistema
higiênico de secagem das mãos e coletor de papel, acionado sem contato manual,
segundo Brasil (2004).
Dentre os itens conformes para as 03 visitas, houve “risco de contaminação cruzada”. Ou seja, o estabelecimento apresentou todos os mínimos cuidados para evitar
uma contaminação cruzada que, segundo Brasil (2004), é o contato direto ou indireto
entre alimentos crus, semipreparados e prontos para o consumo. Com relação aos
itens não conformes, ocorreu um aumento de 23,53 % (Visitas 01 e 02) para 32,36 %
(Visita 03). Quanto aos itens não aplicáveis, houve um aumento de 11,76 % (Visita 01)
para 17,65 % (Visita 02), mas, posteriormente, reduziu para 8,82 % (Visita 03). Dentre
os itens não aplicáveis, observou-se o item “hortifrutis lavados corretamente”.
O resultado dos escores após 3 aplicações de check-list no restaurante C encontra-se na Tabela 03.
Tabela 03- Escores após 3 aplicações de check-list no Restaurante C.

Visita 01
Visita 02
Visita 03

Conforme
Unid.
(%)
24
70,59
24
70,59
31
91,18

Não conforme
Unid.
(%)
09
26,47
08
23,53
03
8,82

Não se aplica
Unid.
(%)
01
2,94
02
5,88
00
0,00

Total
(unid.)

Total
(%)

34
34
34

100
100
100

Nas três visitas verificaram-se os seguintes valores para itens conformes 70,59
%, 70,59 % e 91,18 %, itens não conformes 26,47 %, 23,53 % e 8,82 % e não aplicáveis
2,94 %, 5,88 % e 0,00 %.
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Com relação aos itens conformes, verificou-se aumento de 70,59 % (Visitas 01
e 02) para 91,18 % (Visita 03). O item “ventilação e iluminação” foi um exemplo de
conformidade durante as 03 visitas, pois o estabelecimento apresentava a ventilação
natural mínima necessária para, por exemplo, controlar a temperatura ambiente e
odores que possam afetar a adequação dos alimentos. Quanto aos itens não conformes, ocorreu redução desses itens a cada aplicação de check list realizada, de 26,47
% (Visita 01) para 23,53 % (Visita 02) e 8,82 % (Visita 03). O item “mãos lavadas e higienizadas corretamente”, por exemplo, apresentou não conformidade nas Visitas 01
e 02, e conformidade na Visita 03. Nas duas primeiras visitas observou-se, na maioria das vezes, a higienização das mãos sendo realizada somente com água corrente.
Diante disso, orientações técnicas sobre a correta lavagem e higienização das mãos e
antebraços foram repassadas para os funcionários do estabelecimento em questão.
Posteriormente, na visita 03 as orientações repassadas estavam sendo realizadas corretamente pelos manipuladores de alimentos do restaurante. Para os itens não aplicáveis, verificou-se um aumento de 2,94 % (Visita 01) para 5,88 % (Visita 02) e uma
redução considerável para 0,00 % (Visita 03). O item “má postura ao levantar peso”
apresentou-se não aplicável nas duas primeiras aplicações de check list.

CONCLUSÃO
Constatou-se que somente os estabelecimentos B e C apresentaram conformidade no mínimo 50 % dos itens verificados no check-list. No entanto, o restaurante A apresentou um aumento de itens conformes após a realização da primeira visita.
O restaurante B obteve itens conformes acima de 50%. Já o restaurante C apresentou
itens conformes acima de 90% do total de itens verificados no check-list. Com constantes orientações e treinamentos para manipuladores de alimentos, os estabelecimentos de serviços de alimentação, provavelmente manterão os padrões mínimos
exigidos pela legislação vigente.

AGRADECIMENTOS
À Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA).

BIBLIOGRAFIA
AKUTSU, R. C. et al. Adequação das Boas Práticas de Fabricação em Serviços de
Alimentação. Revista de Nutrição. v. 18, n. 3. p. 419-427, 2005.
BELLIZZI, A. et al. Treinamento de Manipuladores de Alimentos: uma revisão de
literatura. Higiene Alimentar. v. 19, n. 133, p. 36-48, 2005.
31

Fenologia de espécies vegetais ocorrentes em
área de cerrado no nordeste do Maranhão

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Resolução – RDC nº 216,
de 15 de setembro de 2004. Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação
para Serviços de Alimentação. Brasília, DF, 16 set.2004. Disponível em: <http://www.
anvisa.gov.br-e-legis>.
______, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Resolução – RDC n° 275,
de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais
Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos. Brasília, 2002.
GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M.I.S. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos.
São Paulo: Varela, 2008.
SAÚDE, O. M. Higiene dos Alimentos – Textos Básicos. Brasília. Organização Pan-Americana da Saúde, 2006.
ZACCARELLI, E. M.; COELHO, H .D. de S.; SILVA, M. E. P. e. o jogo, como prática educativa, no treinamento para controle higiênico-sanitária, em unidades de alimentação e nutrição. Higiene Alimentar. v. 14, n. 70, p. 23-26, 2000.

Judá Ben-hur Araújo Barros1
Éville Karina Maciel Delgado Ribeiro-Novaes2
Discente de graduação em Ciências Biológicas - IFMA. Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMA/
IFMA; E-mail: judaben-hur@live.com

1

Professora do IFMA Campus Barreirinhas; Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas (UFMA),
Mestre em Biodiversidade e Conservação (UFMA) e Doutora em Biologia Vegetal (UFPE); Líder do
Grupo de Pesquisa em Biodiversidade e Educação Ambiental; E-mail: eville.ribeiro@ifma.edu.br

2

RESUMO
O Cerrado constitui o segundo maior bioma do Brasil e o primeiro do Maranhão, ocupando 60% do território e abrigando um rico patrimônio de recursos naturais renováveis adaptados às condições climáticas, edáficas e ambientais que determinam sua existência. O estado do Maranhão encontra-se numa região de transição
geográfica entre o Norte, Nordeste e o Brasil central, apresentando considerável relevância ecológica por conter diferentes biomas. Os padrões reprodutivos e temporais
de crescimento das plantas nas savanas tropicais estão ligados à sazonalidade climática. Os estudos fenológicos procuram esclarecer a sazonalidade dos fenômenos biológicos, como a floração e a frutificação, as causas de sua ocorrência em relação aos
fatores bióticos e abióticos e as inter-relações entre as fases caracterizadas por estes
eventos. O objetivo deste trabalho foi descrever o padrão fenológico de espécies lenhosas em áreas de cerrado no estado do Maranhão, realizando o levantamento e
identificando as espécies lenhosas presentes nas áreas, além de avaliar a influência
dos fatores abióticos como chuva, temperatura e fotoperíodo nas fenofases brotamento, queda de folhas, floração e frutificação nestas espécies.
Palavras–chave: disponibilidade de recursos, floração, frutificação.

INTRODUÇÃO
A Fenologia estuda a ocorrência de eventos biológicos repetitivos e seus aspectos que se sucedem no desenvolvimento de uma espécie, encontrados dentro de
certos períodos como a brotação, floração e maturação de frutos, contribuindo também para a compreensão da distribuição e composição das espécies, além do grau
de deciduidade da vegetação em comunidades vegetais. A sazonalidade climática é
um dos mais importantes fatores que influenciam no comportamento fenológico
das espécies vegetais, além do clima regional e das variações ambientais locais a que
as plantas estão sujeitas. (MARQUES & OLIVEIRA, 2004).
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Algumas espécies lenhosas possuem adaptações para suportar o longo período de estresse hídrico, sendo um deles o sistema radicular bem desenvolvido (FRANCO et al. 2005, OLIVEIRA et al. 2005) com isso, permitem-se a produção de folhas
durante todo o período seco, mantendo assim, a folhagem ao longo de todo o ano
(FRANCO et al. 2005, LENZA & KLINK 2006, OLIVEIRA 2008), por outro lado, em algumas espécies, toda a sua folhagem se perde durante a estação seca, por um curto
período de tempo, fazendo com que a perda da água seja a mínima possível durante
a estação desfavorável (FRANCO et al. 2005, LENZA & KLINK 2006). O estado do
Maranhão apresenta considerável relevância ecológica, por conter diferentes ecossistemas (amazônia, cerrado, caatinga, cocais, planíceis inundáveis e restinga). Embora suas áreas de cerrado abranjam porções do norte ao sul do estado, pouco se
conhece sobre sua estruturação e a influência de outros ecossistemas, e escassos são
os estudos envolvendo aspectos reprodutivos das comunidades de plantas.
O presente trabalho teve por objetivo descrever o padrão fenológico de espécies lenhosas em áreas de cerrado no estado do Maranhão, realizando o levantamento e identificando as espécies lenhosas presentes nas áreas, além de avaliar a influência dos fatores abióticos como chuva, temperatura e fotoperíodo nas fenofases
brotamento, queda de folhas, floração e frutificação nestas espécies, comparando
os resultados obtidos com estudos de mesmo enfoque, no mesmo, e em diferentes
ecossistemas próximos às áreas de coleta e com áreas core de Cerrado.

METODOLOGIA
Área de estudo
O estudo foi conduzido em uma área de Cerrado stricto sensu, localizada no
Povoado de Tabocas, município de Barreirinhas (2°43’22,5”S; 42°49’50”W), no entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O clima da região é tropical megatérmico (enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com a classificação de Köppen),
com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a maior parte estando concentrada
nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito secos. A
temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC.
Florística
Foram realizadas coletas de material botânico, estruturas vegetativas e reprodutivas que foram depositadas no herbário do Departamento de Biologia-UFMA. Sua
identificação foi feita com o auxílio de literatura especializada, por comparação com
exemplares depositados no acervo do herbário da UFMA e consulta a especialistas.

aleatoriamente na área. Foram incluídas no estudo, todas as espécies lenhosas com
circunferência ao nível do solo >10 centímetros.Foram acompanhadas todas as espécies que apresentam no mínimo 5 indivíduos segundo (FOURNIER & CHARPANTIER
1975), a amostra foi maior que cinco e próximo de 10 exemplares. Para cada indivíduo,
marcado e numerado sequencialmente, foram registrados, com auxílio de binóculo,
dados referentes à produção e queda de folhas, floração, frutificação e dispersão.
As fenofases foram estimadas visualmente segundo o percentual de intensidade proposto por Fournier (1974), com valores distribuídos numa escala semiquantitativa, com 5 categorias, agrupadas de 0 a 4, em intervalos de 25%. Para testar a
existência de padrões sazonais, foram feitas análises circulares utilizando a média
mensal do número de indivíduos na data de pico de floração, frutificação, brotamento e queda de folhas nos meses de observação, conforme (MORELLATO et al. 2000). A
data de pico será escolhida por representar melhor a época de oferta de recurso para
a comunidade, e será definida com base no mês de maior intensidade de Fournier
para cada indivíduo.
A análise foi realizada com os dados gerais coletados. As datas de pico das fenofases foram convertidas em ângulos e utilizadas para testar a ocorrência de padrão
sazonal na comunidade, por meio da análise estatística circular e do teste de Rayleigh (ZAR 1999). As distribuições de frequências dos indivíduos nas datas de pico
de cada fenofase foram plotadas em histogramas circulares, para intervalos mensais,
com os 365 dias do ano correspondendo aos 360° da circunferência, sendo que janeiro corresponde ao 15° e cada intervalo de 30 dias a 30°. Os cálculos foram feitos
utilizando-se o software ORIANA 3.0 para análises circulares.
Para verificar a influência do clima sobre a fenologia das espécies, foi calculada a correlação de Spearman (ZAR 1999), entre o número de indivíduos em cada
fenofase, por mês, e as variáveis climáticas (temperatura máxima, mínima e média, e
precipitação) no mesmo período, e precipitação do mês anterior, para a comunidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na área de estudo foram encontrados 737 indivíduos, distribuídos em 61 espécies, 61 gêneros e 15 famílias botânicas, sendo que 62 indivíduos foram perdidos
por conta do fogo e de madeireiros ilegais.
Comportamento fenológico vegetativo das populações

Os dados das fenofases foram obtidos mensalmente, durante 24 meses, observando-se 20 parcelas de 10 metros de largura por 10 de comprimento, distribuídas

Os resultados mostram uma grande correlação entre a fenologia vegetativa e
reprodutiva, com as variáveis ambientais (precipitação pluviométrica, temperatura
máxima e mínima). Em relação à fenologia vegetativa no período de maior precipitação pluviométrica, foi o período com maior índice de folhagem e o menor durante o
período seco. A maior porcentagem de indivíduos em queda foliar foi observada na
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estação seca, no mês de outubro (81.1%), (75.2%) em ambos os anos. A maior porcentagem de indivíduos apresentando brotamento foi no mês de novembro do primeiro ano (72.3%) e no mês de janeiro (83.05%) do segundo, sendo que foi respectivamente no começo da estação chuvosa. As mínimas, evidenciando que no período
com menor precipitação e maior insolação, a comunidade exibe a menor cobertura
foliar e o contrário ocorre nos meses chuvosos e com menor incidência de insolação.
A estatística circular mostra que o vetor médio da queda foliar do primeiro
ano é (1,347°) correspondente ao mês de janeiro, na transição do período seco e chuvoso, já no segundo ano é (255°) correspondente ao mês de setembro, auge do período seco. Em relação ao brotamento, no primeiro ano o vetor médio foi (344,129°)
e no segundo ano (357,622°) sendo os dois correspondentes ao mês de dezembro,
começo da estação chuvosa em ambos os anos. Mecanismos fisiológicos, anatômicos e morfológicos, raízes profundas, baixa densidade do lenho, alterações na condutância estomática e no padrão de crescimento se juntam criando assim condições
que permitem que as plantas aumentem sua capacidade de absorção ou retenção de
água na seca (BORCHERT, 1994).
Comportamento fenológico reprodutivo das populações
A floração foi registrada em todos os meses do ano, sendo observado um padrão diferenciado, tanto com relação à proporção de indivíduos, quanto de espécies.
O índice de atividade e a proporção de espécies, atingiram seu máximo de floração
no período de estiagem, com sua maior porcentagem no mês de dezembro (21.9%)
no primeiro ano, sendo que no segundo teve um indice bem menor (9.5%), que foi
no mês de outubro. Na fenologia reprodutiva, a floração teve uma maior intensidade durante os meses de outubro e dezembro, sendo que teve maior índice durante
todo o período de menor precipitação pluviométrica (estiagem) e de temperaturas
mais elevadas, esses índices são semelhantes aos verificado por (MARQUES & OLIVEIRA 2004), onde a floração exibiu relação significativa com estes mesmos fatores.
Tem-se esse maior índice de floração no período seco por ocorrer benefícios, como
a diminuição de danos nas flores causada por chuvas, redução da predação e uma
maior visibilidade das flores por conta da queda foliar, sendo que se tem uma maior
atividade dos agentes de polinização, sendo eles representados principalmente pelas
abelhas (RATHCKE & LACEY, 1985).
No primeiro ano, o vetor médio (305,953°) coincide com o mês de novembro,
final do período seco, no segundo ano, foi (293,495°) sendo no mês de outubro no
meio da estação seca. Algumas espécies não foram verificadas apresentando a fenofase, o que pode ser devido ao fato de não atingirem a maturidade reprodutiva ou
apresentarem floração supra-anual. Houve uma diminuição considerável da floração dos indivíduos nos meses chuvosos. O pico de floração discrepante, no mês de
dezembro, quando considerado o índice de atividade, se deve à floração das espécies
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Plathymenia reticulata Benth, Qualea parviflora Mart, Byrsonima sp e Jatropha sp,
muito abundantes na área de estudo.
A frutificação teve seu maior índice no mês de janeiro (24.4%) do primeiro
ano e no mês de setembro (18.8%) do segundo ano. A fenofase teve data média no
mês de dezembro do primeiro ano, (342,229°), e no mês de outubro no segundo ano
de coleta de dados (280,905°), em ambos os casos, no início do período chuvoso. A
fenofase frutificação foi observada durante todo o período de coleta de dados, tendo
proporções ligeiramente maiores no final do período seco e início do período chuvoso. Esse aumento constatado na passagem do período seco para o chuvoso, indica
sincronização da germinação com o período chuvoso, trazendo maior probabilidade
de sucesso reprodutivo (FRANKIE et al., 1974; OLIVIERA, 2008). Estudos fenológicos
realizados em áreas de cerrado revelam padrões, como crescimento periódico e marcadamente sazonal que influenciam diretamente nos padrões reprodutivos e vegetativos das espécies nele presentes e estão altamente adaptados aos fatores bióticos e
abióticos. Nos últimos milhares de anos, a vegetação do bioma Cerrado tem-se adaptado a diferentes estratégias vegetativas e reprodutivas para lidar com a histórica relação entre a sazonalidade climática, baixa fertilidade do solo e a ocorrência natural
de queimadas (OLIVEIRA 2008).

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, se conclui que as variações na fenologia vegetativa e reprodutiva estão diretamente relacionadas às variações climáticas como a
precipitação pluviométrica e as temperaturas máximas e mínimas da área de estudo.
As variações observadas na fenologia vegetativa e reprodutiva nas espécies participantes desse estudo, podem revelar particularidades da plasticidade fenotípica dentro dessas espécies e requerem avaliações adicionais a fim de esclarecer possíveis
adaptações às condições abióticas e bióticas locais. Tais investigações direcionam
discussões acerca da dinâmica fenológica e podem esclarecer pontos importantes
relacionados à influência das mudanças climáticas.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi fazer um estudo qualitativo das águas subterrâneas de moradias e outros prédios abastecidos por poços, em raios de 2 km a partir
da área de depósito de esgoto das galerias de Barreirinhas, através de análise microbiológica em pontos de coleta sorteados aleatoriamente.
Palavras-chave: Qualidade da água; sustentabilidade; contaminação.
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INTRODUÇÃO
O homem tem necessidade de água de qualidade adequada e em quantidade
suficiente para todas a suas necessidades, não só para proteção de sua saúde, como
também para o seu desenvolvimento econômico. Assim, a importância do abastecimento de água deve ser encarada sob os aspectos sanitário e econômico. Assinale-se
que a qualidade e a quantidade de água utilizada num sistema de abastecimento estão, intimamente, relacionadas às características do manancial (SPERLING, M. 2005).
A água subterrânea, por exemplo, além de ser um bem econômico, é considerada mundialmente uma fonte imprescindível de abastecimento para consumo
humano, para as populações que não têm acesso à rede pública de abastecimento
ou para aqueles que, tendo acesso a uma rede de abastecimento, têm o fornecimento com frequência irregular (FREITAS et al. 2001). No Brasil, o aquífero subterrâneo
abastece 6.549.363 domicílios (19% do total), e, destes, 68,78% estão localizados na
área rural, abrangendo 11,94% de toda a população nacional (IBGE, 1994).
A água compõe um importante meio de transmissão de doenças. Fatos históricos demonstram que algumas das mais generalizadas epidemias que já infringiram
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as populações humanas, com exceção da peste bubônica, tiveram sua origem em
sistemas de distribuição de água (BRANCO, 1999).

ça de coloração foram observadas com o auxílio de luz ultravioleta para que ocorresse a luminescência, caso acontecesse, a amostra estaria com coliformes fecais.

Dados da Organização Mundial da Saúde atestam que cerca de 80% das doenças
que ocorrem em países em desenvolvimento são veiculadas pela água contaminada
por microrganismos patogênicos (COELHO et al., 2007). Segundo Fernandez & Santos
(2007), isto se deve ao fato de apenas 30% da população mundial ter água tratada e os
outros 70% terem poços como fonte de água, facilitando assim, sua contaminação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A abundância de água no planeta gera uma falsa sensação de recurso inesgotável; no entanto, a água é um recurso finito e não tão abundante quanto parece
(MACÊDO, 2001).
Apesar do avanço da sociedade, as desigualdades econômicas e sociais persistem e varias famílias encontram-se em péssimas condições de vida.
O objetivo deste trabalho foi fazer estudo qualitativo das águas subterrâneas
de moradias e outros prédios abastecidos por poços, em raios de 2 km da área de
despejo de esgotos do município de Barreirinhas, Maranhão.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de Barreirinhas, Maranhão. O clima da
região é tropical megatérmico enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com a classificação de Köppen, com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a maior parte
estando concentrada nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito secos. A temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC (BRASIL, 1984).
As coletas de água nas residências ou prédios comerciais/institucionais compreenderam água de torneira e/ou poços artesianos. As amostras foram coletadas em
bolsa Nasco para a análise microbiológica (coliformes e Escherichia coli), na estação
seca e chuvosa. A amostragem de água dos poços foi composta a fim de representar
o perfil de água. Também foi anotada a profundidade do poço, e a distância entre o
poço e a fossa de cada ponto de coleta.
As amostras foram levadas ao Laboratório de Pesquisas em Biologia (BioExp) do IFMA – Campus Barreirinhas e, em seguida, foi utilizado o ECOLIT TEST: 100
ml de água foram transferidos para recipientes transparentes com tampa de rosca,
tomando os devidos cuidados de não contaminar as amostras e sempre utilizando
equipamentos esterilizados. Em cada recipiente foi adicionado o meio de cultura e
logo após foram colocados em uma estufa por 24 horas em uma temperatura de 35°C
para que houvesse o crescimento ou não dos microrganismos. Depois de 24 horas foi
observado se houve mudança na coloração da água para verde ou azul, se houvesse,
a amostra estaria com presença de coliformes. Em seguida, as amostras com mudan40

De acordo com os resultados observados pelos testes da analise microbiológica na estação chuvosa, foi encontrado um percentual elevado de amostras contaminadas, no qual, das dez amostras analisadas apenas duas contiveram ausência de
microrganismos (Tabela 1).
Tabela 1. Resultados obtidos pelos testes da análise microbiológica da água na estação chuvosa.
Amostras Distância aproximada Profundidade ColiforEscherichia Coli
entre poço e fossa (m) do poço (m)
mes
1
12
PRESENTE
PRESENTE
2
12
PRESENTE
PRESENTE
3
12
12
PRESENTE
PRESENTE
4
12
18
PRESENTE
PRESENTE
5
15
12
PRESENTE
PRESENTE
6
20
AUSENTE
AUSENTE
7
10
12
PRESENTE
PRESENTE
8
12
PRESENTE
PRESENTE
9
13
12
AUSENTE
AUSENTE
10
10
3
PRESENTE
PRESENTE
Mediante os resultados obtidos na estação seca, foi observado que de um
percentual de dez amostras analisadas, cinco continham ausência de crescimento
bacteriano e as outras cinco amostras obtiveram presença de microrganismos. Das
cinco amostras contaminadas, duas amostras estavam com presença de Escherechia
coli, o que indica contaminação da água por fezes (Tabela 2).
Em relação aos resultados obtidos, as amostras de água denotam que a mesma não possui condições ideais para consumo humano, pois encontra-se fora dos
parâmetros estabelecidos pela portaria 2914 de 2011, a qual define o grau de potabilidade da água, onde em 100 ml de água recomenda-se ausência de microrganismos.
Tabela 2. Resultados obtidos pelos testes da análise microbiológica da água na estação seca.
Amostras Distância aproximada Profundidade
entre poço e fossa (m) do poço (m)
1
15
18
41

Coliformes
totais
AUSENTE

Escherichia
Coli
AUSENTE

2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
20
20
20
5
7
7
15
17

7
32
24
12
11
10
18
18

AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE

AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENTE

As amostras analisadas e que detectaram presença de coliformes, também
contiveram presença de Escherichia coli o que torna os resultados mais preocupantes, pois, pelo fato da água estar contaminada com coliformes termotolerantes, isso
pode causar distúrbios na saúde do ser humano.
Camargo et al (2009) ao analisar água proveniente de poços no município de
Carlinda (MT) obteve resultados que revelaram um alto grau de contaminação dos
poços nas duas estações pluviométricas, sendo que o índice de contaminação por
coliformes totais foi alto nas duas estações. Em relação a Escherichia coli, foi observado um maior índice de contaminação no período chuvoso (91%), em relação ao
período da seca (79%).
O escoamento superficial durante o período de chuva, é o fator que mais contribui para a mudança da qualidade microbiológica da água. A presença de coliformes nas amostras de água de mananciais, segundo AMARAL et al. (2003), tem relação
direta com a presença de chuva, devido ao arraste de excretas humanas e animais. A
ausência de tratamento favorece o alto nível de contaminação.
Vale ressaltar que das amostras coletadas na estação chuvosa, apenas duas
amostras estão potáveis, ou seja, estão dentro do padrão de potabilidade exigindo
pela portaria n° 2914. Com relação ao período das duas estações (seca e chuvosa),
houve uma diferença enorme nos resultados obtidos, pois na estação chuvosa houve
um aumento significativo de amostras contaminadas.
Tendo em vista como produto a água, leva-se em consideração que esta é de
amplo uso e possui características propícias ao crescimento microbiano, por isso a
necessidade de fazer o controle de qualidade a fim de verificar suas condições para
consumo, evitando riscos à saúde como as doenças por agentes microbiológicos patogênicos (PINTO, KANEKO, OHARA, 2003).

CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado, foi detectado que grande parte das amostras analisadas se encontrava insatisfatória do ponto de vista microbiológico, pois estas não
atendiam ao padrão de potabilidade e ofereciam risco à saúde da população.
Não houve relação direta entre as amostras contaminadas, a profundidade
dos poços e a distância entre estes e as fossas. Alguns poços observados encontravam-se em péssimas condições de higienização, não tendo o cuidado adequado e
alguns até estavam expostos.
As ações da vigilância sanitária, tais como o controle da qualidade da água
para o consumo humano e as orientações sobre construção de poços e fossas, são
de suma importância, assessorando quanto à necessidade, qualidade e promoção
de medidas de intervenção, sendo preventivas ou corretivas, garantindo água de boa
qualidade para o consumo.
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RESUMO
“Barreirinhas: una guia bilíngüe para la ruta de las emociones” projeto de pesquisa desenvolvido na disciplina de Língua Espanhola do Curso Técnico em Agenciamento de Viagem do Polo Barreirinhas do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão - IFMA. Turismo sustentável, polo turístico, desenvolvimento local, habilidades e competências linguísticas são alguns dos conceitos que
fundamentam o referido projeto. O envolvimento da comunidade constitui ainda
parte fundamental das ações desenvolvidas. A relevância deste trabalho justifica-se
pela possibilidade de desenvolver atividades e de integrar os estudantes nos projetos
de fomento à pesquisa na área do turismo, tendo como eixo estruturante as práticas
sociais de leitura e escrita. Os objetivos a serem alcançados consistem em: estimular
no estudante a prática da pesquisa contribuindo para sua formação humana, cultural e intelectual; favorecer a integração do estudante no processo de valorização e divulgação do polo turístico de Barreirinhas, visando fortalecer a noção de identidade
local, pessoal e o sentimento de pertinência; e possibilitar o desenvolvimento e ampliação das competências e habilidades linguísticas de Língua Estrangeira do estudante mediante a sua participação nos projetos de pesquisa mediados pelas práticas
sociais de leitura, escrita, produção e revisão textual. Autores como Andrade (2008),
Balanzá (2003), Vaz (1999) serviram de referência para o estudo.
Palavras-chave: Pesquisa1. Guia Turístico 2. Competências e habilidades linguísticas 3

INTRODUÇÃO
O projeto “Barreirinhas: um guia bilingue ruta de las emociones” resulta das
discussões, dos trabalhos, das sequências de atividades e das práticas pedagógicas
de fomento à pesquisa bem como de propostas que favorecem o desenvolvimento e
ampliação de competências e habilidades linguísticas necessárias à formação humana dos estudantes que integram a disciplina Língua Espanhola do Polo Barreirinhas
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do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFMA. A proposta consiste
em integrar todos os estudantes da disciplina de Espanhol dos cursos Técnico em
Agenciamento de Viagem e Técnico Guia de Viagem no processo de desenvolvimento do projeto.
O projeto de pesquisa em foco nasce, portanto, na escola, mas sua abrangência e impacto estão além dela, na medida em que coloca o estudante na condição de
pesquisador e partícipe da construção de sua história bem como reconhece a importância da comunidade no processo, favorecendo sua participação efetiva.
O desafio consiste em garantir as condições necessárias para que os estudantes possam implementar e desenvolver as propostas metodológicas da pesquisa, assumam o papel de pesquisador de forma crítica, reflexiva, ética e respeitosa perante
as diversas opiniões e diferenças socioculturais que compõem o contexto no qual o
projeto se desenvolve.
Nesse sentido, o trabalho com a língua, com as práticas sociais de leitura e
escrita articulado à pesquisa, é de fundamental importância no âmbito deste projeto, haja vista possibilitar a ampliação de acesso às informações, às tecnologias e aos
conhecimentos científicos necessários à formação humana e integral do estudante.
Defendemos que o trabalho com a língua estrangeira pauta-se na abordagem comunicativa que pressupõe “el conocimiento no solo del código linguístico, sino también
saber qué decir a quién y cómo decirlo de forma apropriada em una situación determinada, es decir, percibir los enunciados no solo como realidades linguísticas, sino
también como realidades socialmente apropriadas”(Abadia,2000,p.81).
O aprofundamento teórico dos conceitos que fundamentam o projeto “Barreirinhas: ruta de las emociones”, a análise histórica da constituição dos polos turístico de
Barreirinhas, a produção e revisão textual numa perspectiva comunicativa, a produção
do guia turístico com os principais pontos de destaque em Barreirinhas e a valorização
do estudante no papel de pesquisador são partes que integram este projeto de pesquisa e estamos cientes quanto ao número de bolsas previstas no edital n. 43/2014.

A busca do pesquisador pauta-se em soluções propostas nos problemas apresentados, bem como no alcance dos objetivos. Assim, neste estudo, adotaremos como
procedimentos metodológicos:
Pesquisa bibliográfica e documental:
Para a apreensão do objeto de estudo faz-se necessário realizarmos pesquisa
bibliográfica com aporte teórico dos autores que discutem o tema em foco. Realizar
pesquisas em diferentes fontes de informação, como livros, guias turísticos, mapas, depoimento da comunidade, arquivos públicos, documentos históricos, fotografias, etc;
Procedimentos de estudo:
Selecionar, resumir e registrar as principais informações; Produzir textos informativos e descritivos; Revisar textos, considerando aspectos relacionados à ortografia,
à pontuação, coerência e coesão textual tendo em vista a produção do guia turístico;
Pesquisa de campo:
Identificar e mapear os principais pontos turísticos de Barreirinhas, bem como
as pessoas da comunidade, instituições públicas (a Secretaria de Cultura e Turismo),
especialistas na área do turismo, professores de História e de Geografia, associações
de bairro e ONGs para obtenção de informações sobre os pontos turísticos.
Produção do guia bilíngue
Sistematização das informações para organização do guia; Produção e revisão
do texto; e seleção das fotos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para GHEDIN (2008, p.78 ), o trabalho científico surge como possibilidade de
desvelar o mundo permitindo avanço no processo de humanização por meio do conhecimento sistemático e assistemático. Através do trabalho científico, é possível ver
aquilo que não é visível, defende o autor. Nesse processo de produção de conhecimento, a pessoa modifica-se pelas descobertas que faz e modifica a percepção do
mundo exterior (p.97). O compromisso do pesquisador no processo de elaboração
do conhecimento científico, então, requer confrontar dados, evidências e informações, bem como o conhecimento teórico acumulado a respeito do objeto de estudo.

No levantamento bibliográfico com obras de autores ligados a área do turismo, aprofundamos o estudo com leituras e fichamentos. Na pesquisa de campo, coletamos dados e elaboramos registros a partir das informações levantadas para análise e sistematização. Mapas também foram utilizados como forma de identificar os
pontos turísticos a serem inseridos no guia. A produção de relatórios, fichamentos
de textos, leitura e elaboração de resenhas, foram práticas de leitura e escrita implementadas no projeto. Foram visitadas 08(oito) agências de turismo, 15 (quinze)
pousadas e 4 (quatro) hotéis/resorts totalizando um universo de 27 empreendimentos relacionados ao turismo em Barreirinhas. O gráfico a seguir aponta o contexto
identificado. Das agências visitadas, 60% não disponibilizam guias para seus hóspedes. Nas pousadas/resorts registramos que 70% não agregam à sua estrutura o guia e
em 55% dos hotéis também não o disponibilizam para seus hóspedes.
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O projeto alcançou seus objetivos em todos os aspectos, desde a inserção do
aluno como pesquisador à produção do guia turísticos bilíngue para divulgar os pontos turísticos do município de Barreirinhas.

CONCLUSÃO
A pesquisa mostra que no município de Barreirinhas, polo turístico das rotas das emoções, há uma carência em relação a disponibilizar o guia bilíngue Português/Espanhol, como mecanismo de divulgação e promoção do turismo local. Com
a produção do guia, esperamos contribuir com o fortalecimento e divulgação dos
principais pontos turísticos de Barreirinhas. Quanto a nossa participação no projeto,
enfatizamos a oportunidade de aprimorarmos e desenvolvermos a prática da pesquisa, contribuindo para nossa formação humana, cultural e intelectual e ainda a
possibilidade de desenvolvermos e ampliarmos competências e habilidades linguísticas de língua estrangeira previstas em nosso currículo.
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RESUMO
A história do turismo mostra o quanto essa atividade evolui e como ela se
enquadra dentro das características do mundo globalizado marcado pelo seu dinamismo econômico, cultural, social, político e ambiental. As modificações oriundas
desse processo determinam novos comportamentos nos territórios e condicionam a
implantação de novos aparatos para absorver a atividade turística, sendo necessário
um ordenamento territorial baseado em um planejamento participativo e sistêmico.
Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo analisar o processo de ocupação do
território e as modificações sócio-espaciais decorrentes da expansão da atividade
turística no município de Barreirinhas (MA) buscando relacioná-las às categorias
Processo, Estrutura, Forma e Função propostas por Milton Santos para a compreensão da organização espacial. Como aporte teórico tem-se Haesbeart (2006) e Santos
(1985) que apresentam conteúdos e conceitos relacionados ao tema proposto. O procedimento metodológico teve como pressuposto uma abordagem qualitativa e descritiva do fenômeno observado. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico,
análise de figuras, mapas e entrevistas junto a residentes, turistas e órgãos do setor
privado e público, buscando explicar as modificações no território barreirinhense e
associá-las com o turismo. Ao percorrer esse trajeto consegue-se notar que a cidade
sofreu várias modificações espaciais e territoriais decorrentes da gênese e desenvolvimento do turismo, o que acaba por alterar o estilo de vida dessa população.
Palavras-chave: Território. Turismo. Ordenamento Territorial. Barreirinhas (MA).

INTRODUÇÃO
As migrações ou deslocamentos populacionais sempre foram uma característica do homem. Max Sorre (1967) no seu livro “O Homem e a Terra” afirma que a
mobilidade é a lei que rege todos os seres humanos. Desde a antiguidade, o homem
realiza deslocamentos, às vezes, por necessidade de alimento, outras vezes, fugindo
de catástrofes naturais ou, até mesmo, na atualidade, por questões religiosas. Enfim, o
período antigo foi marcado pelo nomadismo e pela necessidade da busca por alimen50
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tos e água. O sedentarismo decorre do aumento populacional e do domínio das águas
pelas civilizações chamadas de hidráulicas como a “Egípcia e a Mesopotâmica”. Cunha
(2001) afirma que a partir daí qualquer pessoa que se deslocasse, independentemente
dos motivos pelos quais o fazia, era intitulada de hóspede, viajante ou forasteiro.
As primeiras viagens podem estar associadas a visitações ao Oráculo de Delfos
ou a eventos esportivos como as Olimpíadas que, na época, movimentavam cerca de
200 mil pessoas. Já a contribuição do povo romano para o que hoje convenciona-se
chamar de turismo, gira em torno de suas casas de segundas residências que eram
utilizadas em banhos termais. Theobald (2002, p. 27) aponta que, desde Roma, os
aristocratas e funcionários do alto escalão viajavam por simples prazer e os balneários de Pompéia e Herculano ofertavam aos “turistas” verdadeiros refúgios de veraneio, bem longe do “verão romano”.
Segundo Moesch (2002) foi entre o século XVII e o século XVIII, a partir do
Grand Tour, que surgiu pela primeira vez a palavra “Turismo” e o primeiro registro
da palavra pode ser encontrado em 1800, no Pequeno Dicionário de Inglês Oxford.
Assim, o Grand Tour foi um grande passo na evolução do turismo, tendo se originado
quando jovens da nobreza e da classe média inglesa passaram a viajar pelo continente europeu para aprimorar os seus estudos e visitar importantes monumentos como
o Coliseu, a Torre de Pisa e os Canais de Veneza. Lickorish e Lenkins (2000) apontam
que os jovens bem nascidos, caso aspirassem desenvolvimento na carreira em administração, na advocacia ou na área militar, eram incentivados a viajar para o exterior
(prática do Grand Tour) e, ao voltarem, essa parte dos estudos seria aceita na Europa
como parte da educação no século XVII.
O avanço da atividade turística está associado à Revolução Industrial (RI) na
Inglaterra e ao desenvolvimento dos sistemas de transportes como o ferroviário e o
marítimo que se modernizaram, outros fatores que colaboraram com esse processo
foram o barateamento no custo das passagens e a diminuição das distâncias, nesse
contexto, destaca-se Thomas Cook que introduziu no turismo práticas hoje difundidas no mundo inteiro como o Pacote Turístico e o Voucher.
Lickorish e Lenkins (2000) apontam essa fase como a “Era das Ferrovias” que
envolveria não apenas os trens, mas todos os meios de transportes que teriam impulsionado as viagens, os autores afirmam que fatores como o acelerado crescimento populacional e o aumento do poder aquisitivo teriam criado um novo mercado
chamado pelos mesmos de Turismo de Massa, gerando o aparecimento de resorts e
uma rede hoteleira com maior infraestrutura.

evolução do turismo passa pela criação das linhas aéreas comerciais no período após
a 2ª Guerra Mundial em que as aeronaves modernas, aliadas ao aparecimento das
férias remuneradas, deram a esse setor um notável crescimento. Simultaneamente, o
processo de globalização dos mercados e economias mundiais emergiam com uma
nova face para impulsionar não só as viagens de entretenimento e lazer, mas também, outros tipos de turismo, como o de estudo e o de negócios.
Capra (2002) afirma que o mundo vivia uma nova fase do capitalismo centrado
em economias voláteis, na formação de megablocos e baseado no capital especulativo. O processo de globalização desencadeou uma série de mudanças de ordem econômica, social, comercial e tecnológica, gerando mudanças significativas na sociedade.
Essa revolução trouxe à tona um novo capitalismo, rejuvenescido, flexível e ampliado.
O turismo pode ser enquadrado como uma atividade do setor terciário e o
mesmo é marcado por ser um espaço heterogêneo e com grande capacidade de
mudanças espaciais no seu território. Segundo Brandão e Castilho (2008) o espaço transformado em mercadoria e as transformações em um território turístico são
moldadas a partir da incorporação de sistemas, objetos e ações altamente tecnicizados que subordinam os estilos de vida e as demais atividades desenvolvidas em
localidades receptoras e suas reflexões são fundamentais para a compreensão das
dinâmicas espaciais introduzidas pelo turismo.
Dessa forma, percebe-se que os estilos de vida são influenciados pela forma
de ocupação e ordenamento territorial condicionados pelo turismo. Para Steinberger
(2009) O território aqui deve ser entendido a partir de seu dinamismo e concebido
não simplesmente como uma materialidade mas como um “campo de forças” onde se
constitui a arena de ações dos agentes hegemônicos – no caso, do turismo – e dos homens. Como totalidade, o território é, assim, o espaço onde se desenrolam usos múltiplos dotados tanto da racionalidade própria dos fazeres ligados à ordem global quanto
daqueles organicamente constituídos, estabelecidos a partir de uma ordem local.
Com o crescimento do turismo em uma localidade, surgem modificações devido o crescimento desordenado de construções e ocupações que trazem consigo
vários problemas de ordem espacial, ambiental, natural e social, tornando-se imprescindível a análise do ordenamento territorial.

No período entre guerras de 1919 a 1939, nota-se que a Primeira Guerra Mundial interrompera o avanço das ferrovias, no entanto, impulsionara a expansão do
sistema rodoviário, proporcionando um novo contexto com bases no desenvolvimento dos automóveis e no surgimento da eletricidade. Outro marco substancial na

Assim, as transformações espaciais e estruturais em uma cidade, se caracterizam ao longo de vários anos e as mesmas são uma resposta aos interesses de sua
população e também às mudanças processadas no território devido às necessidades
dos indivíduos aqui entendidos como moradores, turistas e visitantes. Dessa forma,
uma infraestrutura para ser adequada à dinâmica de uma cidade turística como Barreirinhas (MA), deve passar pelo desenvolvimento e análise da expansão do território.
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Desse modo, o crescimento de alguns setores como o de hospedagens, alimentos, bebidas e transportes, junto à consolidação e à formação de uma classe consumidora de produtos turísticos, deu origem a diferentes fluxos, resultando em uma
nova ordem no processo de ocupação do espaço, observando que cada vez há menos
territórios sem turistas (Teles, 2006).
Por esta razão, torna-se imprescindível a análise da ocupação do território da
cidade de Barreirinhas (MA) devido à dinâmica de suas relações e pelas alterações
espaciais introduzidas ao longo de vários anos e que foram intensificadas com a atividade turística.
A presente pesquisa visa a estabelecer uma relação entre o processo de ocupação territorial e as influências do turismo através da utilização das categorias do
método geográfico (Processo, Forma, Estrutura e Função) propostas por Milton Santos (1985). Para o autor, as quatro categorias são indissociáveis entre si e se estudadas
isoladamente são desprovidas de sentidos, configurando-se assim, como uma análise incompleta.
Para Milton Santos, o Processo deve ser considerado como um conjunto de
mecanismos e ações a partir dos quais a estrutura se movimenta, a Função, por sua
vez, diz respeito às atividades da sociedade redefinidas a cada momento, a Forma é
definida como o resultado das criações humanas por meio das quais as diversas atividades se realizam e a Estrutura refere-se a como a sociedade se desenvolve em suas
relações econômicas, políticas, sociais e culturais.
A cidade de Barreirinhas, foco desse estudo, está localizada no litoral oriental
do estado do Maranhão, na Microrregião dos Lençóis Maranhenses, mais precisamente, na Mesorregião Norte desse estado. O município dista 268 Km de São Luís,
capital do estado do Maranhão e encontra-se situado na Bacia do Rio Preguiças e é
considerado como o “Portal do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM)”.

METODOLOGIA
O projeto de pesquisa será implantado no município de Barreirinhas, localizado ao norte do Estado e que dista em torno de 252 km da capital São Luís e está localizado nas coordenadas geográficas de Latitude 01° 39’ 48’’ e Longitude 45° 22’ 18’’.
A pesquisa, segundo Minayo (1993, p.23) é considerada como “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado
e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se
esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”. Dessa maneira, a
presente pesquisa requer um aprofundamento metodológico mediante o acelerado
ritmo de modificações no território turístico existentes no município de Barreirinhas
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– MA, sendo que sua principal abordagem é a qualitativa, pois a mesma se propõe
a descrever o processo de ocupação do território barreirinhense e compreender as
mudanças processadas no território turístico desse município.
A pesquisa qualitativa tende a priorizar os aspectos holísticos, dinâmicos e
individuais da vida humana para apreender a totalidade do contexto daqueles que
estão vivenciando tal fenômeno.
Ainda nesse contexto, Gil (1999) e Vergara (2000) afirmam que a pesquisa pode
ser dividida quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva e
segundo Vergara (2000, p.47), a pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua
natureza. A autora coloca também que a pesquisa não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica e de campo, pois, faz uso de teses, dissertações, artigos, livros, jornais e sites na internet para alcançar os objetivos propostos nesse estudo. A pesquisa é de campo pela utilização de instrumentos
como entrevistas em profundidade e adotou-se a pesquisa de Memória Viva para se
observar a percepção dos moradores sobre as mudanças no fenômeno estudado.
Esta investigação constitui-se de um estudo de caso que possui um caráter exploratório e explanatório e essa técnica se utiliza de entrevistas e da observação direta
do pesquisador. Segundo Yin (2005), o estudo de caso pode ser tratado como importante estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao
investigador um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem enxergadas apenas pela observação direta. Além disso, o estudo
de caso favorece uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real, destacando,
portanto, seu caráter de investigação empírica de fenômenos contemporâneos.
Segundo Yin (2005) o estudo de caso é adequado quando os limites do objeto
de estudo não estão claramente definidos ou quando estão em constantes mudanças. Essa é a realidade típica do processo de ordenamento territorial e do turismo
que possuem dinâmica e grande complexidade, o que por si só já justificaria a escolha do destino de Barreirinhas (MA) como um estudo de caso.
O estudo de caso aqui proposto visa a analisar o processo de ocupação do território barreirinhense e compreender as mudanças introduzidas nessa cidade através do turismo, relacionando-as com as categorias do método geográfico, pois, esse
fenômeno é contemporâneo e possibilita explicações relacionadas com o desenvolvimento do turismo nesse município.
Os procedimentos operacionais da pesquisa são compatíveis com o estudo de
caso e foram divididos em diferentes fases a seguir:
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1ª fase – Resgate histórico para explicar o processo de ocupação e ordenamento territorial gerados pelo turismo no município de Barreirinhas (MA).
2ª fase – Realização de pesquisa direta com aplicação de entrevistas estruturadas e semiestruturadas com o uso de gravador.
3ª fase – Foram utilizadas fotografias e mapas para identificar as diferentes
formas adquiridas durante o processo de ocupação territorial e após as mudanças recentes geradas pelo turismo em Barreirinhas (MA).
4ª fase – Análise das informações coletadas na pesquisa para compreender
o objeto pesquisado com o objetivo de demonstrar as alterações no ordenamento territorial no município de Barreirinhas (MA), as mudanças na forma
geradas pela atividade turística e o processo de ocupação dessa cidade com
suas diferentes funções, com destaque para o turismo.

A ATIVIDADE TURÍSTICA EM BARREIRINHAS (MA) E SUA RELAÇÃO
COM AS CATEGORIAS DO MÉTODO GEOGRÁFICO PROPOSTAS POR
MILTON SANTOS
Para Mesquita e Xavier (2013) a formação e expansão de um território devem-se a vários fatores, tais como: sua história, seus atores sociais, sua atividade econômica, entre outros. O turismo, por sua vez, exerce influência no território gerando
interrelações no aspecto social, econômico, cultural e ambiental.
Nessa perspectiva de análise que coloca o turismo como a capacidade de estruturar, reestruturar, organizar e reorganizar o território, tem-se como referencial as
categorias do método geográfico de Milton Santos que são elementos que interagem
e que não podem ser estudados de maneira isolada. Dessa forma, o capítulo será
abordado em dois momentos distintos, divididos no estudo do processo e na estrutura e posteriormente na forma e na função.
O processo de implantação e as mudanças na estrutura sócio-espacial de barreirinhas geradas pela atividade turística
O turismo, sem dúvida alguma, deve ser considerado como um elemento fundamental no ordenamento territorial. Nesse artigo, ele é apontado como um agente
de transformação espacial e desenvolvimento econômico, pois, essa atividade comporta um conjunto de formas, estruturas, processos e funções que modificaram as
características do município de Barreirinhas (MA).

ções desse combustível fóssil na cidade. Para a efetivação dessas pesquisas, novas
estradas foram construídas e as mesmas serviram para facilitar o acesso de muitos
moradores no seu deslocamento junto à sede, dessa forma, as distâncias foram encurtadas e o atual território do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses passou a
ser conhecido pela maioria dos moradores da cidade.
Sobre esse assunto, Ramos (2012) afirma que o município de Barreirinhas ganhou destaque quando a Petrobras ensaiou a prospecção de petróleo na região e começou a abrir trilhas para as pesquisas com a finalidade de detectar gás ou petróleo
na região. Nesse momento, iniciou-se um período de dinamização da economia local com a construção de estradas vicinais e a introdução de novos equipamentos de
transportes terrestres como o jipe e o caminhão. A entrada da Petrobras, através de
sua busca pelo petróleo, foi até às longínquas morrarias, hoje Lençóis Maranhenses,
mapeando cada canto do espaço, pois alguns poços, hoje lacrados, estão nas proximidades ou dentro do parque.
Um segundo momento, crucial para o desenvolvimento do turismo, houve a
criação do PNLM em 1981, esse período pode ser apontado como o divisor de águas
para esse setor no município, pois, anteriormente as dunas eram conhecidas pelos
moradores como morrarias e eram visitadas por poucos quando iam passar suas férias na região das areias (Pequenos Lençóis) e depois da criação do parque e devido à
divulgação do mesmo no cenário nacional e mundial, todos os moradores passaram
a ter o desejo de conhecer a região dos Grandes Lençóis.
Outro passo importante na evolução do turismo no território barreirinhense
partiu do Governo do Estado do Maranhão que passou a incentivar essa atividade
com alguns projetos gerados após o ano de 2000 quando foi lançado pelo governo
maranhense o Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo no Estado do Maranhão ou Plano Maior que consistia em um plano com objetivos de orientar, organizar e desenvolver o turismo do Maranhão.
Sobre as mudanças estruturais geradas a partir do turismo, pode-se afirmar
que elas são um reflexo do rápido crescimento da cidade, tanto do ponto de vista
urbano quanto econômico e social. Por essa razão, foi desenvolvido um Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em Barreirinhas (PEDTB) com o intuito de se
preparar para essa nova realidade vivida pelo município após a criação do PNLM e as
medidas e programas instituídos a partir do Plano Maior.

O papel da Petrobras para o processo de implantação do turismo em Barreirinhas (MA), ocorre de forma indireta, pois, o propósito da empresa era realizar pesquisas a fim de encontrar petróleo e mapear esses pontos para possíveis explora-

A cidade de Barreirinhas (MA) sempre esteve ligada, do ponto de vista econômico, a atividades tradicionais como a pesca, a pecuária e a agricultura e acompanhando o desenvolvimento do turismo vieram a construção civil e o artesanato.
Marques (2012) afirma que os produtos originados do buriti são muito procurados
pelos turistas, como artesanato ou iguarias culinárias. A palha origina uma infinida-
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de de produtos, desde bolsas e bonés a artigos de decoração e miudezas. Do fruto, a
população local produz doces secos e compotas.

uma periferização da própria população central. As pessoas passam a procurar locais
para aproveitamento do tempo de lazer que sejam mais reservados e longe dos turistas.

Sobre as políticas públicas voltadas para o turismo, foi criado o Conselho Municipal do Turismo com representantes de órgãos públicos, privados, Organizações
Não Governamentais (ONGS) e representantes da comunidade.

Um dos pontos de maior atração de turistas dentro da sede do município é a
Avenida Beira Rio, frequentada por residentes e visitantes, essa avenida oferece opções bem variadas de restaurantes, lanchonetes e agências de turismo. Pode-se afirmar que a avenida também é o local de embarque e desembarque dos turistas para o
passeio náutico até o povoado de Atins ou ao Caburé. (Figura 1)

A estrutura física e turística da cidade também teve que se aperfeiçoar para
atender a essa nova fase, ampliando-se assim, a rede bancária, os empreendimentos
no setor de alimentação e hospedagem. Apesar dos avanços no setor de hospedagem, verifica-se que é necessária a melhoria da estrutura física e da oferta de serviços
e é imprescindível a qualificação e treinamento dos empregados. A maior parte dos
meios de hospedagem está localizada na sede, contudo, observa-se que os povoados
do Caburé e do Atins, localizados junto à foz do rio Preguiças, devem atrair novos
investimentos no futuro.
As transformações na forma e na função socioespacial geradas pela implantação
da atividade turística
A atividade turística e as ações instituídas pelo Plano Maior favoreceram a ampliação dos equipamentos turísticos na cidade. Com o objetivo de melhorar as atividades que dão suporte ao turista, novas infraestruturas foram geradas e as ações que
merecem maior destaque foram: a construção da Rodovia BR – 402 e do Aeroporto,
incentivos aos meios de hospedagem, crescimento da oferta e equipamentos turísticos e melhorias na urbanização.
O processo de urbanização da cidade gerado pelo turismo desarticulou as atividades tradicionais como a pesca e a agricultura, atraindo os trabalhadores para
serviços informais e formais ligados a esse setor. A cidade modificou-se e uma nova
realidade fora instalada com a infraestrutura turística com destaque para os Resorts,
Hotéis, Pousadas, Marinas e Agências de Turismo. A especulação imobiliária acompanhou o processo de expansão do meio urbano e os imóveis e terrenos situados na
sede tornaram-se muito caros, forçando a população a buscar as regiões periféricas
ou áreas mais distantes da sede. As transformações no espaço podem ser sentidas a
partir da urbanização e valorização do Centro Comercial da sede do município de
Barreirinhas. O comércio e o setor de serviços obtiveram um grande crescimento
com o aumento do número de estabelecimentos, principalmente, nas vias de maior
destaque: a Rua Brasília e a Avenida Beira Rio. As vias citadas contemplam o maior
número de estabelecimentos comerciais, lanchonetes, pousadas, restaurantes, lojas
de artesanato, bancos, padarias e bares que surgiram com infraestrutura e equipamentos para atender aos turistas e aos moradores.

Figura 1: Avenida Beira Rio em Barreirinhas
Fonte: Autor (2015)

A respeito das mudanças processadas na função econômica da cidade, pode-se afirmar que no passado as atividades tradicionais eram muito significativas e
que com o desenvolvimento da atividade turística a cidade adotou essa nova função.
Afinal, em:
“[...] regiões carentes ou estagnadas são acatadas as atividades turísticas,
com vistas à correção dos desníveis de desenvolvimento, na expectativa de
que elas possam proporcionar um aumento na geração de renda e empregos
[...]” (XAVIER, 2002, p. 61).

Para Martins (2008), a população local, muitas vezes, perde os seus locais de lazer como praças e restaurantes, que passam a ser ocupados pelos turistas, causando

Em muitos casos, os municípios que assumem uma função turística, possuem
uma infraestrutura básica precária com inúmeros problemas urbanos como ruas
não asfaltadas ou sem calçamento, problemas de abastecimento elétrico e praças
mal conservadas. Com a chegada da atividade turística, as cidades sofrem grandes
transformações e passam por melhorias para atender à demanda dos visitantes. Barreirinhas (MA) se encaixa bem nessa condição, pois, a infraestrutura urbana evoluiu
com o advento do turismo e tem-se como destaque a sinalização da cidade, o calçamento de diversas ruas, a chegada de várias opções na rede bancária que antes
dependia, exclusivamente, do Banco do Brasil (BB), a urbanização e reforma da Ave-
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nida Beira Rio, a revitalização de praças e ruas e o aumento da oferta de empregos
junto ao segmento turístico. Alguns aspectos negativos percebidos pelos moradores
também estão associados ao desenvolvimento do turismo na cidade e, sobre esse
assunto, Masina (2002) afirma que:

de maior poder aquisitivo, principalmente a oriunda de São Luís que mantém propriedades para usufruto nos fins de semana, feriados prolongados e
férias. As segundas residências são estabelecidas nas formas de: casas, construídas principalmente às margens do Rio Preguiças; condomínios; chalés e
Unidades Habitacionais no Solare Lençóis Flat Residence. (AECI, 2006, p. 156)

Devido o aumento do fluxo turístico no comércio quando a mercadoria é
vendida para turistas, o preço é sempre maior do que o seu verdadeiro valor.
Essa regra, que muitas vezes é camuflada, passa a aplicar-se a todos os compradores em uma cidade pequena que se torna turística. Assim, comprar
mantimentos, roupas e divertir-se, ficam mais caros também para a população local que, na maioria das vezes, não faz parte dos grupos com alto poder aquisitivo. A população local muitas vezes perde os seus locais de lazer
como praças e restaurantes, que passam a ser ocupados pelos turistas, causando uma periferização da própria população central. As pessoas passam
a procurar locais para aproveitamento do tempo de lazer que sejam mais
reservados, longe dos turistas. (MASINA, 2002, p. 79)

Em relação aos preços cobrados pelos meios de hospedagem, eles variam de
acordo com a época do ano, sendo considerados como alta estação, os feriados prolongados e os meses de junho, julho, agosto e dezembro, que coincidem com as festas juninas, férias escolares, férias na Europa e fim de ano; são momentos de maior
fluxo turístico na cidade de Barreirinhas (MA).

No ano de 2007, criou-se a Política Municipal de Turismo, o Sistema Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo. A Política Municipal de Turismo foi
instituída com os objetivos de planejar, regulamentar e fiscalizar a atividade turística
em Barreirinhas (MA) a fim de preservar os ecossistemas locais de forma sustentável
e o patrimônio histórico e cultural locais, além de identificar e otimizar o potencial
turístico do município. A Política de Turismo determina que toda atividade ou empreendimento turístico que esteja operando ou venha a operar comercialmente no
Município, deverá estar cadastrado regularmente na Secretaria Municipal de Turismo.

A proposta de Milton Santos sobre a análise do espaço geográfico deve ser
entendida à luz da história concreta e qualquer interpretação do espaço sem as categorias do Método Geográfico seria insuficiente. O ponto de partida para a análise
do ordenamento territorial e turístico do município de Barreirinhas (MA) tem que
passar pelo processo, pois é essa categoria que realiza o movimento e dá dinâmica
ao espaço, dessa maneira, percebe-se que a cidade esteve em constantes transformações que inicialmente foram geradas por atividades primárias como a agricultura
e a pecuária, isso ainda no século XIX e XX, período de ocupação inicial da cidade e de seus primeiros núcleos urbanos, no entanto, foi a partir do século XXI que
o território barreirinhense sofreu intensas mudanças com as ações e programas do
Plano Maior como a construção da BR - 402 e de uma infraestrutura melhor na cidade para atender a atividade turística. Como o processo se materializa através das
formas, podem-se notar as mudanças substanciais no território com o surgimento
de novas pousadas, hotéis e agências de turismo. Na perspectiva do Método Miltoniano de análise do espaço, existe um sistema complexo de estruturas que mudam,
redefinem-se e evoluem através do tempo, diante disso, percebe-se que a cidade de
Barreirinhas (MA) possui uma economia com base na atividade comercial e turística
e que os habitantes desse município possuem índices socioeconômicos baixos revelando a pobreza que comtempla todo o território barreirinhense. No que diz respeito
à função, pode-se afirmar que o município possui como grande atração as belezas
naturais, o que o torna um dos polos indutores do turismo no Brasil, portanto, a atividade turística se faz presente e corresponde em uma das principais fontes de renda
do município de Barreirinhas (MA).

Foram instituídas, ainda, a taxa municipal de turismo que incide sobre toda
pessoa física com 16 anos ou mais, ou jurídica que se hospedar em qualquer meio
de hospedagem dentro do município, a taxa de fomento ao turismo, que deverá ser
cobrada por cada visitação a atrativos turísticos através de um voucher e, o fundo
municipal de turismo, constituído por recursos provenientes de dotações orçamentárias, multas ou infrações à Política Municipal de Turismo, doações, convênios e
outras receitas eventuais.
A respeito dos equipamentos turísticos, a cidade vem se estruturando e o incremento do setor de hospedagem deu-se após a construção da rodovia BR – 402 e
das sucessivas campanhas de marketing dos atrativos no território dos Lençóis Maranhenses. O potencial turístico da cidade chamou a atenção de empreendedores
locais de São Luís e de estados circunvizinhos que investiram na cidade.
O serviço de hospedagem em Barreirinhas (MA) encontra-se bastante diversificado com hotéis, pousadas, resorts e flats e, a maioria dos grandes e médios empreendimentos, é de investidores externos. As pousadas mais simples podem ser
encontradas em Atins e no Caburé, sendo administradas por grupos familiares e
funcionando na ilegalidade, já as pousadas de médio e grande porte, localizam-se na
Sede. De acordo com o Diagnóstico Turístico de Barreirinhas:
Em Barreirinhas merecem destaque os recentes investimentos em segundas
residências ou casas de veraneio, realizados pela demanda turística regional
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi exposto, percebe-se que o turismo no município de Barreirinhas (MA) possuiu três grandes momentos em sua fase de desenvolvimento que
foram as atividades de pesquisas da Petrobras, a criação do PNLM e a implemen61

tação do Plano Maior de Turismo do Estado do Maranhão. Os desafios de melhorar
a infraestrutura da cidade objetivando um melhor desempenho no turismo passaram pela construção da BR 402 e pela construção do novo aeroporto, no entanto,
verifica-se que muitos avanços foram alcançados com destaque para a melhoria dos
equipamentos urbanos e dos serviços turísticos, porém, a cidade ainda carece de
maiores investimentos na mão de obra e na própria logística, devendo investir mais
na divulgação dos seus atrativos e tentando potencializar fontes secundárias como
o artesanato e o comércio que juntamente com um turismo planejado e sustentável
podem fazer desse destino um dos mais procurados no futuro no Brasil.
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RESUMO
Objetivou-se com esse trabalho, conhecer a estrutura fitossociológica e florística de uma Reserva Legal no povoado Andiroba em Barreirinhas, MA. Utilizando-se
três transectos com 12 parcelas, medindo 10m de largura e 15 de comprimento, obtivemos nessa amostragem um total de 978 indivíduos, pertencentes a 20 espécies,
distribuídas em 13 famílias identificadas. As espécies com o número de indivíduos
mais expressivos foram Myrtaceae sp. (51), Lecythis sp. (48), Platonia insignis Mart.
(44), Copaifera sp. (36), Qualea parviflora Mart. (33), Himatanthus sp. (29), Parkia
platycephala Benth. (23). Essas espécies representam 27% do total de indivíduos.
Destacam-se entre as famílias quantos ao número de indivíduos: Fabaceae (60), Myrtaceae (51), Lecythidaceae (48), Clusiaceae (44), Leguminosae (37), Vochysiaceae (33)
e Apocynaceae (31). Esses dados nos fornecem informações importantes, infere-se
que a densidade da vegetação deve-se ao ambiente que apresenta poucos distúrbios.
Palavras-chave: Dispersão 1; Estrutura da vegetação 2; Polinização 3.

INTRODUÇÃO
A heterogeneidade ambiental observada ao longo da área de ocorrência do
cerrado é um fator determinante da elevada riqueza florística observada (RATTER et
al. 1997; BRIDGEWATER et al. 2004), o que, somado às ameaças frequentes como o
fogo, a expansão urbana e, mais recentemente, os grande projetos agroflorestais, a
inclui como um dos “hot spots” da biodiversidade global (MYERS et al. 2000). Fitofisionomias e composição florística muito diversificadas são características do domínio do cerrado.
Segundo Ratter et al. (2003) o Maranhão está inserido na província Norte-Nordeste, uma das seis províncias fitogeográficas identificadas pelos autores, em estudo comparativo da composição florística de 376 localidades em toda a extensão do
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cerrado brasileiro. O estado encontra-se numa região de transição geográfica entre
o Norte, Nordeste e o Brasil central, apresentando considerável relevância ecológica
por conter diferentes biomas (SEMATUR 1991). Assim, é esperado que as formações
de cerrado no Maranhão, apresentem grande diversidade e individualidade florística, em parte pelas diferentes zonas de contato ao longo de sua área de ocorrência,
gerando áreas ecotonais, mas também por ser o extremo Nordeste da distribuição
dos cerrados brasileiros, o que, pelo menos em tese, lhe confere maior divergência
com as áreas core de cerrado (SILVA et al.2008).
A Reserva Legal, que junto às Áreas de Preservação Permanente tem o objetivo de garantir a preservação da biodiversidade local, é um avanço legal na tentativa
de conter o desmatamento e a pressão da agropecuária sobre as áreas de florestas e
vegetação nativa.

Tomando por base os três levantamentos citados, percebemos a ausência da
Plathymenia reticulata entre as mais importantes, porém, alguns fatores devem ser
considerados na inferência desse resultado. A área estudada apresenta uma vegetação consideravelmente densa, podemos constatar que mesmo possuindo um número de parcelas inferior à maioria dos trabalhos comparados, percebemos que há
um número de indivíduos expressivamente maior com um alto grau de diversidade.
Das famílias amostradas, destacam-se quanto ao número de indivíduos: Fabaceae (60), Myrtaceae (51), Lecythidaceae (48), Clusiaceae (44), Leguminosae (37),
Vochysiaceae (33) e Apocynaceae (31). Considerando a quantidade de indivíduos por
famílias, temos uma representatividade de 38%. Quanto ao Índice de Valor de Importância, temos a seguinte ordem em destaque: Vochysiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae e Myrtaceae. Dentre essas famílias listadas, a Fabaceae é a melhor distribuída,

METODOLOGIA

seguida de Myrtaceae, Lecythidaceae e Vochysiaceae. Observamos uma ampla dis-

O estudo foi conduzido em uma Reserva Legal, localizada no Povoado Andiroba,
município de Barreirinhas, no entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

que evidencia a elevada riqueza florística atribuída a essas famílias.

As coletas dos dados foram feitas mensalmente, observando-se 12 parcelas
de 10 metros de largura por 15 de comprimento, distribuídas em três transectos na
área. Foram incluídas no estudo todas as espécies lenhosas com circunferência ao
nível do solo >10 centímetros. Para cada indivíduo, foi registrado ainda a altura total
e coletadas amostras de material botânico.
Foi utilizado o software Fitopac II (SHEPHERD 1998) para a obtenção de parâmetros de abundância: densidade, frequência, dominância e (IVI) Índice de Valor de
Importância (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG 1974).

tribuição das duas primeiras famílias, que estão presentes em todas as parcelas, fato

CONCLUSÃO
Os resultados nos revelam um elevado número de indivíduos e uma grande
riqueza de espécies bem distribuídas, que comparado aos trabalhos de regiões próximas, comprovam a densidade do ambiente, reforçando o que demonstram os inventários para o cerrado maranhense: devido ao contato com diversos biomas nos
remetem a heterogeneidade da composição florística e arbórea do Estado. Neste aspecto, infere-se que a densidade da vegetação deve-se ao ambiente que apresenta
poucos distúrbios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em comparação com estudos feitos em localidades próximas, podemos constatar a presença da espécie Qualea parviflora entre as mais importantes. Em Urbanos Santos (SILVA, FIGUEIREDO & VASCONCELLOS DE ANDRADE, 2008) a espécie é
a terceira com maior Índice de valor de Importância, em Santa Quitéria (IMAÑA-ENCINAS & PAULA, 2003) é a segunda, em Barreirinhas (SANTOS & RIBEIRO-NOVAES,
2015 - dados não publicados), a espécie aparece também na segunda posição e a primeira espécie destacada como a mais importante e abundante nos três levantamentos citados é a Plathymenia reticulata. É importante ressaltar que geograficamente,
essas áreas estão relativamente próximas, os dois municípios citados fazem fronteira
com o Município de Barreirinhas. Os dados evidenciam a alta capacidade de adaptação da Qualea parviflora em ambientes estruturalmente heterogêneos, mantendo
um alto índice de dominância e importância.
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Os dados coletados nos fornecem informações importantes, mas considerando a riqueza florística da região, ver-se a necessidade de estudos mais aprofundados,
por tratar-se de uma região com diferentes interações que precisam ser estudadas e
compreendidas. Neste cenário, as Reservas Legais se constituem em locais estratégicos para a conservação da fauna e flora, verdadeiros refúgios para a diversidade, por
isso carecemos de ações que efetivem o que está proposto em lei.
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RESUMO
O Brasil é reconhecido por sua biodiversidade. Essa riqueza biológica torna-se
ainda mais importante porque está aliada a uma sociodiversidade que envolve vários povos e comunidades. A pesquisa caracterizou as espécies vegetais utilizadas na
arborização da cidade de Barreirinhas-MA. O projeto foi implantado no município
de Barreirinhas, localizado ao norte do Estado e que dista em torno de 252 km da
capital São Luís. A coleta de dados foi realizada por meio de avaliação nas ruas que
foram demarcadas na área urbana. Cada espécie foi fotografada em campo com a
utilização de câmera fotográfica digital. O maior quantitativo de espécies dentro da
arborização da cidade de Barreirinhas é de espécies exóticas. Das 321 plantas dispostas nas diferentes áreas, apenas 8 são enquadradas como nativas do Brasil, o que
representa menos que 3%.
Palavras-chave: biodiversidade; natural, povos.

INTRODUÇÃO
A arborização urbana representa um conjunto de áreas públicas com vegetação predominantemente arbórea ou em estado natural, incluindo árvores de ruas,
avenidas, parques públicos e demais áreas verdes. A presença de espécies vegetais
pode beneficiar a população de diversas formas que podem ser mensuradas e avaliadas, tais como, redução de ruídos e poluição atmosférica, melhoria no microclima
e abrigo da fauna, além de colaborar com a estética da cidade (GONÇALVES & PAIVA,
2004). O plantio de espécies exóticas nas cidades, sem prévio conhecimento, tende a ser corriqueiro em muitas áreas urbanas brasileiras (Almeida 2010) sendo que
durante o processo de arborização, a utilização de espécies nativas, principalmente
pelo seu valor sociocultural e patrimônio genético, resistência e rusticidade, pode ser
favorável dentro da incorporação de um modelo de desenvolvimento sustentável. O
Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade, em torno de 15 a 20% do
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total mundial, o que pode favorecer a incorporação de espécies nativas em projetos
de arborização. O objetivo da pesquisa foi caracterizar as espécies vegetais utilizadas
na arborização da cidade de Barreirinhas-MA, bem como avaliar a relação entre indivíduos nativos e exóticos usados na arborização da cidade, propondo inclusão de
espécies nativas dentro do modelo paisagístico desta.

METODOLOGIA
O projeto foi implantado no município de Barreirinhas, localizado ao norte
do Estado e que dista em torno de 252 km da capital São Luís. O município localiza-se nas coordenadas geográficas de Latitude 01° 39’ 48’’ e Longitude 45° 22’ 18’’. O
clima da região é do tipo quente-úmido, com temperatura média anual de 26ºC. A
umidade relativa do ar gira em torno de 62% e precipitação total anual superando
1.600 mm. Nas condições maranhenses, as chuvas se concentram no primeiro semestre do ano, período que se convencionou chamar de “inverno”. A coleta de dados
foi realizada por meio de avaliação nas ruas que foram demarcadas na área urbana.
O reconhecimento das áreas de coleta foi feito através do aplicativo Google-Maps e
os dados foram coletados nas seguintes ruas e avenidas: Parte da BR que passa no
Bairro Cidade Nova, Rua Coronel Gordinhos-Centro, Avenida Brasília ao lado da Praça da Matriz, Avenida Beira Rio-Centro; Avenida Francisco Chagas-Carnaubal, Rua
Joaquim Diz–Ladeira e Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho. Cada área selecionada
foi fotografada em campo com a utilização de câmera fotográfica digital. Para a identificação das espécies, foi utilizada como referência básica, às obras de Lorenzi (2003;
2009). As fotografias foram tratadas digitalmente por meio de utilitário do Windows
para diminuir o tamanho das imagens. Foram utilizados materiais de campo como:
fichas de campo; pranchetas; lápis e borracha; fita métrica e mapa da área do estudo sem escala. Os dados foram tabulados e processados com o auxílio do programa
Microsoft Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pela quantificação total e origem das espécies encontras nas áreas de pesquisa
(Tabela 1)tem-se que, das 321 plantas dispostas nas diferentes áreas, apenas 8 são
enquadradas como nativas do Brasil, o que representa menos que 3%. Destaca-se
também, que nenhuma das plantas nativas tem quantidade significativa em praças e
áreas públicas. Somente o pinhão roxo (Jatropha gossypiifolia) que não tem sua faixa
original muito bem conhecida, teve mais de 20 indivíduos. Tal espécie foi considerada nativa no estudo o que tem concordância com Howard (1989) que considerou que
a planta cresce de forma selvagem desde a Flórida, passando pelas Antilhas e México
até a América do Sul.
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Tabela 8. Quantificação total e origem das espécies encontradas nas áreas de pesquisa.
Nome Comum
Mangueiras

Nome cientifico
Mangifera indica

Palmeiras imperial

Roytonea oleracea

Nim

Azadirachta indica

Eucalipto

Eucalyptus sp.

Jambeiro

Syzygium malaccense L.O

Pinhão roxo

Jatropha gossypiifolia

Cajueiros

Anacardium occidentale

Amendoeira da praia

Terminalia catappa

Figueira-benjamim

Ficus beijamina

Frutífera

Origem

Quant.

Sim

Índia

32

Brasil

4

Não

Antilhas

Não

Índia

Sim

Sim

Não

Austrália

Sim

Malásia

Não

*Brasil

Não

Tailândia, Vietnã

Não

Arvore sanga (falso pau brasil) Adenanthera pavonina l.

Não

Chefeira

Scheffera spp

Tamareira anã

Phoenix robelenii

Não

Palmeira areca

Dypsis lutescns

Não

Ixora vermelho e amarela

Ixora coccínea

Não

Coqueiro

Cocos nucifera

Sim

Palma

Opuntia fícus-indica

Mamoeiro

Carica papaya

Pingo de ouro

*NI

3

Ásia

25

Ásia

12

Ásia

África,
Madagascar

20
28
1

3

10

Ásia, China,
Malásia

20

Brasil

1

Não

México

1

Sim

México

Não

-

Juçara

Euterpe edulis

Sim

Pitangueira

Eugenia uniflora

Espada de são Jorge

Sansevieria trifasciata

Buquê de noiva

Plumeria pudica

Não

Manjericão

Ocimum basilicum

Crista de galo

Celosia argentea L

Não

Urucuzeiro

Bixa orellana

Não

Coroa de cristo

Euphorbia milii

Não

Palmeira cica

Cyca revoluta

Não

Folha-imperial

Condiaeum variegatum

Não

Jamerlinda

*NI

Não

Oitizeiro

Licania tomentosa

Sim

Jamelão (azeitona roxa)

Syzygium cumini

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

*NI: não identificado até o momento
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8

Mauritia flexuosa

Allamanda cathartica

31

Ásia

Buritizeiro

Alamanda

Brasil

4

Brasil

Brasil

África

1
3
1

4

50

Venezuela,Panamá,Colombia

22

Ásia

2

Ásia, África

2

América central,
Ámérica do sul

1

Madagascar

Ásia, Indonésia,
Japão

2
4

Indonésia, Malásia, Austrália

4

Brasil, América
do sul

5

-

3

Índia

2

TOTAL

321

Brasil

5

Observou-se também, um valor percentual representativo de plantas que
apresentaram mais de 20 indivíduos em relação a todas as demais estudadas, com
exceção de plantas de caráter ornamental, arbustivas ou com porte reduzido. Quanto à abundância das espécies utilizadas na arborização, verificou-se que as cinco
predominantes (mangueira, nim, figueira, pinhão, jambeiro) correspondem a cerca
de 40% de toda a arborização analisada. De acordo com Santamour Júnior (2002), é
necessário que se adquira uma elevada diversidade de árvores na paisagem urbana
para que seja assegurado o máximo de proteção contra pragas e doenças. O autor
recomenda que o número de espécies não exceda mais de 10% do total, o de gêneros
mais de 20%. As espécies predominantes não excederam 10% no estudo realizado.
Dentre as plantas predominantes, percebe-se a ausência de plantas nativas.
Dentre as principais plantas exóticas presentes, está a mangueira, onde a
maioria das variedades apresentam restrições a depender de onde serão implantadas, não sendo indicadas próximas a calçadas porque apresentam grande porte, podendo danificar as mesmas e podem causar transtornos à fiação. A respeito da fiação
de eletricidade e comunicação, foram encontradas 5 (cinco) árvores que atrapalham
a mesma. A rede elétrica e os postes presentes nestes locais são de tamanho médio,
o que facilita as árvores atingirem os fios elétricos. Nas maiorias das outras áreas, observou-se que ocorre a poda para que as arvores não venham causar transtornos. Na
avenida Joaquim Soeiro de Carvalho- Centro, identificou-se que a fiação é por terra,
não sendo preciso fazer a poda das árvores com o intuito de proteger a fiação mas
sim com o intuído de não atrapalhar o desenvolvimento uma das outras.
Durante o estudo, observou-se que o espaçamento das espécies não está adequado, onde, tomando-se como base a Avenida Francisco Chagas-Carnaubal, as
plantas de pequeno e médio porte presentes nos canteiros centrais estão com menos de 20 cm uma das outras e o espaçamento das plantas até as bordas do canteiro
é menor que 10 cm. Em alguns pontos, como na Avenida Brasília ao lado da praça da
matriz, observou-se que as mangueiras ali presentes ao desenvolverem o seu sistema
radicular acabaram danificando levemente o canteiro e a pavimentação da rua. Já na
Rua Joaquim Diz-Ladeira, as árvores presentes são todas de grande porte e não tem
a presença de carteiro algum.

dependendo do manejo e de um planejamento, serem incorporadas. Na gestão das
questões relacionadas ao meio ambiente, há a responsabilidade e a atuação do município em diferentes estratégias como leis, portarias, planos e outros mecanismos.

CONCLUSÃO
O maior quantitativo de espécies dentro da arborização da cidade de Barreirinhas é composto por espécies exóticas. Das 321 plantas dispostas nas diferentes
áreas, apenas 8(oito) são enquadradas como nativas do Brasil, o que representa menos que 3%. Uma parceria entre os diferentes agentes do município como prefeitura,
escolas, Institutos Federais e outros segmentos, podem favorecer projetos sustentáveis para a incorporação de espécies nativas.
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A Inclusão de espécies nativas dentro do modelo paisagístico da cidade de
Barreirinhas deve ser priorizada, entretanto, espécies exóticas vêm sendo utilizadas
em detrimento das nativas. A Clitoria fairchildiana, popularmente conhecida como
sombreiro, que apresenta porte entre 6-12m, é uma árvore nativa que pode ser utilizada e, que pelo rápido crescimento e beleza das flores, pode ser incorporada, assim
como outras plantas nativas da região. O cajueiro, que tem ótima adaptabilidade,
pode ser melhor aproveitado em arborização de praças; esta espécie requer área livre
para desenvolvimento de sua copa e necessita de podas de condução. Outras espécies como bacuri, saboneteira, copaíba, pata de vaca, pau-brasil entre outras, podem,
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RESUMO
Este trabalho analisou, do ponto de vista sociológico, a violência contra as
mulheres em Barreirinhas-MA, considerando o período de 2008 a 2015. O estudo
justifica-se devido à necessidade de promover mais estudos voltados para o tema,
pois a prática da violência persiste desde os tempos mais remotos da humanidade.
Apesar desta constatação, há uma carência de estudos voltados para a análise dessa
questão, especialmente no município de Barreirinhas-MA. Trabalhar sobre a violência contra a mulher, ensejou abordar diferentes perspectivas, como por exemplo, a
História da Sexualidade, a Sociologia, entre outras, o que implica em uma discussão sobre as relações de gênero. A pesquisa analisou como está sendo tratada essa
questão, tanto pelas mulheres que são vítimas, como pelos órgãos encarregados de
promover ações de combate e prevenção, o que nos levou também a verificar os mecanismos de controle, como por exemplo, as Leis que foram criadas para tais fins.
Desta forma, foram realizadas revisões bibliográficas, participação em alguns eventos voltados para a área do estudo, como a visita à Carreta da Mulher e a participação
na Conferência Municipal da Mulher, onde foi possível coletarmos alguns dados e
entrevistarmos uma representante da Ouvidoria da Mulher. Também durante esses
eventos, tivemos a oportunidade de participar de rodas de conversa, onde foram
discutidas questões relativas à desigualdade entre homem e mulher no mercado de
trabalho, bem como foram discutidas as formas e caracterizações da violência contra
a mulher. Finalmente, entrevistamos algumas vítimas e algumas autoridades competentes sobre essa temática no município de Barreirinhas.
Palavras-chave: Violência; Mulher; Barreirinhas.

INTRODUÇÃO
O presente estudo teve por finalidade analisar o perfil das mulheres vítimas de
agressão no município de Barreirinhas (MA) no período de 2008 a 2015.
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A agressão contra a mulher tem sido um tema cada vez mais estudado entre
pesquisadores de várias áreas, principalmente nos estudos que se referem aos direitos humanos. De acordo com Marilena Chauí:
Em nossa cultura, a violência é entendida como o uso da força física e do
constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à
sua natureza e ao seu ser. A violência é violação da integridade física e psíquica da dignidade humana de alguém (CHAUÍ, 2000. p. 337).

Para compreender a violência contra a mulher, torna-se necessário analisar as
condições sociais geradoras da mesma, sendo que estas apresentam algumas características, tais como: políticas, sociais, econômicas e não apenas os episódios de violência física explícita. Uma das definições desse tipo de prática consiste em qualquer
ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar
de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a
vontade pessoal (BRASIL, 2015, p. 22).
Ainda segundo o Código Penal Brasileiro: “a violência sexual pode ser caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa
de estupro, o atentado violento ao pudor e o ato obsceno”. (BARCELLOS, 2002, p. 327).
A violência contra a mulher compreende diferentes formas de agressões. Assim sendo, nos diversos ambientes, podem ser encontradas situações de violação
dos direitos das mulheres, manifestando-se através de lesões à integridade corporal
das vítimas, assim como também à saúde psicológica, e ao patrimônio das mesmas,
e entre as mais graves violações está a de caráter sexual. A violação dos direitos femininos pode estar vinculada à restrição de liberdade e felicidade das mulheres, retrocedendo, assim, no que seria cidadania e direitos humanos para todos.
A violência atinge mulheres de todas as faixas etárias, raças e classes sociais e
tem graves repercussões sociais, resultando no agravo à saúde física e mental, dificuldades, não somente no convívio social mas no emprego, na aprendizagem, além
de proporcionar dependências químicas às vítimas (isso porque, para muitas, é a
única forma de afogar as mágoas e outros sentimentos negativos). Essa prática também pode levar ao aumento dos riscos de suicídios por parte das mesmas.
As agressões geralmente acontecem dentro de casa ou fora do lar, todavia, a
maior parte das vítimas não procuram as autoridades para denunciar sua situação,
silenciam-se, por diversas razões, como por exemplo: o medo de represálias, a preocupação com os filhos, a dependência econômica, além da falta de apoio da família
e dos amigos na expectativa de que a situação de violência venha a ter um fim.

Os resultados decorrentes desta pesquisa objetivaram trabalhar, sob uma perspectiva sociológica, a problemática da violência contra a mulher no município de Barreirinhas, contribuindo, desta forma, para maior divulgação da importância da prática
do combate e da prevenção desse tipo de violência. Objetivamos, ainda, a promoção
de medidas de incentivo às mulheres vítimas para que estas sintam-se encorajadas a
denunciar o agressor, contribuindo, desta forma, para maior divulgação da importância de se discutir sobre este tipo de violência no município de Barreirinhas-MA.

METODOLOGIA
O método aplicado nesta pesquisa consistiu em coletas de dados com o enfoque quantitativo e qualitativo. Levando em consideração essas características, foi
possível chegar a alguns resultados. Sobre os enfoques abordados nesta pesquisa,
Fonseca esclarece que:
(...) os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como
as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real
de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na
objetividade. (Fonseca, 2002, p. 20).

Influenciado pelo positivismo, o autor supracitado considera que a realidade
só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o
auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Nas palavras do autor: “A pesquisa
quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc.” (Fonseca, 2002, p. 20).
Já na pesquisa qualitativa, (...) o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela
seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).
Dessa forma, Fonseca afirma que: “A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente” (Fonseca, 2002, p. 20).
Foram efetuadas pesquisas bibliográficas, recorrendo aos estudos de muitos estudiosos da temática, a exemplo da autora maranhense Maria Mary Ferreira,
a qual é autora da obra: Conhecimento Feminista e Relações de Gênero no Norte e
Nordeste do Brasil.

Através dessa pesquisa, pudemos conhecer as causas e os efeitos da violência contra mulher no município de Barreirinhas, já que muitos são os casos, mas ainda não havia esclarecimentos mais aprofundados sobre a questão em foco no referido município.

Outras obras consultadas como recurso bibliográfico foram: cartilha lançada
pelo Senado, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, intitulada “Viver
sem violência é direito de toda mulher”; cartilha “Lei Maria da Penha: perguntas e
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respostas”, desenvolvida pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado e pela Comissão Parlamentar Mista de Combate à Violência Contra a Mulher.
Outro passo importante para a conclusão deste projeto foi a realização de visitas aos seguintes órgãos: Secretaria Municipal da Mulher (SMMU) e Centro Especializado de Atendimento às Mulheres (CEAM), órgãos responsáveis em promover
ações voltadas para o combate deste tipo de prática no município de Barreirinhas.
Os referidos órgãos nos repassaram dados quantitativos, além de informações qualitativas sobre esse tipo de violência.
Nesse mesmo propósito de recolhimento de informações para adensar a pesquisa, foram realizadas entrevistas junto às vítimas residentes na sede do município
de Barreirinhas e também com as que moram na zona rural.
Em uma perspectiva de uma análise mais próxima do possível, foram elaborados gráficos e dados quantitativos através do software Microsoft Word-2010, para que
fosse possível fazer um comparativo do espaço de tempo pesquisado neste projeto
no que diz respeito à violência contra a mulher no município de Barreirinhas – MA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Consideramos que os resultados deste trabalho são importantes nos aspectos
acadêmico e social. Do ponto de vista acadêmico, esperamos colaborar no desenvolvimento do combate das agressões contra as mulheres e conscientizá-las da importância de denunciar seus agressores e, neste sentido, enfatizar e divulgar o assunto
na comunidade, estimulando e apoiando as vítimas de agressões. Do ponto de vista
social, os resultados desta pesquisa pretendem provocar o poder público a expandir
e implantar outras ações de políticas públicas para as mulheres, em especial as que
residem no município de Barreirinhas.
Sobre a violência contra a mulher no município de Barreirinhas, constatamos
que as agressões estão associadas a alguns fatores, tais como: alcoolismo, situação
econômica, ciúmes e uso de entorpecentes por parte dos agressores. Entretanto, essas
associações são fatores impulsionadores da violência, isso porque, na grande maioria,
os agressores cometem os atos contra as vítimas no estágio de “consciência humana”,
ou seja, sem nenhum tipo de substância ou problemas emocionais associados.
Portanto, podemos inferir que os agressores muitas vezes se consideram “seres superiores”, apresentam aspectos de pessoas que se consideram no direito de violentar as mulheres com as quais vivem, sejam elas suas esposas ou ex–esposas, ideia
esta que é corroborada por Ferreira 2012, quando afirma que: “A partir do momento
em que a mulher não aceita mais as condições imposta a ela pelo homem, o mesmo
utiliza a violência, como forma de disciplinar a vítima” (Ferreira, 2012, p. 146).
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Nessa linha de pensamento, podemos inferir que os violadores dos direitos
das mulheres no município de Barreirinhas são geralmente trabalhadores rurais que
apresentam uma baixa escolaridade, os quais agridem suas companheiras como
forma de discipliná-las por algo não feito conforme seu agrado, mas também por
acreditarem que não sofrerão sanções decorrentes dos mecanismos legais do Estado.
Assim, afirmamos que:
É fato que a violência (...) perpassa os inúmeros segmentos da sociedade,
atinge mulheres de diferentes classes sociais, raças, etnias gerações, bem
como ocorre tanto na área urbana quanto na rural, não importa quão “desenvolvido” é o estado ou região. (FERREIRA, 2012, p.134).

Assim sendo, segundo os dados obtidos, os delitos mais frequentes são respectivamente: ameaça, lesão corporal (leves e graves), retenção ou destruição de bens
e crimes contra a honra, onde a ameaça caracteriza-se como violência psicológica,
que por definição:
É uma ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra
conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou
ao desenvolvimento pessoal (Brasil 2015, p.20).

Portanto, a lesão corporal é um ato de violência física, onde uma ação coloca
em risco ou cause danos à integridade física da mulher vítima de agressão. Essa violação pode ser concretizada através de empurrões, tapas, socos, mordidas e chutes,
com ou sem a presença de armas.
Já os crimes contra a honra são definidos como violência moral, uma ação
destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher, conforme afirmação:
A violência moral ocorre quando a mulher sofre com qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria praticada por seu agressor. A calúnia
ocorre quando este afirma falsamente que a mulher praticou um crime que
ela não cometeu. Já a difamação ocorre quando o agressor atribui à mulher
fatos que maculem a sua reputação. Por sua vez, a injúria acontece nos casos
em que o agressor ofende a dignidade da mulher chamando-a, por exemplo,
de ladra, vagabunda, safada, prostituta (Brasil, 2015, p.23).

A partir da revisão bibliográfica e das entrevistas desenvolvidas durante o período de elaboração da pesquisa, obtivemos algumas informações. No que diz respeito ao perfil das vítimas, a idade média das mulheres que sofrem violência de qualquer espécie está entre 20 e 50 anos.
A maioria das vítimas trabalha fora de suas casas, em especial como autônomas, e suas rendas não chegam a um salário mínimo, o que nos leva a inferir que são
pessoas incluídas na classe econômica de baixa renda e manifesta certo grau de dependência econômico-financeira em relação aos seus companheiros. Normalmente
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essas vítimas têm filhos, o grau de escolaridade predominante é o Ensino Fundamental incompleto e em outros casos as vítimas são analfabetas.
Conforme aponta o Portal da Violência contra a mulher, estima-se que mais
da metade das mulheres agredidas sofram caladas e não peçam ajuda. Para elas é difícil dar um basta naquela situação. Muitas sentem vergonha ou dependem emocionalmente ou financeiramente do agressor; outras acham que “foi só daquela vez”, ou
que, no fundo, são elas as culpadas pela violência; outras não falam nada por causa
dos filhos, porque têm medo de apanhar ainda mais, ou porque não querem prejudicar o agressor, que pode ser preso ou condenado socialmente. Ainda prevalece,
também, a ideia pautada no seguinte ditado popular: “ruim com ele, pior sem ele”.
Muitas se sentem sozinhas, com medo e vergonha. Quando pedem ajuda, em geral,
é para outra mulher da família, como a mãe ou irmã, ou então alguma amiga próxima, vizinha ou colega de trabalho. Já o número de mulheres que recorrem à polícia
é ainda menor. Isso acontece principalmente no caso de ameaça com arma de fogo,
depois de espancamentos com fraturas ou cortes e ameaças aos filhos.

municipal da mulher, no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher, no
qual deveriam ser intensificadas:
•

Palestras em escolas e comunidades mais isoladas, além das já contempladas pela Secretaria Municipal da Mulher;

•

Cartilhas, folhetos e pôsteres explicativos com repercussão abrangente;

•

Revistas e jornais com abordagens sobre o assunto;

•

Disque denúncia especial à mulher; e

•

Delegacia especializada.

Entretanto, segundo afirmações da Ouvidoria da Mulher, em entrevista realizada com uma de suas representantes, que ocorreu no dia 16 de setembro do ano de
2015, Barreirinhas está mais avançada em termos de políticas públicas voltadas para
as mulheres em relação a outros municípios do estado do Maranhão, conforme pode
ser constatado no seguinte trecho da fala dessa entrevistada:
(...) em Barreirinhas nós já vemos que essa rede está um pouco avançada
apesar de faltar uma coisa ou outra, Barreirinhas está mais adiantada que
outros municípios, pois tem a secretária da mulher, o centro de atendimento à mulher. Estão articulados junto às outras políticas da saúde, da assistência e de segurança, pois estão se articulando junto á delegacia, que pode não
ser especializada, mas sabemos que qualquer delegacia pode ser utilizada
para denúncia.

Constatou-se durante as entrevistas, que as agressões sofridas por grande parte das mulheres dividem-se em etapas, conforme a imagem 1:
Imagem 1 – Ciclo de violência. Fonte: COSTA. B.N., 2016.

CONCLUSÃO
A pesquisa concluiu que os maiores números de casos de violência contra a
mulher se concentram na zona rural com famílias de baixa renda, isso porque também grande parte da população barreirinhense está localizada nas áreas interioranas.

A ilustração acima demonstra que a primeira fase se manifesta por meio de
atritos, insultos e ameaças, muitas vezes recíprocos. Posteriormente, ocorrem agressões, inclusive com o uso de objetos, tais como garrafas de vidro, ferros, etc., o que
pode ser caracterizado como descontrole emocional. Por fim, ocorre a tentativa de
reconciliação, em que o agressor pede perdão e promete mudar de comportamento,
ou finge que não houve nada, mas muda algumas atitudes que possam levar a vítima
a acreditar que aquilo não vai mais voltar a acontecer. Estas etapas fazem parte de
um processo, gerando assim um ciclo constante de agressão.

As causas que levam os agressores a cometerem tais ações em relação às mulheres são bem variadas, onde os praticantes cometem o ato violento em sua plena
consciência. O álcool e as drogas não são fatores determinantes da violência, mas
são apenas seus potencializadores.
Ainda sobre os agressores, podem ser definidos como machistas, que não respeitam os direitos das mulheres, o que muitas vezes faz com que seus filhos do sexo
masculino reproduzam tais práticas, quando em fase adulta.

A partir destas constatações, consideramos necessária a implementação de
algumas ações, por parte do município, como por exemplo: intensificação do plano

Os resultados apontam também, algumas razões que fazem as mulheres permanecerem com o agressor, como por exemplo: dependência financeira e medo de
denunciar o cônjuge, ou seja, as vítimas apresentam um perfil de se vitimizarem o
tempo todo, isso porque acham que são culpadas pelo sofrimento, por entenderem
que o marido tem razão em agredi-las.
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RESUMO
Estudo sobre a diversificação da oferta turística do município de Barreirinhas
- MA. Analisou-se os roteiros turísticos que são vendidos pelas agências de turismo
da cidade, pois elas que fazem a relação turista e destino, uma vez que os turistas
procuram as agências receptivas da região para conhecer os atrativos ofertados. O
objetivo da pesquisa foi realizar o levantamento de quais são os roteiros turísticos
naturais e culturais oferecidos pelas agências locais, e identificar se alguma delas oferece algum roteiro diferenciado como fator de competitividade. O método proposto
pela pesquisa consistiu em examinar, aprofundar e catalogar os roteiros existentes,
saturados ou não. Para tanto, fez-se uma revisão bibliográfica do tema, com o intuito de fundamentar teoricamente o objeto de estudo, para uma melhor abordagem
e aproximação no momento da catalogação da pesquisa. Posteriormente, partiu-se
para a pesquisa de campo, com as visitas in loco, ou seja, nas próprias agências de
turismo, fazendo as considerações e apontamentos das características que dizem a
respeito ao produto turístico, além da análise e cruzamento dos dados. No final, fez-se o registro dos resultados da pesquisa, alcançando o objetivo principal do projeto
que é valorizar as comunidades e potencialidades barreirinhenses. Percebeu-se que
as agências de turismo de Barreirinhas atuam como receptivas, uma vez que comercializam aos visitantes passeios locais e atuam como emissivas, levando turistas para
vivenciarem a Rota das Emoções. Conclui-se que as agências de turismo oferecem,
em geral, os mesmos roteiros, não investindo em inovação, faltando ainda ampliar o
leque de possibilidades ao turista.
Palavras-chave: Turismo; Roteiros turísticos; Atrativos turísticos.

INTRODUÇÃO
Barreirinhas, localizada ao norte do estado do Maranhão, mais conhecida
como o portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, atrai milhares de turistas do
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Brasil e do mundo inteiro, devido à proximidade e facilidade de acesso ao “deserto
brasileiro” que abriga milhares de lagoas de águas cristalinas em meio às dunas de
areia branca, com uma área por volta de 155.000 hectares de extensão.

Agências de viagens consolidadoras (denominação comum no mercado informal) – consolidam serviços junto às transportadoras aéreas “repassando
bilhetes às agências que não possuem credenciais para este fim”.

O turismo em Barreirinhas conta com a ajuda de várias empresas para a sua
divulgação e utilização, tal comercialização de produtos turísticos é feita por uma
das prestadoras de serviços turísticos que compõe a cadeia produtiva do turismo - a
agência de viagem. Segundo a Lei do Turismo “Art. 27. Compreende-se por agência
de turismo, a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação
remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece
diretamente”. (LEI nº 11.771, de 17 de set. de 2008).

Agências de viagens e turismo escola – “empresas-laboratório de instituições
educacionais de cursos superiores de Turismo”, legalmente constituídas, “que
desenvolvem ações didático pedagógicas e operacionais a fim de atender às
necessidades de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais do egresso como agente de viagens”.

Segundo Tomelin (2001, 24-26), baseado em diferentes estudos, as agências de
turismo podem ser classificadas em:
Agências de viagens detalhistas: (conhecidas no mercado nacional como
agências de viagens ou agências varejistas) – geralmente “não elaboram seus
próprios produtos”, mas principalmente comercializam “viagens com roteiros
preestabelecidos” (pacotes), organizados por agências maioristas ou operadoras de turismo, e podem ou não oferecer serviços de receptivo. Mas agências
detalhistas podem montar “pacotes” customizados para clientes específicos,
incluindo todos os tipos de serviços turísticos. Algumas optam por trabalhar
com segmentos de mercado específicos (ex: agências de intercâmbio), além
de atender o público em geral.
Agências de viagens maioristas (conhecidas no mercado nacional como agências atacadistas) – elaboram programas de viagens (pacotes), “que são repassados às agências detalhistas para a venda ao consumidor final”; não operam
seus próprios programas e geralmente não vendem diretamente ao público.
Agências operadoras (conhecidas no mercado nacional como operadoras) elaboram e operam seus próprios programas de viagens (pacotes) “com seus
próprios equipamentos ou subcontratação de operadores terrestres locais”, e
podem vender seus produtos às agências detalhistas e ao público em geral
através de seus escritórios locais. No Brasil, as maioristas e as operadoras de
turismo geralmente se confundem.
Agências de viagens receptivas (conhecidas no mercado nacional como receptivas) – “prestam serviços para as operadoras de turismo e as demais agências de viagens por meio do oferecimento ao turista de uma gama variada de
serviços”, como traslados (transfers) entre aeroporto e hotel (e vice-versa) e
passeios pela cidade (city tours e sightseeing); assessoram o turista enquanto
estiver no destino da viagem; e elaboram e vendem ao turista passeios e programas locais, cobrados à parte do pacote turístico.
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Em Barreirinhas, podem-se encontrar agências receptivas que comercializam
roteiros aos principais atrativos da região, ou seja, ao Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses (pequenos e grandes lençóis), a descida de boia pelo Rio Formiga no
povoado de Cardosa (Paulino Neves - MA) e a visitação à Casa de Farinha, no povoado Tapuio, dentre outros.
Pode-se observar também na cidade de Barreirinhas – MA, agências emissivas que levam o cliente para outros núcleos receptores a nível regional, nacional ou
internacional. Compreende-se como mercado regional, a emissão de clientes para
outras cidades próximas, como é o caso da Rota das Emoções, um roteiro integrado
que interliga os atrativos turísticos dos Lençóis Maranhenses (MA), Delta do Parnaíba (PI) e Jericoacoara (CE).
Este estudo teve como objetivo pesquisar a oferta turística de Barreirinhas, através do conhecimento dos roteiros turísticos comercializados pelas agências de turismo da região. Mais especificamente, identificar quantas agências de turismo existe em
Barreirinhas; investigar qual a sua tipologia, ou seja, se atuam ou não somente com o
turismo receptivo; levantar quais são os atrativos turísticos ofertados pelas agências
receptivas; entender se existe a preocupação em dinamizar a oferta turística da região;
e catalogar, caso tivessem, os novos roteiros turísticos oferecidos pelas agências.

METODOLOGIA
Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico sobre as agências de
turismo, roteiros, roteirização, oferta e demanda turística, cadeia produtiva do turismo
e trade turístico com o intuito de fundamentar teoricamente a pesquisa. Essa etapa foi
muito importante para dar suporte às análises a serem empreendidas no campo.
Após esta etapa, iniciaram-se as atividade de campo, onde no lócus da pesquisa, foram feitas entrevistas com agentes de viagens, com vista a garantir um maior
número de informações possíveis sobre os roteiros turísticos comercializados na região, questionando-se, por exemplo, se eram sempre os mesmos em cada agência
ou se existia, dentre elas, as que possuíam uma visão diferenciada para dinamizar a
oferta de bens, inserindo novos roteiros.
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Para o levantamento dos dados, foram entregues aos participantes da pesquisa o Termo de Consentimento livre e esclarecido, após a autorização, registrou-se os
depoimentos através de entrevistas orais acerca do objeto da pesquisa.
Ao término da etapa de catalogação do material pesquisado, as diferentes variáveis foram analisadas criteriosamente, através do cruzamento dos dados, da tabulação dos mesmos e de um estudo comparativo entre as respostas. Desta forma,
foi possível identificar os diferentes atrativos comercializados que compõem a oferta
turística de Barreirinhas. Assim realizou-se o registro final dos resultados da pesquisa. Espera-se contribuir com a sociedade barreirinhense, com o mundo acadêmico e
científico, para que, a partir deste estudo, outros possam ser desenvolvidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em visita às agências de turismo de Barreirinhas, localizadas no Centro e nos
bairros vizinhos, coletou-se dados como nome da empresa, endereço, telefones para
contato, endereço eletrônico, página eletrônica e nome da pessoa responsável, totalizando uma amostra de 13 empreendimentos de fato investigados. A partir de então
se constatou que:
•

Destas 13 empresas, 07 atuam como receptivas e emissivas, e 04 apenas
como receptivas.

•

Todas as empresas oferecem todos os passeios locais (Grandes e pequenos
lençóis, Atins, Caburé, Cardosa, Tapuio - Casa da Farinha), Apenas 02 não
ofertavam o sobrevoo por motivos de segurança, e 03 que fazem o passeio,
mas só se houver interesse do turista.

•

Das 13 agências entrevistadas, 06 atuam também como emissivas, sendo
o único destino a “Rota das Emoções”, e somente 02 oferecem destinos
diferenciados.

•

•

•

Todas as agências, com exceção de 01 (uma), falaram ter interesses em
explorar turisticamente outros povoados, com o intuito de desenvolver a
economia dessas comunidades.
As 13 agências oferecem o roteiro cultural ao turista (Casa da Farinha e
Marcelino). Quanto ao city tour, 08 não oferecem, pois acham que a cidade é pequena, e não é necessário esse serviço, e as outras 05 responderam
que até fazem esse trabalho, mas só se houver interesse do turista.
11 agências fazem o pós-venda através de e-mail, redes sociais, ligações,
02 ainda não fazem esse pós, acredita-se que por não estarem preparadas
o bastante no atendimento, faltando técnicas básicas.
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Como resultados desta pesquisa, foram feitas leituras e fichamentos de obras
de teóricos do campo de Agências de Viagem e Turismo. Percebe-se, a partir dos estudos empreendidos, que as agências de turismo de Barreirinhas atuam como receptivas, uma vez que comercializam aos visitantes passeios locais (TOMELIN, 2001);
atuam como emissivas, levando turistas para vivenciar a “Rota das Emoções”; e esporadicamente, levam o cliente para mais longe, quando solicitado.
É evidente também, que há um crescimento cada vez maior no número de
agências devido à facilidade de abertura e da tecnologia advinda especialmente com
a internet, onde se pode dispor de agências virtuais e ter um acesso facilitado diretamente à demanda. Por outro lado, a própria internet faz com que o turista busque os
sites dos meios de transporte, hospedagem e atrativos, sem intermédio da agência,
o que é um problema. “Uma diretriz importante a ser considerada é que toda agência vive do turismo, mas nem todo turismo acontece por intermédio de agências.”
(LAGO, 2005).
Existem muitas agências de turismo em Barreirinhas (aproximadamente 60,
segundo o SEBRAE), porém, devido a limitações dos pesquisadores, não conseguimos contato com todas elas, conseguindo apenas um contato inicial com 1 terço do
total. Porém, de fato só foi possível entrevistar um pouco mais da metade das que
haviam se disponibilizado, por limitações dos próprios pesquisados.
Esperamos que esse trabalho não se esgote aqui, que em próximas oportunidades possamos alcançar a totalidade do universo da pesquisa para que possamos
tirar conclusões mais consistentes ainda e poder levar esses resultados a outras esferas do turismo, para que uma nova realidade possa ser moldada na região dos Lençóis Maranhenses.

CONCLUSÕES
As agências de viagens possuem produtos cada vez mais similares e homogêneos e, geralmente, os produtos oferecidos numa organização são comumente encontrados nas outras do mesmo setor. (LAGO; CANCELLIER, 2005).
Verifica-se que grande parte das agências entrevistadas afirmou que trabalham com o turismo receptivo e emissivo, sendo que este envolve em geral o trajeto
até Jericoacoara, no percurso da “Rota das Emoções”. Neste sentido, ainda há muito
a ser melhorado neste quesito, estando as agências atuando em pequena escala ao
invés de expandirem seus horizontes.
Percebe-se que as agências de turismo oferecem em geral os mesmos roteiros,
não investindo em inovação, faltando ainda ampliar o leque de oportunidades ao
turista. Afirmam que tem o interesse em dinamizar a oferta turística da região, mas
de fato nada fazem na prática.
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Plantas medicinais de Barreirinhas, Maranhão:
um estudo etnobotânico

Com isso, conclui-se que o mercado em Barreirinhas está entrando em saturação, por falta de inovação de passeios. É uma cidade com uma potencialidade
enorme, porém, com empresas ainda com medo de oferecer algo diferente, e caindo
assim na “mesmice”.
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A etnobotânica é a ciência etnológica que estuda a influência da vegetação na
cultura e a ciência das relações entre o homem e as plantas, posto que a influência é
recíproca; a vegetação modifica a cultura e esta modifica a vegetação em uma série
indefinida de ações e reações. As pesquisas etnobotânicas podem auxiliar oferecendo
bases para a criação de unidades de conservação, uma vez que permitem a obtenção
de informações valiosas como o número de espécies de uma dada área, ou mesmo
quais as espécies que são mais usadas culturalmente e assim desenvolver projetos
que possibilitem a conservação daquelas que sofrem mais a ação do homem. O objetivo deste trabalho foi resgatar e documentar os conhecimentos tradicionais relativos ao uso das plantas medicinais pelas comunidades que compõem o município de
Barreirinhas, Maranhão. Foram realizadas entrevistas através de questionários em
4 (quatro) comunidades escolhidas aleatoriamente, sendo elas: Andiroba, São Roque, Buriti e Sobradinho. A quantidade de entrevistas em cada comunidade deu-se
de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Foram levantadas 20 espécies
distintas. O boldo foi a espécie mais representativa com citações em todas as entrevistas, seguidos do Mastruz e da Malva. Folhas e raízes foram as partes vegetais mais
utilizadas e o maior número de espécies foi indicado para males associados ao aparelho respiratório e digestivo.
Palavras-chave: cultura; etnobotânica; vegetação.

INTRODUÇÃO
Etnobiologia é um termo relativamente recente, apesar de estudos mais antigos já possuírem um caráter semelhante aos estudos etnobiológicos dos últimos
anos. Essa terminologia surgiu com a linha de pesquisa conhecida como etnociência, que ganhou impulso a partir dos anos cinquenta com alguns autores norte-americanos que começaram a desenvolver pesquisas, principalmente, junto a populações autóctones da América Latina.
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A etnobiologia valoriza e cataloga o saber acumulado pelas populações tra-

dicionais e fornece argumentos para a preservação destes povos e de seus habitats
para a criação de políticas sócio-ecologicamente mais justas (ADAMS, 2000).

O termo “etnobotânica” foi utilizado pela primeira vez em 1896 pelo botânico

americano William Harshberger para designar o estudo da relação entre os humanos
e as plantas utilizadas por eles.

Pode-se considerar como planta medicinal aquela planta administrada sob

qualquer forma e por alguma via ao homem, exercendo algum tipo de ação farmacológica (FOGLIO et al. 2006).

O município de Barreirinhas está dividido em comunidades que vivem na sede

tradas de maneira improvisada para posterior pesquisa, levando em conta aspectos
visuais para o reconhecimento.

Na primeira parte do questionário buscou-se a caracterização de um perfil

para os entrevistados quanto à idade, gênero, profissão, escolaridade e aquisição do

conhecimento sobre a utilização das plantas. A segunda parte consistiu na coleta de
dados sobre as plantas medicinais e sua utilização, a forma de preparo e as partes
utilizadas da planta.

Foi quantificado o número de citações de cada espécie vegetal em uma tabela

semiestruturada, de acordo com a sua indicação de uso para fornecer sua medida de
valor de importância e evitar desordem com o acúmulo de informações.

(6), dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (53) e 40 junto ao Parque
(D’ANTONA, 2000). Dentre esta população, existem diversas comunidades tradicionais.
O objetivo deste trabalho foi resgatar e documentar os conhecimentos tradi-

cionais relativos ao uso das plantas medicinais pelas comunidades que compõem o
município de Barreirinhas, Maranhão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As espécies vegetais com aplicações terapêuticas apresentadas incluem aque-

las indicadas para afecções que correspondem à medicina tradicional, no entanto,
foram observadas duas espécies que também são utilizadas para caráter místico. São
elas: boldo e arruda, ambas para “mau-olhado”, sendo que a segunda foi apenas citada em uma das entrevistas, no entanto, nunca fora utilizada nem plantada, por este

METODOLOGIA
O estudo foi realizado nas comunidades Andiroba, São Roque, Buriti e So-

bradinho, povoados do município de Barreirinhas, Maranhão. O clima da região é

tropical megatérmico (enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com a classificação

de Köppen), com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a maior parte estando
concentrada nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito
secos. A temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC (BRASIL, 1984).

Segundo o IBGE (2010), a população de Barreirinhas é de 54.991 habitantes.

Destes, 40% moram na zona urbana, e 60% na zona rural. O município possui muitas
comunidades tradicionais, assentamentos rurais e quilombos.

Foram realizadas entrevistas através de questionários semiestruturados nas

comunidades citadas. Após conversas informais, todo o decorrer da entrevista foi
gravado em um dispositivo móvel para melhor clareza das informações, por ser mais
prático, sem interrupções e para transpor de maneira honesta todas as informações
dadas pelos entrevistados.

Após a entrevista, as espécies presentes na residência dos moradores foram

fotografadas de maneira individual. As espécies ausentes na moradia foram regis90

motivo, não consta na tabela das espécies encontradas.

A faixa etária varia de 35-70 anos, obteve pouca representatividade a faixa etá-

ria de 35-50 anos, a faixa etária com maior representatividade foi de 51-70 anos, sen-

do a maioria constituída de mulheres e donas de casas. O conhecimento adquirido

é baseado em fontes orais, partindo de gerações passadas, o quesito para as plantas
usadas foi a fácil plantação e pouco conhecimento botânico necessário para o culti-

vo. O uso das plantas medicinais é contínuo, devido à sua eficiência, tradição e por
não apresentar efeitos colaterais significativos na maioria das espécies.

Quanto à escolaridade, de todos os entrevistados, nenhum apresentou ensi-

no superior e/ou técnico. A maior representatividade foi do Ensino fundamental in-

completo, totalizando 52%, equivalente a 17 entrevistados, o número de analfabetos
se mostrou significativo, com 18%, equivalente a 6 entrevistados, destes, a maioria

apresentando idade superior a 60 anos. Quanto à profissão, a de maior representa-

tividade foi a de lavrador para indivíduos com idade inferior a 60 anos, e aposentado(a) para indivíduos com mais de 60 anos.

Foi observada uma maior preferência por chás, pelo método ser mais conhe-

cido e praticado desde as gerações passadas. (Figura 01)
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Figura 01. Representação das formas de preparo, levando em conta que algumas
espécies citadas podem ser utilizadas em mais de uma forma. IFMA, 2016.
Compressas
Banhos
Suco
Inalação
In natura
Xarope
Chá

de pouca gravidade ou pela ausência de medicamentos na residência. Isso adverte
para a desvalorização dos saberes histórico e a inserção de fármacos químicos como
uma nova cultura.
A pesquisa realizada é fundamental para a conservação do patrimônio material e imaterial das comunidades, evidenciando a diversidade biológica e contribuindo para a preservação dessa prática que sofre ameaça por conta de uma indústria
farmacêutica próspera.
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A presença de espécies não identificadas ou pouco estudadas, sugere que novos estudos sejam feitos na área farmacêutica, dando maior atenção aos nomes populares característicos de cada localidade.

A folha foi a parte mais utilizada nas receitas e nos usos terapêuticos, seguida
das raízes. As ações terapêuticas, as partes utilizadas e as formas de preparo, foram
os aspectos principais trabalhados nas entrevistas. A folha teve representatividade
de 73%. equivalente a 11 citações, seguida da raiz, apresentando 13%, equivalente a
2 citações, as duas partes menos utilizadas foram o caule e entrecasca, ambos apresentando 7%, equivalente a 1 citação.

Por fim, é extremamente válida a aceitação e compreensão, além da materialidade das práticas naturais, enfatizando a importância da valorização de conhecimentos culturais na tentativa de compreender a relação intrínseca entre o homem e
a natureza e como essa relação influencia no aspecto social.

A espécie com maior destaque e representatividade foi o boldo, citado em todas
as entrevistas, seguido da malva e o mastruz com aproximadamente 86% das citações.
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CONCLUSÃO
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RESUMO
A região dos Lençóis, formada por aproximadamente 90% de vegetação de
restinga, é movimentada pela atividade turística, principalmente na exploração dos
recursos naturais, tendo como principal produto, o Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses. As Restingas possuem vegetação característica devido a uma combinação de fatores físicos e químicos destas áreas, tais como elevada temperatura,
salinidade, grande deposição de salsugem e alta exposição à luminosidade. A combinação de origens e forma particulares de diversidade ligada funcionalmente a certas
adaptações, faz com que estes sistemas sejam especialmente sensíveis, sendo sua
conservação, portanto, prioritária. Áreas reflorestadas podem ser utilizadas como
“laboratórios” de campo em estudos de sucessão, onde é possível quantificar de que
forma a composição da paisagem afeta a riqueza, a abundância e a distribuição das
espécies. A compreensão das relações funcionais e do papel do reflorestamento na
manutenção da biodiversidade, pode subsidiar a capacidade de planejamento no
uso sustentado das restingas brasileiras. O objetivo deste trabalho é observar e comparar germinação de sementes, o crescimento inicial e a taxa de sobrevivência de
mudas de espécies nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em plantios com a finalidade de recuperação de área degradada.
Palavras-chave: Área de preservação, reflorestamento, sobrevivência.

INTRODUÇÃO
O Parque Nacional é uma Unidade de Proteção Integral que, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (2000), “tem como
objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico”.
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A restauração tem sido definida como o retorno do ecossistema às condições
similares àquelas anteriores ao distúrbio (WISMAR & BESCHITA, 1998). O êxito dos
projetos de florestamento e reflorestamento dependem, entre outros fatores, da correta escolha das espécies. Devido ao grande número de espécies e às suas complexas
interações com o meio, a escolha será tanto mais correta quanto maior for o conhecimento que se tem das espécies, basicamente no que se refere à autoecologia e ao
seu comportamento silvicultural (FARIA et al., 1997). Assim, o plantio de espécies
arbóreas e o acompanhamento de seus desenvolvimentos através de medições periódicas são, portanto, importantes no sentido de balizar a escolha das espécies e a
melhor forma de plantá-las.
Segundo Poester (2012), as ações que determinam as técnicas mais adequadas são importantes para potencializar o estabelecimento de espécies mais exigentes,
acelerando, assim, o crescimento e o aporte de fitomassa em mais curto espaço de
tempo. Isso promove melhorias no solo e o futuro estabelecimento de outras espécies.
O trabalho de recomposição de matas está cada vez mais difundido e a demanda por dados técnicos sobre as espécies adequadas, produção de sementes, condições ideais de armazenamento, implantação de projetos, tratos culturais e manejo
destas espécies no campo são de extrema importância para o êxito de programas de
recuperação de áreas degradadas. (MORAES, 2007)
Assim, este trabalho propõe o estudo das características fisiológicas e ecológicas das espécies vegetais nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a fim
de selecionar as espécies mais adaptadas ao primeiro nível de sucessão ecológica,
comparando germinação de sementes, o crescimento inicial e a taxa de sobrevivência de mudas de espécies nativas em plantios com a finalidade de recuperação de
área degradada.

Seleção das espécies, germinação e crescimento de plântulas
Foram realizadas visitas mensais ao PNLM para coleta de sementes. As espécies vegetais foram selecionadas de acordo com critérios como: maior ocorrência e
facilidade de obtenção das sementes, estabelecendo-se como prioritárias, espécies
de rápido crescimento, de dispersão por animais e de valor conservacionista.
As sementes foram coletadas de frutos maduros e armazenadas em sacos de
papel em laboratório sob condições ambientais. Este estoque de sementes foi utilizado para os testes de germinação e para o crescimento das plântulas em viveiro.
Os testes de germinação foram realizados no Laboratório de Pesquisas em
Biologia (BioExp) do IFMA – Campus Barreirinhas à temperatura ambiente e luz natural difusa. As sementes foram colocadas para germinar em placas de Petri, forradas
com folha dupla de papel de filtro, umedecidas com água destilada, sendo utilizadas
em cada tratamento 4 repetições de 10 sementes por placa, quando possível.
Nas espécies que apresentaram sementes dormentes, foi utilizado tratamento
de escarificação mecânica manual com auxílio de lixa.
A avaliação do crescimento foi realizada em plântulas crescendo em viveiro
protegidas da insolação total com cobertura de sombrite (30%). As plântulas foram
colocadas em garrafas pet de dois litros, visando o reaproveitamento das garrafas
da região de Barreirinhas e, consequentemente, a redução do lixo, visto que não há
programa de reciclagem no município. O ápice das garrafas foi retirado, e esta foi
preenchida com terra preta.
Para as medições de crescimento das plantas, foram tomadas medidas de altura e diâmetro das mudas. O diâmetro foi medido à altura do solo (DNS) com a
utilização de um paquímetro e a altura aferida com relação à última inserção foliar,
com uma régua milimetrada.
A partir dos dados de crescimento, as espécies foram classificadas em espécies
de crescimento rápido e espécies de crescimento lento.

METODOLOGIA
Área de estudo
A vegetação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de
453,28 km2 dos quais 89% são constituídos predominantemente por vegetação de Restinga, revelando um potencial para o desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas para a conservação, manejo e monitoramento ambiental (MMA/IBAMA, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O clima da região é tropical megatérmico com pluviosidade anual em torno de
2000 mm. Os dados climatológicos apontam duas estações bem definidas: uma chuvosa (janeiro a julho) e uma de estiagem (agosto a dezembro). A temperatura média
anual pode variar entre 26ºC e 27ºC.

No primeiro ano deste trabalho, foram coletadas sementes de 8 espécies vegetais: Indeterminada 1, Byrsonima crassifolia, Indeterminada 3, Indeterminada 4,
Indeterminada 8, Indeterminada 9, Indeterminada 11; Indeterminada 12. Estas sementes foram colocadas para germinar sem nenhum tratamento de escarificação e
não houve germinação de nenhuma delas. Estas espécies, provavelmente, possuem
dormência causada pela casca da semente.
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No ano seguinte, foram encontradas sementes de espécies diferentes do primeiro ano e estas foram submetidas aos dois tratamentos: intactas e escarificação
mecânica. Dentre as sementes coletadas no segundo ano de experimento, houve
germinação de Matayba sp., Chrysobalanus icaco, Hymenea parviflora e Indeterminada 10 (Figura 1).

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

As demais que haviam sido coletadas: Indeterminada 2, Indeterminada 5, Indeterminada 6 e Indeterminada 7, não possuíam sementes suficientes para a realização de novos experimentos, visto que não foram encontradas sementes maduras nos
períodos das coletas posteriores, deste modo, não passaram por outros tratamentos.

Infelizmente, problemas diversos ocorreram durante a execução do trabalho,
dentre eles, os mais graves foram quedas de energia frequentes no município, que culminaram com a queima de equipamentos da subestação de energia do IFMA – Campus
Barreirinhas, fazendo com que não conseguíssemos analisar todos os dados necessários.
Por conta da falta de energia, o experimento de embebição com sementes
escarificadas e não escarificadas de nosso estoque das espécies Indeterminada 10,
Indeterminada 11 e Indeterminada 12, foi interrompido com apenas dois dias de
observação; porém, neste curto espaço de tempo, podemos perceber um aumento
significativo na massa das sementes.
Apesar da espécie Crhysobalanus icaco não ter germinado em nenhum teste de germinação em laboratório, as sementes que foram escarificadas para uso no
plantio em mudas em viveiro, germinaram e cresceram, gerando plântulas com média de 53,3 mm de diâmetro e altura média de 67,6mm, com massa fresca de 0,394 g
e perda de umidade em 27,46%.

Figura 1. Germinação de espécies coletadas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses: 1 – Hymenea parviflora; 2 - Matayba sp.; 3 – Crhysobalanus icaco; 4 – Indeterminada 10. Linhas pontilhadas indicam experimento com sementes escarificadas e linhas contínuas indicam experimento com sementes intactas. IFMA, 2016.
Diversos fatores endógenos e exógenos estão relacionados à dormência de sementes (BEWLEY & BLACK, 1994). Adversidades como seca, salinidade e escassez
de nutrientes conferem às Restingas circunstâncias de grande imprevisibilidade ambiental, o que pode estar relacionado com a dormência encontrada nas sementes de
muitas espécies estudadas (ZAMITH & SCARANO, 2002).
A desidratação das sementes foi promovida pela estufa utilizada no trabalho,
havendo perda média de água entre 1,86% e 45,06% após a estabilização da massa. As sementes da espécie Matayba sp. foram as que apresentaram maior perda de
umidade, com 45,06%, seguida da espécie Indeterminada 2, com 42,46%. Já as com
menores percentuais, foram as de Indeterminada 3 e Indeterminada 9, com 10,8% e
1,86% respectivamente. Considerando todas as espécies coletadas, a média de perda
de umidade foi de cerca de 20%.
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Com relação à Velocidade de Germinação, a espécie Indeterminada 10 foi a
que apresentou o maior índice, sendo (4,2), seguida de Matayba sp., (3,3) e Hymenea
parviflora (0,9).

CONCLUSÕES
Pudemos concluir que as sementes das espécies encontradas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em sua maioria, apresentam dormência e necessitam de um tratamento adequado para germinarem, sem isso, as sementes não germinarão e consequentemente apodrecerão.
A escarificação manual com auxílio de lixa foi eficiente para a quebra da dormência de Hymenea parviflora e Crhysobalanus icaco, porém, não com as demais
espécies que passaram pelo mesmo tratamento.
Este estudo deve ser continuado, tomando-se medidas periódicas e por um
maior período de tempo a fim de se verificar o comportamento das diferentes espécies que representam grupos ecológicos distintos e também famílias que possuem
comportamentos diferenciados no processo de sucessão vegetal.
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RESUMO
O aumento de níveis dos nutrientes em um ecossistema aquático está diretamente ligado ao nível de poluição. Altos índices de nutrientes são várias vezes interpretados como determinantes de meio poluído, oferecendo um estado de eutrofização. Alguns desses nutrientes que ocorrem em águas naturais são compostos de
nitrogênio, apresentam-se como amônia e, nas suas formas mais oxidantes e abreviadas, como nitrito e nitrato. O nitrogênio é importante para a vida dos organismos,
pois faz parte das proteínas e do material genético. De posse aos dados dos índices
de nitrogênio amoniacal e nitrito durante o estudo, pode-se fazer uma estimativa do
impacto ambiental e através desses índices pode-se chegar a uma avaliação concreta
da qualidade de um corpo hídrico de água doce. No Rio Buriticupu, o uso indiscriminado da água e a grande quantidade de resíduos in natura lançados pela população
do povoado localizado em suas margens e adjacências têm causado sérios danos
ambientais, em especial, o processo de eutrofização, e a aplicação do índice de qualidade da água baseado na proteção de vida aquática, nas concentrações de nitrogênio amoniacal e oxigênio dissolvido, indicaram a necessidade de monitoramento
constante, pois há indicativo de água ruim nesse ambiente.
Palavras-chave: qualidade da água. Amônio. Vida aquática.

INTRODUÇÃO

WISMAR, R.C.; BESCHITA, R.L. 1998. Restoration and management of riparian
ecosystems: a catchment perspective. Freshwater Biology, 40:571-585.

A qualidade da água descreve basicamente as características físicas, químicas
e biológicas, considerando a adequação do recurso hídrico para um determinado
fim (PERETTO et al. 2002). Águas naturais podem ter a qualidade alterada por fontes
externas de poluição ou contaminação. Entretanto, a contaminação pode ser proveniente de fatores naturais ao ambiente, especialmente no sistema subterrâneo, onde
a dissolução de minerais pode introduzir determinados elementos na água em concentrações elevadas tornando-a imprópria para diversos tipos de uso.

ZAMITH, L. R. & SCARANO, F. R. Produção de mudas de espécies das Restingas do
município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Acta bot. bras. 18(1): 161-176. 2004.

Elementos como o nitrogênio em seus diversos compostos na água, que ocorrem nas formas de amônia (NH3) e seu ácido conjugado o íon amônio (NH4+), são as
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SNUC. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: Lei nº 9985 de
18 de julho de 2000. Brasília: MMA/SBF, 2000.

formas mais reduzidas do nitrogênio, enquanto que as formas nitrato (NO3-) e nitrito
(NO2-) são as mais oxidadas. Esses nutrientes são responsáveis pela alimentação de
organismos que potencialmente podem promover a eutrofização de um meio aquático. (SCHNEIDER et. al. 2011).
Uma decomposição anaeróbica da matéria orgânica nitrogenada é caracterizada pelas altas concentrações de amônia, enquanto sob condições aeróbicas, predomina a produção de nitrato (ESTEVES, 1998; SILVA ; JARDIM, 2006). As águas em
geral, tratando-se das que recebem esgotos, podem conter quantidades variáveis de
compostos mais complexos, ou menos oxidadas, tais como: compostos orgânicos
quaternários de amônia e nitritos.

2005, que, em seu artigo 34, rege que o efluente não poderá causar efeito tóxico aos
organismos aquáticos, o que gerou uma preocupação como utilizar parâmetros na
forma de índice que classifique águas superficiais.

O objetivo de um Índice de Qualidade das Águas (IQA) é comunicar a qualida-

de de um determinado corpo hídrico aos atores institucionais de uma bacia hidrográfica, sejam eles a população, as prefeituras, os órgãos de controle ambiental, os

comitês das bacias hidrográficas, as organizações não governamentais, entre outros
(SILVA; JARDIM, 2006 p. 689).

Métodos de avaliação da qualidade da água têm sido mais precisos, como o

Sabe-se hoje que a análise de qualidade da água pode ser baseada na comparação de suas características físico-químicas com padrões estabelecidos para os
diversos tipos de usos previstos, tais como consumo humano e irrigação. Ao analisar
parâmetros de qualidade da água, eles poderão apontar as operações que envolvem
o uso e o manejo do solo como as que mais exercem influência na qualidade da água
de uma microbacia (SANTANA et. al. 2011).

desenvolvimento de índices da qualidade da água (CETESB, 2002; SILVA, 2006; CAS-

É de extrema importância a análise de qualidade da água para seu uso, uma
vez que concentrações anômalas de determinado elemento podem causar prejuízos
à saúde pública e ao meio ambiente. Porém, essa qualidade tem sido comprometida pelo lançamento de efluentes e resíduos, o que exige investimento em estações
de tratamento e uma fiscalização maior pelos órgãos públicos e sociedade organizada, a fim de garantir uma melhor qualidade da água, desde a saída das estações
dos efluentes industriais, bem como instrumentos que possam avaliar de maneira
mais precisa e concisa os mananciais de uma bacia hidrográfica. Segundo Silva et.
al., (2010), fontes difusas, marcadas pelo uso intensivo de fertilizantes e a pecuária
intensiva, são causas do declínio da qualidade da água em bacias hidrográficas.

dos seres vivos existentes no local. Indicadores de eutrofização e acidificação podem

Para a avaliação da qualidade da água, foi elaborado, em 1970, pelo National
Sanitation Foundation (NSF), dos Estados Unidos, a partir de uma pesquisa de opinião realizada junto a especialistas em qualidade de águas, o índice da qualidade da
água, IQA. No Brasil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) utiliza uma versão do IQA adaptada da versão. Existem
outros índices, como o ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas), em
que são medidas as variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas e que
afetam a qualidade organoléptica. Outro índice utilizado pela CETESB é o IAP (Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público), que é o produto
entre i IQA e o ISTO, a fim de se ter uma melhor avaliação da qualidade da água.

atenuação ou não de alguma variável, principalmente em parâmetros limítrofes e/

TRO-JÚNIOR, 2007; WEI, 2009),tanto para o consumo humano quanto para proteção
da vida aquática (SILVA et. al., 2010).

A vida aquática é um grande indicador das condições de um sistema hídrico,

pois, para medir a degradação de um habitat, baseia-se principalmente na proteção
ser utilizados na elaboração de um índice que possa determinar concentrações mínimas ou máximas para a proteção da vida aquática (MORIN et. al., 2010).

Silva e Jardim (2006) desenvolveram um índice de proteção à vida aquática

(IQAPVA), baseado somente nas variáveis amônia e oxigênio dissolvido. O índice que

utiliza a amônia e o oxigênio dissolvido, sendo a amônia aqui considerada total da
amônia ionizada e não ionizada, é a soma de NH3 e NH4+, segundo os autores, um

índice com poucas variáveis ambientais, minimiza o efeito eclipse, ou seja, quando
se usa uma gama de variáveis para gerar somente um dado, pode ocorrer no erro da

ou parâmetros com valores muito alterados, a aplicação do operador mínimo é o
destaque deste índice, que pondera a amônia e oxigênio dissolvido.

METODOLOGIA
Foi estabelecido duas estações com quatro pontos de coleta em região pró-

xima à cidade de Buriticupu. As coletas ocorreram no período chuvoso e de seca, as

amostras foram coletadas em frasco de polietileno, na superfície, no máximo 20cm

Porém, todos esses índices estão somente relacionados com a potabilidade e
à proteção à vida aquática. O enquadramento de um corpo hídrico numa classe leva
em consideração suas variedades e é determinado pela resolução Conama 357 de

de profundidade, em quatro coletas, sendo que de imediato foram aciduladas e en-
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caminhada ao laboratório de Química do IFMA/Buriticupu para preparo das amostras e análises química.

José variou entre 0,969 mg/L a 0,987 mg/L. Conforme a resolução Conama 357/2005,
para os padrões máximos de amônia não devem ultrapassar 3,7 mg/L para um pH ≤ 7,5.

Fotos 1 e 2: Rio Buriticupu

Índice de Proteção à Vida Aquática
Tabela 2: Valores de NH4+ (mg.L-1) e O.D (mg.L-1) padronizados e qualidade da água
via IQAPVA.
Fonte: fotografia do próprio autor

Amonia

Vila São José
1ª campanha
0,442

Vila São José
2ª campanha
0,975

Buritizinho
1ª campanha
0,397

Buritizinho
2ª campanha
0,585

O.D

4,80

5,99

5,92

7,12

Op. Mín.

40

20

50

30

Parâmetro

Na determinação da amônia, mediu-se a totalidade de nitrogênio amoniacal
N- NH3 + N-NH4, no qual a reação ocorre em duas etapas. Na primeira, o nitrogênio amoniacal reage com o hipoclorito de sódio, em meio alcalino para formar monocloramina. Na segunda etapa, a monocloramina reage com o fenol, na presença
do excesso de hipoclorito e também do nitroprussiato de sódio, formando o azul de
indofenol.Em uma alíquota de 10mL, foram adicionados 400µL da solução Fenol alcoólica, 400µL de nitroprussiato de sódio 5% e 1000µL da solução alcalina oxidante.
Em seguida, foram lidas em espectrofotômetro UV-Vis, modelo 50, da marca VARIAN
em comprimento de onda 640nm (APHA,1995).
O oxigênio dissolvido foi determinado através de uma sonda in situ e comparadas com o pH e amônio. Após, foi aplicado o IPVA – Índice de Proteção À vida Aquática com dados ponderados com oxigênio dissolvido e pH. (SILVA; JARDIN, 2006).

40

Amônian

60

O.Dn

Qualidade

O.D (mg/L)
4,80
5,99
5,92
7,12

70

REGULAR

30
80

RUIM

Tabela 3: Valores do índice de Qualidade de Água – IQA.
IQA
79 < IQA > 100
51 < IQA ≤ 79
36 < IQA ≤ 51
19 < IQA ≤ 36
IQA ≤ 19

QUALIDADE
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Fonte: CETESB, 2006.

Tabela 1: Variáveis físico-químicas do Rio Buriticupu.
pH
6,48
6,21
6,88
6,1

RUIM

50

Conforme a aplicação do operador mínimo usado pela CETESB, apresenta os
pontos estudados se enquadrando como qualidade regular no período chuvoso e
ruim no período de seca.

As variáveis aqui mostradas na tabela foram temperatura, pH e oxigênio dissolvido, que compuseram o cálculo para amônia e o índice de proteção apresentaram valores medios.

Temperatura (°C)
26,53
26,91
27,27
26,97

70

REGULAR

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pontos
Vila São José 1ª campanha
Vila São José 2ª campanha
Buritizinho 1ª campanha
Buritizinho 2ª campanha

20

CONCLUSÃO

Valores exigidos pela Resolução Conama 357/2005 valores para águas de classe 1 e 2: 6 ≤ pH ≤ 9; O.D ≥ 6,0.

O Rio Buriticupu, nas proximidades da cidade de Buriticupu, nos bairros Buritizinho e São José, além de receber o esgoto dos bares e residências ribeirinhas, ainda
sofrem influências negativas já que alguns moradores utilizam as águas do rio para
lavar seus automóveis, caminhões, carros e motos. O que possivelmente influencia
nas formas de vida dos seres aquáticos e na qualidade desta água.

Para os valores médios de amônia para a primeira campanha, realizada em
25.02.2016, (período chuvoso) variaram entre: Buritizinho 0,395 mg/L a 0,409, mg/L,
São José variou entre 0,412 mg/L a 0,465 mg/L. Na segunda campanha, realizada em
26.07.2016 (período seco), variaram entre: Buritizinho 0,588 mg/L a 0,604 mg/L. São

O rio Buriticupu em várias amostras apresentou uma concentração baixa de
oxigênio dissolvido comparada com os valores encontrados na Nascente Faveiro e
no Rio Pindaré, assim valores adquiridos in situ demonstram que o rio apresenta
uma boa oxigenação, entretanto 25% das coletas tiveram seus valores inferiores ao
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limite estabelecido pelo CONAMA (2005) oxigênio dissolvido não inferior a 5 mg/L.
Os valores encontrados para nitrogênio amoniacal são todos inferiores aos estabelecidos pelo CONAMA.

GENEROSO, T. N et. al. Influência do local de amostragem nos valores de variáveis
de qualidade de Água em uma seção transversal do Rio Catolé - Ba. Enciclopédia
biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.11; 2010. p.1.

A partir das análises dos dados das concentrações de nitrogênio em sua forma
de nitrogênio amoniacal e de variáveis físico-químicas do rio Buriticupu nos pontos
de coleta, Buriticupu, povoado Buritizinho e Bom Jesus das Selvas, Vila São José, pode-se concluir que os níveis de nitrogênio amoniacal estão dentro do estabelecido pela
CONAMA, já que os valores são inferiores a 3,7 mg/L com pH menor ou igual a 7,5.
Os resultados preliminares obtidos até o momento nos permitem inquirir que há necessidade de monitoramento desse rio, pois, é sabido que as populações ribeirinhas
acabam utilizando essa água para diversos fins, até mesmo para o consumo humano.

MAIA, C. E.; CANTARUTTI, R. B. Acumulação de nitrogênio e carbono no solo pela
adubação orgânica e mineral contínua na cultura do milho. Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 8, n. 1, p. 39-44, 2004.
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RESUMO
A transferência de água, sais minerais e nutrientes poderá vir acompanha-

do de metais pesados se, no local, houver uma possível contaminação oriunda, por
exemplo, de áreas de depósitos de lixo e, dependendo da espécie de vegetal e do
tipo e concentração do metal, pode acarretar sérios problemas no desenvolvimento

de plantas. Sabe-se que existem muitas incertezas sobre a especificidade dos me-

canismos de absorção dos metais pesados, sobretudo daqueles não essenciais, seu
acúmulo, sua disponibilidade no solo. Algumas plantas apresentam resistência a
metais pesados e têm sido utilizadas como indicadores em vários ambientes. Como

por exemplo, a Eriogonum ovalifolium, um excelente indicador de níquel, outro indicador Sedum lanceolatum é um indicador de depósitos de prata; na África Meri-

dional, uma crassulácea é descrita como planta acumuladora de ouro. Além da descrita resistência de algumas plantas, há as que extrapolam essa capacidade e podem

ser chamadas de hiperacumuladoras. Estas plantas acontecem em número relativamente pequeno e funcionam como verdadeiras descontaminadoras do solo. Os

metais, quando absorvido pelas plantas, provocam um transporte dos metais por
difusão na endoderme, no estelo, os metais seguem essencialmente via xilema e, em
suas relações com as células vizinhas, o que pode induzir alterações na diferencia-

ção do próprio sistema vascular, podendo alterar a estrutura e a funcionalidade das
folhas e consequentemente nas células fotossintéticas. Esse trabalho visou a deter-

minação dos metais ferro, chumbo e crômio, considerados traços em tecido foliar

por espectrofotometria v-vis. Além de fazer uma adaptação de método, pretende-se
correlacionar a exposição humana ao ambiente de estudo, próximo ao lixão da cida-

de de Buriticupu, sudoeste maranhense. Serão realizadas quatro coletas, sendo duas
no período chuvoso e duas no período de seca.

Palavras-chave: Tecido foliar. Metais pesados. Lixão.
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INTRODUÇÃO
Uma das grandes preocupações da humanidade hoje em dia é como o meio de
contaminação afeta o meio ambiente, tanto no ambiente aquático, terrestre, aéreo
e, sobretudo, os seres vivos que nele habita. Os metais pesados são uma das preocupações dos cientistas atuais. Estes são inseridos no meio com alterações nos seus
estados de oxidação natural, principalmente nos resíduos domésticos e industriais,
contudo, os problemas causados por estes resíduos constituem uma séria ameaça
para a qualidade de vida (OLIVEIRA, 1995; SILVA, 1995).
Com o crescimento populacional dos municípios brasileiros numa progressão
geométrica assustadora, principalmente nas últimas décadas, este desenvolvimento
não vem sendo acompanhado de um planejamento na estrutura das cidades, gerando transtornos, pois o que antes havia era uma proximidade do equilíbrio no que diz
respeito ao seu balanço de massa. Os materiais encontrados nos resíduos sólidos são
considerado saídas de energia. Essa energia pode ser recuperada utilizando o potencial energético, socioeconômico e ambiental dos materiais orgânicos e inorgânicos
contidos nos resíduos sólidos urbanos.
Estima-se que cada brasileiro produza 1,3 kg de lixo por dia, o que representa
a geração diária, no Brasil, de aproximadamente 230 mil toneladas. A disposição final
desse lixo varia conforme a região onde é coletado, mas, em média, quase 71% são destinados a aterrros (sanitário ou controlados) e 26% a lixões a céu aberto (IBGE, 2011).
O transporte e a destinação final do lixo urbano encontram-se viinculados às
admunistraçôes municipais, um dos grandes desafios enfrentrados pelas prefeituras, nesse contexto, é onde dispor estes resíduos com segurança, uma vez que áreas
disponíveis tornam-se cada vez mais escassas, mais distantes dos centros de geração
do lixo e têm seu custo mais elevado. (SISINNO, 1996).

como metais pesados. Dependendo da espécie de vegetal e do tipo e concentração do
metal, podem acarretar sérios problemas de desenvolvimento destas plantas.
Com exceção das espécies exclusoras, a maioria das espécies vegetais crescendo em solos contaminados por metais pesados não consegue evitar a absorção
desses elementos, mas somente limitar sua translocação (BACKER, 1981).
Ainda que existam muitas incertezas sobre a especificidade dos mecanismos
de absorção dos metais pesados, sobretudo daqueles não essenciais, geralmente o
teor e o acúmulo do elemento nos tecidos são funções de sua disponibilidade na
solução do solo, e os teores nas raízes e parte aérea aumentam com a elevação da
concentração de metais na solução do solo (GUSSARSSON et al. 1995).

METODOLOGIA
Amostragem
A área em estudo fica localizada nas proximidades de Buriticupu. 4º e 5ºLS e
45º30’ e 47ºLW, na Região Amazônica, que abrange as terras maranhenses a oeste do
Meridiano 44º. A altitude média é de 240m acima do nível do mar. O relevo deriva da
Formação Itapecuru, do Cretáceo Inferior, com afloramento de tabuleiros isolados
da Formação Barreira, do Terciário.(IBGE, 2016).
Foram realizadas duas campanhas, uma no período seco e outra no chuvoso,
sendo que as estações de coletas foram fixadas no entorno do lixão em cinco pontos,
onde foram levadas ao Laboratório de Química do IFMA, para serem identificadas,
homogeneizadas, processadas e quantificados os metais.
Fotos 1, 2, 3 e 4: Lixão de Buriticupu

A contaminação ambiental por metais pesados provenientes de resíduos sólidos é considerada um dos maiores meios de introdução de poluição ambiental, uma
vez que esses elementos são mais instáveis e por isso mais solúveis e biodisponíveis
(CAMPOS, 2002).
A constatação do risco para a saúde da população por parte desses contaminantes em regiões próximas a aterros sanitários e principalmente a lixões é confirmada por várias pesquisas por institutos e universidades brasileiras. Os vegetais, por serem produtos primários, são passíveis dessa contaminação, uma vez que os chorumes
acabam sendo escoados, obtendo uma área de abrangência muito grande. Plantas,
que ao retirar a água e sais minerais na elaboração da seiva, acabam também adquirindo metais dissolvidos que passam a fazer parte do seu metabolismo. Um vegetal é
um ser vivo e está sujeito às influências do ambiente que podem afetar as diferentes
formas de seu metabolismo. É indiscutível a importância do solo transferindo água,
sais minerais, nutrientes e, sob determinadas condições, elementos não benéficos

Fonte: fotografia do próprio autor.
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Determinações dos teores de metais em amostra de tecido foliar
As folhas foram coletadas nas copas das árvores na aérea de abrangência do lixão, sendo estocadas em sacos plásticos. As amostras foram secas, lavadas com água
destilada e, logo depois, colocadas em estufa a 105°C por 72h. Logo após, foram digeridas para a determinação dos metais.
À determinação de metais totais nas amostras foram procedida à análise por
meio de espectrofotometria de absorção atômica e visível V-Visível. Visando-se inibir
o efeito de matriz foram utilizadas curvas-padrões específicas para cada extrator. As
análises foram procedidas em triplicata, utilizando-se de ensaios em branco. Todo o
material de laboratório, como vidrarias, foi previamente enxaguado com HNO3 a 10%
e, posteriormente, lavado com água destilada. Esses procedimentos previnem a contaminação metálica das amostras por reagentes e materiais de laboratório (Esteves, 1988).
Para o ferro, utilizou-se o reagente tiocianato de ferro e para o cromo, a difenilcarbazida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para adequação da técnica para extrato de vegetais tanto para o ferro quanto o
cromo. Para o ferro, obteve-se o desenvolvimento da cor e, para o cromo, não houve
reação. Uma varredura foi realizada, uma vez que houve uma alteração na metodologia, obtendo-se uma melhor resposta na absorbância no comprimento 460 nm. No
método tradicional, com o reagente em concentração molar são lidas a 480 nm.
Conseguiu-se uma curva de calibração do ferro, obtendo um bom coeficiente
de regressão linear, R = 0,8778, com 4 (quatro) pontos, com concentrações, 0,0; 0,2;
0,4; 0,8; 1,0 (x10-3) mg.L-1 de Fe.

Abs	
  corrig	
  

Para a determinação do chumbo e cromo, a qualidade do reagente, a técnica
de concentração pode ter afetado no desenvolvimento da cor do complexo.

CONCLUSÃO
Conclui-se que, na determinação do ferro, obteve-se um resultado esperado
pela técnica e pela localização da vegetação, onde realizou-se a amostragem, uma vez
que estão na parte mais elevada da área, havendo pouca quantidade de ferro lixiviado
da área contaminada. Na determinação da concentração de chumbo e cromo, não foi
obtido êxito, o que aponta um possível reflexo da concentração do material digerido.
Conclui-se ainda que o método de digestão adaptado foi suficiente para a determinação e que não observa-se a contaminação por ferro nos tecidos foliares. Porém, sugere-se um aperfeiçoamento na adequação da técnica e estudo dos metais
não quantificados neste trabalho.
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RESUMO
O projeto de pesquisa procurou investigar a problemática da organização de
uma localidade rural, pautado através do trabalho dos posseiros durante o tempo de
existência dessa localidade, procurando, dessa forma, refletir sobre o potencial de
contribuição das experiências organizativas dos posseiros na busca de soluções de
problemas sociais e econômicos que os levaram a constituir e seguramente acreditar
na formação da mesma. Para concretizar essa tarefa, utilizamos a localidade rural Alto
Bonito, localizada no município de Buriticupu, no Estado do Maranhão, onde se concentra expressivamente a atividade rural, sendo que quase metade de sua população,
segundo os dados do IBGE, estão em sua zona rural. O estudo enquadrou o perfil socioeconômico dos posseiros que direcionam suas estruturas de trabalho nas terras da
localidade rural como principal meio para a manutenção de suas famílias e o cuidado
com a terra. A metodologia utilizada para a temática da exploração dos lotes por parte dos assentados na localidade supracitada direcionou e apontou para aplicação de
pesquisa de campo com o uso de questionários de forma basilar, mas se transformou
em entrevistas. Como resultados, pretende-se encontrar respostas diante da investigação do modo de exploração dos lotes da localidade rural Alto Bonito que possam
primordialmente perceber o modo de gestão dessas propriedades agrícolas.
Palavras-chave: Reforma Agrária. Processo Organizativo. Exploração.

INTRODUÇÃO

TAVARES, T. M & CARVALHO, F. M. Avaliação da expansão de populações humanas
a metais pesados no ambiente: exemplo do Recôncavo Baiano. Quim. Nova. 15 (2):
147-53, 1992.

O presente trabalho reúne informações geradas na concretização do projeto
de iniciação cientifica que teve como objetivo compreender como está o processo
de organização dos assentados da localidade conhecida como Alto Bonito na região
de Buriticupu com ênfase na maneira como ocorre hoje à exploração econômica dos
lotes adquiridos pelos assentados. Este postulado apresenta em sua estrutura, trabalhada na proposta inicial do projeto PIBIC Ensino Médio, verificar a estrutura de tra-
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balho vivenciada pelos ocupantes dos lotes, visando buscar informações para colaborar com o Instituto Federal de Educação do Maranhão – IFMA Campus Buriticupu
na implantação do núcleo PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária) na localidade rural Alto Bonito.
O projeto desenvolveu-se de setembro de 2015 a setembro de 2016, com a
pesquisa bibliográfica, na busca de autores que falassem e situassem seus estudos
sobre os movimentos para a busca da terra para produzir e viver com suas famílias.
A questão agrária, ou seja, as interpretações e análises que procuram explicar os problemas agrários e sua manifestação a partir da organização, a posse, propriedade,
uso e utilização das terras na sociedade brasileira, é muito igual, desde a primeira lei
que regulamenta o modelo de propriedade rural no Brasil, Lei 601 de 18 de setembro
de 1850, popularmente conhecida como a Lei de Terras, já se consolidou o modelo da
grande propriedade rural,e até o ano de 1930, quando se verifica uma subordinação
econômica e política da agricultura à indústria, caracteriza o projeto nacional desenvolvimentista ou da Era Vargas.
Stedile (2005) expõe que, até a década de 1960, o quadro de subordinação dos
camponês aos interesses do capital industrial permanece estável, mas, entre 1960 e
1964, eclode a primeira crise econômica desse modelo de industrialização dependente. Dentre outras consequências, esta situação propicia, a rigor, o primeiro grande debate de ideias sobre as origens e as características da posse, propriedade e do
uso de terra no Brasil.
O impasse sobre o sentido da reforma agrária já se apresenta no ato da publicação do Estatuto da Terra, a primeira lei de reforma agrária promulgada no Brasil,
em novembro de 1964. O Estatuto se limitou a desenvolver um programa de colonização nas terras do Cerrado e da Amazônia, prevendo indenização para os proprietários que sofressem com a dasapropriação. O resgate do projeto de reforma agrária
só viria em 1985 com a volta da democracia, em virtude da abertura política, pois,
mesmo tendo sua pressão nulificada, os movimentos em prol da reforma agrária ou
da luta pela terra nas suas mais variadas expressões, como aponta Oliveira (2001),
não cessou.
Diante do aumento da pressão da necessidade de Reforma Agrária, o Governo
de José Sarney elaborou o 1º Plano Nacional de Reforma Agrária previsto no Estatuto da Terra aprovado pelos militares, e foi este o principal motivo que deu início a
movimentação contrária dos ruralistas. Mas esse quadro haveria de mudar, a partir
de 1995, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, que cedeu parcialmente às
pressões dos movimentos sociais para a ampliação dos assentamentos rurais.

de executar a reforma durante a campanha afirmada no documento “Reforma Agrária: compromisso de todos”.
O Plano visava regularizar os títulos de propriedade, constituir as unidades
familiares e apoiar a produção, mas, como aponta Sabourin (2008), não obteve êxito.
Segundo esse autor, o avanço que se deu no governo Lula em relação ao governo FHC
corresponde ao aumento de gastos com educação, crédito e assistência técnica, pois
os financiamentos diretos para o apoio às famílias instaladas ficaram aquém do que
foi previsto pelo Plano.
Tourneau & Bursztyn (2010) consideram a Amazônia Legal como a principal
região do país em que se concentram esforços de reforma agrária, tanto em número
de famílias assentadas como em área ocupada, região essa objeto de nosso estudo: o
Assentamento Alto Bonito, que se localiza na macrorregião do Pindaré, no município
de Buriticupu. Pensar a estrutura organizativa de agricultores familiares do sul do
Maranhão, levando em conta suas especificidades e valorizando suas experiências,
pode levar ao alcance de êxitos importantes no que tange a proposição de um modelo de organização produtiva eficiente, intento desse projeto.

METODOLOGIA
No período de julho a agosto de 2016, realizou-se a pesquisa de campo direcionada ao estudo que busca responder como os assentados da localidade Alto
Bonito estão organizados produtivamente. Nesse interstício, foram feitas duas visitas ao Assentamento: uma de sondagem da estrutura em que ocorreu a percepção
do espaço físico da localidade, contando uma agrovila disposta de três ruas, com
escola, igreja evangélica, poço artesiano, casa de farinha coletiva e, ao redor da vila,
a instalação dos lotes; na segunda visita, ocorreu a aplicação dos questionários que
foram a base para a entrevista dos agricultores. O presente trabalho é parte do estudo
apreciado e autorizado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica
Ensino Médio do Instituto Federal do Maranhão e realizado pela aluna bolsistas Laís
Pessoa de Oliveira, auxiliada pelo Professor Orientador Ivan José Duarte de Morais
e a Professora Coorientadora Liana Eida Marques dos Reis, Campus Buriticupu, em
que todos desenvolvem seus estudos de forma contígua.

Nesse governo, a reforma agrária esteve em condição de política pública prioritária, tendo sido nomeado inclusive um Ministro Extraordinário de Política Fundiária, e o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) ficou com a incumbência

Todos os dados foram coletados diretamente com o preenchimento do questionário impresso, aplicado pela bolsista entrevistadora e seu Professor Orientador
no dia 03 de agosto de 2016, com a participação de 9 (nove) produtores familiares
que direcionam suas atividades na área do Assentamento Alto Bonito. Alguns entrevistados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido garantido o sigilo
quanto à sua identificação e das informações obtidas pela sua participação, exceto
aos responsáveis pelo estudo, e a divulgação das mencionadas informações só será
feita entre os profissionais estudiosos do assunto.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo se configurou em observar como os agricultores do Assentamento
Alto Bonito efetuaram as suas atividades agrícolas nos lotes adquiridos a partir da
disposição das terras oriundas da estrutura da reforma agrária.
A etapa das entrevistas foi destinada a caracterizar as cadeias produtivas existentes, explorando os sistemas produtivos (sistemas de culturas, sistemas de criação,
combinações, etc). Foi o momento de caracterizar a força de trabalho, terra (vegetação,
solo, relevos), meios de produção biológicos (sementes, rebanho), capital investido, etc.
Também aproveitou-se para definir como se dão as decisões em torno das produções.
A coleta de dados ocorreu em agosto de 2016, foi aplicado o questionário com
9 itens gerando mais alguns subitens a 09 produtores (sendo que a localidade dispõe hoje de 17 assentados), foram eleitas apenas algumas questões que se julgou
como sendo as que mais responderiam acerca dos objetivos da pesquisa em torno
dos itens: escolaridade, mão de obra disponível, acesso a benefícios sociais, tempo
de residência no assentamento, tipo e produção, tecnologia empregada, custos com
a produção, operações ou etapas do processo produtivo, comercialização, recursos
financeiros e processo de tomada de decisão.
A agrovila se localiza na direção da Vila Pindaré, entre as Vilas São João e Vinte e
Um de Maio, com referência a Rodovia BR-222, ao entrar na Casa Redonda, dista aproximadamente 8 Km, com uma infraestrutura que dispõe de escola, igrejas, posto de
saúde, bar, restaurante, piçarra nas ruas e caixa d’água. Devido à concentração de recursos na agrovila, a permanência nos lotes familiares que ficam atrás é bem penosa,
fator que atuou para que muitas famílias vendessem seus lotes a pessoas totalmente
estranhas ao assentamento e que possuem ainda menos comprometimento com a
realidade do assentamento. Atualmente existem poços artesianos e uma rede de distribuição de água que abastece os lotes, mas a situação precária das vias de acesso,
bem como a distância da rodovia, inviabilizam muitos investimentos e projetos.
A variável “mão-de-obra” mostrou claramente ser proveniente da estrutura
familiar e se trata de um fator determinante nas decisões de sistemas produtivos do
tipo familiar, e quanto à escolaridade dos entrevistados, na sua maioria, cursou as
etapas do ensino fundamental.
Nas informações obtidas sobre o tipo de produção exercida, podemos perceber uma situação de pouca rentabilidade na produção do Assentamento Alto Bonito
na produção de Tubérculos (Mandioca) para a produção de farinha, o extrativismo
vegetal sazonal (Colheita de castanha de caju), plantação de milho e arroz para ser
comercializada, criação de bovinos (em pequena escala) e, hoje, depois da implantação de poços artesianos na localidade, a formação de hortas está sendo a principal
fonte de renda das famílias assentadas. Estas hortaliças abastecem a feira do final
de semana no município de Buriticupu. Hoje, segundo os entrevistados, a principal
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fonte de subsistência no assentamento se deve à policultura (nos quintais das casas
na agrovila).
As etapas da produção de hortaliças são descritas de forma bastante semelhantes, tendo alguns fatores de discordância apenas como a utilização de adubos
químicos por alguns produtores, quando a maioria prefere usar adubo orgânico
como o esterco de gado. Os entrevistados relatam que o trabalho com a horta começa com a formação dos canteiros, seguindo os seguintes passos: cavar a terra, revolver a terra com a ajuda de algumas ferramentas, depois aplicar o adubo que pode ser
esterco ou agroquímicos. Para o caso do cheiro-verde, o principal produto vendido
nas feiras, a semeadura deve ser feita de três a cinco dias depois do preparo da terra.
Para a alface, o segundo produto mais vendido, procede-se com a produção de mudas para depois transplantá-las aos canteiros.
A maioria dos entrevistados revelou contar apenas com os recursos próprios
para investirem em seus negócios, o que significa que pouquíssimos recursos financeiros voltam para reproduzir o ciclo reprodutivo, uma vez que a maior parte da renda
obtida é revertida em alimentos e serviços básicos para a manutenção da família. A
maioria deseja insistir no sistema produtivo atual, mas muitos ressaltam a necessidade
de mais apoio financeiro e de assistência técnica para aumentarem sua produtividade.
Alguns autores buscados na referência bibliográfica atribuem estas deficiências às faltas dos agricultores: falta de recurso, falta de percepção e organização estratégica, falta de domínio e acesso às tecnologias, falta de mão de obra, etc. No entanto,
como propor o preenchimento destas lacunas? Serão essas as dificuldades a serem
solucionadas para que se consiga uma rentabilidade razoável e sustentável para a reprodução destas famílias através da agricultura? Seriam os subsídios, a transferência
de tecnologia, os cursos de administração rural e o incentivo aos jovens beneficiários
da agricultura para que tomem parte na produção?
No Estado do Maranhão, de 1995 a 1998, o PROCERA alcançou 11.108 famílias,
com 281 projetos financiados, um número muito aquém da demanda potencial existente, como expõem os autores Carneiro, Andrade e Mesquita (1998). Na mesma obra
que reúne os dados do I Censo da Reforma Agrária, estes autores identificaram que,
no Maranhão, a implantação do PROCERA teve pelo menos três problemas de ordem
operacional, a saber: ausência de estudos preliminares e de um planejamento para a
sua efetivação; o desconhecimento ou desinteresse no que tange à percepção camponesa do crédito; a falta de transparência e de controle social sobre o processo de
decisão e alocação dos recursos (CARNEIRO; ANDRADE; MESQUITA, 1998, p. 274).
Outros indícios averiguados por Carneiro, Andrade e Mesquita (1998) apontam para uma fragilidade da organização camponesa na região, especialmente
nos municípios de Santa Luzia e Buriticupu, onde os autores constataram problemas recorrentes relativos à intermediação dos recursos do PROCERA. Tais proble119

mas ocorrem principalmente pela falta de conhecimento dos trabalhadores sobre
a operacionalização dos projetos, ficando dependentes dos supervisores do INCRA.
Dependendo do assentamento, ocorria com frequência a utilização destes recursos
para mecanismos clientelistas por parte dos grupos políticos, que faziam da gestão
de fundos públicos uma estratégia de permanência na representação política local.
Machado e Silva (2009) apontam que para que os agricultores familiares possam adotar arranjos mais eficientes em termos de canais de distribuição, faz-se mister descrever os canais já existentes, identificando todos os atores que assumem algum papel na viabilização desses canais. Além desse reconhecimento, é preciso que
haja também ações no sentido de conquistar um melhor posicionamento no mercado. Isto pode se dar com a aproximação de empresas varejistas, com a criação de
nichos de mercado ou com a utilização de marcas, apostando na oferta de produtos
diferenciados, buscando que seus produtos sejam vistos de uma forma positivamente diferenciada dos demais.
As contribuições de Lacki (2000) são convenientes para este caso. A história da
tutela estatal aplicada aos pequenos produtores pode ajudar a compreender por que
a ação do Estado no sentido de proteger ou garantir pode criar mais dependência do
que eficácia. Além de o Estado não poder garantir o protecionismo e os subsídios,
isso poderia se tornar altamente prejudicial aos agricultores já que transfeririam
para o Estado as condições que eles mesmos podem criar. Ou seja, falta iniciativa.
Sendo assim, a saída proposta para uma melhor exploração dos lotes pelos
agricultores do Alto Bonito seria a de proporcionar tecnologia e capacitação para
corrigir as distorções cientificamente comprovadas em administração rural, relativas ao processamento, armazenagem e comercialização. Digo “cientificamente comprovadas”, pois não basta sondar o ponto de vista dos pequenos produtores, uma
vez que como já e sabido, muitas vezes, estes não têm consciência real do complexo
intricado de causas e consequências que explicam os problemas de seus sistemas
produtivos. Também não basta verificar o que as instituições públicas e privadas,
na figura do Estado, podem prover de súbito, haja vista que proposições imediatistas quase sempre fracassam quando confrontadas com um panorama tão complexo
como este.
Cada fator de produção própria ou adquirida pelos produtores deve ser otimizado ou utilizado em toda a sua potencialidade. Instrumentos emancipadores como a
“educação instrumental, isto é: uma educação cujo propósito central seja proporcionar às famílias rurais os conhecimentos necessários para que elas mesmas possam solucionar seus problemas.” (LACKI, p. 7, 2000). Seguindo este raciocínio, o investimento
estatal ocorreria no sentido de dar maior apoio político e financeiro às instituições
emancipadoras, públicas ou privadas, que produzem e difundem conhecimentos.
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Não significaria uma não-intervenção estatal, mas uma intervenção estratégica na formação de recursos humanos para lidar de forma mais criativa e proativa
com a questão agrária. Isso significaria mais apoio às faculdades e escolas agrotécnicas, órgãos de pesquisa e extensão rural e escolas rurais. Lacki (2000) defende que
estas instituições devam se tornar mais funcionais oferecendo soluções concretas
aos problemas dos agricultores: o que implica que as instituições já existentes e partícipes deste processo devam ganhar mais eficiência e eliminarem os aspectos que
impedem uma atuação mais eficiente nestes termos.

CONCLUSÃO
Pensar um investimento em instituições de ensino e capacitação para pequenos produtores, como a implantação do PRONERA (Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária), proposto pelo Instituto Federal do Maranhão Campus Buriticupu, funcionando na área do Assentamento Alto Bonito, significa também refletir
sobre a conjuntura atual das instituições que seriam mobilizadas para este fim. Isto
significa dizer que o investimento deve ser acompanhado de uma reforma no modo
de se fazer ciência e pô-la em prática nestas esferas, pois a prática extensionista exige
a discussão de conteúdos relevantes para o público alvo, relacionadas com tecnologias adaptadas para a condição em formação deste público e, também, que sejam
relevantes para as necessidades de vida e trabalho desta classe.
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RESUMO
O presente trabalho buscou investigar como os jovens compreendem seu papel frente à conservação ambiental dos rios localizados no município de Buriticupu
e região, e também perceber, nesse contexto, a atuação da escola por meio de práticas de educação ambiental. Buscou-se ainda, por meio da observação participante,
conhecer práticas desenvolvidas pela escola, e com a aplicação de questionários, a
opinião dos jovens sobre as condições dos rios e sobre as responsabilidades da sociedade e poder público a respeito de sua conservação. Insere-se, nesse contexto, a
discussão sobre a aplicabilidade da Lei 9.795/99, no que concerne às práticas educativas integradas. Os resultados obtidos refletem a preocupação dos jovens entrevistados e atitudes que podem caracterizar consciência ecológica e a necessidade de
fortalecer ações de educação ambiental nas escolas.
Palavras-chave: Rios; Educação Ambiental; Consciência Ecológica.

INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação e Tecnologia – IFMA Campus Buriticupu tem a
missão de “promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos
críticos, éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de desenvolverem ações sustentáveis de forma a atenderem às necessidades da sociedade”.
Assim à luz da Lei 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e institui
a Política Nacional de Educação Ambiental, o Instituto tem o compromisso de intervenção social junto à comunidade onde atua. O município de Buriticupu, localizado
na região oeste maranhense, possui vasta riqueza natural que deve ser conservada.
Destacam-se, nesse contexto, os rios Buriticupu e o Pindaré que passam pela região. Esses rios são os principais espaços de lazer e também fonte de subsistência da
população dos municípios de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e cidades vizinhas.
Ocorre que esses espaços têm sido tomados por lixo e poluição deixados pela própria
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população que deles usufruem. Nesse cenário, a Educação Ambiental apresenta-se,
segundo Quintas (2008), “como instrumento de participação e controle social na
gestão ambiental pública”. É dever de toda instituição que tenha compromisso com
as gerações futuras contribuir para preservação dos recursos naturais por meio de
práticas educativas comprometidas com a formação de cidadãos conscientes. “Para
isso, é necessário que mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a
trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de
procedimentos” (BRASIL. 1997, p.187).
A poluição e a minimização dos impactos recorrentes dessa poluição em rios
maranhenses são temas recorrentes de pesquisa. É relevante a permanente inserção
desse debate nas escolas, a partir da sensibilização ambiental, oportunizando aos estudantes a introdução à pesquisa, conhecer e atuar como sujeitos disseminadores de
informação e partícipes dos debates sobre problemas ambientais locais, regionais e
globais, promovendo, ainda, mudanças simples de comportamento que podem trazer grandes benefícios à própria população local. Sobre isso, Sato (2003) destaca que
a Educação Ambiental afirma valores e ações que contribuem para a transformação
humana e social e para a preservação ecológica, além disso, estimula a formação de
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre
si relação de interdependência e diversidade.
Diante desse contexto, este trabalho apresentou como objetivos, investigar
como os jovens compreendem seu papel frente à conservação ambiental dos rios
localizados no município de Buriticupu e região e também perceber a atuação da
escola por meio de práticas de educação ambiental que envolvessem discentes do
Campus Buriticupu, no que se refere à sensibilização da comunidade, bem como
contribuir com a necessária discussão sobre o fortalecimento de práticas interdisciplinares sobre a temática da educação ambiental.

METODOLOGIA

A terceira etapa foi realizada na escola do município, Unidade Integrada Tácito Caldas, no 6° ano do Ensino Fundamental, por meio da observação e participação na atividade da disciplina Projetos Ambientais, ministrada à turma de 3° ano de Meio Ambiente.
Do mesmo modo, a quarta etapa foi desenvolvida com uma ação integrada
à disciplina de Projetos Ambientais através de uma atividade de sensibilização ambiental. Buscou-se, com isso, observar e registrar práticas de educação ambiental
desenvolvidas no IFMA Campus Buriticupu.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cenário de desiquilíbrio em que se encontram os recursos naturais, resultado
da desrespeitosa ação humana traz a necessidade do debate e o fortalecimento de práticas de educação ambiental nos diversos espaços de formação social, política e humana.
A Lei nº 9.795/1999, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental,
define no Art. 1º, a Educação Ambiental como: “Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999).
Essa definição traz, em seu bojo, a necessidade de que estratégias sejam desenvolvidas para oportunizar aos cidadãos a construção de valores voltados à preservação do meio ambiente. A escola, enquanto espaço de formação para a cidadania,
reveste-se dessa função de atuar como lócus de construção desses valores e transformação de posturas por meio de práticas e projetos para a sensibilização ambiental,
por isso, a necessidade de fortalecer essas práticas pedagógicas. Na pesquisa realizada, constatou-se que, na escola, o acesso a essa formação apresentou-se maior
que na instituição famíliar, com 62% dos entrevistados que afirmaram já terem sido
orientados sobre preservação dos rios e o uso da água pela instituição escolar. Esperava-se, contudo, um percentual maior, devido à função da escola de desenvolver a
temática da educação ambiental de forma transversalizada.

No segundo momento, foi feita a aplicação de 100 questionários a alunos do
IFMA Campus Buriticupu. Em seguida, foi feita a tabulação desses dados para análise dos resultados.

Ainda conforme a Lei 9.795/99, a educação ambiental é um direito de todos
e deve ser desenvolvida de forma articulada em todos os níveis e modalidades de
ensino. Nesse intuito, buscou-se desenvolver uma atividade de sensibilização na
Unidade Integrada Tácito Caldas com alunos do 6° ano, como atividade integrada à
disciplina de Projetos Ambientais, ministrada na turma de 3º ano do Curso Técnico
em Meio Ambiente, por meio de palestras e apresentações teatrais. Buscou-se, com
isso, contribuir com “o incentivo à participação individual, coletiva, permanente e
responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania”
(BRASIL, 1999).
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Na primeira etapa deste trabalho, foram realizadas reuniões sistemáticas de
estudo e fichamentos. Nessa fase, buscou-se desenvolver uma pesquisa bibliográfica
sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação ambiental, pesquisas científicas, outras literaturas sobre a temática da
Educação Ambiental, além de registros sobre os rios mais conhecidos da região, os
Rios Pindaré e Buriticupu.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Ambiental, em seu art. 2°,
reforçam a intencionalidade da prática social com vistas ao relacionamento dos seres humanos com a natureza, a fim de “potencializar essa atividade humana com a
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental” (BRASIL, 2012).
Na pesquisa, desenvolveu-se uma hipotética situação de visita ao um rio com
detritos deixados por banhistas ou usuários. A maioria dos entrevistados (46%) respondeu que tomaria a postura de conversar com amigos para que ao final da visita recolhessem o lixo para não acumular mais. Observou-se, nesse quesito, um indicativo
de atitude para fins de conservação do espaço, o que caracteriza consciência dos entrevistados pela preservação ambiental. A segunda opção mais votada foi a de acionar
o poder público pra efetuar a remoção do lixo. Apesar da manutenção dos espaços
públicos ser atribuição da Prefeitura, observa-se que os 35% dos entrevistados que
marcaram essa opção responsabilizam o poder executivo pelo fato do espaço estar
sujo. Notou-se, ainda, que um outro grupo, que representa 12% do total de entrevistados, apresentou uma postura de descompromisso com a preservação ambiental, pois
afirmaram que não se importariam com a situação do ambiente, porque a mesma
não interferiria na sua vida. Observa-se que é significativo o percentual dos entrevistados que não possuem consciência ecológica sobre a relação homem e natureza.
Nesse contexto, Pelicioni e Júnior (2005, p. 5) trazem a reflexão de que “a consciência
ecológica não garante uma ação transformadora. Para que a educação ambiental se
efetive, é preciso que conhecimentos e habilidades sejam formadas a partir de valores
éticos e de justiça social, pois são essas atitudes que predispõem à ação”.
Para Sorrentino et al (2005), a definição de educação ambiental está relacionada ao equilíbrio entre os benefícios e prejuízos que são causados ao meio ambiente. Esta concepção de educação ambiental implica dizer que, para além da compreensão sobre os problemas ambientais, existe a necessidade de reverter o que se
entende por consciência ecológica em ações transformadoras.
No período de execução dessa pesquisa, foi possível acompanhar uma docente que desenvolveu em sua prática pedagógica, atividades de sensibilização junto
aos discentes e à comunidade, por meio da promoção de visitas técnicas, colocação
de placas informativas próximas aos rios e desenvolvimento de projetos ambientais
junto às escolas municipais.
Diante disso, entende-se que a prática transformadora só será possível através
de uma educação que aponte para a formação cidadã e posicionamento crítico, “para
a participação social e para a representatividade, de modo a contribuir e influenciar
a formulação de políticas públicas e a construção de uma cultura de democracia”
(PELICIONI; PHILIPPI JÚNIOR, 2005).
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CONCLUSÃO
As políticas de Educação Ambiental determinam o papel das escolas e outras
instituições sociais sobre a responsabilidade de disseminar práticas de educação
ambiental. Esse trabalho revelou a necessidade de que as instituições escolares mantenham fortalecidas as práticas de sensibilização com vistas à formação cidadã e à
consciência ambiental.
Constatou-se, com isso, relevante papel do IFMA Campus Buriticupu sobre
essa função social na região do Pindaré e a necessidade de ampliar práticas educativas dentro do próprio Campus para a consciência ecológica.
A participação de alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente em atividades
integradoras na escola municipal Tácito Caldas e visitas técnicas aos Rios Buriticupu
e Pindaré possibilitaram reflexões sobre atitudes de depredação ao meio ambiente,
chamando-os a assumir postura diferenciada e cidadã diante das situações de poluição e descaso no que tange aos recursos naturais.
A pesquisa sinalizou que a maioria dos jovens entrevistados possui atitudes
que podem caracterizar consciência ecológica, pois refletem atitudes de preservação
ambiental e preocupações a respeito dos recursos hídricos e seu futuro. Por outro
lado, revelou também a necessidade de sensibilização de um grupo ainda não alcançado pela escola ou pela família.
E por fim, indicou que o poder público necessita assegurar a manutenção e
conservação desses espaços naturais, mas principalmente demonstrou a necessidade de que as escolas envolvam as famílias e comunidades em projetos sobre a temática da educação ambiental, criando estratégias que visem não apenas a formação de
consciência ecológica, mas formem cidadãos para a transformação social.
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RESUMO
Na gestão do negócio, é essencial a aplicação das ferramentas contábeis. Além
de auxiliar no processo de tomada de decisão, com a implantação e aplicação da
Contabilidade, a administração se torrna mais eficiente e eficaz proporcionando
vantagens e benefícios no setor agropecuário, com melhoras significativas na rentabilidade e lucratividade. Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo apresentar
aspectos relevantes do conhecimento contábil que proporcione aos agricultores familiares alocarem recursos necessários para a gestão das suas atividades. A pesquisa
foi baseada em fontes bibliográficas e quantitativa com a aplicação de um questionário de vinte e seis questões fechadas, entre os meses de janeiro e fevereiro 2016.
A análise do questionário evidenciou que a maioria dos agricultores familiares não
possui profundo conhecimento sobre Contabilidade e não a utilizam como ferramenta para a gestão do seu negócio. Notou-se também que há uma resistência por
parte dos entrevistados em utilizar a contabilidade por ser de difícil compreensão e
por que grande parte dos agricultores não concluíram o ensino fundamental. Este
estudo permitiu concluir que há uma necessidade emergente de conscientização
dos agricultores em estudar e utilizar a contabilidade como ferramenta de gestão,
pois, do contrário, não haverá o desenvolvimento da atividade rural.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Contabilidade, Custos.

INTRODUÇÃO
A história dos agricultores familiares se compara a trajetória de certos grupos
(negros, brancos não herdeiros, mestiços, índios e imigrantes europeus). Todos esses
grupos estão ligados a uma única característica: a posição secundária que ocupavam
no desenvolvimento da economia do Brasil. Apesar da Agricultura Familiar não ser
um termo recente, sua definição é muitas vezes imprecisa. Com vasta penetrabili128
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dade nos movimentos sociais, políticas de governo e no meio acadêmico, adquire
assim vários significados (BITTENCOURT e BIANCHINI, 1996).
Há 10 anos, considerava-se o agricultor familiar como um camponês, pequeno
agricultor e a agricultura familiar como uma pequena produção (DENARTI, 2001). Entende-se que apesar da dificuldade em conceituar a agricultura familiar, é necessário
determiná-la ou defini-la de forma adequada. Sendo assim, a agricultura familiar é
feita por pequenos e médios proprietários rurais, em que a mão de obra é o núcleo familiar. Essa forma de produção é a principal atividade econômica em diversas regiões
brasileiras, sendo importante pela geração de empregos e renda (SARTIN, 2012).
Localizado no oeste da região Nordeste, o Maranhão possui extensão territorial de 331.935,507 km2, divididos em 217 municípios. O estado totaliza 6.574.789
habitantes (IBGE, 2010).
Em relação à agricultura familiar em Buriticupu, a que continua e predomina,
no estado, é a rudimentar e tradicional. Boa parte da agricultura local ainda é feita
de forma rudimentar e grande parte dos pequenos produtores cultiva a terra apenas
para a subsistência, usando, para isso, instrumentos simples. Os principais produtos
são arroz, feijão, mandioca, milho e abóbora. Sendo que esta última tem, no município, produção recorde no Estado.( AGUIAR, 2005).
A agricultura representa toda atividade de exploração da terra, seja tal atividade a produção vegetal (atividade agrícola), animal (atividade zootécnica) e/ou indústrias rurais (atividade agroindustrial). Pode-se citar como exemplos de empresas
agropecuárias: granja avícola, criação de suínos, cultivo de hortaliças, grande plantação de soja (MARION, 2002).Pelo exposto, o trabalho buscou responder a seguinte
questão: Os agricultores familiares utilizam as técnicas contábeis como ferramenta
de gestão e auxílio na tomada de decisões?

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na área das Ciências Contábeis, possui estudo de caráter exploratório e de cunho bibliográfico, do qual a coleta de dados ocorreu por meio
da aplicação de questionário respondido pelos agricultores familiares do município
de Buriticupu/MA. A investigação baseou-se em variáveis quantitativas. O levantamento bibliográfico foi realizado em livros e artigos. O questionário selecionado para
a pesquisa teve como base no ano de 2016.
A pesquisa foi um estudo de caso, de acordo com Yin (2001), o estudo de caso
é uma técnica de pesquisa que capta um método que abrange tudo em abordagens
especificas de coletas e análise de dados, com isso foi possível saber quais os meios
que os agricultores usam para administrar o negócio, qual o nível de conhecimento
que os mesmos possuem, se utilizam das técnicas contábeis e qual influência a ferramenta contábil tem na hora da tomada de decisão.
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A pesquisa foi realizada no município de Buriticupu/MA, e os escolhidos para
responderem os questionários foram os agricultores familiares do sindicato dos trabalhadores. A coleta de dados realizou-se por meio da aplicação de questionário. Este foi
composto de vinte e seis questões, sendo todas objetivas no qual cinco são socioeconômicas. A aplicação do questionário ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro 2016.
A investigação dos resultados obtidos foi demonstrada por meio de tabelas e
organizada conforme a necessidade do objeto de estudo, tendo como auxilio o estudo de autores bibliográficos consolidando as informações.
Esta pesquisa está de acordo com os padrões éticos, na qual nenhum agricultor familiar foi identificado ou nomeado, para não haver qualquer prejuízo a outrem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados da tabela 1 referem-se à caracterização da amostra, que trata das
informações sobre os agricultores familiares.
Tabela 1: Caracterização da amostra-ifma 2016.
CATEGORIAS

DIVISÕES
QUANTIDADE PERCENTUAL(%)
15 a 20 anos
1
3
20 a 25 anos
2
7
1 idade (ID)
25 a 30 anos
3
10
30 a 40 anos
10
33
Acima de 40 anos
14
47
Masculino
13
43
2 Gênero (GEN)
Feminino
17
57
Ensino Fundamental
17
57
Ensino Médio
7
23
3 Escolaridade (ESCOL)
Ensino Superior
0
0
Pós-Graduação
0
0
Sem Escolaridade
6
20
Nenhuma
16
53
Até 3 salários mínimos
14
47
4 Renda mensal
individual dos
De 3 a 5 salários mínimos
0
0
agricultores familiares
De 5 a 8 salários mínimos
0
0
Superior a 8 salários mínimos
0
0
Esposo (a)
8
27
5 Quantidade de
pessoas que trabalham
Filhos
2
6
na propriedade
Parentes
16
67
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora(2016)
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Assim,é possível notar, na tabela 1, que a maioria dos respondentes ocupa a
faixa etária acima de 40 anos (47%), porém 33% das pessoas respondentes têm idade
entre 30 a 40 anos e 10% entre 25 a 30 anos, sendo também de boa representatividade. Quanto ao gênero, o de maior quantidade foi o gênero feminino (57%) contra 43%
dos respondentes representados por homens. Em relação à escolaridade, percebeu-se que a maioria possui ensino fundamental, com 23%, entretanto as pessoas com
ensino médio chegam a 23% e 20% declaram-se sem escolaridade, o que demonstra
grande representatividade.
Ainda, na tabela 1, constatou-se que a maioria não possui renda mensal individual. Sendo 47% até três salários mínimos, e nenhum dos entrevistados possui
uma renda mensal individual maior que três salários mínimos. Em relação à quantidade de pessoas que trabalham na propriedade, 67% são parentes, onde 27% é o
esposo e 6% são os filhos.
Em resumo, a maioria dos respondentes são pessoas de meia idade, do gênero
feminino, com ensino fundamental e/ou médio, possuem renda mensal até três salários mínimos e possuem os parentes trabalhando nas propriedades. Os dados mostram
que os agricultores familiares estão enquadrados nas características básicas da agricultura familiar, em que a principal mão-de-obra advém do meio familiar. Isto é, quem
respondeu a pesquisa trabalha com agricultura familiar, validando a amostra obtida.
Tabela 2: Tempo de atuação dos agricultores na agricultura familiar-IFMA-2016.
Tempo
Menos de 1 ano
< de 5 e < de 10 anos
> de 15 e < de 20 anos
> 1 e < de 5 anos
> de 10 e < de 15 anos
Mais de 20 anos
Total

Freqüência
6
1
6
5
0
12
30

%
20
3
20
17
0
40
100

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

Como mostra os dados da tabela 2, 40% dos trabalhadores estão há mais de 20
anos atuando na agricultura familiar, 20% estão atuando há menos de 1 ano, e de 15,
há 20 anos, 17% atua de 1 a 5 anos, 3% está entre 2 e 10 anos. Nenhum dos agricultores familiares atua entre 10 e 15 anos.
Tabela 3: Área da propriedade.
Área
Menos de 10 hectares
> de 20 e < de 50 hectares

Freqüência
20
6
132

%
71
21

Mais de 100 hectares
> de 10 e <20 hectares
> de 50 e < de 100 hectares
Total

0
2
2
30

0
7
1
100

Na tabela 3, notou-se que todos os entrevistados estão de acordo com os parâmetros básicos para ser considerado um agricultor familiar, pois todos possuem
uma área de propriedade entre quatro módulos fiscais ou menos. De acordo com os
resultados, 71% possuem uma área menor que 10 hectares, 21% possui entre 20 e 50
hectares, nenhum agricultor tem uma área maior que 100 hectares, 7% possui uma
propriedade entre 10 a 20 hectares e 1% entre 50 e 100 hectares.
Tabela 4: Conhecimento dos agricultores familiares sobre contabilidade IFMA 2016.
Conhecimento
Sim
Não
Total

Freqüência
2
28
30

%
7
93
100

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

Na tabela 4, dentre os entrevistados, 93% dos agricultores familiares afirmaram que não possuem conhecimento aprofundado sobre Contabilidade e 7% disseram que possui conhecimento contábil.
Tabela 5: Participação em algum curso na área de contabilidade IFMA 2016.
Participação
Sim
Não
Total

Freqüência
1
29
30

%
3
97
100

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

Na tabela acima 5, 97 % dos agricultores familiares não participam de nenhum
curso na área da contabilidade e apenas 3% dos entrevistados afirmaram participar
de algum curso na área.
Tabela 6: Nível de conhecimento sobre as técnicas contábeis IFMA 2016.
Nível
Muito
Pouco
Regular
N.D. A
Total

Frequência
0
10
1
19
30
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).
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%
0
10
8
82
100

Constatou-se, na tabela 6, que 82% dos agricultores familiares não possuem
nenhum tipo de conhecimento sobre as técnicas contábeis, nem superficial ou aprofundado e 10% possuem pouco conhecimento sobre as técnicas e nenhum possui
muito conhecimento ou regular.
Tabela 7: Utilização de técnica contábil para auxiliar na tomada de decisões IFMA 2016.
Utiliza
Sim
Não
Total

Freqüência
4
26
30

%
13
87
100

Tabela 10: Opção mais importante para garantir o sucesso no negócio.

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

Na tabela 7, 87% dos agricultores familiares não utilizam a contabilidade para
o auxilio na tomada de decisões e 13% utilizam as ferramentas.
Tabela 8: Tempo, desde o inicio do negócio, que utilizaàs técnicas contábeis IFMA 2016.
Tempo
Assim que iniciou o negocio
Há pouco tempo
Na metade do tempo que iniciou o negocio
Nunca utilizou
Total

Frequência
3
6
0
21
30

%
10
20
0
70
100

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

De acordo com os resultados tabela 8, percebeu-se que a maior parte dos agricultores familiares está há muito tempo na agricultura, a maioria desde sua adolescência. Porém muitos nunca utilizaram a contabilidade no seu negócio. Sendo que
70% afirmam nunca terem utilizado, 20% utilizam há pouco tempo desde o inicio do
negócio, 10% utiliza desde que iniciou o negócio. E nenhum utilizou na metade do
tempo que iniciou o negócio.
Tabela 9: Grau de importância da contabilidade no negócio IFMA 2016.
Grau
Satisfatório
Pouco
Regular
Nenhum
Total

Frequência
9
6
3
12
30

%
30
20
10
40
100

Entre os agricultores familiares, na tabela 9, a maioria não dá importância às
técnicas contábeis como principal ferramenta de gestão ou para o auxílio na tomada
de decisões. 40% não dá nenhum grau de importância para a contabilidade na gestão
do negócio, 30% dizem dar um grau satisfatório para a contabilidade, 20% dão pouco
grau de importância e 10% dizem ter um grau regular de importância. Informações
na tabela abaixo.
Opções
Conhecimento contábil
Muitos clientes
Bons resultados a curto prazo
Outros
Total

Frequência
2
21
4
3
30

%
7
74
14
5
100

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

Dentre os entrevistados, na tabela 10, 74% disseram que o fator que proporciona o sucesso do negócio é ter muitos clientes. Outros 14% afirmaram que para ter
sucesso era necessário ter bons resultados em curto prazo, e apenas 7% acham que a
contabilidade é a opção mais importante para a garantia do sucesso, e 5% disseram
que era outra opção para a garantia do sucesso no negócio.
Em resumo, nota-se que o tempo predominante em relação ao período de
atuação na agricultura familiar é de 20 anos. Todos possuem uma propriedade de
quatro módulos fiscais ou menores, o que se enquadram na característica para ser
considerado um agricultor familiar, sendo que a área de 10 hectares é a que prevalece. Os dados mostram que a maioria dos agricultores, 93%, não possui conhecimento aprofundado sobre a contabilidade, destes, 97% não participam de nenhum
curso na área da contabilidade, 82% não tem qualquer tipo de conhecimento sobre
as técnicas contábeis.
Os entrevistados não a utilizam como auxílio na tomada de decisões, porém
87% dos agricultores relataram ter um melhoramento na cultura com a utilização
das técnicas contábeis. Em relação ao tempo de utilização das técnicas contábeis no
negócio, a maioria dos respondentes nunca utilizou as ferramentas contábeis, sendo
que 40% dos agricultores dizem não dar importância à contabilidade para o desenvolvimento do negócio, a maioria acha que a opção mais vantajosa para a conquista
do sucesso no negócio é ter muitos clientes e apenas 7% acham que a contabilidade
é a essencial.

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora (2016).

Muitos dos entrevistados acham que há uma resistência por parte dos agricultores familiares em utilizar a contabilidade como ferramenta gerencial. Muitos
tentam controlar os gastos por meios de anotações em cadernos e muitas vezes de
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forma informal (sem anotações), o que dificulta o planejamento e organização do
negócio. 60% dos respondentes afirmaram que o aumento da renda nos últimos dez
anos veio da renda da própria atividade, assim nota-se a importância do avanço e
sucesso da atividade para o agricultor e sua família.
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A pesquisa teve como objetivo geral apresentar os aspectos relevantes do conhecimento contábil que proporcione aos agricultores familiares alocarem recursos
necessários para a gestão das suas atividades.
Conclui-se, com base nos dados coletados, que os pequenos agricultores familiares são pessoas de meia idade acima de 40 anos, predominantemente do gênero
feminino, possuindo apenas ensino fundamental e/ou médio, renda mensal de até
três salários mínimos e, como trabalhadores nas propriedades, possuem os parentes,
esposas e filhos. Não adotam as técnicas contábeis como meio de desenvolvimento
da cultura. São poucos os que utilizam a contabilidade na gestão da atividade rural.
A grande maioria ainda administra seu negócio de forma rudimentar e, muitas vezes,
de forma informal, não tendo anotações e nem conhecimento da situação econômica do negócio. Há também resistência por parte dos agricultores familiares no uso
das técnicas contábeis para o melhoramento da administração do negócio, o que
dificulta a organização e desenvolvimento da cultura.
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Verificou-se por meio de estudos de autores do assunto pertinente, que para
conseguir um planejamento e maior rentabilidade é necessário que, no negócio, haja
um contador ou um produtor rural com conhecimento contábil, para que assim se
tenha um desenvolvimento da atividade rural. Infelizmente, são poucos os que procuram ou têm contador próprio. Devido à baixa escolaridade, muitos são indiferentes as técnicas contábeis por acharem complexas.
Constatou-se, também através da análise do questionário, que a maioria dos
agricultores familiares se contradizia nas respostas denotando falta de conhecimento e entendimento sobre o que é a Contabilidade. Apesar da maioria confirmar que a
contabilidade é essencial para o sucesso do negocio, muitos não a utilizam.
Conclui-se, portanto, que a maioria dos agricultores do município de Buriticupu resiste em utilizar as técnicas contábeis apesar de acharem importante para a
gestão do negócio. Neste contexto, seria útil conscientizar os agricultores familiares,
através de exemplos, não só teóricos, mas práticos, que a contabilidade como ferramenta de gestão auxilia na tomada de decisão, organiza e oferece vantagem e conhecimento do negócio para os que a utilizam.
Como sugestão de pesquisas futuras é importante reaplicar o questionário e
aumentar a amostra para comparar os resultados obtidos.
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RESUMO
Ao propormos a inserção do estudo dos vetores, mesmo que de maneira ainda
tímida e superficial, na abordagem de alguns temas da matemática do ensino médio,
buscamos disponibilizar ao aluno uma nova e eficaz ferramenta para resolução de
problemas, principalmente geométricos, bem como também contribuímos no preparo do mesmo para um eventual ingresso no ensino superior, sobretudo quando
da opção por cursos da área de exatas e engenharia. Sabemos que no ensino médio
estudam-se vetores na disciplina de física devido à necessidade deles para a compreensão de determinados conteúdos, porém não se é apresentado que o conceito
de vetor é, em sua essência, matemático, de forma que introduzir o tema ao aluno
do ensino médio também pela disciplina de matemática traria benefícios significativos no desenvolvimento do aluno no que tange tanto à matemática quanto à física.
O presente projeto teve como objetivo o desenvolvimento de uma pesquisa sobre o
Estudo e a aplicação dos principais conceitos do Cálculo Vetorial e Geometria Analítica a problemas de geometria do ensino médio. Para alcançar o objetivo, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre diversos conteúdos do Cálculo Vetorial e
Geometria Analítica, bem como da Geometria do Ensino Médio, através da busca de
referencial teórico, capacitação do bolsista com orientações do orientador através de
encontros de estudo, da listagem de problemas correlatos, aplicação de questionários aos professores de matemática e realização de oficina de cálculo com os alunos,
ambos do Centro de Ensino Dr. Fernando Castro. Os resultados obtidos confirmam
a importância do cálculo vetorial e que ele pode sim ser uma ferramenta que auxilie
na resolução de problemas de geometria do ensino médio, contribuindo para uma
maior compreensão e, em muitos casos, para uma maior facilidade de resolução dos
problemas. O que faz com que o Cálculo Vetorial seja visto como uma disciplina tão
importante como as outras e que merece uma atenção especial enquanto disciplina.
Palavras-chave: Geometria analítica; cálculo vetorial; resolução de problemas.
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INTRODUÇÃO
Sabemos que o estudo de matemática é visto por muitos alunos como um processo de difícil compreensão e, por outro lado, sabemos que seus problemas podem
apresentar várias ferramentas de resolução.Tendo isso em vista, apresentamos o estudo de vetores, neste trabalho, com o intuito de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem de matemática no ensino médio, utilizando o cálculo vetorial como
uma ferramenta para a resolução de problemas em geometria analítica.
Ao apresentarmos o uso de vetores na resolução de problemas em geometria,
buscamos fazer uma representação matemática associada a uma grandeza particular
que necessita de módulo, direção e sentido para serem completamente especificados.
Utilizaremos o mesmo conceito de vetores que é visto pelos alunos apenas na disciplina de física no ensino médio, apesar de ser uma importante ferramenta matemática.
Por isso, desenvolvemos essa proposta, para que o professor tenha condições
de propor um ambiente gerador de aprendizagem e, principalmente, que o aluno
possa compreender o conteúdo da melhor maneira possível, garantindo uma melhor consolidação dos conceitos estudados.
Almejando atender esse propósito, a execução deste estudo, foi distribuída
em quatro etapas, que apesar serem distintas, são complementares. A princípio, foi
realizada uma capacitação/treinamento realizada pelo orientador com o orientando sobre cálculo vetorial, logo em seguida, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
dos conceitos de cálculo vetorial e geometria analítica, depois, foi feita uma busca
de problemas de geometria do ensino médio que podem ser resolvidos utilizando o
cálculo vetorial. Após as etapas acima citadas, o resultado será organizado e apresentado na forma de trabalho científico.

METODOLOGIA
Local da Pesquisa
A pesquisa foi realizada na cidade de Buriticupu – MA, especificamente na Av.
João Castelo, no Centro de Ensino Dr. Fernando Castro.
Tipo da pesquisa
A pesquisa analisou aspectos quantitativos e qualitativos relativo ao ensino de
geometria na disciplina de matemática do 3º ano do ensino médio. Sendo aplicado um
questionário investigativo aos professores e lista de exercício aos alunos. As respostas
serviram de dados para análise dos resultados e posterior discussão dos mesmos.

e Miguel O. Feitosa, Matrizes, vetores, geometria analítica: teoria e exercícios; Luiz Roberto Dante, Matemática: contexto e aplicações; e Manoel Paiva, Matemática, volume
único. Também recorremos aos trabalhos publicados de Daniella Assemany da Guia,
Uma nova proposta para geometria analítica no ensino médio; Patrício Torres Costa,
Vetores: uma abordagem para o ensino médio; José de Ribamar Penha Lindoso, Uma
nova abordagem da geometria no ensino médio usando vetores; e Fernando Pereira de
Oliveira, Uma abordagem para o ensino médio.
Durante a realização da pesquisa, foi aplicado um questionário com perguntas fechadas dirigidas aos docentes relacionadas ao estudo de Geometria Analítica e
a utilização do Cálculo Vetorial, com a finalidade de levantar e analisar a satisfação e
condições da utilização deste em sala de aula. Ainda durante a oficina, foi utilizado
uma apostila como material para os alunos, notebook, lousa digital, quadro branco,
pincéis e apagador.
Métodos
Grande parte do presente estudo foi desenvolvido por meio de revisão de literatura e de capacitação do orientando, onde se buscou investigar e analisar sobre o
Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, com relação aos diversos problemas de geometria do ensino médio.
Foi elaborado questionário fechado, sendo o questionário aplicado a 5 (cinco) professores de matemática de um total de 8 (oito) da instituição na sede, sendo preenchido pelo próprio professor mediante avaliação visual. Ainda foi realizada uma oficina com os alunos da instituição, em que foram revisados os seguintes
assuntos: grandezas, segmentos, norma, direção, sentido, vetores, operações com
vetores, vetores no plano cartesiano, produto interno de vetores e produto vetorial,
com resolução de exemplos, seguida de uma lista de problemas de Geometria Analítica para serem resolvidos de modo analiticamente quanto vetorialmente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliando o estudo de Geometria Analítica e o uso do Cálculo Vetorial pelos
professores

Materiais

Além de verificar como é que é tido o estudo de geometria pelos alunos, o
presente trabalho tem o objetivo de avaliar se o Cálculo Vetorial pode ser uma ferramenta que possa ser utilizada na resolução em problemas de geometria do ensino
médio. E ainda, como é vista pelos professores o currículo de Cálculo Vetorial no
ensino médio.

Para a revisão bibliográfica recorremos aos exemplares de Paulo Boulos e Ivan
de Camargo, Geometria Analítica – um tratamento vetorial; Alésio de Caroli, A. Carlos

Esse objetivo foi alcançado mediante a aplicação de um questionário aos colaboradores (especificamente os docentes).
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As informações adquiridas passaram por tabulação e foram ponderadas até serem transformadas em gráficos para maior facilitação e compreensão dos dados obtidos.
Os gráficos que serão debatidos a partir de agora são de suma importância

Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico a seguir:
Gráfico 2: Averiguando se o uso de outras ferramentas na resolução de problemas
em geometria analítica pode facilitar a compreensão dos alunos.
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Os resultados obtidos foram de questionários aplicados na escola Centro de
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Ensino Dr. Fernando Castro (sede), onde a pesquisa foi aplicada a uma amostra de 5
(cinco) professores de matemática de um total de 8 (oito), ou seja, 62,5% dos professores da instituição.
Como é tido pelos alunos o estudo de Geometria Analítica?
Os resultados obtidos encontram-se no gráfico a seguir:
Gráfico 1: Porcentagem de como é o estudo de Geometria Analítica para os alunos.
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Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.

Como pode-se observar no gráfico acima, diante dessa pergunta, 80% dos entrevistados afirmam que o uso de outras ferramentas pode facilitar a compreensão
dos alunos no estudo de geometria analítica.
Na opinião de 20% dos entrevistados, talvez o uso de outras ferramentas possa
facilitar a compreensão dos alunos e 0% afirmam que não.
Seria o Cálculo Vetorial uma ferramenta importante na resolução de problemas em Geometria Analítica?
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Gráfico 3: Analisando se o Cálculo Vetorial pode ser uma ferramenta importante na
resolução de problemas em geometria analítica.
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Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.

Analisando o gráfico, pode-se perceber que 80% dos colaboradores entrevista-
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dos optaram por responder a opção em que o estudo de geometria analítica é difícil
para os alunos.
O restante, 20% dos colaboradores consideraram normal o estudo de geometria analítica e 0% optaram por fácil e muito difícil.
A utilização de outras ferramentas na resolução de problemas em Geometria
Analítica poderia facilitar a compreensão dos alunos?
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Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.

Analisando o gráfico 03, observa-se que 40% dos colaboradores garantem que
o cálculo vetorial tanto pode ser essa ferramenta importante na resolução de problemas em Geometria Analítica quanto 40% consideram que talvez o cálculo pode ser
essa ferramenta.
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No entanto percebe-se que 20% dos entrevistados consideram que o cálculo
vetorial não pode ser uma ferramenta importante na resolução de problemas em
geometria do ensino médio.
Em qual série do ensino médio é estudada a geometria analítica?

O cálculo vetorial, por ser também uma ferramenta matemática, deveria ter
um estudo especial no ensino médio assim como as outras disciplinas?
Gráfico 6: Conferindo se o Cálculo Vetorial deve ser estudado como uma disciplina
assim como as demais.

Gráfico 4: Conferindo o percentual de colaboradores que sabem situar o estudo de
geometria analítica no ensino médio.
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Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.

Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.

O gráfico acima demonstra que grande parte dos entrevistados, acerca de 80%
diz que o estudo de geometria analítica é dado no terceiro ano do ensino médio,
porém 20% afirmam que o mesmo é visto no segundo ano do ensino médio e 0%
afirmam ser no primeiro ano do ensino médio.
É satisfatória a implementação da ementa do cálculo vetorial no ensino médio?

O gráfico acima mostra nitidamente que 60% dos entrevistados consideram
que o estudo de Cálculo Vetorial deve ser como uma disciplina assim como as outras,
enquanto que 40% do restante dos entrevistados afirmam que não e 0% responderam outra resposta.
Você já utiliza o cálculo vetorial na resolução de problemas de geometria analítica?
Gráfico 7: Investigando o uso do Cálculo Vetorial na resolução de problemas em
geometria analítica.

Gráfico 5: Analisando a satisfação sobre a implementação da ementa do cálculo
vetorial no ensino médio.
20%	
  

0%	
  
40%	
  

0%	
  
SIM	
  

40%	
  
60%	
  

SIM	
  
NÃO	
  
ÀS	
  VEZES	
  

40%	
  

M.	
  RARO	
  

NÃO	
  
OUTRO	
  

Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.
Fonte: Aplicação de questionário: Junho a Agosto de 2016.

O resultado do gráfico acima é de suma importância, pois demonstra a satisfação da implementação da ementa do cálculo vetorial, sendo que 60% afirmam ser
satisfatória a ementa, porém 40% não consideram satisfatória e 0% outra resposta.
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O último gráfico a ser analisado evidencia o uso do Cálculo Vetorial no dia a dia
por parte dos professores na resolução de problemas de geometria do ensino médio.
Os dados mostram que 40% dos entrevistados afirmam não utilizar o cálculo
vetorial na resolução de problemas de geometria analítica do ensino médio, outros
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40% disseram que, às vezes, utilizam essa ferramenta na resolução desses problemas,
20% afirmam que é muito raro utilizarem o cálculo vetorial e 0% disseram que sim.

COSTA, Patrício Torres. Vetores: uma abordagem para o ensino médio. São Luís –
MA, 2015.

É importante notar que apesar de 40% dos colaboradores considerarem que
o cálculo vetorial seria uma ferramenta importante na resolução de problemas em
geometria do ensino médio, na prática, a utilização dessa ferramenta é muito insignificante e não condiz com sua relevância.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. – São Paulo: Ática, 2010.

Análise da oficina de cálculo vetorial
A oficina foi realizada no Instituto Federal do Maranhão, Campus Buriticupu,
sendo desenvolvida em duas etapas e contou com a participação de 14 (catorze) alunos do terceiro ano do ensino médio, de um total de 320 (trezentos e vinte alunos),
correspondente a uma amostra de aproximadamente 4,4% do total. A primeira teve
o objetivo de adquirir noções básicas do cálculo vetorial, e para a obtenção desse
resultado, foi estudado, de forma breve e objetiva, grandezas, segmentos, norma, direção, sentido, vetores, operações com vetores, vetores no plano cartesiano, produto
interno de vetores e produto vetorial, com resolução de exemplos durante o estudo.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática Volume único (Ensino médio) 1ª ed. 2005.
GUIA, Daniella Assemany da. Uma nova proposta para geometria analítica no ensino médio. CAp-UFRJ.
IEZZI, GELSON, Fundamentos de matemática elementar, 7 geometria analítica:
Gelson Iezzi – 5.ed. – São Paulo: atual, 2005.
LINDOSO, José de Ribamar Penha. Uma nova abordagem da geometria no ensino
médio usando vetores. Março de 2013, São Luís – MA.
OLIVEIRA, Fernando Pereira de. Vetores: Uma abordagem para o ensino médio.
Agosto de 2014, São Luís – MA.
PAIVA, Manoel. Matemática, volume único. -1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005.

A segunda etapa foi concretizada através da resolução de uma lista de questões de problemas de geometria analítica do ensino médio, cujo objetivo foi resolver
os problemas tanto analiticamente como vetorialmente e analisar se os alunos sentiram facilidade tanto na resolução como na compreensão destes problemas utilizando o cálculo vetorial como ferramenta.
Durante a realização da primeira etapa, o que observou-se foi que os alunos
tiveram muita dificuldade no conteúdo, alguns chegaram a relatar que lembravam
alguma coisa vagamente, o que podemos concluir que estudo de cálculo vetorial não
satisfaz por não estar sendo eficaz devido a sua ementa ou talvez os professores não
são devidamente capacitados nesta área.
Já durante a segunda etapa, ao resolverem os problemas de geometria do ensino médio utilizando o cálculo vetorial, o que se pôde constatar visualmente e oralmente através de declarações, foi que com o uso do cálculo vetorial, na maioria dos
problemas, foi muito mais fácil e mais rápido, e ainda, que em algumas situações,
no caso de provas de concurso, vetorialmente não precisava nem sequer utilizar de
cálculos, visualmente algumas questões já indicam a solução.
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RESUMO
A reciclagem é um processo em que determinados tipos de materiais,
cotidianamente reconhecidos como lixo, são reutilizados como matéria-prima
para a fabricação de novos produtos. Além de se apresentarem com propriedades
físicas diferentes, estes também possuem uma nova composição química, sendo
este o fator principal que difere o reaproveitamento da reciclagem, conceitos
estes muitas vezes confundidos. Esse processo é importante, nos dias de hoje,
porque transforma aquilo que iria ou já se encontra no lixo em novos produtos,
reduzindo resíduos que seriam lançados na natureza, ao mesmo tempo em que
poupa matérias-primas, muitas vezes oriundas de recursos não renováveis e
energia. Neste trabalho, o objetivo central foi promover a Educação Ambiental (EA)
em uma Escola da Rede Municipal de Buriticupu (MA), por meio da implantação
de um modelo de compostagem, de maneira a envolver essa comunidade nas
questões ambientais, informando o impacto dos resíduos no ambiente, para que
entendam a importância da compostagem e, assim, serem multiplicadores desse
processo conforme orientações teóricas, práticas e técnicas. Para isso, foi realizada
uma oficina com a participação de alunos para enfatizar os problemas envolvendo
resíduos sólidos urbanos e a compostagem, com a finalidade de indicar como essa
ferramenta pode ser empregada dentro das escolas, no aproveitamento de resíduos
orgânicos. Por fim, foram montadas quatro leiras em pequena escala, utilizando
diferentes composições iniciais de resíduos urbanos, provenientes de feiras livres
(frutas e verduras) e de podas. Com a realização das oficinas, buscou-se promover
um destino ambiental adequado aos resíduos orgânicos. Assim, a pesquisa realizada
demonstrou que a aprendizagem pode integrar teoria à prática, com uma melhoria
de atitudes e hábitos presentes e futuros. Além disto, buscou-se o reconhecimento
dos alunos de que o uso da compostagem pode ser metodologia enriquecedora do
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conhecimento, pois discute vários tópicos, entre eles: composição do solo, microorganismos atuantes na decomposição, transformação bioquímica, etc. Para tanto,
este trabalho será favorável para o desenvolvimento intelectual dos alunos e para
adoção de atitudes adequadas ecologicamente.
Palavras-chave: Compostagem; resíduos; horta.

INTRODUÇÃO
O Brasil produz 241.614 toneladas de lixo por dia, sendo que cada habitante
é responsável em média por 0,6 Kg de resíduos, chegando a 1 Kg em determinadas
faixas de poder aquisitivo (IBGE, 2011). Sendo que do lixo produzido no Brasil, 76%
são depositados a céu aberto, em lixões, 13% são depositados em aterros controlados, 10% em usinas de reciclagem e 0,1% são incinerados. Do total do lixo urbano,
60% são formados por resíduos orgânicos que podem se transformar em excelentes
fontes de nutrientes para as plantas (IBGE, 2011).
A partir dessa realidade, devemos pensar em uma maneira de modificar as atitudes e comportamentos da sociedade perante o meio ambiente. E nada mais aplausível que começar na Educação Infantil, pois, através da escola, podemos modificar
os conceitos pré-estabelecidos por nossa geração a respeito da natureza e de sua
utilização. Neste sentido, ações cotidianas mesmo em escalas reduzidas passam a ter
a mesma importância significativa que os grandes projetos de gestão, principalmente, por seus aspectos pedagógicos e educativos, capazes de gerarem consciências,
ações, atitudes e capacidades que motivem, estimulem e fortaleçam a construção de
um presente/futuro sustentável.
Um dos princípios básicos da educação ambiental sobre o lixo é a política dos
três “R”: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
A escola tem a função de despertar no aluno uma consciência ambiental, desenvolvendo atividades que estabeleçam a relação de dependência que existe entre
o homem e a natureza, formando um cidadão capaz de questionar de forma crítica
as ações que comprometem a qualidade do ambiente e optar por práticas que visem reduzir os impactos ecológicos. Dentre essas medidas sustentáveis, destaca-se
a compostagem que surge como uma opção viável para a utilização do lixo orgânico
produzido na escola (MARQUES & HOGLAND, 2002).
As escolas em suas atividades diárias geram resíduos sólidos que são classificados em dois tipos básicos: a) orgânicos, compostos por restos do preparo dos alimentos, sobras das refeições, limpeza e outras atividades (Classe II-A) e que podem
ser utilizados para compostagem e uso nas hortas e jardins escolares, por exemplo;
b) inorgânicos, compostos de plásticos, papéis, papelão, embalagens em geral, metais (Classe II-B) e que podem ser destinados à coleta seletiva, comercialização ou
para catadores cooperativados ou individuais.
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Com a utilização da compostagem do lixo doméstico e escolar, promove-se
aos alunos e comunidade um conhecimento de uma prática sustentável de redução
de impactos ambientais, e que consequentemente diminui a quantidade de lixo orgânico depositado de forma indiscriminada nos lixões da cidade de Buriticupu (MA),
além de ser um ambiente favorável a propagação de doenças.
Os micro-organismos presentes no solo degradam os restos orgânicos, reciclam os nutrientes presentes nos restos de alimentos que são essenciais às plantas e,
além disso, auxiliam diretamente no seu crescimento. Logo, transformam esses resíduos em adubo orgânico participando do ciclo biogeoquímico de nutrientes. Além
de ser uma fonte de nutrientes (N, P, K, C) para o solo, a utilização desses compostos
orgânicos também melhoram a estrutura física, proporcionando aos solos arenosos
maior retenção de água e de nutrientes, enquanto nos solos argilosos aumenta a porosidade, melhorando a sua aeração. Aumenta também a população de microbiana
benéfica, como bactérias e fungos, que disponibilizam os nutrientes minerais presentes no solo para as plantas.
O incentivo a utilização da compostagem traz benefícios econômicos, sociais
e ambientais, e a escola como instrumento de transformações na sociedade precisa
despertar esse interesse na comunidade para que possa mudar seus conceitos do
que é lixo e o que é lucro (PEREIRA NETO & MESQUITA, 1992).
Diante disso, o objetivo do presente projeto foi iniciar um trabalho de conscientização ambiental da comunidade escolar, por meio da aplicação da técnica de
compostagem, visando diminuir a disposição de lixo orgânico gerado no Instituto
Federal do Maranhão (IFMA), da cidade de Buriticupu, pois jovens de hoje são o nosso futuro e, através de comportamentos ambientalmente corretos vivenciados na
escola, podem adquirir formação adequada e, em consequência, responsabilidade
pelo meio ambiente. Assim, desde a infância, estimuladas a tomar atitudes conscientes e compartilhar responsabilidades, pois no futuro farão parte de uma sociedade mais justa, responsável e conscientizados de seus papéis como atores sociais.

METODOLOGIA
- Capacitação e Treinamento sobre Compostagem
Na primeira etapa, foram selecionados 30 alunos considerados como “potenciais multiplicadores”. Em seguida, fornecemos a esses alunos, uma oficina sobre a
implantação do projeto de compostagem e a importância deste para a qualidade do
ambiente escolar. Enfatizamos os problemas envolvendo resíduos sólidos urbanos e
a compostagem, com a finalidade de indicar como essa ferramenta pode ser empregada dentro das escolas no aproveitamento de resíduos orgânicos.
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- Local de Estudo
Os experimentos de compostagem foram realizado no pátio da Escola do Município Unidade Integrada Sara Kubitschek, em uma área de aproximadamente 30
m2 com chão de terra preta batida, utilizando o método de pilhas aeradas por revolvimento e a céu aberto. As leiras foram construídas e constituídas de resíduos
provenientes de obras da merenda escolar e do lixo orgânico produzido no IFMA e
nas residências dos alunos, anteriormente instruídos para fazer a coleta seletiva em
suas residências.
- Montagem e Características das Leiras Estudadas
Foram montadas quatro leiras utilizando resíduos orgânicos, provenientes do
lixo orgânico produzidos na escola e nas residências dos alunos, e resíduos vegetais,
provenientes das podas realizadas no IFMA - Buriticupu. Para construção das leiras,
foram variadas as porcentagens de resíduos de lixo orgânico e podas e o diâmetro
das partículas das podas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na coleta do composto orgânico foram utilizadas bambonas de 60 litros com
tampas, onde foram deixadas nas cozinhas da Instituto Federal do Maranhão Campus
Buriticupu, por serem muito próximas, para que os profissionais fossem depositando
resto de legumes, verduras, frutas, borra de café, casca de ovos e palha. Recolhidas
regulamente duas vezes por semana e levadas até o local das leiras localizada na área
verde da escola Sara Kubitschek. Também foram coletados restos de podas de gramas
folhas e árvores da área verde da escola e serragem das madeireiras da cidade.
A disposição das leiras no pátio da escola foi feita de forma a se manterem paralelas e espaçadas para facilitar o revolvimento, mantendo-se caminhos largos em
torno das leiras para livre trânsito (Figura 1). O processo de montagem das leiras teve

Figura 1. Pátio de Compostagem.

As leiras foram preparadas inicialmente com uma camada uniforme de poda,
em seguida, foi colocada uma camada de resíduo orgânico. Dessa maneira, o material foi distribuído em camadas uniformes sucessivas de aproximadamente 15 centímetros, sempre intercalando camadas de podas e resíduos, até atingir a altura de
aproximadamente 25 cm. As leiras apresentaram dimensões de 1m de largura x 1m
de comprimento x 25 cm de altura, aproximadamente, caracterizando um processo
em pequena escala.
Após a montagem das leiras estabeleceu-se um esquema de monitoramento
das mesmas, seguindo a metodologia utilizada por CAMPOS (1998).
A aeração das leiras foi realizada através do revolvimento da massa de resíduo.
As reviragens para a aeração das leiras ocorreram inicialmente duas vezes por semana, durante a fase termofílica e, semanalmente, durante a de maturação, seguindo a
metodologia utilizada por CAMPOS (1998).
Com o composto obtido foram feitas duas hortas no pátio da escola e plantado coentro e cebolinha. Também foram preparados entre alguns alunos vasos com
o substrato, preparado com terra, areia e composto para que os mesmos plantassem
em casa qualquer tipo de planta que eles possuíssem.

início com a trituração dos resíduos vegetais com o auxílio de um triturador. As dimensões das partículas foram variadas através do número de vezes que a poda foi passada
pelo triturador. Para as partículas de maior diâmetro, a poda foi passada uma vez pelo
triturador, e para obtenção das partículas menores, a poda foi passada três vezes.
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CONCLUSÕES
Concluiu-se que a aprendizagem pode ser auxiliada pela prática, melhorando
hábitos atuais e futuros e a utilização da compostagem como recurso metodológico
153

é bastante relevante para o ensino de várias ciências, visto que além de chamar a
atenção dos alunos para a observação dos fenômenos que ocorrem no processo, é
uma maneira dinâmica de contextualização e de interdisciplinaridade, em que os
educandos têm a oportunidade de realizar a ruptura com suas concepções alternativas, para construção de conhecimentos científicos.
A principal contribuição do presente trabalho foi demonstrar que o processo
de compostagem em pequena escala, quando bem conduzido, não apresenta riscos
a saúde, até mesmo em ambientes urbanos, ampliando as oportunidades de aplicação de um método sustentável para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos.
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RESUMO
A elevação no número de habitantes no Planeta, associado à concentração das
populações nas cidades, vem agravando a capacidade natural da Terra para absorver
o lixo. Um dos maiores problemas que aflige as administrações municipais no Brasil
e no mundo, principalmente as que se encontram em desenvolvimento, é o destino
a ser dado aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gerados nas mais diversas atividades
humanas. A geração de resíduos sólidos urbanos é um fenômeno inevitável que
ocorre diariamente em quantidades e composições que dependem do tamanho
da população e do desenvolvimento econômico de cada município. A crescente
produção de resíduos urbanos tem levado o seu uso como fontes alternativas de
matéria orgânica. Assim, este trabalho teve o objetivo de contribuir com a prática
da compostagem nas escolas, de maneira a envolver essa comunidade nas questões
ambientais, informar o impacto dos resíduos no ambiente, entender a importância da
compostagem, ser um multiplicador desse processo conforme orientações teóricas,
práticas e técnicas e ver esse processo como uma alternativa na gestão de resíduos
orgânicos e como ferramenta de aprendizagem. Para atingir os objetivos, foi realizada
uma oficina com a participação de alunos e docentes para enfatizar os problemas
envolvendo resíduos sólidos urbanos e a compostagem, com a finalidade de indicar
como essa ferramenta pode ser empregada dentro das escolas, no aproveitamento
de resíduos orgânicos. Em seguida, aplicou-se um questionário com o intuito de
obter dados preliminares dos conhecimentos dos alunos, referentes a assuntos
de importância ambiental como a poluição, coleta seletiva, resíduos sólidos e
compostagem. Por fim, foram montadas quatro leiras em pequena escala, utilizando
diferentes composições iniciais de resíduos urbanos, provenientes de feiras livres
(frutas e verduras) e de podas. Concluiu-se que a aprendizagem pode ser auxiliada pela
prática, melhorando hábitos atuais e futuros, e a utilização da compostagem como
155

recurso metodológico é bastante relevante para o ensino de várias ciências, visto que
além de chamar a atenção dos alunos para a observação dos fenômenos que ocorrem
no processo, é uma maneira dinâmica de contextualização e de interdisciplinaridade,
em que os educandos têm a oportunidade de realizar a ruptura com suas concepções
alternativas, para construção de conhecimentos científicos.

As características socioeconômicas existentes na maioria dos municípios
brasileiros, a vocação agrícola do país, o alto percentual de resíduos orgânicos do lixo,
a grande quantidade de lixões e a necessidade da adoção de processos de tratamento
de lixo que sejam simples, eficientes e de baixo custo fazem da compostagem um
processo de alta viabilidade de uso no país.

Palavras-chave: Compostagem; micro-organismos, resíduos orgânicos.

Em residências, as sobras são congeladas ou aproveitadas para próxima refeição,
já nas escolas, muitas, ainda, não atuam com a compostagem da merenda escolar
por falta de informação a respeito ou prática da mesma. Pelo fato de serem sobras,
entende-se que devem ir para o lixo sem se dar conta do retorno que a mesma pode
proporcionar não só à escola, com cultivo de hortaliças, mas em parques, jardins e
até mesmo em vendas das sobras desse processo. Outras já participam desse projeto
com o intuito de minimizar o desperdício (servindo menos comida para as crianças
e deixando-as repetirem quantas vezes for possível), mitigar a poluição ambiental,
contribuir com a consciência ecológica e incentivar aos alunos na participação de
trabalho em equipe e ser multiplicadores dessa ideia.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a geração de RSU registrou crescimento de 1,8%, de 2010 para 2011,
índice percentual que é superior à taxa de crescimento populacional urbano do
país, que foi de 0,9% no mesmo período. O aumento observado segue tendência
constatada nos anos anteriores, porém em ritmo menor.
A comparação entre a quantidade total gerada e a quantidade total coletada
mostra que 6,4 milhões de toneladas de RSU deixaram de ser coletadas no ano de
2011 e, por consequência, tiveram destino impróprio (IBGE, 2011). Atrelado a isto,
vem o aumento da poluição do solo, das águas e do ar, levando a um contínuo e
acelerado processo de degradação do meio ambiente, com uma série de implicações
na qualidade de vida da população e nos recursos naturais.
A crescente produção de resíduos urbanos tem levado ao seu uso como fontes
alternativas de matéria orgânica. A produção constante e inesgotável desses materiais,
aliada ao seu baixo custo de obtenção, os tornam atrativos para uso na agricultura,
florestas e recuperação de áreas degradadas. Além disso, considerando que a geração
de resíduos é por si só um problema, o reaproveitamento deles contribui para aliviar
a pressão sobre o meio ambiente (PASCUAL et al., 1997).
A reciclagem tem-se mostrado extremamente importante, levando em conta as
altas taxas de consumo de recursos naturais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos
definiu a ordem de prioridade de ações a ser seguida na gestão e no gerenciamento de
resíduos e incluiu a reciclagem como uma das ações a ser privilegiada. A reciclagem,
nos termos da lei, é o processo de transformação dos resíduos envolvendo a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação destes em insumos ou novos produtos.
A compostagem in situ de resíduos orgânicos não perigosos, tais como resíduos
de podas e alimentos, reduz significativamente os custos e consumo de energia com
transporte, uma vez que o volume final a ser transportado pode ser reduzido a cerca de
40 a 60% do seu original. Além disso, a compostagem de resíduos orgânicos urbanos
atende aos preceitos estabelecidos na legislação ambiental da maioria dos países,
como, por exemplo, a Diretriz da Comunidade Comum Européia sobre disposição de
resíduos (MARQUES & HOGLAND, 2002).
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Assim, este trabalho teve o objetivo de contribuir com a prática da compostagem
nas escolas, de maneira a envolver essa comunidade nas questões ambientais,
informar o impacto dos resíduos no ambiente, entender a importância da
compostagem, ser um multiplicador desse processo conforme orientações teóricas,
práticas e técnicas e ver esse processo como uma alternativa na gestão de resíduos
orgânicos e como ferramenta de aprendizagem.

METODOLOGIA
O primeiro momento do projeto foi iniciado com a seleção dos alunos de duas
turmas do 6º ano do turno vespertino do Ensino Fundamental da Unidade Integrada
Sara Kubitschek, localizada na Rua Dom Moto, bairro Colégio Agrícola, cidade de
Buriticupu - MA, onde foram apresentados os objetivos do projeto que seria implantado naquela escola. Os alunos selecionados foram levados para conhecer a Escola
Agrícola CFR (Casa Familiar Rural) localizada no município de Bom Jesus das Selvas
– MA, para visualizarem as hortas orgânicas implantada naquela Unidade de Ensino,
onde tiveram oportunidade de conhecer práticas de sustentabilidade.
No segundo momento, foi realizado, na Escola Sara Kubitschek, uma palestra
sobre os processos de compostagem e implantação do projeto na escola, onde foram
priorizando a importância para qualidade do ambiente escolar. A palestra foi realizada com a presença dos alunos das turmas do 6º ano vespertino, professores e profissionais responsáveis pela cozinha. Logo após a palestra, foi realizada uma prática
na montagem de uma composteira com resíduos orgânicos previamente coletados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A realização das oficinas mostrou, de forma prática, que é possível promover
um destino ambiental adequado aos resíduos orgânicos. Os compostos orgânicos
resultantes desses processos podem ser usados para produção de fruticultura, olericultura e paisagismo. Os princípios ambientais passados aos alunos utilizando a
compostagem conseguiram atingir todos os participantes em ambas as escolas envolvidas, porque contribuíram com os professores no processo de formação de cidadãos com valores ambientais, despertando o interesse pelo Meio Ambiente e incentivando a responsabilidade ambiental.
Na coleta do composto orgânico foram utilizadas bambonas de 60 litros com
tampas, que foram deixadas nas cozinhas das Escolas Sara Kubitschek e Juscelino Kubitschek, por serem muito próximas, para que os profissionais fossem depositando
resto de legumes, verduras, frutas, borra de café, casca de ovos e palha. Recolhidas
regulamente, duas vezes por semana e levadas até o local das leiras localizada na área
verde da escola Sara Kubitschek. Também foram coletados restos de podas de gramas,
folhas e árvores da área verde da escola e serragem das madeireiras da cidade.
As montagens foram feitas sobrepondo os resíduos orgânicos formando-se as
pilhas ou leiras com o formato retangular 1,0 a 1,4 m. Na montagem, foram utilizados
diferentes tipos de resíduos em camadas com espessura em torno de 20 cm, utilizando resto de capina ou serragem, sobrepondo por resíduos proveniente da cozinha,
cobrindo novamente com resto de capina ou serragem e intercalando com mais resíduos na mesma ordem e também foram regadas com água. As alturas das pilhas ficaram em torno de 60 a 80 cm. Após uma semana da montagem das leiras, foi iniciado
o reviramento regular de 3 em 3 dias, irrigando as mesmas.

é bastante relevante para o ensino de várias ciências, visto que além de chamar a
atenção dos alunos para a observação dos fenômenos que ocorrem no processo, é
uma maneira dinâmica de contextualização e de interdisciplinaridade, em que os
educandos têm a oportunidade de realizar a ruptura com suas concepções alternativas, para construção de conhecimentos científicos.
A principal contribuição do presente trabalho foi demonstrar que o processo
de compostagem em pequena escala, quando bem conduzido, não apresenta riscos
à saúde, até mesmo em ambientes urbanos, ampliando as oportunidades de aplicação de um método sustentável para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos.
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Foi feito um pôster com o resumo do projeto e explicações de compostagem
e colocado próximo as leiras, para onde foram levados regulamente os alunos para
acompanhar o desenvolvimento do composto e esclarecer dúvidas relacionadas às
leiras. Também foram incentivados a trazerem os resíduos orgânicos produzidos em
suas residências.
Após o processo concluído, foram retirados todos os compostos e preparados
vários vasos com o composto e plantado alguns tipos de vegetais, sendo: coentro,
cebolinha, pimenta malagueta e pimentão verde, e também algumas árvores que se
encontrava na área verde da escola, como limão, ipês e pau-brasil. Tendo todos germinados e se desenvolvido muito bem.

CONCLUSÕES
Concluiu-se que a aprendizagem pode ser auxiliada pela prática, melhorando
hábitos atuais e futuros e a utilização da compostagem como recurso metodológico
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RESUMO
Os resíduos sólidos quando descartados de forma inadequada trazem grandes transtornos não somente a população humana, mas, também, aos elementos
de todo o conjunto constituinte dos ecossistemas. Buriticupu é uma cidade que teve
uma expansão populacional expressiva ao longo da última década. O seu crescimento não foge à regra da realidade brasileira, crescendo de forma desordenada e não
planejada. Esse fato tem trazido preocupações, visto que algumas áreas que antes
não eram habitadas e serviam de depósito de lixo ao céu aberto, hoje estão sendo
destinadas à construções de residências e constituindo-se, assim, novos bairros.
Desta forma, o presente projeto buscou quantificar os níveis de cádmio em uma recente área habitada na zona urbana de Buriticupu. A partir dos dados coletados, os
mesmos foram analisados e comparados com os valores estabelecidos pela legislação nacional e internacional vigente na atualidade. A leitura foi feita através da técnica de Espectrometria de Absorção Atômica. Esta proposta é necessária, visto que
áreas com este perfil podem estar colocando em risco não somente a população que
habita o local, mas, também, a população em geral, visto que se comercializam hortaliças e outros cultivares oriundos desta área. Ao finalizar os relatórios, os mesmos
serão encaminhados às autoridades para ciência e conhecimento do perfil de uma
possível contaminação do solo e os riscos à comunidade buriticupuense.
Palavras-chave: Cádmio, resíduos sólidos, contaminação do solo.

INTRODUÇÃO
Ao longo da história, a humanidade têm evoluído significativamente formando a configuração tal como se conhece hoje (CARDOSO & SHASIN, 2001).
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Os elementos ou compostos químicos, que apresentam brilho, densidade elevada, dureza, maleabilidade, ductibilidade, elasticidade, resistência, além de serem
bons condutores de calor e eletricidade, foram apropriados pela humanidade desde
épocas remotas e são largamente utilizados nas mais variadas atividades humanas
na atualidade (SISINNO & OLIVEIRA, 2013).

mg/kg; 1; 4,5 mg/kg e 4,9 mg/kg nas três áreas estudadas. Neste estudo, ainda, foi
possível inferir que houve uma recuperação de 69% a 79% de todo o cádmio oriundo
do lodo de esgoto aplicado nas áreas estudadas em detrimento da movimentação do
solo, do processo de absorção das plantas, da erosão eólica e hídrica (CARDOSO &
SHASIN, 2001).

Com o advento da intensa utilização dos metais, após a Revolução Industrial,
houve uma perturbação significativa dos ciclos biogeoquímicos naturais. Como resultado deste processo, os metais se tornaram um dos principais e mais perigosos
contaminantes ambientais na atualidade (SISINNO & OLIVEIRA, 2013).

Considera-se importante ressaltar que os principais fatores que reagem a especiação, adsorção e distribuição do Cd em solos, são pH, teor de matéria orgânica
solúvel, teor de óxido de metal hidratado, teor de argila e a presença de ligantes orgânicos e inorgânicos, e competição de outros íons metálicos (OLIVEIRA, 2001).

Assim como outros compartimentos, o solo é passível de ser contaminado por
Cd. As origens da contaminação do solo podem ser diversas, visto que o cádmio atmosférico percorre até 1000 km chegando a ser depositado no solo em até quatro
semanas (BEWERS & DJ, 1987).

As aplicações do cádmio se dão em cinco categorias principais (WHO, 1992):
no recobrimento de aço e ferro; como estabilizador para cloreto de polivinila (PVC);
em pigmentos para plástico e vidro; em baterias de níquel-cádmio e usado em ligas. Daí pode observar a importância dos locais onde estes resíduos são descartados.
Praticamente, em todos os lixões, encontram-se resíduos sólidos constituídos por
algum tipo de elemento que contenha cádmio.

O cádmio é bem menos móvel no solo do que no ar e água (ICDA, 2013). Removido da atmosfera por deposição seca ou precipitação, pode chegar a áreas distantes da fonte poluidora. Verificou-se que a concentração de cádmio no solo se dá
de forma crescente em áreas rurais (em menor concentração), urbana e industrial
(maior concentração). A absorção do Cd no solo pode ser influenciada pelo pH podendo, inclusive, tornar-se irreversível com o aumento deste (ATSDR, 1997).
Os níveis de contaminação da atmosfera, através da deposição e da precipitação, refletem-se na contaminação da superfície do solo e da vegetação local (CARDOSO & SHASIN, 2001).
Encontrado em rochas fosfatadas, o cádmio pode ser liberado no meio ambiente através de várias formas como, por exemplo, a fabricação de fertilizantes que
contamina a água e solo através do descarte dos efluentes oriundos de seu processo
de fabricação e por meio da aplicação de fertilizantes em solos agrícolas. Dependendo da origem das rochas fosfatadas, pode haver uma enorme variação na concentração nos níveis de cádmio (SISINNO & OLIVEIRA, 2013).
No solo pode ser encontrado naturalmente ou introduzido através da aplicação de fertilizantes fosfatados, lodo de esgoto em áreas agrícolas, deposição atmosférica, ou ainda, deposição de águas contaminada com cádmio.

O cádmio não é considerado essencial para a vida humana (ICDA, 2013). O
Cd é um metal de grande importância para a saúde da humanidade. Este fato se dá
em função de o mesmo ser altamente tóxico mesmo em concentração traço12. Ele
apresenta alta toxicidade à biota, sendo os seres humanos expostos principalmente
via alimentação. Quando o cádmio é absorvido em altas quantidades, é passível de
causar efeitos tóxicos em organismos vegetais e animais, incluindo os seres humanos (OLIVEIRA, 2013).
Os estudos afirmam que, no caso de exposições suficientemente elevadas,
poderá ocorrer danos aos ossos desencadeando a doença Itai Itai (CARDOSO &
SHASIN, 2001). Sendo assim, buscou-se quantificar os valores de cádmio no solo do
bairro Vila Betel, zona urbana de Buriticupu-MA, em comparação com a legislação
vigente nacional e internacional para averiguar os impactos adversos e os riscos nos
quais a população e o ecossistema local estão inseridos.

METODOLOGIA

Um estudo conduzido pelos pesquisadores BERTI & JACOBS (1998) para avaliar a distribuição Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn em solos cultiváveis do estado de Michigan,
EUA, entre 1977 a 1986, tratados com esgoto municipal em três áreas diferentes, concluiu que houve uma distribuição lateral dos metais associada com a movimentação
física das partículas do solo, decorrentes das práticas agrícolas. Concluiu, também,
que os metais encontravam-se entre 15 a 30 cm de profundidade e que o cádmio
com profundidade variando em torno de 0 a 30 cm apresentou concentrações de 7,0

As amostras de solo foram coletadas com auxílio de um trado holandês com
uma profundidade em torno de 8 a 10 cm (solo de superfície, profundidade relevante para absorção via ingestão e via contato direto - absorção termal, zona radicular,
camada antropogênica, profundidade máxima alcançável por criança e horizonte de
cultivo). Em cada ponto foram coletados 500g de solo, por ser um volume considerado representativo do local amostrado e suficiente para execução das análises e replicatas necessárias. Com o auxílio de uma espátula de polietileno, o material para análise foi retirado da parte central do volume coletado, evitando a contaminação devido
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o contato com o amostrador. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em
recipientes plásticos descontaminados, os quais foram guardados nos mesmos sacos
plásticos em que foram transportados para o campo. As amostras foram mantidas
em recipientes térmicos até a chegada ao laboratório, onde foram ser imediatamente
transferidas para um freezer permanecendo refrigeradas até o processamento.
Os procedimentos das coletas de amostras do solo seguiram as recomendações protocoladas pela USEPA (1991). A área a ser amostrada de qualquer fragmento
presente em superfície uma área de aproximadamente 30 cm de diâmetro ao redor
do local foi higienizada. Foi removido entre 10 a 20mm do solo superficial e posteriormente descartado, visto que este foi a camada de solo que teve contato com os
instrumentos de escavação. Em seguida foram coletados os primeiros 8cm da superfície do solo. Deste, foi aproveitado o solo que ficou retido do meio do trado sendo
descartada a superfície que teve contato com o trado. Em seguida, foi colocada em
uma bandeja de polietileno para a mistura de outras duas amostras (amostra composta de três pontos de um raio de 20 metros) em seguida foi embalado e identificado pelo número da amostra e coordenadas geográficas.
A descontaminação foi feita através da lavagem dos equipamentos com água
e sabão. Em seguida, enxaguada com água deionizada, solução de ácido clorídrico e,
novamente, água deionizada.

Instrumentação
O equipamento da investigação de qualificação e quantificação do cádmio
foi o Espectrofotômetro de Absorção Atômica por Chama da marca Shimadzu com
modelo completo AA-6300 (Figura 01). No momento de realizar a leitura, para o elemento químico cádmio, foi selecionada a lâmpada adequada e realizada a leitura da
amostra padrão. Todas as análises foram feitas em triplicata. Cada análise continha
uma amostra em branco para fins de verificação de possível contaminação durante
a metodologia desenvolvida.

CONCLUSÕES
Após análise das amostras verificaram-se dados que indicam alteração da
qualidade do solo em uma das áreas de estudo, podendo-se constatar a contaminação do solo por cádmio.
Por tratar-se de área localizada em ambiente estritamente urbano e por haver
sido constatado a ocorrência de contaminação do solo por cádmio, recomenda-se a
ampliação e aprofundamento de estudos nessas áreas.

BIBLIOGRAFIA
Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (ATSDR). Perfil toxicológico para o cádmio. Projecto para comentários do público. Serviço de Saúde Pública,
EUA Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Atlanta, GA. 1997.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Amostras

As amostras de solo foram coletadas com uma profundidade em torno de 8
a 10 cm de solo de superfície. Em cada ponto foram coletados 500g de solo. Após a
coleta, as amostras foram coletadas em frascos herméticos, acondicionadas em cuba
térmica e conduzidas ao laboratório de Química Analítica da Universidade Federal
do Piauí (UFPI), para a realização das análises químicas. Os resultados de todas as
amostras, mesmo as comerciais, foram comparados com os resultados da literatura.
Preparo das Amostras
Pesou-se 3 gramas de cada amostra, todos em triplicata, em cápsula de porcelana. Depois a amostra foi seca em chapa de aquecimento e posteriormente incinerada em forno mufla a 450ºC por 3 horas até a formação de cinzas brancas. As
cinzas foram dissolvidas em 2,5mL de ácido nítrico concentrado e transferidas quantitativamente para balão volumétrico de 50mL, completando-se o volume com água
bidestilada. Os brancos analíticos foram preparados pelo mesmo procedimento sem
a adição da amostra.
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RESUMO
O transporte e a destinação final do lixo urbano encontram-se vinculados às
administrações municipais. Um dos grandes desafios enfrentados pelas prefeituras,
nesse contexto, é onde dispor esses resíduos com segurança, uma vez que as áreas
disponíveis tornam-se cada vez mais escassas, mais distantes dos centros de geração
do lixo e têm seu custo mais elevado, o que leva a criação de lixões e possível contaminação de áreas próximas a residências ou áreas verdes. Muitos metais, como o cobre,
que são lixiviados no chorume, acabam por aumentar a contaminação do solo e da
matéria seca de raízes, caule e folhas de várias espécies de vegetais. Algumas plantas
que apresentam resistência a metais pesados têm sido utilizadas como indicadores
em vários ambientes, como, por exemplo, a Eriogonum ovalifolium, um excelente
indicador de níquel e o Sedum lanceolatum, um indicador de depósitos de prata; na
África Meridional, uma crassulácea é descrita como planta acumuladora de ouro.
Além da descrita resistência de algumas plantas, há as que extrapolam essa capacidade e podem ser chamadas de hiperacumuladoras. Essas plantas acontecem em
número relativamente pequeno e funcionam como verdadeiras descontaminadoras
do solo. Há um transporte de metais, quando absorvido pelas plantas, por difusão
na endoderme, no estelo. Os metais seguem essencialmente via xilema e em suas
relações com as células vizinhas, o que pode induzir alterações na diferenciação do
próprio sistema vascular, podendo alterar a estrutura e a funcionalidade das folhas e
consequentemente nas células fotossintéticas. Este trabalho visa à determinação de
alguns metais pesados, considerados traços em tecido foliar por espectrofotometria
v-vis, além de fazer uma adaptação de método. Pretendeu-se correlacionar a exposição humana ao ambiente de estudo, próximo ao lixão da cidade de Buriticupu, porém não se obteve êxito nas concentrações.
Palavras-chave: Cobre. Vegetal. Lixão.
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INTRODUÇÃO
O Brasil produz cerca de 61 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos
(RSU), com um crescimento em média de 6% ao ano, enquanto que a população
cresce 1%. No Maranhão, são gerados 0,93 kg de resíduo sólido urbano por habitante
ao ano (ABRELPE, 2012).
Segundo o IBGE, 2003, 26% do destino dos resíduos é para os lixões a céu
aberto. No Maranhão, são 34,6%. Há de se destacar, no entanto, a relatividade da
característica inservível do lixo, pois aquilo que já não apresenta nenhuma serventia
para quem o descarta, para outro, pode se tornar matéria-prima para um novo produto ou processo. Contudo, as comodidades da sociedade moderna e os problemas
causados por esses resíduos constituem uma série ameaça para a qualidade de vida
(OLIVEIRA, 1995; SILVA, 1995).
Com o crescimento populacional dos municípios brasileiros numa progressão
geométrica assustadora, principalmente nas últimas décadas, este desenvolvimento
não vem sendo acompanhado de um planejamento na estrutura das cidades, gerando transtornos, pois o que antes havia era uma proximidade do equilíbrio no que
diz respeito ao seu balanço de massa. Os materiais encontrados nos resíduos sólidos
são considerados saídas de energia. Esta energia pode ser recuperada utilizando o
potencial energético, socioeconômico e ambiental dos materiais orgânicos e inorgânicos contidos nos resíduos sólidos urbanos.
Estima-se que cada brasileiro produza 1,3 kg de lixo por dia, o que representa
a geração diária, no Brasil, de aproximadamente 230 mil toneladas. A disposição final
deste lixo varia conforme a região onde é coletado, mas em média, quase 71% são destinados a aterros (sanitários ou controlados) e 26% a lixões a céu aberto (IBGE, 2011).
O transporte e a destinação final do lixo urbano encontram-se vinculados às
administrações municipais. Um dos grandes desafios enfrentados pelas prefeituras,
nesse contexto, é onde dispor estes resíduos com segurança, uma vez que áreas disponíveis tornam-se cada vez mais escassas, mais distantes dos centros de geração do
lixo e têm seu custo mais elevado. (Sisinno, 1996).

tal está sujeito às influências do ambiente que podem afetar de diferentes formas seu
metabolismo. É indiscutível a importância do solo transferindo água, sais minerais,
nutrientes e, sob determinadas condições, elementos não benéficos como metais
pesados. Dependendo da espécie de vegetal e do tipo e concentração do metal, podem acarretar sérios problemas no desenvolvimento destas plantas.
Com exceção das espécies exclusoras, a maioria das espécies vegetais crescendo em solos contaminados por metais pesados não consegue evitar a absorção
desses elementos, mas somente limitar sua translocação (Baker, 1981). Ainda que
existam muitas incertezas sobre a especificidade dos mecanismos de absorção dos
metais pesados, sobretudo daqueles não essenciais, geralmente o teor e o acúmulo
do elemento nos tecidos são funções de sua disponibilidade na solução do solo, e os
teores nas raízes e parte aérea aumentam com a elevação da concentração de metais
na solução do solo (Gussarsson et al., 1995).

METODOLOGIA
Amostragem
A área em estudo fica localizada nas proximidades de Buriticupu. 4º e 5ºLS e
45º30’ e 47ºLW, na Região Amazônica que abrange as terras maranhenses a oeste do
Meridiano 44º. A altitude média é de 240m acima do nível do mar. O relevo deriva da
Formação Itapecuru, do Cretáceo Inferior, com afloramento de tabuleiros isolados
da Formação Barreira, do Terciário.
Serão realizadas quatro campanhas nesse período, sendo que as estações de
coletas serão fixadas no entorno do lixão em cinco pontos, onde serão levadas ao
Laboratório de Química do IFMA, para serem identificadas, homogeneizadas, processadas e quantificadas os metais.
Fotos 1, 2, 3 e 4: Lixão de Buriticupu.

Espécies ou variedades de uma mesma espécie vegetal, expostas a uma concentração similar de metais pesados, podem diferir na absorção e/ou distribuição interna desses na planta. Isso pode resultar em diferenças na capacidade de retenção do
elemento absorvido nas raízes e/ou variação na carga no xilema (Shaw,1989). Outros
fatores, tais como estágio de desenvolvimento da planta, tempo de exposição ao metal
e as diferentes espécies químicas dos elementos, podem também interferir nesses aspectos, refletindo nos teores dos metais nas diferentes partes da planta (Alloway, 1993)
A contaminação ambiental por metais pesados provenientes de resíduos sólidos é considerada um dos maiores meios de introdução de poluição ambiental, uma
vez que esses elementos são mais instáveis e por isso mais solúveis e biodisponíveis
(Campos, 2002). A constatação do risco para a saúde da população por partes desses
contaminantes em regiões próximas a aterros sanitários e principalmente a lixões é
confirmada por várias pesquisas por institutos e universidades brasileiras. Um vege-

Fonte: fotografia do próprio autor.
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Determinações dos teores de metais em amostra de tecido foliar
As folhas serão coletadas nas copas das árvores na aérea de abrangência do
lixão, sendo estocados em sacos plásticos. As amostras serão secas lavadas com água
destilada e logo depois de colocada em estufa a 105°C por 72h. Logo após, serão digeridas para a determinação dos metais.
A determinação de metais totais nas amostras será procedida à análise por meio
de espectrofotometria de absorção atômica e visível V-Visível. Visando-se inibir o efeito de matriz, será utilizada curvas-padrões específicas para cada extrator. As análises
serão procedidas em triplicata, utilizando-se de ensaios em branco. Todo o material de
laboratório, como vidrarias, será previamente enxaguado com HNO3 a 10% e, posteriormente, lavado com água destilada. Esses procedimentos previnem a contaminação
metálica das amostras por reagentes e materiais de laboratório (Esteves, 1988).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi preparada uma curva de calibração obtendo um bom coeficiente de regressão linear, R = 0,9822, com 4 (quatro) pontos, com concentrações, 0,0; 0,2; 0,4;
0,8; 1,0 (x10-5) mg.L-1 de Cu.
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Para a determinação, na amostra, não houve sucesso, pois não houve o
desenvolvimento da cor para leitura no aparelho. Houve três tentativas. O que se
deve a não quantificação, pode ser pelo reagente vencido e que não foi possível sua
obetenção em prazo hábil ou mesmo o processo de concentração do metal e/ou
mesmo a técnica escolhida.

para a presença desse metal que é considerado um metal pesado por conter uma
maior facilidade de se acumular nos organismos e gerar reações tóxicas que consequentemente podem afetar o metabolismo das plantas. No entanto, não foi possível
tal determinação, porém são necessários estudos posteriores para uma continuação
da avaliação do índice de cobre no lixão em Buriticupu e também o aperfeiçoamento
do método aqui proposto.

BIBLIOGRAFIA
AGUIAR, Isaias Neres. Buriticupu sua historia, geografia e características gerais –
do antigo Projeto de Colonização ao progressista município maranhense, 2005.
ALLEN, H. E.; HUANG, C. P.; BAILEY, G. W.; BOWERS, A. R. Metal Speciation and
Contamination of Soil. Lewis Publishers. 358p. 1994.
ARDUINI, I.; GODBOLD, D.L.; ONNIS, A. Cadmium and copper uptake and distribution in Mediterranean tree seedlings. Physiologia Plantarum, 97:111-117, 1996.
BAIRD, C. Environmental Chemistry. New York, W.H. Freeman, 2002.
BOLDRINI, C. L.; PEREIRA, D.N. Metais pesados na baia de Santos e estuário de
Santos e São Vicente – bioacumulação. Ambiente, v.1, n.3, p.
CAMPOS, M. L. Elementos-traço com solos sedimentos e água. (30-55). In: V Simpósio nacional sobre recuperação de áreas degradadas. Belo Horizonte, 2002.
DANTAS, M. O crime não compensa. Rev. Ecologia e desenvolvimento. 7(69): 12-18, 1998.
DUDKA, S. ADRINO, D. C. Environmental impacts of metal ore mining and processing: A Review. J. Environ. Qual., 26(3): 590-602, 1997.
ESTEVES, F. A Fundamentos de Limnologia., 2a Edição, Rio de Janeiro: Ed. Interciência 602p. 1988.
MARQUES, T.C.L.L. de S. e M.; MOREIRA, F.M. de S.; SIQUEIRA, J.O. Crescimento
e teor de metais de mudas de espécies arbóreas cultivadas em solo contaminado
com metais pesados. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 35:121-132, 2000.
PROTÁSIO, L et al. Avaliação de Procedimentos de Extração Sequencial de Fósforo
em Sedimento. Revista Analytica, dezembro/janeiro, 2004.
JARDIM, W. de F. Metais pesados, um dano irreparável. Ver. Brás. Tecnol., v.14, 1983.

CONCLUSÃO
Na determinação da concentração de cobre na vegetação do lixão em Buriticupu, concluímos que o aumento na produção de lixo urbano contribui diretamente

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.
ibge.gov.br/. Acesso em: 25 fevereiro de 2015. 2015.

170

171

SCHUMACHER, M., DOMINGO, J. L., LOBET, J. M., CORBELLA, J. Variations of heavy
metals in water, sediments, and biota from the Delta of Ebro River, Spain. J. Environ.
Sci. Health. 30(6): 1361-1372, 1995.

Análise dos propósitos comunicativos dos blogs
de Coelho Neto-MA

SISINNO, C. L. S.; MOREIRA, J. C. Avaliação da contaminação e poluição ambiental
na área de influência do aterro controlado do Morro do Céu, Niterói, Brasil. Centro
de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Escola Nacional de Saúde
Pública, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 1996.

Ana Raquel Rodrigues Uchôa1
Ananda Veloso Amorim Oliveira2

SOARES, C. R. F. et. al. Acúmulo e Distribuição de metais pesados nas Raízes, caule
e folhas de mudas de árvores em Solo Contaminado por rejeitos de indústria de
Zinco. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal., 13(3): 302-315, 2001.
TAVARES, T. M & CARVALHO, F. M. Avaliação da expansão de populações humanas
a metais pesados no ambiente: exemplo do Recôncavo Baiano. Quim. Nova. 15 (2):
147-53, 1992.
GOMES, T. L.; Avaliação Quali-Quantitativa do Percolado Gerado no Aterro Controlado de Santa Maria–RS. 2005. 96f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)
– Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2005.
IPT-Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 2.ed. São Paulo. IPT/CEMPRE, 370p. 2000.
MEIRA, J. C. R.; Chorume do Aterro Sanitário de Goiânia: Tramento por Floculação/Coagulação/Degradação Fotoquímica e Custos Operacionais. 2003. 125p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2003.

Aluna do Curso Técnico em Informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA), Campus Coelho Neto. E-mail: quell.uchoa@gmail.com
2
Técnica em Assuntos Educacionais. Chefe do Departamento de Extensão e Relações Institucionais
(DERI). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus Coelho
Neto. E-mail: ananda.oliveira@ifma.edu.br.

1

RESUMO
Esta pesquisa tem como objeto de estudo o gênero blog e o objetivo de identificar os propósitos comunicativos a que atendem dois blogs na cidade de Coelho Neto
(MA), buscando elencar os mais predominantes; averiguar os elementos linguísticos
de uso frequente que possam caracterizar o estilo do gênero; descrever a estrutura
composicional e inferir os papéis sociais desempenhados pelo enunciador das publicações, de modo a descrever a funcionalidade sociorretórica a que atendem. As
questões norteadoras que motivaram este estudo foram: Para que o blog é usado na
comunidade coelhonetense? Como este gênero reflete e refrata o mundo? Atende
a que demandas e exigências das situações sociais? Um estudo acerca dos propósitos comunicativos pode explicar a permanência e recorrência de uso do gênero
pelos seus usuários para atingir determinado fim. Esta é uma pesquisa de campo,
de abordagem interpretativista e descritiva que ocorreu mediante observação direta
de blogs da cidade e aplicação de questionários e de entrevistas. Observamos a estrutura composicional, os elementos linguísticos, os papéis sociais assumidos pelos
blogueiros e a funcionalidade sociorretórica desse gênero. Percebemos que o gênero blog em Coelho Neto atende a vários propósitos comunicativos; não se resume a
formas e estruturas prontas com determinado fim e e que atende a funções sociorretóricas definidas, o que justifica sua utilização constante como fonte de informação
na cidade. Identificamos que predominam os seguintes propósitos comunicativos:
informar, promover algo ou alguém, polemizar, denunciar e outros; as temáticas recorrentes são: política, policial, anúncio, entretenimento, relacionamento, outros.
Palavras-chave: gêneros discursivos; propósitos comunicativos; blog.

INTRODUÇÃO
O propósito comunicativo de um gênero equivale às finalidades para as quais
os textos de um mesmo gênero são mais recorrentemente utilizados em situações
também recorrentes. Vemos assim, que um mesmo gênero pode servir para atender
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a vários propósitos comunicativos e não para um único apenas (ALVES FILHO, 2011).
No entanto, à medida que determinados propósitos comunicativos vão se estabilizando, eles encorajam as pessoas a usarem um dado gênero para aquelas mesmas
finalidades. Por isso, é interessante tanto compreender quais propósitos são recorrentemente associados a determinados gêneros, quanto os que não são comuns a
eles, mas se estabelecem.
Bezerra (2009, p.446) assevera que o “propósito comunicativo tem a ver exatamente com aquilo que os gêneros realizam na sociedade, admitindo-se, porém, que
o propósito de um gênero não é necessariamente único e predeterminado”. Sendo
assim, um gênero pode ter muitos propósitos e estes estão relacionados à sua funcionalidade em sociedade.
Nesse sentido, esta pesquisa tem como objeto de estudo o gênero blog e visa
conhecer como este funciona enquanto gênero discursivo, enquanto evento comunicativo que envolve sujeitos e situado em determinado contexto sócio-histórico.
Destarte, consideramos que tal estudo venha a oferecer dados sobre o funcionamento desse gênero em sociedade, permitindo-nos, assim, entender qual sua relevância
social e quais expectativas comunicativas ele responde.
Desse modo, a presente pesquisa procura apropriadamente identificar quais
os propósitos comunicativos dos blogs ativados em Coelho Neto (MA). Partimos da
premissa de que o propósito comunicativo não será algo simplesmente imanente no
texto como tal, visto que se trata sempre de um processo de construção social desse
propósito ou propósitos, nem será uma realidade meramente psicológica, definível
como “intenção do autor”, pois seria imperativo questionar essa onipotência do autor sobre o texto e sua recepção na sociedade (BIASI-RODRIGUES; BEZERRA, 2012).

tores. Fizemos o uso da técnica de captura de tela para registrar arquivos pertinentes
à confirmação das análises.
Iniciamos as análises dos dados, observando a recorrência das temáticas das
postagens em cada blog, buscando levantar os propósitos comunicativos, em seguida, contabilizamos a frequência de uso, para assim estabelecer os propósitos mais
recorrentes. A próxima etapa consistiu em observarmos as escolhas linguísticas predominantes e as descrevemos, com o intuito de levantar discussões sobre o motivo
dessas escolhas.
Continuamos a pesquisa de campo (virtual) mediante observação direta da
estrutura composicional, dos elementos linguísticos, dos papéis sociais assumidos
pelos responsáveis pelos blogs e funcionalidade sociorretórica desses blogs. Investigamos, com base na temática dos blogs, o modo corriqueiro como os blogueiros
tratam os diferentes assuntos. Construímos um quadro relacionando o assunto das
postagens com o modo em que este é frequentemente tratado. Também descrevemos a forma composicional do gênero, destacando os elementos estruturais e sua
funcionalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor compreensão da análise, a princípio descrevemos e transcrevemos as respostas dos blogueiros (QUESTIONÁRIO 01) e depois as dos leitores
(QUESTIONÁRIO 02). Em se tratando da percepção deles quanto à finalidade do blog
(Questão 1), observamos mais uma vez que se evidencia a de informar, embora tenham citado também a de denunciar e polemizar, o que pode ser melhor ilustrado
pelas respostas e pelo gráfico, adiante:

METODOLOGIA

Blogueiro I: “Informar”.

Esta é uma pesquisa de campo, de abordagem interpretativista e descritiva
que ocorreu mediante observação direta de dois blogs de Coelho Neto. Esclarecemos que a princípio observaríamos quatro blogs, porém, os demais blogueiros se
recusaram a participar do projeto. As técnicas utilizadas foram observação direta da
estrutura composicional, dos elementos linguísticos, dos papéis sociais assumidos
pelos responsáveis pelos blogs e da funcionalidade sociorretórica desse gênero. Além
disso, procedemos à aplicação de questionários e entrevistas aos blogueiros e leitores dos blogs, com a finalidade de identificar qual a percepção deles quanto aos
propósitos comunicativos.

Blogueiro II: “Informar, denunciar, polemizar”.
Gráfico 1 - Finalidade do blog.

Outros
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Polemizar
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Informar
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A amostra dessa pesquisa compreendeu 30 (trinta) sujeitos, dentre os quais
foram 02 (dois) blogueiros e os demais 28 (vinte e oito) foram os leitores desse gênero. Elaboramos dois tipos de questionários, um para os blogueiros e outro para os lei-

Fonte: Observação direta do pesquisador.
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Mediante descrição das respostas acima, percebemos o interesse em utilizarem o gênero blog com o propósito de informar, e como propósitos secundários, os
de denunciar ou polemizar algum fato ocorrido, o que ocorre, na maioria das vezes,
com outros propósitos, quais sejam: despertar curiosidade e manter fidelidade do
leitor quanto ao acompanhamento da página na internet.
Na Questão 02, perguntamos sobre a contribuição do blog para a melhoria da
realidade social, e os blogueiros relataram que sim, contribuem e por meio dos seus
blogs podem promover campanhas beneficentes, bem como viabilizar espaço para
participação dos leitores, que podem fazer denúncias, por exemplo.
Blogueiro I: Sim. Denunciando, informando eu tento fazer a minha parte, faço
campanhas de ajuda a pessoas carentes... Tento ajudar tento contribuir de alguma
forma com a população de Coelho Neto-MA.
Blogueiro II: Sim. Colocando o blog à disposição dos leitores para denunciar,
mostrar as diversas situações e diferentes realidades vividas na sociedade.
Gráfico 2 - Contribuição do blog para melhoria local.
Não
0%
Sim
100%
Fonte: Observação direta do pesquisador

Com base no Gráfico 3, observamos que ambos blogueiros se manifestaram
positivamente quanto à possibilidade de contribuição social por meio do blog. Quando perguntados se as postagens publicadas no blog contribuíram para modificar a
realidade de uma pessoa ou de um grupo social, obtivemos a seguintes respostas:
Blogueiro I: Sim. No caso do garoto Bruno que fizemos uma campanha para
ajudar o garoto e felizmente, conseguimos mobilizar a prefeitura, que rapidamente e
conseguir salvar a vida do garoto, o mesmo tinha um tumor maligno no olho infelizmente perdeu a visão, mas hj está bem. O pedido de patrocínio e conseguiu, o atleta
mora no DF mas é natural de Coelho Neto.
Blogueiro II: Sim. Postagens sobre doações, solidariedade e encontrar pessoas
desaparecidas.
Nesse sentido, verificamos e corroboramos que a função social do blog vai
além de informar, mas agir socialmente, seja realizando campanhas, alcançando as
autoridades locais e revertendo situações, ajudando ao próximo, além de localizan176

do pessoas desaparecidas. Em geral, o estilo das notícias contempla a variedade padrão da língua, razão pela qual os coloquialismos são evitados ou usados geralmente
em citações entre aspas. Além disso, contemplam palavras novas para denotar novos
desenvolvimentos ou novas maneiras de olhar para as coisas velhas.

CONCLUSÃO
Os propósitos comunicativos identificados foram, em ordem decrescente de
frequência: informar, promover algo ou alguém, polemizar, denunciar e outros; as
temáticas recorrentes também em ordem decrescente de frequência são: política,
policial, anúncio, entretenimento, relacionamento, outros. Os blogueiros assumem
papéis sociais, dentre os quais não apenas informam, mas contribuem para a melhoria da realidade local, promovendo campanhas beneficentes, doando cestas básicas,
isso significa que além de estarem informando a comunidade local, eles também
contribuem para ela; a escolha linguística ora se apresentou mais informal, de conversação direta com o leitor, ora formal, o que nos autoriza afirmar que este gênero
mantém influência social na comunidade Coelhonetense.
Observamos que a imparcialidade quanto ao que é divulgado tanto no blog I
quanto no II é destacada no título, em geral, marcados por muita manifestação de
opinião, o que se reforça pelo uso de interjeições, reticências, parênteses e aspas
com expressões valorativas. Quanto à linguagem ora utilizam-se de informalidade,
ora de formalidade. A primeira, na maioria das vezes, refere-se à fala do blogueiro
dirigindo-se aos leitores (também no título), explicitam a fonte de onde retiraram a
informação, o que é recorrente. Em período político o apoio político é explícito no
blog. No blog II o uso de hiperlinks nos textos são recorrentes, o recurso de negrito e
itálico também referenciando-se algo que julgam relevante. Essas informações compreendem o estilo presente no gênero blog em Coelho Neto.
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RESUMO
Este trabalho se insere no âmbito dos estudos sociolinguísticos e tem como
objetivo geral caracterizar as variedades linguísticas da comunidade de fala de Coelho Neto-MA, particularmente, no que tange aos fenômenos semântico-lexicais,
considerando os aspectos sociais, históricos, culturais e as situações de uso que as
condicionaram. Ademais, almejamos alcançar os seguintes objetivos específicos:
conhecer e catalogar palavras e expressões que caracterizam o falar coelhonetense,
além de possibilitar a elaboração de minidicionário semântico-lexical. A pesquisa é
do tipo etnográfica, com abordagem qualitativa, visando à descrição e à análise das
palavras e/ou expressões comuns no falar coelhonetense. Dentre as técnicas de coleta dos dados, utilizamos: observações feitas na comunidade, realização de entrevistas junto a alguns moradores da comunidade, fichas de anotações de campo e gravações em áudio. Constituíram os sujeitos desta pesquisa uma amostra de 80 falantes,
sendo 40 jovens (15 a 19 anos) e 40 adultos (21 a 59 anos). Ao final da pesquisa, foram
identificados e descritos os significados das palavras e/ou expressões utilizadas pelos
falantes com frequência e relacionados com as possíveis situações de uso. Apresentamos os fatores extralinguísticos que favoreceram a variação semântico-lexical no
município de Coelho Neto-MA e elaboramos um minidicionário semântico-lexical.
Palavras-chave: linguagem; Sociolinguística; variação linguística.

INTRODUÇÃO
O objeto da Sociolinguística é a língua, observada, descrita e analisada em seu
contexto social, isto é, em situações reais de uso. Por isso, o ponto de partida da análise deve ser a comunidade de fala, que se caracteriza não pelo fato de se constituir por
falantes do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam, mediante códigos
linguísticos; contempla também variedade desses códigos, relações dos falantes com
esse código e situações de comunicação, que orientam seu comportamento verbal
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por um mesmo conjunto de regras, constituindo uma norma linguística (CALVET,
2002; MOLLICA; BRAGA, 2003; BAGNO, 2007; HYMES, 1972).
Nessa perspectiva, não temos registros de pesquisa sobre variação/diversidade linguística em Coelho Neto-MA, abordando o modo de falar, o contexto histórico,
cultural e social, o que justifica e releva os resultados desta pesquisa, que foi realizada nessa comunidade, localizada entre as cidades de Afonso Cunha- MA e Miguel
Alves-PI, sendo separada da primeira pelo rio Munim e da segunda pelo rio Parnaíba.
Em suma, nosso objeto de estudo neste trabalho foram as variedades linguísticas, do tipo semântico-lexical. Dito de outra forma, propomo-nos a identificar as palavras e/ou expressões que são utilizadas com sentido diferente do dicionarizado e os
seus contextos de uso. Para Ferreira (2009, p. 39), o campo semântico “[...] se refere aos
empregos de uma palavra segundo os quais ela adquire determinada carga semântica
[...]”, enquanto que o campo léxico seria “[...] o conjunto das palavras agrupadas por
uma língua para designar diferentes aspectos de um objeto ou de uma noção”.
O objetivo geral desta pesquisa foi o de caracterizar as variedades linguísticas
da referida comunidade, particularmente, no que tange aos fenômenos semântico-lexicais, considerando os aspectos sociais, históricos, culturais e as situações de uso
que as condicionaram. Ademais, almejamos alcançar os seguintes objetivos específicos: conhecer e catalogar palavras e expressões que caracterizam o falar coelhonetense, além de possibilitar a elaboração de minidicionário semântico-lexical, o que
representa uma experiência diferenciada para os alunos envolvidos, seja de pesquisa aplicada quanto da prática de produção textual.

podem influenciar na linguagem dos indivíduos. Trabalhamos com uma amostra de
80 falantes, sendo 40 jovens (15 a 19 anos) e 40 adultos (21 a 59 anos). Os mesmos
receberam denominações que mantivessem resguardadas suas identidades.
A coleta dos dados foi realizada, mediante utilização de técnicas, dentre as
quais podemos destacar: observações feitas na comunidade, realização de entrevistas junto a alguns moradores da comunidade, fichas de anotações de campo e gravações em áudio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para análise dos dados selecionamos, a princípio, as palavras e/ou expressões
mais usuais entre os jovens, depois as mais entre os adultos, recorrendo à descrição
dos significados e dos aspectos socioculturais da cidade de Coelho Neto-MA, bem
como expondo o contexto de uso dessas palavras e/ou expressões. Esses dados foram obtidos mediante realização de entrevistas, que contemplava 20 questões, todas
subjetivas, ocasião em que os falantes puderam expor sua opinião sobre diversos
assuntos envolvendo a referida cidade, o que nos viabilizou a produção de minidicionário semântico-lexical, conforme amostra, a seguir:
Variação linguística dos jovens de 15 a 19 anos
1. Tipo assim: quero dizer, por exemplo (contextualizado). 1. Adv. deste ou
desse modo; 2 Conj. Portanto.
2. Tipo/Tipo agora: por exemplo (contextualizado). 1.coisa que se reúne em
si os caracteres distintivos duma classe; 3. Qualquer indivíduo.

METODOLOGIA
Para realização deste trabalho, que se insere no âmbito dos estudos sociolinguísticos e da Lexicologia, pautamo-nos na pesquisa qualitativa, e método etnográfico, por possibilitarem a visualização e, consequentemente, a compreensão dos
fenômenos de variação/diversidade linguística nas situações reais de uso, uma vez
que tais fenômenos não podem ser estudados destituídos dos contextos em que se
realizam. Como enfatiza Bortoni-Ricardo (2008, p. 34) “a pesquisa qualitativa busca entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto”. O método
etnográfico consiste em coletar dados e analisar o comportamento dos indivíduos
em contextos sociais ancorados num tempo e num espaço e, por isso, apresenta-se
como o mais adequado para alcançarmos os objetivos almejados no que diz respeito
ao comportamento linguístico dos moradores de Coelho Neto-MA.
Os sujeitos participantes desta pesquisa são moradores da cidade de Coelho
Neto e atenderam a alguns critérios para compor o perfil dos informantes, conforme
a metodologia da Sociolinguística Variacionista, por percebermos que tais critérios
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3. Nas costas dos outros: aproveitar-se (contextualizado) 1. A parte posterior
do tronco; 2. O reverso; 3. Espalda, encosto.
4. Bandidos...sempre enrolam: se sobressaem, se dão bem (contextualizado). 1.complicar; 2.Gir.lograr, enganar.
5. Bandidos são muito malandros: espertos (contextualizado). 1.Individuo
velhaco e vive de artifícios; 2. Indivíduo vivo, astuto.
6. Dá pro gasto: aproveitável, o que tem proveito (contextualizado). 1. adj. O
que se gastou; 2. Verbo gastar conjugado na 1ª pessoa do singular.
7. Num me vem nenhuma na cabeça: não lembro (contextualizado). 1 Verbo vir.
8. Base de berço: educação, respeito (contextualizado). 1 Tudo que serve de fundamento ou apoio; 2 Parte inferior onde alguma coisa repousa ou se apoia.
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9. Né? Num tem?: Você sabe, não é? Você conhece. Você concorda comigo?
Você sabe. (contextualizado). 1. Verbo ter.

4. Dá um branco: esquecer (contextualizado): 1 A cor do leite, da neve etc.; 2
Sem cor; 3 diz-se dessa cor.

10. Bike: bicicleta (contextualizado).

5. Viatura rondar: fazer fiscalização/ em movimento (contextualizado): 1
Andar em torno ou por perto; 6.v.trans.direto observar ocultamente; manter sob vigilância; espreitar, vigiar; 3 realizar ronda (a); vigiar percorrendo.

11. Botava mais saúde: investia em melhorias na prestação de serviços de
saúde (contextualizado). 1 vestir, calçar, pôr; 2 lançar fora, expelir; 3 Estabelecer, montar.
12. Me botava na prefeitura: conseguia emprego na prefeitura (contextualizado). 1 vestir, calçar, pôr; 2 lançar fora, expelir; 3 Estabelecer, montar.
13. Top de linha: excelente, referência (contextualizado). 1 Fio de fibras de
linho torcidas, de algodão; 2 contorno; 3 regra, norma.
14. Tá top: está excelente (contextualizado).

6. A questão da urbanização/ Resolvia questão da água/ Questão da: problema/falta (contextualizado): 1 Pergunta, interrogação; 2 Assunto problema ou conclusão; 3 p.met. Matéria a examinar; ponto que suscita ou se
presta à discussão; assunto, ponto, tema, tese.
7. E agora a passagem: então? (contextualizado): 1 Ação ou resultado de passar; 2. Lugar por onde se chega a outro; 3.adv. Na época em que estamos,
atualmente.

15. A de agora: a notícia ou fuxico da atualidade (contextualizado). 1. adv.
Neste instante ou hora; 2 atualmente.

8. Ah! Agora aí/Aí pegou/Agora aí tu me pegou: isso não sei (contextualizado). 1 Neste lugar, próximo à ou com a pessoa com que se fala. 1 Fixar(-se),
colar, aderir; 2 Segurar ou agarrar.

16. A questão de que...: isso, problema (contextualizado). 1. Pergunta, interrogação; 2 Tese, assunto; 3.v demanda.

9. Ô sim: com certeza (contextualizado): 1 Ter determinada característica,
especialidade etc.

17. Agora aí/ agora bem aí: isso...não sei. 1.adv. Neste instante ou hora; 2.
Atualmente.

10. Tipo/Tipo assim: por exemplo (contextualizado). 1. coisa que se reúne em
si os caracteres distintivos duma classe; 3.qualquer indivíduo; 4 coisa ou
indivíduo que possui caracteres distintivos de uma classe, um grupo etc.;
símbolo; 5 objeto ou coisa que serve ou se usa para produzir outro igual
ou semelhante; modelo.

18. É o “O”: ruim (atuação da polícia/condições de vida) [contextualizado]. 1.
A 15ª letra do alfabeto; 2. A quarta vogal do alfabeto.
19. Os malas: assaltantes (contextualizado). 1. Saco de couro ou de pano; 2.
Tipo de caixa para transporte de roupas em viagem.
Variação de adulto de mais de 20 anos
Dentre as palavras e/ou expressões mais utilizadas pelos sujeitos considerados adultos, identificamos as seguintes:
1. Com os políticos conversador besta: mentiroso (contextualizado). 1. Adj.
masc. que ou aquele que conversa, que tem prazer em conversar, 2. p.ext.
que ou quem conversa muito.
2. Como eu posso te dizer: deixa eu pensar (contextualizado): 1.v.trans.direto expor através de palavras; exprimir, enunciar; 2 dirigir (palavras, cumprimentos, ou acusações, ofensas etc.) a (alguém).
3. Política devagar: pouco atuante (contextualizado): 1.adv. Lentamente;
suavemente; 2 Sem pressa; 3 sem brusquidão;
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11. Pior do lote: designa pessoa de má índole (contextualizado). 1. substantivo masculino parte de um todo que se reparte. 2.porção de objetos ou
bens (móveis ou imóveis) leiloados de uma única vez; 3. Grupo de objetos,
mercadorias.
12. Num ligam: não se importam (contextualizado). 1. Verbo transitivo direto
e bitransitivo, unir, prender, atar (algo ou alguém) com liame, laço; 2. Verbo transitivo direto e bitransitivo pôr em contato (o que está separado);
reunir, juntar.

CONCLUSÃO
Identificamos variantes linguísticas e fenômenos semânticos no município de
Coelho Neto-MA. Quando os jovens estão em dúvida eles utilizam as expressões “agora aí”, “agora bem aí”, para indicar que não sabem responder, enquanto que os adultos
também utilizam essas expressões, porém, são mais explícitos quanto à falta de en183

tendimento, fazendo uso das seguintes expressões: “Ah! Agora aí”, “Aí pegou/Agora aí
tu me pegou”; em caso de exemplificação, constatamos que tanto os jovens quanto os
adultos recorrem à palavra tipo ou expressão “tipo assim”, que nesse contexto designa:
“por exemplo” e “estou querendo dizer”; quando querem designar algo muito bonito
ou excelente usam a expressão “top” e para designar que está ruim ou que é feia utilizam a “O ô”, “Paia” “Pior do lote”, “Dá pro gasto” e esta pode fazer referência ao que
ainda pode ser aproveitado e a expressão “malas” fazendo alusão quem é assaltante.
Percebemos também a utilização das expressões “Né?” e “Num tem? em vez
de “Não é?” e “Não tem?” com significados: Você sabe, não é? Você conhece. Você
concorda comigo? Você sabe. Importante ressaltar que identificamos a utilização
de “casa de festa” por um jovem, o que geralmente é empregada por outras faixas
etárias, bem como o emprego do verbo ver no sentido de pensar, analisar, refletir,
raciocinar. Ademais, tanto jovens quanto adultos utilizam a palavra “questão” como
sinônimo de problema, situação ou falta de algo: a questão da urbanização/ Resolvia
questão da água.
Destacamos também que a expressão botava é utilizada pelos jovens tanto
com sentido de “investir em algo” como o de “conseguir emprego” e não necessariamente designando vestir, calçar, pôr, lançar fora, expelir, estabelecer, montar. Esclarecemos que esse termo com o sentido de conseguir emprego é bastante frequente
entre os falantes, sobretudo, porque muitos cargos na cidade são preenchidos por
indicação, o que se reflete na língua. O verbo parar com sentido de esperar “para ainda”, o que contrasta com as variantes “péra”, “espera”, “perainda” e o advérbio temporal “agora” com função de comparação.
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RESUMO
O estudo e análise para identificação, caracterização e isolamento de metabólicos secundários elaborados e presentes nos tecidos vegetais é uma necessidade
para fornecer informações para as comunidades que fazem uso de plantas para prevenção e tratamento de doenças e para as organizações produtivas de produtos farmacológicos. A Pluméria rubra (L.) pertence à família das Apocynaceae, e é popularmente utilizada para fins terapêuticos na medicina popular. A família Apocynaceae
agrega valor econômico em espécies que fornecem látex para produção de borracha
e outras que fornecem látex para produção de goma de mascar, e, é também uma
importante fonte de metabólicos secundários como alcaloides. A prospecção foi realizada pelo método de Matos (1997) e foi analisado o extrato alcoólico de todas as
partes da planta. A análise demonstrou a presença de fenóis, taninos flabobênticos,
flavanonas, flavanóis, chalconas e auronas, esteroides livres, e triterpenóide pentaciclos livres. Os compostos fenólicos possuem propriedades capazes de combater
determinados agentes patológicos e podem contribuir para a formação de dados na
elaboração de recursos para combater as doenças.
Palavras-Chave: Plantas Medicinais, Pluméria rubra, Metabólicos Secundários.

INTRODUÇÃO

HYMES, D. Models of the interaction of language and social life. In: GUMPERZ, J. J.;
HYMES, D. Directions in sociolinguistics: the Ethnography of Communication. New
York: Copyright, 1972.

A utilização dos recursos do reino vegetal pelos seres humanos permitiu o seu
sustento e a identificação de plantas com ação tóxica, medicamentosa e nutritivas.
E mediante a grande variedade de espécies vegetais foi necessário a sistematização,
que iniciou com base em características morfológicas externas e com os avanços
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científicos foram incluídos características dos tecidos internos como estudos embriológicos e de metabólicos secundários. E são esses metabólicos que podem fornecer substâncias capazes de combater determinadas patologias, para (POSER E
MENTZ, 2007, P. 81):
os produtos químicos produzidos pelos vegetais podem ser divididos em
dois grandes grupos. Os primeiros, essenciais a todos os seres vivos, sãos
os metabólicos primários ou macromoléculas, como são também denominados. Nesse grupo estão incluídos os lipídeos, proteídeos e glicídios, com
funções vitais bem definidas. [...] – os metabólicos secundários ou micromoléculas – que geralmente apresentam, baixo pelo molecular, marcantes atividades biológicas e, diferentemente daqueles do metabolismo primários,
são encontrados em concentrações relativamente baixas e em determinados grupos de plantas.

O estudo para identificação dessas substâncias tem início com a seleção da
planta, coleta de material vegetal para a confecção da Exsicata e de material para
extratos para serem submetidos à análise. Esse estudo tem como finalidade identificar grupos de metabólicos secundários nos tecidos da Pluméria rubra (L.). Com a
prospecção fotoquímica busca-se detectar a presença dessas substâncias e classe à
qual pertencem, para (MATOS, 1997, p. 25):
a abordagem fotoquímica, além de facilitar a escolha do material a ser estudado, permite ao pesquisador a possibilidade de adaptar as técnicas de
fracionamento de extratos e isolamento e caracterização de substâncias puras, de acordo com a natureza dos constituintes previamente detectados,
facilitando assim o seu isolamento e purificação dos constituintes mais interessantes. [...]. A facilidade com que o principiante adquire conhecimentos relativamente amplo, embora superficial, da química das plantas e das
técnicas de fracionamento mais usuais, age como estímulo motivador da
curiosidade, dando-lhe, provavelmente, o suficiente impulso inicial para o
prosseguimento dos estudos.

No Brasil o uso de plantas medicinais nasceu das raízes da cultura europeia,
africana e indígena e em nossa sociedade ainda utilizamos plantas medicinais sem
o conhecimento necessário de seus princípios ativos, e os possíveis riscos de efeitos
tóxicos para os indivíduos que fazem uso.
A planta em estudo é uma árvore a Pluméria rubra (L.) pertence à família das
Apocynaceae e é originária da América Central, América do Norte e América do Sul.
A espécie Pluméria é popularmente utilizada para fins terapêuticos. O trabalho de
pesquisa teve como objetivo fazer um estudo fotoquímico do extrato alcoólico da
raiz, da seiva, da casca do caule, do caule (lenho), das folhas, das flores e do fruto
para identificar os princípios bioativos produzidos pela planta.
A Pluméria rubra (L.) é uma planta considerada tóxica, porém há relatos na
literatura etnofarmacológica do emprego do látex e da casca no tratamento de algumas enfermidades, e também, de ser usada pela medicina popular, mas as plantas
que produzem substâncias tóxicas podem ser prejudiciais à saúde humana e outras
substâncias por elas produzidas apresentarem terapêutico.
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METODOLOGIA
O estudo foi realizado no IFMA Campus Imperatriz, a coleta do material vegetal para o preparo de mudas, para a elaboração da exsicata e para o preparo de
extratos foi de uma planta do jardim do Campus. No período de setembro de 2015 a
novembro de 2016, foram realizados encontros de estudos e de trabalho em laboratório referentes ao desenvolvimento do projeto. E as coletas de material foram todas
realizadas no período matutino no intervalo de 7:00 às 8:00 horas e depois preparado
para as secagem em local protegido da luz, trituração, preparo dos extrato, análise e
discussão de resultados.
Foram coletados raiz, caule, folhas, flores e frutos da Pluméria rubra (L.) para
o preparo de extrato alcoólico e coletado partes (galhos) para o preparo de mudas.
Todas coletas foram de um exemplar da espécie cultivada no jardim do IFMA Campus Imperatriz. Uma exsicata foi elaborada e enviada para o Herbário Ático Seabra
da UFMA – São Luís Maranhão para a identificação.
O material coletado foi levado para o Laboratório de Química, onde foi efetuado a limpeza. A raiz e o caule foi separado a casca do lenho. O lenho foi dividido
em lascas e colocado em potes de vidro e preparado o extrato alcoólico, as cascas
tanto da raiz como do caule, as folhas e flores foram para o processo de secagem em
local seco e arejado protegido da luz, após a secagem cada um foi triturado, pesado,
e colocado em potes de vidro e 99,8% - PA. – A.C.S da ALPHATEC, os frascos foram
fechados, identificados e colocados em processo de curtimento por trinta dias, duas
vezes por semana foi feito a agitação do conteúdo do frasco.
Concluído o período de curtimento os extratos foram coados, verificado o pH
e o volume e colocados em banho-maria a 60° (sessenta graus celsius) ao reduzir 50%
(cinquenta por cento) foi retirado a metade para análise e o restante retornou para
o banho-maria para secar e ser utilizado nos testes para esteroides e triterpenóide
(Liberman-Burchard) e o teste para saponinas.
O extrato foi submetido à análise fotoquímica para detecção de substâncias da
classe dos metabólicos secundários, verificado através de reações químicas que apresentam mudança de coloração e/ou precipitado e formação de espuma consistente, que
caracteriza a presença de determinadas classes de princípios bioativos (MATOS, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise do Extrato do Caule (lenho) em Toras
Teste para fenóis e taninos: tubo de ensaio 1 (um) A cor verde indica a presença de taninos flabobênicos e uma substância de cor vermelho no início da reação a
presença de fenóis (Fig. 1).
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Fig. 1 - análise do extrato do caule (lenho).

Teste para antocianinas, antocianidinas e flavanóides - o tubo de ensaio 3 e 4

(três e quatro) verifica-se tons de amarelo com uma substância mais densa (Fig. 1),
indicando a presença de flavonas, flavanóis e xantonas.

Testes para leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas - o tubo de ensaio

6 (seis) apresentou coloração amarelo com precipitado, com resultado duvidoso da
presença de taninos catéticos ou flavanosnas (Fig. 1).

Teste para flavanóis, flavanonas, flavananóis e xantonas - a reação química

inicial apresentou cor verde escuro e depois de 24 (vinte e quatro) horas um líquido
amarelo claro com pouquíssimo pigmento vermelho (Fig. 1).

Teste para esteroide e triterpernóides (Lieberman-Burchard) - apresentou

duas fases líquidas de cor verde e uma mais densa e em menor quantidade de cor
vermelho, indicando tanto a presença de esteroides livres como de triterpenóides
pentaciclos livres.

Análise do Extrato da Casca do Caule (tronco)
Teste para fenóis e taninos - tubo de ensaio 1 (um) no início da reação o siste-

ma apresentou uma cor escura, mas ao término verifica-se uma solução verde escuro e com precipitado escuro, indicando a presença de taninos flabobênticos.

Teste para antocianinas, antocianidinas e flavanóides – houve reação no tubo

de ensaio 3 e 4 (três e quatro) coloração vermelho escuro e com turbidez, indicando
a presença de chalconas e auronas (Fig. 2).
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Fig. 2 - Análise do extrato da casca do caule (tronco).

Testes para leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas - tubos de ensaio 5 e
6 (cinco e seis) no tubo de ensaio cinco verifica-se uma leve coloração amarela com
pigmentos vermelho que indica a presença de catequinas e no tubo de ensaio seis
coloração vermelho escuro com precipitado, indicando a presença de chalconas e
auronas (Fig. 2).
Teste para flavanóis, flavanonas, flavananóis e xantonas - no tubo de ensaio 7
(sete) ao término da reação verificamos a coloração amarelo com precipitado avermelhado indicando a presença de flavanóis, flavanonas, e/ou xantonas (Fig. 2).
Teste para esteróides e triterpenóides (Lieberman-Burchard) - apresentou
duas fases líquidas verde e vermelho, indicando tanto a presença de esteroides livres
como de triterpenóides pentaciclos livres.
O resultado das análises demonstrou a presença de diversas substâncias do
grupo dos metabólicos secundários nos tecidos vegetais da Pluméria rubra (L.). Os
taninos flabobênticos ou condensados “apresentam um padrão de distribuição mais
vasto do que os demais, sendo encontrado em diversas famílias de angiospermas
como Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Moraceae, Mimosaceae, entre outra” (SIMÕES; et al, 2002, p. 154).
Os taninos condensados foram encontrados em todos os tecidos da Pluméria
rubra (L.) analisados e são substâncias utilizadas pelo homem desde a antiguidade
para fazer o curtimento de couro, mas a pesquisa analítica moderna vem demonstrando essas substâncias têm potencialidade para diversas aplicabilidades e em diversas atividades produtivas, seja farmacológico, e para Santos e Melo (2007, p. 633):
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Estudo fitoquímico e nutricional do cucumis
anguria (l.): Maxixe

CONCLUSÃO
A análise do extrato alcoólico da raiz, caule (lenho), da casca e das folhas e flores da Pluméria rubra (L.) demostrou a presença dos seguintes metabólicos secundários: taninos flabobênticos, fenóis, chalconas, auronas, flavanonóis, flavanonas e
triterpenóides pentacíclicos livres. Esses princípios bioativos possuem propriedades
medicinais, os quais em trabalhos posteriores de isolamento e purificação de substâncias naturais podem permitir o desenvolvimento de um produto, mas ainda não
foi realizado os testes para verificar a presença de alcaloide, substâncias que podem
apresentar propriedades tóxicas e o desenvolvimento.
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RESUMO
O Cucumis Anguria (L.): maxixe é da família das Cucurbitaceae, uma hortaliça rasteira ou trepadeira anual de clima quente, seus frutos são comestíveis, sendo
uma importante fonte nutricional. A planta em estudo possui um alto potencial para
utilização, o preço é acessível, é de fácil cultivo e adapta-se facilmente ao ambiente. Este trabalho de pesquisa teve como objetivo identificar os princípios bioativos
presentes na planta e no fruto e elaborar pratos mais atrativos a fim de inserir a hortaliça na alimentação de crianças e adolescentes, já que o brasileiro em geral ainda
consome frutas e verduras em uma quantidade inferior a recomendada pela OMS
(Organização Mundial da Saúde). A hortaliça para o desenvolvimento da pesquisa foi
cultivada no IFMA Campus Imperatriz e o preparo de extratos alcóolicos e as análise
foram realizadas no Laboratório de Química desta Instituição. Os resultados foram
obtidos a partir de estudos bibliográficos, coleta de material, preparação de extratos alcoólico e análise pelo método de Matos (1997). Foi feito a Exsicata e enviada
para o Herbário Ático Seabra da UFMA em São Luís (MA). Foi diversificado preparo
de receitas (pratos) como salgados, pizza, refogado e salada Com. O resultado da
prospecção demonstrou a presença dos seguintes metabólitos secundários: Fenóis,
Flavonas, Flavonóis e Xantonas, Catequinas, Flavanonas, Flavanonóis, Esteróide e
Triterpenóides (Liberman-Buchard) e Saponinas. Esses metabolitos desempenham
diferentes atividades benéficas no organismo. Surgindo, portanto, a necessidade de
se estimular o consumo familiar do maxixe.
Palavras–chave: metabólitos secundários; hortaliças; alimentação.

INTRODUÇÃO
O Cucumis Anguria (L.): maxixe é da família das Curcubitaceae, é uma hortaliça rasteira ou trepadeira anual e de clima quente, seus frutos são comestíveis, é rica
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em zinco e fonte de cálcio, fósforo, ferro, magnésio, vitamina C, e do complexo B. Há
tempos, diversas pessoas utilizam o maxixe no combate de doenças como Diabetes, Pressão alta, na prevenção de problemas na próstata, na diminuição de colesterol, cicatrização de ferimentos internos e externos e para eliminar manchas brancas
nas unhas, no entanto, não há conhecimento de estudos para sobre seu processo
metabólico, ou seus benefícios. Sua maior produção é nas regiões Norte, Nordeste
e Sudeste, é muito apreciada na culinária do norte de Minas Gerais, nos estados do
nordeste, no Rio de Janeiro e São Paulo, e Pará (RESENDE, 1999, p. 1):
trata-se de uma planta, cujos frutos são utilizados na alimentação humana,
sendo consumidos cru, em saladas, cozidos ou na forma de picles. É alimento basicamente energético, sendo uma fonte valiosa de vitaminas e sais minerais, e quando
consumidos in natura, na forma de saladas, substitui com vantagens o pepino, por
ser menos indigesto. O maxixe mostra-se, também, como uma hortaliça de grande
potencialidade como alternativa ao pepino para consumo em conservas.
Sabe-se que as hortaliças, além de ricas em vitaminas, minerais e fibras, também possuem compostos bioativos que protegem contra doenças como diabetes,
alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares. Além disso, devido seu baixo teor
energético, o seu consumo atua na prevenção e controle da obesidade e, atua indiretamente na prevenção de doenças degenerativas não transmissíveis.
O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam a ingestão diária de três porções de hortaliça por dia. O brasileiro, não consome nem
metade do valor recomendado. Em crianças, além das carências nutricionais, o baixo consumo de hortaliças, e consequentemente vitaminas e minerais, podem fragilizar seu organismo tornando-o mais suscetível a doenças. É importante diversificar o
seu consumo, alternando hortaliças diferentes em cada refeição, já que a ingestão de
somente um tipo, não é suficiente para proporcionar todos os nutrientes necessários
para a boa manutenção da saúde. Cada alimento possui uma função diferenciada no
organismo, portanto o consumo balanceado é essencial.
O maxixe é uma riquíssima fonte nutricional, porém as informações e pesquisas sobre a hortaliça são escassas. O limitado conhecimento a respeito das propriedades nutricionais do maxixe foi um dos fatores que motivaram a realização deste
projeto. Para (PEREIRA; et al, p. 48): “[...], pode-se inferir que o maxixe possui quantidades consideráveis de compostos fenólicos totais e esses constituintes são capazes
de degradarem radicais livres, portanto devendo ser estimulado o seu consumo pela
população brasileira”.
O limitado conhecimento a respeito das propriedades nutricionais do maxixe
foi um dos fatores que motivaram a realização deste projeto, cujo principal objetivo
é incentivar o consumo das hortaliças, especialmente o maxixe, que é pouco consumido principalmente entre jovens e crianças precisa ter seu consumo estimulado.
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METODOLOGIA
A primeira etapa da pesquisa foi realizada por meio de estudos bibliográficos,
cultivo da planta Cucumis anguria (L.): maxixe para realização de estudo etnobotânico (Fig. 1), preparação de extratos hidroalcoólicos e análise fotoquímica realizada
no Laboratório de Química do IFMA Campus de Imperatriz para obter informações
comprobatórias de substâncias bioativas da classe de metabólicos secundários. Na
segunda etapa da pesquisa foi elaborado as receitas (pratos).
O plantio e tratos com a cultura (Fig. 1) ocorreu em maio de 2015 e a primeira
coleta de material ocorreu no dia 27 (vinte e sete) de Julho de 2015, ambos foram realizados no IFMA/Campus Imperatriz. Na coleta, houve a separação de partes danificadas, em seguida, a planta foi lavada com água corrente (de torneira) e com água destilada os caules e folhas foram postos para secar em local seco e arejado protegido da
luz, os frutos foram triturados em liquidificador e adicionado álcool etílico e colocado
para curtir. Foi feito várias coletas, prensagem e secagem de todas as partes da planta para confecção da Exsicata (Fig. 2). A Exsicata foi elaborada em dois volumes, um
exemplar foi enviado para o Herbário Ático Seabra da UFMA em São Luís Maranhão.
Fig. 1 - cultura de maxixe para pesquisa.

Fig. 2 - Exsicata

O outro material após a secagem em temperatura ambiente foi triturado, pesado, transferido para potes de vidro, adicionado álcool etílico e colocado em processo
de curtição por 30 (tinta) dias. Após a curtição foi coado e colocado em banho-maria
a 60°C (sessenta graus Celcius), para redução de 50% do seu volume total, ao atingir
esse volume o extrato foi dividido em duas partes uma retornou para o banho-maria
para secagem e a outra metade foi para a realização dos testes de fenóis e taninos;
testes para antocianinas, antocianidinas e flavonoides; testes para leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas; testes para flavonóis, flavanonas, flavananóis e xantonas; testes para esteroides e triterpenóides (Liberman-Buchard).
Para a realização das análises foram separados 8 (oito) tubos de ensaio, numerados
de 0 a 7, em cada tubo foram colocados 4 mL do extrato. O tubo de ensaio (0) foi reservado
para teste comparativo. Para estes testes foi utilizada a metodologia de Matos (1997).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de pesquisa bibliográfica e testes em laboratório verificamos que o
Cucumis Anguria L.(maxixe), possui metábolitos secundários, aos quais destacam-se: Fenóis, Flavonas, Flavonóis e Xantonas, Flavanonas, Flavananóis, Esteróide e Triterpenóides (Liberman-Buchard) e Saponinas. Os resultados indicam que a hortaliça
boa opção para o cardápio das famílias, pois traz benefícios nutricionais e para fins
medicamentosos. A planta em estudo possui um alto potencial para utilização, pois
é de fácil cultivo e adapta-se facilmente ao ambiente podendo ainda ser encontrada
em supermercados/feiras populares por um preço acessível.
Fig. 3 - Análise do extrato alcoólico do maxixe verde.

no vapor, água fervente anteriormente, e só após o seu cozimento foi cortado. Foram
postos na pizza presunto e queijo e em seguida o maxixe. Vale ressaltar que podem
ser substituídos por frango. Pode-se optar por adicionar mais verduras ou orégano.

CONCLUSÕES
Os resultados demonstraram que o maxixe, além de rico no âmbito nutricional, também possui diversos compostos secundários que podem contribuir na prevenção de doenças, trazendo benefícios a baixo custo para a população. Portanto,
seu consumo deve ser estimulado, pratos populares e bastante saborosos como pizza e salgados, os quais a criançada degusta com muito prazer e pode ser inserido
na merenda escolar. Conclui-se que a ingestão de hortaliças, no geral, deve ser estimulada, pois além de fornecer nutrientes, auxiliam no desenvolvimento saudável do
organismo humano.
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Para atrair crianças e adolescentes a consumirem maxixe nas refeições foi trabalhado pratos mais atrativos com pizza e salgados, considerando que esses pratos
são bastante apreciados por crianças e adolescentes.
Pastel com maxixe:
Para sua realização pode-se comprar a massa de pastel tradicional pronta, ou a
fazer. Para o recheio foram utilizadas presunto e queijo, e o maxixe, que podem ser colocados a gosto. O pastel pode ser assado ou frito, porém o mais recomendável é assado.
Fig. 4 - Salgado com maxixe.

Fig. 5 - pizza com maxixe.
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Pizza com maxixe: A massa de pizza tradicional foi posto molho de tomate
próprio para pizza, que pode ser substituído, por azeite de oliva. O maxixe foi cozido
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RESUMO
A questão central que move essa pesquisa é: como ocorre o ensino de matemática nas salas multisseriadas do ensino fundamental, na Escola Municipal Sumaré
da zona rural na cidade de Imperatriz do Maranhão? A presente pesquisa objetivou
investigar as práticas de ensino dos professores que ministram aulas de Matemática
nas salas multisseriadas na Escola Municipal de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental, assim como as concepções que os alunos e professores têm dessas práticas e
suas implicações no processo ensino-aprendizagem. A pesquisa seguiu a abordagem qualitativa do tipo descritiva. Os informantes foram alunos e professores de
uma das séries multisseriadas. As etapas descritas no cronograma foram seguidas
e adequadas à nova situação que surgiu devido a mudanças no tempo da pesquisa,
que produziu uma alteração no desenvolvimento do levantamento bibliográfica, da
revisão de literatura e das demais etapas do processo de investigação evidenciado
nesta pesquisa. Com a reformulação parcial do cronograma que norteia o desenvolvimento das atividades do projeto não houve alteração no eixo central da pesquisa, obtendo os resultados bibliográficos que contemplaram os objetivos iniciais
da pesquisa. Por meio da revisão de literatura do conteúdo da pesquisa, foi obtido
um aporte teórico de fundamental importância para a continuidade da pesquisa.
As informações obtidas delinearam uma perspectiva sistêmica de informação com
relação ao ensino de matemática nos anos iniciais em salas multisseriadas na educação do campo. Durante o levantamento bibliográfico foi notado que o ensino de
Matemática em classes multisseriadas apresenta entraves quanto à estrutura física,
quanto ao suporte financeiro e tecnológico, bem como uma relativa despreocupação
por parte das pesquisas educacionais quanto à investigação deste modelo educativo
de predominância rural. As fontes bibliográficas indicaram uma predominância das
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classes multisseriadas nas regiões Norte, Nordeste e Sul, apesar de que o interesse
investigativo desta condição centra-se na região Sudeste; notou-se uma análise mais
técnica e estrutural do que uma intimamente pedagógica.
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem em Matemática; Práticas Pedagógicas; Salas Multisseriadas.

INTRODUÇÃO
A maioria dos professores enfrentam diversos problemas com os alunos dos
anos iniciais do ensino fundamental, consequentemente as deficiências no ensino
de Matemática e a falta de interesse que os mesmos apresentam é um fato que preocupa os professores responsáveis por estas turmas.
A partir da experiência relatada por muitos professores e pesquisadores sobre as turmas multisseriadas, surgiu à preocupação de contribuir com o propósito
de vencer os problemas enfrentados em sala de aula pelos professores, visando estimular a formação de indivíduos críticos e responsavelmente transformadores da
realidade, ou seja, do seu cotidiano. Sobre isto:

lhoria (BUARQUE, 1994). Consequentemente muitos professores enfrentam diversos
problemas com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. As fragilidades e
a falta de motivação que os mesmos apresentam são preocupantes aos responsáveis
por estas turmas.
No que diz respeito à matemática, enquanto disciplina escolar é permeada
por uma série de crenças que influenciam, de maneira considerável, o ensino por
parte do professor e a aprendizagem por parte dos alunos. Parece haver um consenso tácito de que é uma das áreas mais difíceis do currículo da educação básica.
Conforme Nacarato, Mengali & Passos (2009), vários estudiosos têm apontado que
professores são influenciados por modelos de docentes que conviveram desde os
anos iniciais e que a sua formação profissional já estava sendo desenvolvida desde
então. Para Curi (2009) historicamente, não se deu a atenção necessária à construção
dos conhecimentos matemáticos para ensinar, e sim a maneira mecânica de repetir
sempre da mesma forma o ensino.

sabe-se que o processo de ensino em matemática vem sendo questionado
ao longo do tempo. Os diversos problemas que as escolas enfrentam com
a falta de interesse dos discentes em relação a disciplina de matemática é
preocupante, principalmente em escolas que trabalham no sistema multisseriado, onde geralmente são encontradas nas zonas rurais dos municípios
(CUIABANO et al, 2013, p. 5).

Os professores que atuam nos anos iniciais possuem demandas diferenciadas, uma vez que precisam trabalhar com todas as áreas do conhecimento, sendo
necessário que saibam os conteúdos para poder ensiná-los. O desafio para a formação inicial do professor deste segmento de ensino está em criar contextos para
a apropriação dos fundamentos da matemática de forma integrada às questões pedagógicas (NACARATO, MENGALI; PASSOS, 2009). Quanto à formação continuada,
esta se centra na superação de propostas de cursos, pautados apenas em sugestões
de novas abordagens para a sala de aula, que em nada têm contribuído para a formação profissional docente.

Com base nas pesquisas realizadas e na literatura, vê-se a complexidade de
trabalhar com alunos de vários níveis simultaneamente e ter criatividade para deixar os estudantes envolvidos nas atividades em grupo não é tarefa fácil, pois requer
habilidade, competência e planejamento por parte dos professores. É a partir dessa realidade, que se intencionou investigar as práticas de ensino dos professores de
Matemática do ensino fundamental da Escola Municipal Sumaré, assim como as
concepções que os alunos e professores têm dessas práticas e suas implicações no
processo ensino-aprendizagem.

Há de se pensar em uma formação que viabilize a compreensão dos conceitos teóricos articulados aos metodológicos. Isto implica a necessidade da contribuição de pesquisas, uma vez que diversas questões relacionadas a esta possível articulação merecem análises aprimoradas. A educação básica é à base da aprendizagem
futura de todos os homens. “É o cimento sobre a qual as sociedades, de acordo com
suas oportunidades e recursos, desenvolvem futuras oportunidades de aprendizagem. Nela o aluno desenvolve habilidade, fomenta valores e atitudes e adquire conhecimentos fundamentais e essenciais para a vida” (BRASIL, 2004, p. 41).

A pesquisa aqui desenvolvida mostrou-se de efetivo valor social e acadêmica, uma vez que, conhecendo a realidade das turmas e tendo consciência da missão
de atender as necessidades específicas de cada série, entende-se a dificuldade deste
modelo de ensino que acolhe várias séries em uma única turma.

Nessa perspectiva, é preciso assegurar que os conceitos e procedimentos
matemáticos estudados na escola estejam em sintonia com o conhecimento aceito
como válido pela Matemática. Não se pode esquecer de que a noção de tempo histórico se desenvolve muito lentamente nas crianças. Assim, o emprego da história da
Matemática nos primeiros anos da escolaridade deve se resumir a noções bem simples, sem tentar localizar os acontecimentos em uma linha do tempo. Com relação a
isto Freire (2007, p. 14) relata que:

Comumente as salas multisseriadas são rotuladas como atrasadas e de baixa
qualidade, por se tratar de turmas compostas por várias séries, orientadas por um
único professor. São consideradas de estruturas precárias, por isso, muitos as caracterizam como geradora de um ensino de segunda categoria e sem alternativa de me198

a historicidade do conhecimento, a sua natureza de processo em permanente devir. Significa reconhecer o conhecimento como a produção social
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que resulta da ação e reflexão, a curiosidade em constante movimento de
procura. Métodos sem os quais a curiosidade, tornada epistemológica não
ganharia eficácia.

Conduzindo a noção de historicidade generalizada para o conhecimento histórico da matemática em específico, não pode ser realizado de forma abrupta e acrítica, deve-se considerar a perspectiva de que o conhecimento é uma produção social
e, portanto, sua dissimilação, transmissão e a utilização têm de servir as necessidades
e os interesses sociais, que, em âmbito educacional, regular ou multisseriado contém
em si a predominância de adequação quanto ao contexto educativo vivenciado.
Em outras palavras, o conhecimento histórico seja de qualquer campo científico, não pode jamais desconsiderar os aspectos regionais, culturais, políticos, econômicos, psicológicos e etários em que está inserido. Adjacente a isto, a complexidade do ensino multidisciplinar evidenciado nas classes multisseriadas, impulsionam
além da necessidade de considerar os múltiplos aspectos do desenvolvimento cognitivo, a possibilidade de transmitir os conhecimentos históricos de acordo com a
curiosidade estudantil e com metodologias de ensino que se adequem à situação
multisseriada em que existe uma diversidade etária, cognitiva, étnica e cultural marcada por traços sociais de cunho rural ou até mesmo urbano. Nesta perspectiva:
a educação é um fenômeno cultural. Não somente os conhecimentos, experiências, usos, crenças, valores, etc. a transmitir ao indivíduo, mas também
os métodos utilizados pela totalidade social para exercer sua ação educativa
são parte do fundo cultural da comunidade e dependem do grau de seu desenvolvimento (PINTO, 2010, p. 33).

Portanto, sobre a ótica de vislumbre da educação em seu aspecto inerente as
classes multisseriadas, é válido salientar que estas agregam em um mesmo espaço
físico turmas com níveis diferentes de escolaridade, com faixas etárias distintas, experiências de vida e cultura disjuntas, aspectos étnicos e cognitivos diversos e com
aspecto unidocente e multidisciplinar, o que exige uma organização pedagógica
educativa com desenvolvimento de metodologias de ensino multiculturais.

seriadas. A pesquisa documental proporcionou o acesso a uma maior quantidade
de informações visto que a mesma trabalha com fontes no sentido amplo, ou seja,
não só de documentos impressos, como também de outros tipos de documentos,
tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. A partir destes documentos foi dado início à investigação e análise da problemática pesquisada. Dando
sequência na pesquisa, foi feito uso da pesquisa de campo que proporcionou a obtenção dos dados referentes ao objeto de pesquisa, possibilitando uma melhor visão
do tema abordado no presente trabalho de investigação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a finalidade de confrontar os dados observados com as informações cedidas pelos próprios sujeitos participantes da observação, foi produzido um questionário, o qual foi aplicado à professora e à 20 alunos da turma investigada, como
delimitado na metologia.
Inicialemente, responderam quanto a sua faixa etária e ao gênero (Tabela 1),
sendo que 60% da turma é do sexo masculino e 40% do sexo feminino, quanto à faixa
etária, a dos meninos concentrou-se entre os 13 e 15 anos enquanto que a das meninas revelou-se mais heterogênea, abarcando idades de 12 a 19 anos.
Tabela 1 – Número de alunos por sexo e faixa etária:
FAIXA ETÁRIA
10-12
13-15
16-18
19-21
TOTAL

FEMININO
1
2
3
2
8

GÊNERO

Fonte: pesquisa de campo

METODOLOGIA
A proposta metodológica é do tipo pesquisa exploratória, foi utilizada no levantamento de informações sobre as classes multisseriadas e, em específico, o ensino de matemática, tendo como foco identificar os principais desafios encontrados
pelos educadores no que diz respeito a esta modalidade, mapeando as condições de
manifestação de tal objeto. A pesquisa bibliográfica subsidiou a execução do projeto
a partir dos registros disponíveis acerca do tema pesquisado, oriundos de pesquisas
anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Esta pesquisa
se mostrou de grande importância partindo do princípio de que por meio dela foi
possível um melhor aprofundamento nos estudos decorrentes das classes multis200

MASCULINO
0
11
1
0
12

Quando indagados sobre a importância da disciplina de Matemática, os alunos foram unânimes em afirmar que esta é de fundamental relevância para sua vida
educativa e cotidiana. Em suas palavras:
Aluno A: A matemática é importante porque onde você vai precisa da matemática, em um comércio, por exemplo, o troco de alguma mercadoria, no
trânsito os quilômetros percorridos, etc. Aluno B: A matemática é importante
porque pode ser uma pessoa de bom nível, por exemplo, ter um futuro brilhante na vida, etc. Aluno C: Porque a matemática está em tudo e você precisa
dela para descrever tudo de hoje em dia. Aluno D: Para melhorar o aprendizado. Aluno E: Porque a disciplina é bem enrolada e muito importante e
podemos fazer um monte de cálculo.
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Diversas outras respostas foram dadas, entretanto, estas sintetizam as ideias
gerais apresentadas. No que se refere à possibilidade de melhorar a aula de matemática, isto é, torná-la mais interessante, construtiva, apreensível e significativa; os
alunos, de modo geral, apresentaram duas vertentes de melhora: um comportamento mais adequado por parte deles e uma mudança no modo de aula da professora.
Sobre os seus próprios argumentos, para uma melhora na qualidade na aula de matemática, apontou-se:
Aluno A: O professor(a) poderia relaxar mais nas atividades. Aluno B: Com
divertimento, como colocar parte de gibis nos livros que falam de dividir somar e subtrair. Aluno C: Você tem que prestar atenção e olhar como é a questão e quando você responder a questão. Aluno D: Os professores maneirassem
mais e os alunos prestassem atenção. Aluno E: Prestando atenção nas aulas
trocando ideias sobre a aula, etc.

Quando questionados sobre a utilização dos conhecimentos da Matemática
no seu dia-a-dia, os mesmos, em sua totalidade, responderam que utilizam o que
aprendem em Matemática nas suas atividades cotidianas. Seguindo suas próprias
elucubrações, argumentaram:
Aluno A: Para fazer as tarefas da escola, para contar dinheiro, para saber que
horas é para ir para a escola. Aluno B: Quando eu vou comprar eu uso Matemática. Aluno C: Eu faço a Matemática quando eu vou beber água. Aluno
D: Ao lavar a louça para saber o tanto de tempo que vou gastar, o tempo que
eu gasto indo para a escola, a quantidade de coisas a fazer, o tanto de comida
para fazer. Aluno E: Fazendo cálculo contando os números e etc.

A fim de compreender qual área do conhecimento os alunos mais se interessam, e consequentemente mais estudam, eles foram indagados sobre quais disciplinas eles mais estudam em casa. No intuito de sintetizar suas respostas, as disciplinas
foram agrupadas nas áreas do conhecimento científico, e suas respostas são dadas
pelo índice de aparição nas repostas dos alunos, estando agrupadas no seguinte gráfico (Gráfico 1):
Gráfico 1 – Hábitos de estudo discente por área de conhecimento:

Além do questionário aplicado aos alunos, houve o questionário aplicado à professora, a mesma é do sexo feminino, tem mais de 45 anos, possui formação em Licenciatura em Pegagogia e em Matemática, com 28 anos de atuação na área do magistério.
Nesta perspectiva, quando questionada sobre a existência de desafios em relação à sua atuação como educadora de classe multisseriada a mesma respondeu que
se trata de uma tarefa muito desafiante. Segundo ela:
Trabalhar com alunos especiais em salas multisseriadas sendo as aulas diferenciadas por ano e série é desafiador.

Com relação a concepção docente sobre o ensino de Matemática nas classes
multisseriadas, a professora investigada disse:
É desafiadora tanto para professores quanto para alunos.

Relativo ao uso de metodologias diferenciadas de forma a melhorar o processo de ensino e aprendizagem com relação à disciplina de Matemática, a professora
em questão salientou:
Sim, uso jogos matemáticos como bingo, trilha maluca, jogo da velha e outros.

No que se refere ao recebimento de algum tipo de apoio pedagógico por parte da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Imperatriz, a professora apontou o
desconhecimento de qualquer tipo de incentivo ou apoio, seja pedagógico ou didático.

CONCLUSÃO
Apesar das classes multisseriadas atenderem as peculiaridades da educação
rural tais como: dificuldade de transporte; baixo índice de alunos e professores; ausência de recursos financeiros, didáticos e humanos; nota-se, sutilmente, a necessidade de ampliação das políticas de incentivo, organização e estruturação desta modalidade educativa.
Além do mais, o ensino multisseriado não sanou a discrepância quanto à
aprendizagem de Matemática em meio à multisseriação e nem a diferença de escolaridade entre meio Urbano e Rural. E uma problemática que precisa ser estudada mais
assiduamente, é a educação de jovens e adultos multisseriada que também apresenta uma infinidade de barreiras quanto ao processo de ensino e aprendizagem.
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RESUMO
A pesquisa trata da utilização residencial do sistema fotovoltaico conectado
à rede de distribuição de energia elétrica, este sistema permite que a demanda de
energia elétrica do usuário seja atendida totalmente ou parcialmente, dependerá do
consumo do usuário, da potência instalada do sistema e de fatores climáticos. Este
sistema converte a energia solar em energia elétrica, esta energia é injetada na rede
de distribuição da concessionária, então é feito um balanço da energia gerada pelo
sistema e o que é consumido pelo usuário. As principais ferramentas que utilizamos
neste projeto foram a pesquisa e a leitura de livros, artigos e de sites, que abordam
o assunto em estudo. Esta pesquisa nos possibilitou um melhor entendimento de
tal sistema, seu funcionamento e seus equipamentos. A utilização da energia solar
é bastante atrativa, por ser uma fonte energética renovável e com baixo nível de poluição ambiental. Outros pontos positivos da utilização deste sistema de geração
são o baixo custo de manutenção desse sistema, a redução de sobrecarga na rede da
concessionária, diminuição das perdas na distribuição da energia, devido à fonte de
geração estar bastante próximo ao consumidor desta energia. Uma possível desvantagem é o alto custo inicial para a implantação do sistema fotovoltaico, este custo é
devido à aquisição dos equipamentos e a instalação do sistema, porém esse custo é
revertido ao longo do tempo.
Palavras-chaves: Energia solar; sistema fotovoltaico; geração de energia.

INTRODUÇÃO
O Sol constitui-se como a principal fonte energética da Terra, sua energia irradiada é responsável pela manutenção da vida, esta energia é considerável inesgotável e pode ser utilizada para vários fins. Um deles é sua utilização para a geração de
energia elétrica, o método mais comum para esta geração é a utilização de painéis
solares, estes painéis, são constituídos de materiais semicondutores, em sua maioria de Silício. Este material é abundante na natureza, contudo para ser aplicado nos
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painéis passam por um processo rigoroso de purificação, o que acarreta um elevado
custo de produção, encarecendo o seu custo.
Contudo ao longo dos anos este custo de produção vem apresentando uma
redução gradativa, tornando essa forma de geração de energia elétrica, cada vez mais
atrativa do ponto de vista econômico. Esta geração pode ser de várias formas, destes
grandes centrais geradoras, com um grande número de painéis solares ou até mesmo em pequenos centrais com até mesmo um único painel.
“O sol irradia de forma bastante constante. A intensidade dessa irradiação no
nível da atmosfera é cerca de 1.367 kW/m² valor também conhecido como constante solar. Uma parte dessa irradiação é refletida pela atmosfera; outra, absorvida por
ela em forma de calor, e uma terceira parte atinge a superfície terrestre ” (DIENSTMANN, 2009, p. 15).
Atualmente, a energia solar é vista como uma das soluções mais viáveis na substituição gradual das fontes de energia não-renováveis por renováveis, estas possuem
inúmeras vantagens, elas são consideradas inesgotáveis, além disso, elas poluem bem
menos que as outras, que lançam à atmosfera enormes quantidades de poluentes.
O sistema fotovoltaico utiliza essa energia como fonte primária para geração
de energia elétrica.
Existem basicamente três tipos de sistema de geração fotovoltaica, o sistema isolado, sistema hídrico e o sistema conectado à rede. No sistema isolado toda a
energia gerada pelos painéis solares é armazenada, geralmente este armazenamento é feito em baterias, neste sistema não há conexão com a rede de distribuição de
energia, este sistema pode ser utilizado em locais remotos que não possuem rede de
destruição. O sistema híbrido é aquele em que além da energia solar outras fontes
são utilizadas, como a eólica, e esse sistema também não possui conexão com a rede.
O sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição, alvo desta pesquisa,
utiliza um grande número de painéis solares, este número depende da necessidade
energética do usuário. Ele geralmente não possui um sistema de armazenamento de
energia, pois toda energia gerada é injetada na rede, esta injeção é feita por meios de
equipamentos chamados de inversores, o inversor funciona convertendo a tensão
e a corrente elétrica, que recebe dos painéis solares em corrente alternada, que é a
utilizada na rede.
Esta pesquisa tem o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação de um
sistema sustentável e eficiente que atenda a demanda parcial ou total de energia elétrica de uma residência localizada na cidade de Imperatriz – Ma. Estudar as especificações dos equipamentos que compõe o sistema fotovoltaico conectado à rede
de distribuição. Avaliar os impactos econômicos e ambientais da implantação do
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sistema e as mudanças nas instalações elétricas residenciais para a implantação do
sistema fotovoltaico conectado à rede.

METODOLOGIA
No início do desenvolvimento da pesquisa algumas técnicas foram aplicadas
com o intuito de executar as etapas propostas, dentre elas, a pesquisa bibliográfica.
Esta pesquisa nos possibilitou o entendimento da concepção do sistema fotovoltaico, além de comprovar uma série de vantagens da utilização desse sistema. Todo esse
embasamento teórico foi importante para uma melhor noção das próximas etapas
realizadas no desenvolvimento da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos se mostram satisfatórios quanto às metas estabelecidas
no projeto de pesquisa. A coleta e a análise dos dados nos possibilitaram uma ideia
de como o sistema funciona e como são os equipamentos que o compõe. A figura
abaixo mostra uma representação básica do sistema.

Figura 1. Sistema Fotovoltaico Conectado à rede, disponível em: <www.blue-sol.com>.

O sistema fotovoltaico conectado à rede utilizado em aplicação residencial é
constituído basicamente de unidades de geração, os painéis solares, e o inversor Grid
Tie, e um medidor bidirecional. O medidor bidirecional é um equipamento capaz de
medir a energia consumida e gerada na residência.
O painel solar é um conjunto de células fotovoltaicas, estas células convertem
a energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. A tensão elétrica
gerada no painel é contínua e para ser utilizada pelo usuário precisa ser convertida
em tensão alternada, esta conversão é feita por meio de equipamentos chamados de
inversores de frequência. O inversor de frequência utilizado neste sistema em estudo
é o inversor Grid Tie.
O inversor Grid Tie é um equipamento que permite o sistema fotovoltaico se
interliga com a rede da concessionária. Sendo assim, o excedente de energia produ207

zida pelo sistema é injetado na rede. O inversor funciona convertendo a tensão e a
corrente elétrica, que recebe dos painéis solares em corrente alternada.
A principal diferença entre um inversor padrão e um inversor Grid-Tie é que
este último é capaz de se interliga com a rede da concessionária, devido a sua capacidade de sincronizar sua frequência de 60 Hz e sua tensão de saída com a rede que
se deseja conectar. Estes inversores também são capazes de se desconectar da rede
da concessionária quando esta não está fornecendo energia.
Embora este sistema possua um elevado investimento inicial, após a sua instalação a usuário deverá pagar para a concessionária apenas a tarifa de distribuição
de energia, e dependendo da diferença entre a energia gerada e a consumida pode
pagar ou receber da concessionária o excedente. Além disso, o sistema necessita de
pouca manutenção, o que reduzir os custos.
Além do benefício econômico a aplicação do sistema possui outros benefícios,
não apenas para o usuário mais também a toda a sociedade e ao meio ambiente, em
virtude de utilizar o Sol como fonte de energia primária de energia, reduzindo os
impactos ambientais. Também podemos destacar benefícios para o próprio sistema
elétrico, como por exemplo, a energia é gerada cuja à carga, diminuindo as perdas no
sistema de distribuição e evita a sobrecarga deste.
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CONCLUSÃO
Esta pesquisa nos possibilitou uma análise do sistema fotovoltaico conectado
à rede de distribuição, foi discutido os custos e benefícios deste, os resultados mostraram sua viabilidade econômica e energética. Além disso, ele pode ser aplicado em
qualquer residência, em virtude de já possui regulamentação. A principal dificuldade
é apenas o alto custo inicial para sua implantação, no entanto, após isso o gasto com
energia elétrica na residência cai bastante.
Para a implantação deste sistema é necessário levarmos em consideração inúmeros fatores, tais como: se quero gerar totalmente ou parcialmente toda a energia
elétrica consumida na residência, fatores geográficos, como insolação, além dos custos da implantação.
Esta pesquisa teve como principal objetivo incentivar a implantação desse sistema, em virtude dos seus benefícios para o meio ambiente.
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RESUMO
O myDAQ é um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo, que
possui diversos instrumentos virtuais como multímetro, osciloscópio, fonte de tensão continua, dentre outros e ainda a possibilidade de criação de instrumentos virtuais para controle do dispositivo, com o auxílio do software LabVIEW. Este sistema
utilizado na elaboração dos experimentos práticos para a disciplina de Circuitos Elétricos, o que possibilitou a interação da teoria com a prática, permitindo a montagem de circuitos resistivos em série, paralelo, associação série – paralelo, configuração divisor de corrente, configuração divisor de tensão, circuitos para análise
do principio da superposição, circuitos RC e etc, onde houve a coleta e análise dos
dados fornecidos pelos experimentos e comparação com os dados teóricos, o que
teve como consequência um melhor aprendizado, abrindo portas para novas ideias
e novos projetos na área de Circuitos Elétricos.
Palavras-chave: Experiementação; obtenção de dados; aprendizado.

INTRODUÇÃO
Devido à crise econômica e política que o Brasil enfrenta, medidas de controle
são tomadas com a finalidade de estabilizar as contas do governo, visando uma otmização dos gastos públicos. Dentro deste corte de gastos, infelizmente, a educação
é uma das primeiras a sofrer, com a diminuição de verbas para novos investimentos
ou até mesmo para manutenção dos que já estão em andamento.
A utilização de programas de computador em sala de aula e no mercado de
trabalho torna-se cada vez mais comum, como exemplos de programas conhecidos
podemos citar o Quartus, AutoCAD, Matlab, Multisim dentre outros amplamente
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Tabela 1: Dados obtidos.

utilizados em cursos de engenharia nas mais diversas áreas, para resolução de problemas, reais ou didáticos, e elaboração de projetos.
Outra fonte de interesse são dispositivos que possam ser utilizados para aquisição de dados reais, em experimentos realizados por professores ou alunos em qualquer ambiente apropriado, como é o caso do myDAQ, que captura os dados em forma de sinais elétricos, por meio de sensores, convertendo-os para a forma digital,
enviando-os para um programa de computador.

METODOLOGIA
No decorrer do segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016, foram
desenvolvidas pesquisas bibliográficas, em livros e artigos científicos, com o intuito
de identificar técnicas de manipulação do myDAQ, assim como restrições do fabricante e estudo sobre a programação gráfica, presente no LabVIEW.

Tensão Calculada
com dados reais
(V)

Corrente
calculada com
dados reais
(mA)

Tensão Simulada
myDAQ (V)

Corrente
Simulada
myDAQ (mA)

Circuito resistivo
com fonte de tensão
continua

5

5

4,65

4,67

Circuito com resistores
em série

5

1

4,65

0,95

Circuito com resistores
em paralelo

5

15

4,62

14

5

2

4,84

1,9

Circuito

Circuito misto e
circuito equivalente
Circuito divisor de
tensão

por meio de Instrumentos Virtuais, foi necessário.
Com as etapas citadas finalizadas, foi possível o inicio da elaboração de uma
lista de possíveis experimentos que podem ser executados no myDAQ, desta lista al-

Circuito com resistores
em ponte equilibrada

RESULTADOS E DISCUSSÃO
grama de execução do projeto, no entanto, foi necessário o adiamento de atividades e novos estudos, para bom desenvolvimento da pesquisa, entretanto o projeto
é viável, tanto pelo lado pedagógico quando o financeiro, visto que o myDAQ é um
dispositivo de aquisição de dados de baixo custo.
Contudo o objetivo principal foi alcançado com êxito, a elaboração da lista de
experimentos para a disciplina de Circuitos Elétricos, assim como a experimentação
de alguns circuitos desta lista, a tabela 1 possui os dados dos experimentos realizados e calculados.
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0,94

0,47

1,5

1,42
10(Fonte)

1,88

5

2,5

2,32

Circuito para análise
de tensão utilizando
o teorema de Thévenin

2,32

2,5
5

0

15 (Fonte 1)

2,35
4,71

-14,2 (Fonte 2)

15

14,5

30

27,7

15

14,2

5(Fonte)

4,71(Fonte)

0,227 (carga)

0

14,5 (Fonte 1)

-15 (Fonte 2)

0,625 (Circuito
aberto)

9,20(Fonte)
4,61

2,5

Circuito para análise
de tensão utilizando
o principio da
superposição

Boa parte dos objetivos propostos foram alcançados de acordo com o crono-

1

0,5

Circuito divisor de
corrente

guns experimentos foram selecionados e experimentados com o auxilio do myDAQ,
para coleta de dados e comparação.

4,71 (Fonte)

2

Após identificar as restrições e funcionamento do myDAQ, um estudo abreviado da linguagem de programação gráfica, necessária para a manipular o myDAQ

5 (Fonte)

0,357 (Curto
Circuito)

0,586 (Circuito
aberto)
0,213(carga)

0,34 (Curto
Circuito)

Observando os dados da tabela 1, podemos concluir que existe um pequeno
desvio dos dados devido a tensão nominal do dispositivo está abaixo da especificada
pelo fabricante, entretanto recalculando os valores tomando a tensão real do dispositivo, ele mostra-se viável a execução dos experimentos diminuindo ainda mais o
erro entre os dados calculados e os dados reais.
As dificuldades encontradas na execução do projeto ocorreram na fase experimental, de catalogação de dados, visto que o cabo de alimentação e fluxo de dados
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do dispositivo estava fora das especificações impostas pelo fabricante, o que ocasionou uma queda na tensão nominal do dispositivo, variando entre 3% a 7% dos 5 volts
especificados pelo fabricante.

INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO COM LABVIEW. Disponível em: <http://paginapessoal.utfpr.edu.br/winderson/instrumentacao-virtual/aula-01/ET7DE_Introducao_ao_LabVIEW.pdf/view>. Acesso em: 08 de Out. de 2015.

Outro problema encontrado foi a grande quantidade de assunto que foi adicionado, o que impossibilitou a elaboração de experimentos para a análise de corrente alternada, porém a maior parte das técnicas utilizadas na análise de corrente
contínua são aplicáveis à análise de corrente alternada, o que faz a lista ser uma ótima base para a elaboração dos experimentos para segunda análise citada.

NATIONAL INSTRUMENTS. Learning applications: Where the NI myDAQ is used ?.
Disponível em: <http://www.ni.com/mydaq/applications/pt/>. Acesso em: 25 Set. 2015.
NATIONAL INSTRUMENTS. Manual de treinamento LabVIEW básico I. Disponível
em: <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779573643293/LabView.pdf>.
Acesso em: 25 Set. 2015.
NATIONAL INSTRUMENTS. User guide ni myDAQ Disponível em: <http://www.ni.
com/pdf/manuals/373060f.pdf>. Acesso em: 22 de Set. de 2015.

CONCLUSÃO
A utilização do myDAQ na elaboração de experimentos de circuitos elétricos
em corrente continua, ao longo da pesquisa, mostrou-se viável e interessante, devido à variedade de aplicações do aparelho citado, podendo ser utilizado como fonte
de alimentação, multímetro, osciloscópio, dentre outras funções, um pequeno laboratório de baixo custo, que ocupa pouco espaço e necessita apenas de um computador para a visualização dos dados e manipulação do aparelho, além do baixo
erro quando são comparados os dados calculados e experimentados, de circuito de
corrente continua.

REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO. Disponível em: <http://www.
fahor.com.br/doc_legal/regulamento_estruturas_laboratorios.pdf>. Acesso em: 24
Set. 2015
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RESUMO
A seguinte pesquisa tem o intuito de diagnosticar a influência da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) na vida escolar dos alunos do
Ensino Médio Integrado ao Técnico no IFMA – Campus Imperatriz, levando em conta
a motivação, interesse, desempenho do aluno diante da prova, bem como verificar
a contribuição na vida dos premiados egressos da Instituição. A OBMEP tem como
objetivo: estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Fazendo referência aos resultados da OBMEP, este projeto tem como objetivos: analisar o histórico
de premiação do IFMA Campus Imperatriz desde 2010, fazer um levantamento dos
alunos que já foram medalhistas da OBMEP no IFMA Campus Imperatriz verificando as profissões que resolveram seguir na vida, identificar o percentual dos alunos
classificados para a segunda fase que realmente compareceram no dia da avaliação
nacional, analisar os principais motivos que incentivam os alunos a participarem das
provas. Utilizaremos como análise uma entrevista semiestruturada com os egressos
e uma abordagem quantitativa e qualitativa com os alunos e ex-alunos. Espera-se
verificar o grau de estímulo que a OBMEP provoca nos alunos do IFMA – Campus
Imperatriz na aquisição de novos conhecimentos, bem como analisar o nível de informação que a comunidade escolar tem em relação à premiação e aos programas
oferecidos pela OBMEP. Por fim o artigo apresenta os resultados dessa pesquisa.
Palavras-chave: Desempenho; Análise; Matemática.
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INTRODUÇÃO
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas começou a ser realizada em 2005 pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), sendo
promovida com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI)
e do Ministério da Educação (MEC). A cada ano essa olimpíada tem ganhado mais
participações por parte dos alunos e instituições públicas, sendo divulgada pelos
meios de comunicação e assim se expandindo. A OBMEP tem contribuído imensamente com a Matemática, melhorando a qualidade do ensino nas escolas públicas.
Trata-se de um desafio que tem como objetivo estimular o estudo da matemática,
revelar talentos na área, contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Básica, entre outros.
De acordo com a idealizadora da OBMEP, Suely Druck, a Olimpíada é um projeto estudantil que institui um clima instigante para o estudo expressivo da Matemática entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio, e professores de todo o país.
Segundo ela, a concorrência tende a devolver às salas de aula o prazer do raciocínio
lógico da matemática (BRASIL, 2009). A Olimpíada trata-se de um meio pelo qual o
aluno que se interessa por essa área deve seguir. A OBMEP é uma porta totalmente
acessível para aqueles que se interessam, tendo motivação e determinação.
“Uma vez que a necessidade encontra a sua determinação no objeto (se ‘objetiva’ nele), o dito objeto torna-se motivo da atividade, aquilo que a estimula” (LEONTIEV, 2001, p. 68). Portanto, para o estudante obter sucesso em um desafio matemático é necessário que tenha motivos para buscar soluções. Sendo assim, o desafio
só se concretiza se os objetos e os motivos convergirem para um mesmo propósito
(resolução). Ou seja, o aluno necessita se sentir motivado.
O impacto da Olimpíada entre 2005 e 2009 foi avaliado por Maranhão (2011),
ela concorda que atualmente a OBMEP é uma política pública mundialmente reconhecida, uma das maiores iniciativas governamentais voltadas ao processo de ensino-aprendizagem em matemática, visando melhorar a motivação, o interesse e o desempenho dos alunos nas escolas públicas brasileiras (MARANHÃO, 2011, p. 13). De
acordo com várias pesquisas bibliográficas e observações como pesquisa de campo,
nota-se que a OBMEP exerce grande influência sobre as escolas públicas e no caso, o
IFMA, que é uma grande potência por apresentar o título de Melhor Escola Nível 3 do
Estado do Maranhão na OBMEP, fazendo jus a este título. Tornando-se importante
observar e analisar detalhadamente o impacto que ela causa, bem como, a partir dos
resultados, desenvolver possíveis métodos para melhoramento do desempenho dos
alunos, da escola e dos professores.

volver ações internas que possibilitem melhor aprendizagem dos alunos. (COCCO e
MARIA, 2015, pag. 12). Assim, este trabalho expressa os resultados obtidos e análise
dos mesmos. É preciso criar métodos de ensino para que a aprendizagem do aluno
evolua, garantindo interesse e motivação para melhores resultados.
Como objetivos do trabalho destacam-se: analisar o histórico de premiação
do IFMA Campus Imperatriz desde 2010, fazer um levantamento dos alunos que já
foram medalhistas da OBMEP no IFMA Campus Imperatriz verificando as profissões
que resolveram seguir na vida, identificar o percentual dos alunos classificados para
a segunda fase que realmente compareceram no dia da avaliação nacional, analisar
os principais motivos que incentivam os alunos a participarem das provas.

METODOLOGIA
Seguindo o cronograma foram utilizadas diversas técnicas em que se destacam:
A pesquisa bibliográfica que se fez de bastante importância levando em conta
que por meio dela o pesquisador entra em contato com que já se produziu do tema
pesquisado, abrange documentação e bibliografia tanto impressa quanto digital, e
permite uma maior familiarização com o objeto de estudo.
A pesquisa exploratória que permitiu aos pesquisadores uma maior familiaridade com tema a ser estudado e foi utilizada no levantamento de dados sobre os
alunos que participam e participaram, levando em conta tanto aqueles que foram
aprovados como os que não foram, uma vez que todos são importantes para a pesquisa, analisando seu cotidiano escolar em relação à OBMEP e frente às matérias do
cotidiano (principalmente, a matemática).
A pesquisa de campo foi realizada, empregando os seguintes recursos para a
coleta de dados: Entrevista Semiestruturada aos egressos, e aplicação de questionário
aos estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico do IFMA Campus Imperatriz,
bem como a alguns egressos premiados da OBMEP na Instituição. Contendo em conjunto a análise de dados coletados, descrição de resultados e discussão dos mesmos.
A pesquisa documental é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sabe-se das dificuldades enfrentadas, da falta de tempo, do desinteresse, da
falta de professores, mas faz-se necessária mais discussão nas escolas dos resultados
obtidos, dos conteúdos trabalhados, para que se tente encontrar caminhos, desen-

O estudo deste caso preenche aspirações de pesquisa, como compreender,
conhecer e visualizar diversas opiniões de quem participa da competição como estudante. Há alunos que não se importam muito com a OBMEP, pois não gostam da
área de exatas, ou não se sentem interessados e motivados o bastante. Há alunos
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que se esforçam bastante, organizando grupo de estudos, ou até mesmo estudam
resolvendo questões e vendo vídeos, reverenciando a OBMEP como uma porta para
o futuro. Deve-se haver um incentivo da OBMEP na preparação dos estudantes para
a Olimpíada, e a preparação tem que ser qualificada, com informações necessárias e
métodos eficientes, como simulados e resoluções de exercícios aplicadas por professores. Portanto, a OBMEP precisa formar profissionais em diversos pontos de concentração, para que estes exponham conhecimentos aos alunos, e os alunos, assim,
adquirem interesse pela matemática pelo fato de haver mais dinâmica na forma de
estudo e aprendizagem.
Uma hipótese que se chega é que em meio a uma enorme quantidade de alunos inscritos no 1º ano do ensino médio, muitos alunos não estão acostumados, com
os tipos de questões, logo se sentiram desmotivados, pelo fato de não alcançarem
seu objetivo, um ótimo desempenho. Dessa maneira houve várias sugestões voltadas
ao fato de que deveria haver um maior número de estudantes premiados, mesmo
que fossem apenas com menções honrosas, para que se ocorra um resultado de estudantes cada vez mais premiados, pois é necessário que o aluno se sinta importante,
e realizado, sempre tentando alcançar melhores realizações.

O IFMA – Campus Imperatriz, de acordo com os resultados obtidos, recebe influência bastante forte da OBMEP, os professores acolhem os alunos, explicando-lhe
questões perguntadas diretamente, como também incentivam os alunos a gostar de
matemática, procurando meios de dinamizar o ensino e a aprendizagem.
A OBMEP cumpre um papel interessante por ter reconhecimento implacável no currículo do aluno, por exemplo. E serviu de colaboração e motivação para
enfrentar maiores desafios. Assim houve uma influência e impacto do OBMEP na
formação destes alunos, o que é bastante interessante, e para que ocorra um maior
número de alunos que se tornem descobertos pelos seus conhecimentos e ajudados
pela OBMEP, é necessário que a OBMEP invista ferrenhamente em seu impacto e
incentivo, motivando cada vez mais estudantes.

Fonte: Autoria Pessoal.

Fonte: Autoria Pessoal.

Para que o aluno obtenha êxito na OBMEP é necessário interesse, motivação,
esforço e desempenho. Para que isto ocorra é necessário que a escola, bem como os
professores, se encarreguem de mostrar aos alunos o poder que têm em mãos, motivando os alunos, dando apoio e informação.

Por meio de uma entrevista com os egressos, foi possível saber o que eles
acham sobre a OBMEP e o que fazer para melhorar seu impacto, e o deempenho dos
alunos, tornando-se assim de extrema importância dar valor ao que eles acham que
se pode melhorar.
“ATUALMENTE CASO ESTEJA POR DENTRO DA OBMEP, O QUE VOCÊ FARIA
PARA MELHORÁ-LA?”
Resposta do medalhista Jhefferson G.:

Fonte: Autoria Pessoal.

“Não mudaria nada na prova em si, mas sim no estímulo dado aos alunos que
vão fazer a prova. A grande maioria dos alunos que fazem a primeira fase da olimpíada não demonstra nenhum interesse por ela, e nesse ponto poderia ser feito algo
para melhorar, como exemplo a escola preparar uma pequena premiação (coleção
de livros, bolsas de alimentação, etc) para os que conseguirem passar para a segunda
fase. Já para os que vão fazer a segunda fase, seria interessante a coordenação regio-
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nal da OBMEP conversar com o governo estadual para falar sobre premiar os medalhistas do Maranhão com um presente “um pouco melhor” (tablets, notebooks, etc),
caso que já acontece em Minas Gerais, onde os medalhistas recebem uma premiação
extra do governo, o que é um grande estímulo (lembrando que MG é o estado com
maior medalhistas em todo Brasil a cada edição que se passa da OBMEP).”
Resposta do medalhista - Roger L.
“Manter o PIC forte, levar mais alunos para os encontros presenciais mensais
e mesmo para eventos como EHH e Premiação Nacional, fazem a diferença e estimulam bastante.”
Relacionando os egressos a presente pesquisa, foi importante seu envolvimento, devido a uma análise de evolução do passado para o futuro, ou seja, os egressos destacaram os pontos em que a OBMEP influenciou na sua vida. Assim, o ponto
em que chegamos divide-se em passado, presente e futuro, destacados por meio dos
ex-alunos e dos atuais alunos do IFMA – Campus Imperatriz.
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CONCLUSÃO
A OBMEP tem como objetivo descobrir novos talentos e é importante descobrir se o objetivo da OBMEP esta sendo cumprido, analisando seu impacto e eficácia,
portanto esta pesquisa analisa isto e busca melhorar o desempenho, motivação e
interesse do aluno.Com base nas pesquisas realizadas é observado que a OBMEP não
tem uma estrutura eficaz com base na popularização de informação, é preciso dar
enfoque aos informes, informando os alunos sobre o que a OBMEP abrange.
A OBMEP se torna, assim, pouco influenciadora, visto que é importante focar
em expor informações diretamente ao aluno, além de precisar haver um preparatório que abranja os que se interessam em Matemática, e em ampliar conhecimentos.
Um ponto de ressalva é que a OBMEP ganha mais popularidade e participantes a
cada ano, e para muitos serve de suporte para algo mais além.
Para que o problema da OBMEP seja resolvido é preciso adotar práticas como
dinamizar as informações, abranger mais alunos, ter maior fiscalização para a prova,
ter premiações que realmente motivem e reforçar os estudos, qualificando professores
para tal, organizando gincanas e competições dentro da escola, que estimulem o aluno.
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RESUMO
O presente relatório traz em seu conteúdo uma apresentação e descrição das
etapas que foram realizadas pelas bolsistas do PIBIC-JR, juntamente com a participação do orientador e co-orientador. Este projeto se propôs a pesquisar sobre o
impacto da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em
três escolas municipais de Imperatriz, uma delas é o Colégio João Silva que no ano de
2013 foi uma das 18 escolas do Maranhão que foram premiadas com um diploma e
um kit de material didático, sendo a única escola de Imperatriz que obteve tal destaque. As outras duas são a Escola Municipal Presidente Costa e Silva e Escola Municipal Santos Drummond que tiveram alunos destaques na OBMEP 2014. A Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Ela é dirigida aos alunos do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio das escolas públicas
municipais, estaduais e federais, que concorrem a prêmios de acordo com a sua classificação nas provas. Professores, escolas e secretarias municipais de educação dos
alunos participantes também concorrem a prêmios. O interesse, a motivação e o estimulo do estudo da disciplina são elementos imprescindíveis para o sucesso nestas
provas, deste modo é importante verificar se realmente a OBMEP tem causado um
efeito positivo nas práticas escolares na esfera discente, docente e na gestão escolar.
Palavras-chaves: Provas; Motivação; Incentivo.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo principal fazer uma análise do impacto da
OBMEP em três escolas municipais de Imperatriz com alunos do 6º ao 9º ano, profes224
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sores de matemática destas séries e os gestores escolares, para verificar o grau do impacto desta olimpíada. Como a metodologia utilizada pela OBMEP pode ser um fator
para estimular o melhor desempenho escolar, trazendo benefícios no ensino público.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma
política pública mundialmente reconhecida, uma das maiores iniciativas governamentais voltadas ao processo de estimular o estudo da matemática entre alunos e
professores de educação básica de todo o país, por isso a importância em avaliar o
impacto da Olimpíada na comunidade escolar, pois estes podem sentir–se estimulados com os prêmios oferecidos que premiam os estudantes que alcançarem o maior
número de pontos na segunda fase da edição da OBMEP, professores desses estudantes contemplados com a premiação, escolas e Secretaria de Educação.
Para implementar a OBMEP existe duas fases principais: na primeira, qualquer escola do sistema público de ensino pode voluntariamente se inscrever e participar da Olimpíada. As escolas inscritas organizam, aplicam e corrigem as provas de
múltipla escolha, que são formuladas a partir de um banco de questões enviado pela
política para as escolas. Na segunda fase, com a correção das provas, as escolas encaminham 5% dos alunos com melhor classificação para fazerem as provas discursivas,
realizadas fora das escolas, em locais especificados e fiscalizados pela coordenação
da política. Na terceira fase são distribuídas as premiações aos alunos, professores e
escolas, de acordo com o desempenho atingido e segundo as regras do regulamento
da política, com a divulgação dos resultados daquele ano.
Segundo Cedro (2008, p. 41) quando menciona que a atividade de aprendizagem faz com que os estudantes se apropriem dos conhecimentos, por meio da
realização das ações de aprendizagem, que são dirigidas à resolução das tarefas de
estudos. As necessidades e motivos da atividade, a fim de identificar e caracterizar as
ações de aprendizagem e as tarefas de estudos. Para tanto é necessário que exista um
mecanismo ou recurso que aguce curiosidades pessoais dos estudantes e os incentivem a realizar a avaliação.
Os motivos somente se tornam geradores de sentido a partir do momento que
eles coincidirem com o seu objetivo.
Acreditando na relevância que a OBMEP exerce no ambiente escolar, pesquisamos até onde esta olimpíada pode estimular e promover o estudo da Matemática
entre alunos destas escolas, mostrando assim a motivação destes alunos na participação da prova e analisaremos o real impacto do uso deste material em sala de aula.

ano? Os professores utilizam o material da OBMEP em suas práticas pedagógicas? Há
uma preparação específica para a prova da OBMEP nas escolas?
A pesquisa tem por objetivo verificar se o impacto da OBMEP nas escolas municipais realmente é favorável para o desenvolvimento dos estudos da matemática
nas escolas, bem como o seu grau de influencia nas aulas dos professores de matemática. Buscar identificar que atividades os alunos premiados da escola fazem para
se destacar nas avaliações da OBMEP.
A pesquisa se classifica como descritiva, uma vez que visa descrever o impacto
das avaliações da OBMEP na escola, tanto no corpo docente como discente. Exploratória, haja vista a necessidade de sondagem deste impacto e procurar tirar algumas
conclusões, com o intuito de propor algumas sugestões para que os recursos fornecidos pela OBMEP sejam melhores aproveitados nas escolas. Em se tratando do
tipo de pesquisa é primeiramente bibliográfica, em face da necessidade de recorrer à
literatura, livros, revistas, hipertextos, artigos científicos, dentre outros. A investigação se dará na cidade de Imperatriz, especificamente em três escolas municipais que
atendem alunos do 6º ao 9º ano. Os instrumentos usados para a coleta de dados serão questionários. Estes serão utilizados para os alunos e professores do 6º ao 9º ano,
bem como os gestores das instituições. É pertinente ressaltar que a prioridade serão
os alunos do 6º ao 9º ano das três escolas municipais, pois serão eles que refletirão se
realmente a OBMEP está impactando suas vidas no estudo da matemática.
Por fim, os dados coletados por meio dos questionários serão analisados, levando em consideração o referencial teórico que subsidia a investigação no sentido
de alcançar os objetivos planejados no respectivo projeto e buscar repostas para o
problema investigado.

DISCUSSÃO
De fato é inegável o déficit de aprendizado de matemática nas escolas, e o
desafio dos professores dessa área em tornar a matéria mais atrativa e menos complicada para os alunos.
Com a OBMEP o aumento pelo estudo e a vontade de aprender matemática
de fato aumentou bastante. Os alunos buscam cada dia mais aprender a disciplina,
além de novas oportunidades de estudos e visam o futuro profissional mais amplo.

Observando os problemas expostos, questiona-se: a OBMEP realmente promove um estímulo ao estudo da matemática nestas escolas municipais do 6º ao 9º

Para os alunos que já participaram, a OBMEP abriu diversas portas. Aqueles
que já receberam medalhas e menção honrosa querem cada vez mais aprimorar seus
conhecimentos e chegarem cada dia mais longe. Todos os alunos querem competir e
ganhar, para ampliar seus horizontes. 85% dos questionados reconhecem as vantagens que a competição traz para sua vida.
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METODOLOGIA

Aos que se dedicam e se preparam para a olimpíada grande parte já foram medalhista. 82% dos alunos entrevistados já receberam medalhas ou menção honrosa.
O incentivo do professor é fundamental para que os alunos se interessem a
participar desse tipo de competição, que só traz benefícios, tanto a carreira do professor quanto para a vida escolar dos alunos. Em 90% dos casos a participação é por
vontade própria dos alunos.
Os professores são grandes responsáveis para o sucesso dos alunos, na pesquisa 100% dos educadores tem incentivado e preparado seus educandos, assim alguns já tiveram vários alunos destaques, como um dos professores da escola João
Silva, que já teve 8 alunos premiados.
A escola é responsável por inserir seus alunos na OBMEP e recebe reconhecimento com o destaque dos pequenos “matemáticos”. Ganhando também em aprendizagem e dedicação por parte dos alunos e professores, que procuram aprender
mais, conhecer mais, para ensinar e incentivar, afinal, da OBMEP já nasceu grandes
histórias de sucesso.
Os motivos pelo qual uma escola se destacou mais que a outra em questão de
premiação, a partir do observado e pesquisado, foi a organização tanto dos alunos,
como dos gestores e professores, e também o nível da educação da escola. Como
observado no questionário, alguns alunos nem a questão consegue interpretar para
responder corretamente.
Uma análise através de pesquisa para constatar a realidade da olimpíada nas
escolas públicas tem relevância diante da importância de saber o real efeito que traz
a olimpíada. Apesar de apresentar resultados positivos, há muito em que se melhorar, através do investimento de tempo tanto da parte dos diretores quantos dos professores a desenvolver e organizar métodos de estudo e materiais aos alunos e buscar
sempre incentivar a dedicação do aluno.
Gráfico 1 - Alunos que já receberam alguma premiação na OBMEP.
10%	
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90%	
  

Não	
  

CONCLUSÃO
A OBMEP tem aberto portas a cada nova competição, oferecendo diversas oportunidades para os alunos que participam. O desenvolvimento do raciocínio lógico, o
interesse pela matemática, o espírito de competição e a vontade de chegar mais longe,
visando um futuro profissional, são alguns dos benefícios e sonhos que a Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas tem despertado nos nossos estudantes.
Observa-se um empenho dos alunos a querer participar da olimpíada com desejo de conseguir premiações e até mesmo medalha, visando um futuro com novas
possibilidades que são oferecidas a quem ganha medalhas.
Tanto o empenho dos gestores das escolas quanto dos professores é essencial
para que a preparação seja realizada e resultados sejam obtidos, e tanto um quanto
outro, nota que há mudança no ensino depois da implantação da olimpíada admitindo sua importância para a educação pública brasileira.
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Fonte: Autoria Pessoal
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RESUMO
A relação do homem com os recursos vegetais vai além de suprir suas necessidades
nutricionais, os metabólicos secundários, substâncias elaborada pelas plantas desempenham
um importante papel na medicina popular e no processo de elaboração de novos fármacos. A
história da fitoterapia demonstra que em média 25% das drogas medicamentosas utilizadas
nos países industrializados são provenientes do reino vegetal. A planta em estudo é da espécie
Platonia ensignis Mart.,conhecida popularmente como bacuri. O estudo fotoquímico do extrato
alcoólico da raiz (casca e lenho) tem como objetivo identificar metabólicos secundários. A análise foi desenvolvida pelo método de Matos (1997), o extrato do caule (lenho) o resultado foi
positivo para taninos e fenóis, flavananóis e flavanonas; já no extrato da casca da raiz ocorre a
presença de taninos e fenóis, chalconas e auronas.
Palavras–chave: Plantas medicinais; Platonia insignis; Princípios bioativos.

INTRODUÇÃO
A busca do homem por recursos capazes de curar as doenças que afetam o
organismo humano o levou a utilizar as plantas, tornando-as de fundamental importância na área médica e a partir do final do século XVIII com o desenvolvimento da
Química Orgânica foi possível desenvolver conhecimentos específicos de moléculas
bioativos e de acordo com (YUNES, CALIXTO, 2001, p. 19):
nesta época, os químicos estudavam as plantas medicinais, cujos recursos
experimentais limitados, se dedicaram, especialmente, a isolar e determinar
a estrutura de compostos ativos de plantas, muito bem conhecidas e experimentadas pelo uso popular ao longo do tempo e, geralmente, incorporadas
na farmacopeia da época.
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Esses estudos aproximou a Química da Medicina o que permitiu o desenvolvimento de conhecimentos específicos, permitindo a descoberta de potes fármacos
como a morfina, isolada em 1803 por Seturner da Papaver somniferum, planta utilizada no combate a dor visceral. Em 1902 foi isolada a cadeína e a papaverina em
1948, Yunes, Calixto (2001).
No início do século XX foi criado novos fármacos através da síntese orgânica
como os anti-histaminicos, antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos. “As plantas
medicinais são geralmente consideradas sem valor científico, sendo objeto de uso
por pessoas sem cultura científica” passam a ser consideradas sem valor científico
(YUNES, CALIXTO, 2001, p. 23). Mas, a síntese orgânica logo mostrou uma série de
dificuldades para obter novos fármacos, obrigando os pesquisadores a retomarem os
estudos de produtos naturais em busca de metabólicos secundários com potencialidade para o desenvolvimento de novos fármacos. E em 1970, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) reconheceu a importância das plantas medicinais. Para (YUNES,
CALIXTO, 2001, p. 41):
o panorama para a fotoquímica é muito mais importante e decisivo para o
Brasil, num futuro próximo, ao considerarmos sua grande riqueza vegetal
ainda sem estudo, e as possibilidades que observamos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Torna-se, portanto, necessária a implantação de um programa comprometido, contínuo e eficiente, como o requerido
para qualquer conquista de valor na área científico-tecnológico.

A biodiversidade das florestas brasileira demandam uma grande variedade
de espécies com grandes possibilidades de recursos bioativos, que possam ser utilizados na fabricação de produtos farmacológicos, considerando que muitas plantas
já são usadas pelas comunidades para o tratamento de enfermidades. Diante desta
realidade o estudo de prospecção fitoquímico do extrato alcoólico da raiz do bacurizeiro busca integrar estudantes do Ensino Médio na pesquisa com plantas da flora
brasileira para identificar substâncias produzidas e contidas nos tecidos vegetais, e,
que interajam com o organismo humano combatendo as enfermidades de forma
preventiva ou curativa. “Os componentes da biodiversidade podem fornecer uma
ampla gama de produtos de importância econômica. Dentre eles destacam-se os fitoterápicos e os fitofármacos, originados dos recursos genéticos vegetais” (GUERRA,
NODARI, 2007, p. 13).

demonstram a sua utilização do óleo da semente no combate a inflamação, cicatrização e enfermidades dermatológicas (SANTOS, et al, 2013).
Mediante o exposto, o trabalho de pesquisa tem como objetivos fazer a inclusão de estudantes do ensino médio pesquisar e conhecer as potencialidade da
biodiversidade brasileira, realizando estudo fitoquímico da raiz da Platonia insignis
(Marte) e identificar através de preparação e análise do extrato alcoólico substâncias
bioativas na raiz do bacurizeiro.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado por meio de estudos bibliográficos em livros, artigos
e trabalhos acadêmicos. A coleta de material para preparo de Exsicata e do extrato
alcoólico para análise foi feita no Instituto Federal do Maranhão – IFMA Campus
Imperatriz, no qual existe 6 (seis) exemplares de bacurizeiro. As raízes (Fig. 1) coletada foram levadas para o Laboratório de Química, lavadas e separadas a casca do
lenho. A casca foi desidratada na temperatura ambiente e protegida da luz, depois foi
triturada e preparado o extrato. Já o caule lenho foi colocado em um pote de vidro e
adicionado álcool etílico absoluto 99,5%. O período de curtição foi de vinte dias. As
análises foram feitas com base na metodologia de Matos (1997).

Fig. 1 - Raiz do bacurizeiro.

A Platonia insignis (Mart.) pertence à família Clusiaceae, subfamília Clusioideae, gênero Platonia no Brasil a família Clusiaceae é representado por vinte gêneros
é uma espécie arbórea nativa da região amazônica. O bacuri é encontrado nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Paraná, Acre, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. A
reprodução ocorre de forma assexuada por brotamento de raízes e sexuado a partir
da semente.

Os reagentes utilizados foram clorofórmio (CHCl3) P.A. – A. C. S., da ALPHATEC, solução alcoólica de Cloreto Férrico ICO (FeCl3.6H2O) P.A, da SYNTH, solução
Ácido Clorídrico (HCl) a 1N

A polpa do fruto do bacuri é bem aceito na produção de sorvetes, sucos, cremes, pois além de saboroso é rico em vitaminas, aminoácidos e minerais. Os estudos

Acético (CH3CO)2O P.A./A.C.S. da SYNTY, Magnésio em raspa puro (Mg) da MobLab,
Solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) P.A./A.C.S., - PM. M.: 40,00 da ALPHATEC.
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e HCl concentrado 37% P.A./ACS -NEON, Sulfato de Sódio (Na2SO4) P.A./A.C.S
QHIMIS, Ácido Sulfúrico (H2SO4) P.A./A.C.S., PM.: 98.08 da ALPHATEC, Anídrico

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fazendo uso da metodologia de Matos (1997), a análise do extrato da casca da
raiz foi realizado teste para fenóis e taninos. No tubo de ensaio (Fig. 2 - te1) o produto
da reação foi um solução de coloração verde escuro e formação de precipitado de
cor escuro, indicado a presença de taninos flabobênticos. Teste in vivo utilizando
extratos ricos em taninos têm demonstrado ação bactericida, fungicida e antiviral.
Na medicina popular o uso de plantas ricas em taninos é empregado para cicatrização de feridas, queimaduras e inflamações. “Estudos recentes mostram que vários
taninos atuam como captadores de radicais, os quais interceptam o oxigênio ativo
formando radicais estáveis”, dessa forma esses taninos teriam um importante papel
na prevenção e tratamento de doenças causadas pela peroxidação de lipídeos (SANTOS & MELLO, 2007, p. 629).

A análise do extrato alcoólico da raiz (lenho) o teste para fenóis taninos a reação inicial apresentou coloração vermelho e ao final da reação a apresentava uma
cor verde escuro com precipitado, demonstrando a presença de fenóis e taninos flabobênticos. Os testes para antocianinas, antocianidinas e flavonoides a reação foi
positivo para flavanonois e flavanonas (Figura – 3). Verifica-se que a presença de
substâncias do grupo dos metabólicos secundários ocorre tanto na casca como no
lenho da raiz da Platonia insignis (MART).
A análise do extrato do caule (lenho) a reação foi positiva para fenóis, taninos
flabobênticos, flavanonois, flavanonas, chalconas e auronas. O teste para esteroides
e triterpenóides (Liberman-Burchard) o produto da reação apresentou coloração
verde, indicando a presença de triterpenóides pentaciclos livres. “As propriedades
farmacológicas dos triterpenóides são muito diversas, pois podem apresentar efeitos
anti-inflamatórios, hepatoprotetores, analsésicos, antibióticos, imunomoduladores,
virotáticos e tônicos” (NUNES, 2013, p. 8).

CONCLUSÕES
Fig. 2 - Análise do extrato da casca da raiz.

No tubo de ensaio quatro (Fig. 2 - te4), com coloração vermelho púrpura indica a presença de chalconas e auronas. Os flavanoídes são um dos mais importantes
grupos fenólicos e seus compostos são amplamente distribuídos no reino vegetal.
O interesse econômico pelos flavonóides vai desde a presença de cores, podendo
serem usados como pigmentos, na fermentação do chá-da-índia e por conferir valor
nutricional para alguns alimentos. A aplicabilidade farmacológica antitumoral, antioxidante, anti-inflamatória e antiviral. “As chalconas apresentam uma grande variedade de atividades biológicas, sendo as mais comuns aducorantes ou protetores
contra o calor e a luz” (ZUANAZZI & MONTANHA, 2007, p. 585). E nos tubo de ensaio
seis (Fig. 2 - te6 e te7) a coloração vermelho indica a presença de flavanonas.

A análise foi desenvolvida pelo método de Matos (1997), o extrato do caule
(lenho) o resultado foi positivo para taninos e fenóis, flavananóis e flavanonas; já no
extrato da casca da raiz ocorre a presença de taninos e fenóis, chalconas e auronas. O
grupo dos flavonóides por demonstrarem efeitos benéficos como antioxidante e que
podem serem utilizados em diversos processos terapêuticos, mas ainda necessitam
de muito estudo.
Neste trabalho de pesquisa foram identificados a presença de substâncias
bioativas. Os estudos vão continuar, pois os primeiros resultados demonstram a presença de moléculas com potencialidade para o desenvolvimento de produtos que
venha a agregar valor para potencializar o desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
As buscas por soluções simples, práticas e rápidas, têm levado o ser humano
a ampliar tecnologias e evoluí-las. Essas também estendem aos horizontes de áreas
como a Engenharia Civil, onde a era moderna vem sendo a grande auxiliadora para
que novos materiais e métodos construtivos venham a surgir, como é o caso das Estruturas Mistas de concreto e aço, material em que o concreto convencional é adjunto, por meio de engastes, parafusagem e/ou soldagem, placas ou perfis de aço,
possibilitando o acarretamento de uma série de benefícios como segurança e eliminação de escoramentos; rapidez e agilidade de execução da obra, logística otimizada,
elevada resistência ao fogo; obra sustentável com menor geração de resíduos, redução do peso próprio da estrutura, aumento da precisão dimensional dos elementos
constituintes do sistema. Hoje, vigas, colunas e lajes nesse estilo são intensamente
usadas em edifícios multiandares no Brasil e no mundo, ampliando sua utilização e
trazendo as mais variadas aplicações no campo construtivo.
Palavras-chave: Estruturas; Vantagem; Classificação; Estabilidade; Rentabilidade.

INTRODUÇÃO
O concreto, devido às suas inúmeras vantagens, é o material mais utilizado na
construção de prédios residenciais, comerciais, industriais, pontes, viadutos, barragens, túneis, silos, reservatórios, etc. Entre as vantagens deste material de construção podem ser citadas o seu baixo custo relativo, a disponibilidade dos seus materiais componentes em quase todos os lugares, sua versatilidade e sua adaptabilidade.
Sendo assim, o concreto estrutural que recebe uma armadura de aço em seu interior,
uma vez que esta tem elevada resistência à tração, forma todo o “esqueleto” do objeto construído.
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Este trabalho faz uma avaliação de um sistema construtivo onde o concreto estrutural convencional faz conjunção com placas de perfis de aço, sendo unido
por meio de conectores de cisalhamento ou engastes, formando desta maneira, um
material misto e único como forma de redução do volume de concreto, ganhando
redução do custo e do tempo da construção.
Este sistema surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1894, utilizando uma versão mais simples de dois materiais construtivos ligados por conectores de cisalhamento, sendo estes o concreto e vigas de
aço. No Brasil, segundo MALITE (1990) as primeiras construções, utilizando-se de
estruturas mistas, restringiam-se a alguns edifícios e pequenas pontes construídas
entre os anos 1950 e 1960. Atualmente este processo construtivo ganha cada vez mais
espaço em edifícios multiandares no exterior e estão evoluindo cada vez mais no
país, visto que a construção em sistema misto é competitiva para estruturas de vãos
médios a elevados.

tagens, associadas à qualidade e segurança, que tornam a construção logisticamente
avançada. Esta estruturação apresenta várias vertentes de execução, sendo as mais
famosas, pilares mistos, lajes mistas incorporadas com perfis de aço e viga mista. O
autor QUEIROZ (2003), conclui que é possível averiguar todas as propriedades e vantagens apresentadas por meio de comparativos, que associam pilares construídos
em sistema aço-concreto armado e em sistema aço-concreto misto.

Esta tecnologia mostra-se como meio alternativo de ganho e rentabilidade na
área construtiva; difere e atrai novos olhares, se comparada com o uso ainda demasiado do concreto armado convencional.

METODOLOGIA
Compreendeu a análise de conhecimentos através de pesquisas bibliográficas
em sites e outros tipos de instrumentos presentes nos meios de comunicação, coletas de dados, aprofundamento no assunto a ser estudado por meio de consulta a
livros que abordam a área da engenharia civil. As publicações e periódicos utilizados
no desenvolvimento da pesquisa tiveram seus textos utilizados como embasamento
do parecer técnico-científico e, ainda, por meio de análises de artigos científicos,
TCC, Monografias, Dissertações, Teses de Doutorado que serviram de bases para obtenção das informações. Foram também adquiridas informações, por meio de entrevistas com profissionais da construção, tais como: Engenheiro Civil, Técnico em
Edificações, Mestre de Obra, Arquiteto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os dados de referência bibliográfica atualizada e análise dos autores literários deste projeto, tem-se como resultado que os elementos estruturais misto são
sistemas que compreendem componentes de aço associados ao concreto moldado
no local, pré-moldado, ou então, concreto simples onde a conjunção destes formam
a seção resistente dos elementos. Assim, em um elemento misto de aço e concreto, o
aço é utilizado na forma de perfis que trabalham em conjunto com o concreto simples ou armado. Pode também se constatar que este sistema se destaca por suas van238

CONCLUSÃO
Atualmente, os sistemas formados pela união entre dois elementos, concreto
e aço, sendo estes, conectados por cisalhamento ou por meio de outros métodos,
tem sido a alternativa ideal para construções que visam uma alternativa para redução do custo e do tempo de construção. Este estudo mostra que existem vários processos construtivos que utilizam estruturas mistas de concreto armado-estrutura de
aço ainda pouco difundido e utilizado pelos profissionais da área da construção civil.
Não obstante as estruturas mistas disponham de tecnologia e vantagens excelentes para a Construção Civil, este tipo de processo construtivo, por ainda não ser
utilizado em larga escala, apresenta dificuldades de intepretação pela maioria dos
profissionais da área. Muitos, por não conhecer, de fato, suas qualidades, optam por
preferenciar métodos já conhecidos e difundidos no mercado, o que colabora com a
insciência desta técnica.
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Análise de alternativas para o uso de água
potável: a dessalinização da água do mar

Portanto, neste sentido, pode-se considerar que o objetivo desta inquirição
foi alcançado, uma vez que, além de conhecer as estruturas mistas, compreendendo
seu funcionamento e utilização na construção, ampliou-se, na medida do possível, a
divulgação da mesma no mercado construtivo consultado, possibilitando aos profissionais locais contato direto com as definições acerca dessas estruturas.
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RESUMO
Nada é mais abundante no planeta do que a água por isso é difícil imaginar que
sua escassez possa causar morte e conflitos internacionais, ameaçar a sobrevivência
de animais e plantas e comprometer alguns setores da economia. Apenas um quarto
da humanidade terá água para as suas necessidades mínima em 2050, estimativa é
da ONU que considera a situação dos recursos hídricos uma de suas preocupações
prioritárias. Nos 40 países mais secos, a maioria deles na Ásia e na África, um cidadão
tem direito a, no máximo, oito litros de água por dia. É muito pouco. Pelos cálculos
da ONU, um indivíduo adulto precisa de algo em torno de 50 litros diários para viver,
ou seja, para ingestão, preparo de alimentos, diluição de esgoto e higiene pessoal.
Inúmeros fatores contribuíram para tornar rara uma substância tão essencial e, até
recentemente, presente em quase todos os lugares.
Este pesquisa teve como objetivo fornecer dados sobre o problema, propondo
métodos de dessalinização da água do mar como alternativa, além de sujetões de melhor
aproveitamento da água doce no dia-a-dia. Para isso utilizou se uma pesquisa bibliográfica para fundamentar teoricamente o objeto do estudo, como também um método
experimental com realização de práticas em laboratório do processo de dessalinização
da água e a montagem de uma máquina dessalinizadora, para dessalinização térmica.
Palavras-chave: Água potável; Dessalinização; Filtro.

INTRODUÇÃO
A água encontra-se disponível sob várias formas, é uma das substâncias mais
comuns existentes na natureza, cobrindo cerca de 70% da superfície do planeta. Encontrada principalmente no estado líquido, constitui um recurso natural renovável por
meio do ciclo hidrológico. Todos os organismos necessitam de água para sobreviver,
sendo a sua disponibilidade um dos fatores mais importantes a moldar os ecossistemas
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(ROCHA, et all. 2004). É fundamental que os recursos hídricos apresentem condições
físicas e químicas adequadas para sua utilização pelos organismos. Eles devem conter
substâncias essenciais à vida e estar isentos de outras substâncias que possam produzir
efeitos deletérios aos organismos que compõem as cadeias alimentares. Assim, disponibilidade de água significa que ela está presente não somente na quantidade adequada em uma dada região, mas também que sua qualidade deve ser satisfatória para suprir as necessidades de um determinado conjunto de seres vivos (CORRÊA, 2003).

tanques cobertos com vidro ou outro material transparente. A luz solar atravessa o
vidro, a água do líquido bruto evapora, os vapores se condensam na parte interna
do vidro, transformando-se novamente em água, que escorre para um sistema de recolhimento. Dessa forma, separa-se a água de todos os sais e impurezas. Em lugares
frios ou com carência de espaço, esse processo pode ser feito gerando-se calor através
de energia. A melhor solução, neste caso, é a utilização de energia solar, que é mais
barata, não consome recursos como petróleo e carvão e não agride o meio ambiente.

Berço da vida, início do universo, purificação dos pecados do mundo: o eterno
movimento dos rios e mares, a força fertilizadora que propiciou o florescimento de
civilizações, a capacidade de mudar de forma e de estado – tudo contribuiu para que
a água se tornasse um símbolo de vastos e completos significados nas mais diferentes culturas (TALLES, e COSTA, 2007).

METODOLOGIA

Hoje consumimos seis vezes mais água doce do que em 1900 – embora a população mundial não tenha crescido na mesma proporção ao longo do século. Os altos padrões de consumo hídrico estão associados, sobretudo à irrigação dos campos
– geralmente perdulária e responsável por mais de 70% da água doce empregada e
pelas indústrias, que utilizam outros 22%. Há estimativas de que o consumo industrial vai pelo menos dobrem até 2025, com um aumento de até quatro vezes nas suas
emissões de poluentes nos corpos d’água. O dispêndio doméstico também tem sua
parte na responsabilidade. Eletrodomésticos de alto consumo, como máquinas de
lavar louças e roupas, e práticas pouco recomendáveis, como a lavagem de automóveis e quintais com mangueiras, multiplica o volume de água de que as populações
necessitam no cotidiano.
Segundo a Agência Nacional de Águas, cerca de 70% dos rios que fazem parte das
bacias hidrográficas que vão de Sergipe ao Rio Grande do Sul estão seriamente comprometidos pela poluição. A ocupação desordenada do solo, o desperdício de esgotos e
resíduos industriais com pouco ou nenhum tratamento, o uso de agroquímicos, o desmatamento e a mineração são os principais culpados por este quadro (MENDES, 2004).
A água salobra apresenta alta concentração de sais e é muito comum nos
aquíferos subterrâneos do Nordeste Brasileiro. No Oriente Médio há grandes exemplos de águas salobras, como o Mar Morto e o Mar Cáspio (TUNDISI, 2003). Uma das
alternativas para as regiões que sofrem com a escassez de água doce é tratar a água
salobra* e a água do mar. Para torná-las potáveis, ou seja, apropriada ao consumo
humano, é necessário fazer a dessalinização.

Por meio de revisão bibliográfica verificamos uma forma simples de fazer o
processo da osmose térmica, ao qual trata-se de um recipiente de vidro, coberto por
plástico, com outro recipiente dentro do mesmo de medidas menores e uma pedra
em cima do plástico que formava um cone de cabeça para baixo. O plástico tem a
finalidade de segurar as gotas de água (que estava dentro do recipiente maior) que
evaporavam da alta temperatura precipitando por condensação no recipiente menor. Foram materiais básicos, comuns como uma panela redonda com tampa de vidro (mas pode também ser uma tampa normal) de 20 cm de diâmetro e 10 cm de
densidade, uma travessa de sobremesa com 5 cm de diâmetro e 2 cm de densidade,
e 100 ml de água salgada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos pelo processo de condensação utilizando-se uma panela, favorável, pois percebemos que essa água pode ser utilizada para vários fins,
como as atividades domésticas, as quais têm os maiores níveis de desperdícios. Obteve se 96% de água desalinizada como mostra o a figura 1.
Figura 1: Quadro demonstrativo do experimento de dessalinização térmica.
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Em todo o mundo são adotados quatro métodos diferentes para promover a
conversão da água salgada em doce: a Osmose Inversa, a Destilação Multe estágios, a
Dessalinização Térmica e o método por Congelamento (BRAGA, 2003).
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Este trabalho uilizou o processo da dessalinização térmica o qual é um dos
processos mais antigos, imitando a circulação natural da água. O modo mais simples, a “destilação solar”, é utilizada em lugares quentes, com a construção de grandes

0%

242

30%
20%
10%

Fonte: as autoras.

243

Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se que o processo de dessalinização por meio da osmose térmica, é de fato uma possível solução para a economia da água. Tal processo pode ser feito de maneira simples e barata, tendo em vista
que pode ser realizado por qualquer pessoa, porém a água que é dessalinizada não
é totalmente viável para o consumo humano, mas é viável para suprir as atividades
humanas, pelo fato da água dessalinizada perder sais que o corpo humano precisa,
o que resulta no uso de atividades domésticas, as quais não precisam desses nutrientes, podendo então ser utilizada. Por outro lado, seria possível o uso dessa água
para o consumo das necessidades humanas, após ser tratada por uma companhia
de recursos hídricos, ao qual de fato seria uma solução. Se colocado em um plano de
negócio tal processo, poderia ser montada uma estratégia de dessalinização através
da osmose térmica, distribuindo de forma especial de saneamento básico para as
residências, nos que resultaria em uma grande economia do recurso natural.
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RESUMO
É verídico que a Matemática passou por várias mudanças significativas ao
longo dos tempos. No entanto, tais modificações não foram suficientes para minimizar os problemas que estudantes e professores enfrentam nessa disciplina. Dessa
forma, o incentivo para investigar sobre as dificuldades na disciplina de matemática
partiu da nossa própria experiência, resultante da atuação enquanto estudantes desde o ensino fundamental. Os obstáculos enfrentados cotidianamente pelos estudantes no que se refere ao aprendizado da matemática acumulam tanto a desistência
como a reprovação nas disciplinas de matemática e outras que se relacionam com
os conteúdos matemáticos. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar as causas
das dificuldades de ensino e aprendizagem encontradas na disciplina de matemática por professores e estudantes do ensino médio. A questão central que orienta essa
pesquisa é a seguinte: quais são as causas das dificuldades de aprendizagem encontradas na disciplina de matemática por estudantes do Centro de Ensino Governador
Archer? O problema se situa nas dificuldades sofridas pelos professores e alunos do
ensino médio no que se refere ao desenvolvimento de um trabalho que tenha sentido e que contribua para a formação de sujeitos críticos, capazes de intervir no contexto onde estão inseridos.
Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Matemática.

INTRODUÇÃO
Os obstáculos enfrentados cotidianamente pelos estudantes no que se refere
ao aprendizado da matemática acumulam tanto a desistência como a reprovação
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na disciplina de matemática e outras que se relacionam com os conteúdos matemáticos. A maioria dos estudantes ao ingressarem no Ensino Fundamental maior
demonstra atitudes negativas com relação à matemática (BRITO, 1996a).
Comumente ocorre que o ensino da Matemática inicia e finaliza muitas vezes
no resumo da mera transmissão de informações dos conteúdos contidos nos livros
didáticos, sem a mínima relação com a realidade do aluno. Os professores na sua
grande maioria apenas seguem o livro didático como se fosse um trilho.
A preocupação maior no ensino da Matemática está em levar ao conhecimento do aluno uma série de algoritmos, fórmulas e símbolos, sem que
fique explícito para que servem, onde serão usados e como serão usados.
Não há, pois uma preocupação maior de integrar os conteúdos matemáticos
com outras áreas do conhecimento (D’Ambrósio, 2001, p. 35).

Para Machado, muitos autores sustentam que:
os alunos se dispersam quando o ensino da Matemática se faz rotineiro,
ocultando consciente e inconscientemente sua verdadeira força e beleza,
complicando-a inutilmente com fórmulas que não sabem de onde vem. O
ensino tem que alcançar uma investigação em que o aluno sinta a sensação
de estar fazendo algo com isso, em que se sinta mais confiante colocando
em prática o seu trabalho efetivo e com isso, faça-o perceber o seu próprio
rendimento (2011, p. 31).

Hoje a Matemática passa por grandes transformações, e está sendo afetada pela
diversidade cultural. Por isso, é preciso que as aulas sejam conduzidas com muita participação dos alunos, pois o método de trabalhos por meio de projetos já foi pensado
para a escola há muitos anos. Enfim, ou os professores adotam as inovações mais recentes, ou serão atropelados juntamente com seus alunos. Não dá mais para aprender
Matemática só dando ênfase exclusiva a contas e falas. D’Ambrósio (2001) diz que:
particularmente em Matemática, parece que há uma fixação na ideia de haver necessidade de um conhecimento hierarquizado, em que cada degrau
é galgado numa certa fase da vida, com atenção exclusiva durante horas de
aula, como um canal de televisão que se sintoniza para as disciplinas e se
desliga acabada a aula. Como se fossem duas realidades disjuntas, a da aula
e a de fora da aula. (p. 83).

Vários estudantes por terem dificuldades em aprender Matemática tornam-se
indisciplinados, agressivos, desobedientes, exibicionistas, impulsivos, tímidos, inseguros, apáticos e isolados. Desse modo, compreende-se a aprendizagem como um
fenômeno muito complexo que precisa de tempo para adaptação adequada, e as
dificuldades podem ser influenciadas por vários fatores tais como: biológicos, psicológicos e socioculturais.

de maneira que ultrapassem as dificuldades e tenham capacidade de adquirir um
raciocínio lógico e um entendimento do mundo em que está inserido.
A aprendizagem não é um fenômeno restrito, contudo, compreende-se que a
mesma é complexa, necessitando de tempo para adaptação adequada, e as dificuldades podem ser influenciadas por vários fatores tais como: biológicos, psicológicos
e socioculturais.

METODOLOGIA
Trabalhamos nesta pesquisa com uma abordagem qualitativa e realizamos
um estudo de caso no Centro de Ensino Governador Archer. Optamos pela abordagem qualitativa.
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte
integrante do processo de conhecimento e interpreto os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas
ações. (CHIZZOTTI, 2003, p. 79).

Selecionamos alguns professores de Matemática do ensino médio que ministram aulas nas três séries existentes na instituição.
Foram selecionados alguns estudantes das três séries do ensino médio para
responderem a uma entrevista que tratou da prática do professor de Matemática, e
das dificuldades encontradas pelos alunos nas aulas.
A coleta de dados se deu por meio de entrevistas, questionários, observações
de aulas e de análise documental. Optamos pela utilização da entrevista semiestruturada e da análise documental para subsidiar os dados relatados.
Selecionamos alguns professores para as entrevistas que ocorreram a partir
da análise de fichas individuais. Essas fichas foram aplicadas aos professores de Matemática do ensino médio do Centro de Ensino Governador Archer que ministram
aulas nas três séries.
Foi feita a análise de alguns documentos tais como: o plano de trabalho do
professor que ministra matemática no ensino médio. Algumas aulas de matemática
forão observadas e foi utilizado um roteiro de observação.

Cabe à escola trabalhar juntamente com a família no sentido de tentar encontrar caminhos diversos, de acordo com a realidade e problemática encontrada no
seu próprio espaço e tempo, para desenvolver a aprendizagem em nossos alunos,

Os dados obtidos foram analisados à luz dos referenciais teóricos que embasaram a pesquisa, buscando captar as percepções dos atores envolvidos sobre o ensino da matemática, seus impasses e alternativas no conteúdo do ensino médio.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Percebemos que os alunos possuem um conceito pré-formado da dificuldade
da Matemática, e isso cresce à medida que eles se deparam com professores que deixam a entender que é uma disciplina difícil e complicada, aumentando o pavor dos
alunos de terem que enfrentá-la e a vergonha e o medo de não aprendê-la.

Ressalta-se que se a Matemática for trabalhada e relacionada com o cotidiano
do aluno, haverá uma maior exploração no quesito construir conceitos, o que acabará desenvolvendo o cognitivo do aluno. Para que haja um desenvolvimento no processo de aquisição de conhecimento do aluno, faz-se imprescindível o envolvimento
de todos, conglomerando a mudanças da metodologia.

Muitos fatores podem contribuir para a melhoria no aprendizado dos alunos,
tais como: a real formação do professor na disciplina lecionada, o papel da família, o
relacionamento professor-aluno, recursos didáticos pedagógicos, entre outros. Uma
das etapas mais significativas, segundo Drowet (1995), é a relação entre professor e
aluno, pois o professor deve estar sempre atento às etapas do desenvolvimento do
aluno, colocando-se na posição de facilitador da aprendizagem e calcando seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto.
A relação dos discentes com todas as pessoas que o rodeiam pode influenciar bastante no desenvolvimento das atividades requeridas para eles, bem como a
metodologia utilizada para a sua formação, enquanto ser concreto que necessita de
apoio para compreender uma disciplina importante, mas que em seu psicológico é
descrita apenas como impossível de ser aprendida, complexa.
Todos esses fatores adicionados com sentimentos negativos bloqueiam a
aprendizagem dos discentes, aumentando as dificuldades. No entanto, uma forma de
quebrar esse bloqueio é fazer com que o ensino aconteça de forma que o aluno sinta
a necessidade de aprender, e sem dúvida, tal aprendizado deverá ser voltado para os
acontecimentos no seu dia-a-dia, para que assim vejam a importância da disciplina.
De acordo com Gardner (1995) a essência da teoria é respeitar as muitas diferenças entre as pessoas, as múltiplas variações em suas maneiras de aprender, os
vários modos pelos quais elas podem ser avaliadas. Desse modo, é plausível sobrelevar que o professor deve procurar ter a mesma linguagem dos alunos, que procure
respeitar as diferenças e saiba intervir sobre essas diferenças buscando alcançar um
resultado melhor.
Outro fator que influencia no processo educacional da Matemática é o planejamento. É comum encontrar professores que não integram essa prática, se recusam
a planejar e por isso se encontram perdidos na sala de aula, aumentando a dificuldade por parte dos alunos.

É concedível corroborar que o processo educacional necessita passar por um
procedimento de renovação, já que o ensino tradicional não atende às dificuldades
que alguns alunos exibem, fazendo assim, emergir a necessidade de uma educação
que faça parte do cotidiano de alunos e professores.
A realização deste trabalho possibilitou uma minuciosa reflexão a respeito das
necessidades de metodologias e interações entre professores e alunos. É notório, que
esta pesquisa incita novas investigações, tomando como referência as dificuldades
de ensino e aprendizagem relacionadas à disciplina de Matemática.
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Evidencia-se, portanto, que o professor deve criar ambientes que favoreçam
a aprendizagem dos alunos, isto é, não apenas se mantendo estagnado em aulas expositivas, mas sim em aulas que comprovem a Matemática, relacionando-a com o
cotidiano, fazendo com que haja reflexão e interesse por parte do aluno. Em suma,
ensinar qualquer disciplina é um desafio, pois como relata Paulo Freire (2011) ensinar não é transferir conhecimento, não é o simples repasse interpretado do livro,
mais sim a criação de possibilidades para a sua própria construção.
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RESUMO
A relação escola e cinema ainda carece de experimentações diferenciadas
que levem, professor e aluno, a ultrapassar a ideia de filme como instrumento de
conteúdo do currículo de aprendizagem. Tendo em vista este cenário da educação
básica, este projeto de extensão visou levar o cinema arte para algumas escolas da
rede municipal e estadual da cidade de Imperatriz. O objetivo principal foi possibilitar, aos discentes dessas escolas, conhecer o cinema como arte e não meramente
como recurso didático, capaz de proporcionar-lhes experiências estéticas, ricas de
aprendizagens e fruição. Ou seja, propor uma forma diferenciada de articular cinema e educação, fazendo presente, ainda, nas referidas escolas, o cinema brasileiro,
no cumprimento da lei 13.006//2014. Este trabalho tem como princípio metodológico a pesquisa bibliográfica e a experiência concreta da potencialidade da presença
do cinema na escola. Para tanto, foram realizadas diversas oficinas nas quais filmes
previamente escolhidos foram exibidos e estudados, além da realização de exercício
prático sobre cinema, além de autoavaliação e do uso de questionário ao final, o qual
foi respondido pelos alunos participantes. Os resultados demonstram que os objetivos foram alcançados e, por meio deles, pode-se concluir que os alunos puderam
obter experiência diferenciada em relação ao cinema na escola com o que vivenciaram no decurso do projeto.
Palavras-chave: Filme; Educação Básica; Extensão.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, o que se presencia é que a escola pouco oferece possibilidades
de experimentação cultural aos alunos. Esses jovens veem-se, muitas vezes, desprovidos de oportunidades para um enriquecimento cultural. Dessa forma, sabendo da
importância grandiosa da arte, pois a mesma insere naqueles que a experimentam
um olhar mais aprimorado diante do mundo e das questões humanas, propôs-se
nesse projeto de extensão que o cinema como arte, não meramente como recurso
didático, estivesse presente em escolas do município e do estado, na cidade de Imperatriz, Maranhão.
Segundo Napolitano (2011), apesar de o cinema ser uma arte centenária, sua relação com a escola só começou a existir no final do século XX. E hoje, mesmo existindo,
o que se observa é o uso do cinema como recurso didático meramente, ou seja, o filme
é usado, na maioria das vezes, somente para explicação de um determinado conteúdo
do componente curricular trabalhado pelo professor. A sétima arte é tratada de forma
instrumentalizada. Assim, não se vê o cinema como arte na escola, pois em um filme
não é abordada sua dimensão estética. Sobre isso esclarece, Duarte e Alegria:
os mais de oitenta anos que nos separam dos primeiros movimentos para
formulação de políticas públicas voltadas para aproximação entre educação
e cinema não parecem ter nos levado a superar essa espécie de - “marca
de origem” que faz com que a presença de filmes na educação, sobretudo
em âmbito escolar, tenha um caráter fortemente instrumental. Entendemos
como - uso instrumental a exibição de filmes voltada exclusivamente para
o ensino de conteúdos curriculares, sem considerar a dimensão estética
da obra, seu valor cultural e o lugar que tal obra ocupa na história do cinema. Ou seja, se tomamos os filmes apenas como um meio através do qual
desejamos ensinar algo, sem levar em conta o valor deles, por si mesmos,
estamos olhando através dos filmes e não para eles. Nesse caso, seguimos
tomando-os apenas como - ilustrações luminosas dos conhecimentos que
consideramos válidos, escolarmente. (DUARTE; ALEGRIA, 2008, p. 69).

O cinema, infelizmente, ainda não assumiu seu merecido lugar na escola,
uma vez que ainda constata-se sua presença na escola, muitas vezes, somente como
recurso didático, sem promover experiência de conhecimento, e, além do mais, desacompanhado de reflexões sobre sua própria arte. Para modificar essa realidade,
sentiu-se a urgente necessidade de refletir sobre o uso da sétima arte como pedagogia para construção do conhecimento.
Conforme Holleben (2008), a arte cinematográfica no contexto escolar, como
as outras artes, sofre preconceitos, pois há uma enorme dificuldade de reconhecê-la
como fonte de conhecimento. Sua presença se faz pela via do entretenimento, da
diversão, reduzindo-a uma simples ilustração de conteúdos curriculares.

mento da leitura do texto imagético e também do texto verbal. No mundo imagético
onde se vive, faz-se urgente a educação do “olhar”, a qual propôs-se realizar ao trabalhar com a arte cinematográfica.
Sabendo da importância das artes para o desenvolvimento humano, para o
enriquecimento cultural de uma localidade propôs-se, nesse projeto, que o cinema
como arte fizesse parte do cotidiano de discentes das escolas da rede estadual e municipal do município de Imperatriz. O trabalho consistiu na visita dos participantes
das escolas selecionadas ao IFMA-Campus Imperatriz - para assistirem a filmes de
arte, na sala de cinema do Campus, e na discussão das obras cinematográficas trabalhadas com os discentes, como também da realização de atividades sobre as mesmas
e de oficinas de leitura fílmica. Estas ações foram realizadas com o intuito de propiciar aos alunos o conhecimento da linguagem cinematográfica a fim de os mesmos
realizarem leituras dos textos fílmicos com base nos elementos que compõem essa
imagem. O projeto acreditou na força do cinema, na força do texto audiovisual, para
o aluno compreender o mundo e seu estar nele.

METODOLOGIA
Para que o projeto de extensão pudesse ser levado a termo, foi necessário proceder metodologicamente, seguiram-se, portanto, uma prévia pesquisa bibliográfica
que serviu de base para montagem das oficinas e, após, foram estabelecidas as etapas de campo do projeto, as quais deram-se da seguinte forma:
Primeiramente, foram realizadas pela equipe do projeto visitas a algumas escolas do município e do estado para que a direção e os professores se tornassem conhecedores do projeto. Feito esse primeiro contato, realizou-se o agendamento para
as visitas dos alunos das escolas participantes ao Campus Imperatriz. Logo depois,
na ocasião da visita ao Campus pelos alunos, foi realizada exibição de um filme e
discussão do mesmo.
O filme para exibição e discussão foi selecionado com participação do professor da turma visitante, a partir de uma lista de filmes apresentada ao docente, e
discutida previamente pela equipe do projeto.
Houve um diálogo com os alunos de cada turma antes da exibição de cada
filme. Esse diálogo tinha um intuito de criar uma predisposição nos discentes, uma
vez que veriam, muitos deles, pela primeira vez, um cinema com riqueza estética e
um padrão narrativo diferenciado.

Diante dessa realidade, verificou-se a importância do cinema estar na escola
não meramente como recurso didático, mas como arte, por meio das exibições e
discussões de filmes de arte. Acredita-se no potencial do audiovisual para aprimora-

No primeiro encontro era, então, exibido o filme e, após a exibição, houve a
discussão sobre a obra. Os membros da equipe conduziram as discussões. A dimensão estética da obra foi abordada sempre, pois o que se procurou foi tratar o cinema
como arte na escola. O cinema nacional abarcou, com os alunos do ensino médio,
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todas as exibições. Com os alunos do ensino fundamental, os filmes exibidos foram
de animação.
Posteriormente, foram realizadas, com os alunos das escolas estaduais participantes, oficinas de leitura fílmica. Os discentes tiveram contato com a linguagem
cinematográfica, conheceram os elementos que a compõem para assim entrar em
contato com o cinema arte.
Somado a isso, foram realizadas reuniões semanais com a equipe que constitui o projeto a fim de avaliar o andamento do mesmo. A avaliação também foi feita
com os discentes das escolas participantes do projeto, por meio de questionários,
que buscaram mostrar as contribuições e ressalvas da presença do cinema na educação, no que se refere às ações desenvolvidas nas escolas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Algumas observações podem ser feitas, no decorrer da realização do projeto,
no que se refere a Escola Estadual CAIC, escola do estado que participou do projeto
de extensão. Alguns pontos são necessários ressaltar:
1) Quanto às oficinas, percebeu-se que provocaria mais os alunos se a mesma fosse realizada em duas etapas. Foi cansativo discutir os elementos da
gramática cinematográfica em apenas uma tarde com cada um dos grupos
de participantes. A produção dos planos cinematográficos foi realizada às
pressas, devido ao curto tempo;
2) Com a experiência vivenciada, percebeu-se que, ao contrário do que se planejou, é mais proveitoso trabalhar com uma maior quantidade de alunos
em uma escola do que trabalhar mais escolas e menos alunos. Isso porque
é demasiado demorado estabelecer contato com os professores, uma vez
que há dificuldade em encontrá-los no mesmo horário na escola.
Realizadas essas observações, transcreve-se os dados obtidos dos questionários aplicados:
1) Ao que compreende a autoavaliação:
Nessa etapa foram respondidas três perguntas. A primeira, pede ao aluno que
classifique seus conhecimentos obtidos sobre os objetivos do projeto. Nessa questão,
1,9% responderam péssimo; 0% ruim; 50% bom; 48,1% ótima. Na segunda questão,
o aluno é indagado sobre sua participação na oficina. Assim responderam: 3,7% péssima; 1,9% ruim; 53,7% boa; 40,7% ótima. Na última, como o aluno classifica seu
aproveitamento como participante na oficina: 1,9% péssimo; 1,9% ruim; 55,5% bom;
40,7% ótimo.
254

2) Ao que compreende a avaliação do projeto:
O filmes assistidos pelos alunos do Ensino Médio foram Abril despedaçado e
Os famosos e duendes da morte.
Sobre os alunos conhecerem as obras cinematográficas assistidas: 18,5% sim;
81,5% não. Sobre a qualidade do material exibido: 1,9% péssima; 0% ruim; 59, 2%
boa; 38,9% ótima. Sobre como os alunos classificaram a qualidade da obra cinematográfica: 1,9% péssima; 3,7% ruim; 62,9% boa; 31,5% ótima. Perguntamos aos alunos
se a oficina contribuiu para melhorar a leitura da imagem cinematográfica: 90,7%
sim; 5,5% não; 1,9% não souberam dizer. Ainda perguntamos se os recursos (sala
de vídeo, computador, projetor de multimídia) foram utilizados de forma adequada:
sim 92,6%; não 3,7%; não souberam dizer, 3,7%. Quanto à capacidade de interação
oficineiro e aluno, os discentes classificaram: 1,9% péssima; 3,7% ruim; 37% boa,
57,4% ótima.
No que se referiu às questões discursivas, essas foram duas, a saber:
1) De que maneira o filme e a oficina contribuíram para a aquisição de novos conhecimentos e melhoria do desempenho dos seus estudos?
De maneira geral, os alunos responderam que os encontros realizados acrescentaram a eles uma leitura da imagem do cinema ainda não conhecida, um melhor
entendimento dos elementos fílmicos, e uma melhor interpretação da imagem. Essas foram as principais respostas obtidas.
2) Use esse espaço para expor seus comentários, como pontos fracos, fortes etc.
As respostas mais comuns foram: a ideia da oficina foi boa, desejo que a oficina continue; boa explicação da oficineira e boa integração com os alunos; material
adequado que facilitou a aprendizagem. No que se refere aos alunos da Escola Municipal Jucimar Rodrigues, Ensino Fundamental, percebeu-se uma excelente recepção
do gestor, dos professores e dos alunos da escola. O uso de slides, para discussão do
filme, possibilitou uma condução da explicação da narrativa fílmica e discussão de
suas temáticas de forma didática e clara.
Em se tratando das escolas estaduais, atendeu-se uma escola, com seis turmas;
cinco de primeiro ano e apenas uma de segundo ano, totalizando 161 alunos. Foram
atendidas duas turmas da escola do município, perfazendo um total de 48 alunos.
Acrescenta-se que foi enriquecedor trabalhar com a sétima arte na escola. A
proposta desta pesquisa é continuar com tais trabalhos, adicionando novas possibilidades e assim continuar desvelando os limites e as potencialidades do trabalho do
Cinema e a Educação.
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O uso da fita de fibra de carbono como reforço
estrutural na construção civil: conhecimento,
uso e divulgação

CONCLUSÕES
Diante dos resultados e da descrição das ações do projeto de extensão, é possível enfatizar que a experiência da presença do cinema na escola aprimora no aluno
a leitura da imagem, a imagem do cinema, essa imagem que se diferencia da imagem
da televisão, com a qual o aluno está habituado, proporciona ricas aprendizagens a
partir das temáticas discutidas, trabalha a formação do gosto estético, proporciona
aos alunos o contato com o cinema arte, por muitos deles, desconhecido. Como também o cumprimento da lei 13.006/2014 não como uma exigência legal, mas como
uma experiência cultural, enriquecedora e como exercício de fruição.
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RESUMO
As estruturas compõem um dos elementos mais importantes em uma obra.
Pois todos os demais elementos dependem de sua solidez para estabilidade da edificação, compreendendo assim a sustentação (vigas, colunas, lajes, paredes, dentre
outros). A frequente necessidade de ampliar a capacidade de resistência das estruturas, responsáveis pela estabilidade e deste modo visar maior segurança na Construção Civil, levou pesquisadores ao desenvolvimento de novas tecnologias de reforço.
O presente estudo tem como objetivo demonstrar a eficiência na durabilidade, praticidade e segurança e conhecimento da Fita de Fibra de Carbono (FFC) como reforço estrutural na Construção Civil, caracterizada pelo sistema CFRP (Carbon Fiber
Reiforced Polymers). Durante a realização dos estudos sobre o sistema, constatou-se
a necessidade do reforço de pontes, viadutos e demais elementos estruturais, e a
importância do conhecimento da tecnologia do CRFC. As fibras de carbono, as quais
são constituídas por outros milhares de monofilamentos, são resultados de tratamento térmico, em tese por pirólise, que no final de sua produção resulta em fibras
de alta resistência, que ao formar a FFC, pelo entrelaçamento destas, oferece várias
vantagens para a engenharia, principalmente no que tange as solicitações mecânicas
nas estruturas (tração, compressão, entre outros). A FFC é resposta da demanda nas
últimas décadas por materiais mais resistentes e duráveis, despertando o interesse,
devido às diversas propriedades, como: tenacidade, resistência a ambientes agressivos, rigidez, entre outros. Demonstrada graficamente superior a outros métodos de
reforço estrutural.
Palavras-chave: Estabilidade; Segurança; Resistência.
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INTRODUÇÃO
Na Construção Civil, muito se discute sobre a qualidade dos materiais a serem
empregados nas edificações. Estes por sua vez, devem apresentar resistência desejada, suportando as solicitações mecânicas e, deste modo, possibilitando segurança
às obras. A busca incessante destes materiais, principalmente para ambientes agressivos, nos quais a qualidade do material é prioridade, tem sido constante e assídua.
Consequência disto é o desenvolvimento e a pesquisa a novas tecnologias.
O Brasil analisando seu processo histórico de ascensão industrial e urbano
possui certo privilégio no contexto mundial. Obras de grande magnitude, como
barragens, pontes hidroelétricas, etc. Um gigante emergente que, aos poucos, com
obras diversas, ganha sua elevada importância na área. Não obstante, o país ainda se
defronta com problemas de qualidade e produtividade na construção, os quais sua
evolução está ligada diretamente a técnicas, uso de materiais e tecnologias corretas
(ERCIO THOMAZ) e os reforços estruturais compõe um importante foco de atenção.
Este projeto vem demonstrar a efetividade do uso, aplicação e conhecimento
do sistema CFRP (Carbon Fiber Reiforced Polymers), em português, Polímeros Reforçados com Fibras de Carbono (PRFC), ou simplesmente FFC (Fita de Fibra de Carbono) como reforço estrutural na Construção Civil e evitar que problemas relacionados à
resistência nas estruturas ocorram, sempre proporcionando praticidade e segurança.

METODOLOGIA
O desenvolvimento deste estudo como forma de alcançar os objetivos previstos, se deu de forma qualitativa e quantitativa, tanto por considerar os aspectos
bibliográficos acerca do tema quanto pela análise das informações obtidas em pesquisas de campo. As pesquisas bibliográficas desenvolvidas se deram através das
análises dos diversos materiais de pesquisa sobre a área da Engenharia Civil dentro
dos conteúdos acerca das novas tecnologias para reforço estrutural, qualidade na
construção e utilização da fibra do carbono. Para isso foram utilizados livros e periódicos impressos e eletrônicos.
A pesquisa de campo como parte fundamental e de natureza quantitativa,
constituiu-se de um meio importante para a obtenção dos resultados. Tal pesquisa
foi realizada com 120 pessoas, entre docentes (07) e estudantes (113) do curso de bacharel em Engenharia Civil no Centro Universitário do Maranhão (CEUMA), Campus
Imperatriz-MA. A metodologia adotada foi questionários abertos, com perguntas de
alternativa e múltipla escolha, assim, os estudantes e profissionais tiveram a oportunidade de expressar a experiência profissional e pessoal, o que possibilitou um
enriquecimento significativo dos resultados obtidos.

O questionário teve caráter semiestruturado, com questões objetivas e subjetivas, com temáticas relacionadas à inovação tecnológica da engenharia civil no Brasil: sistemas de reforços estruturais, critérios avaliativos de qualidade das edificações
e sobre o conhecimento da fibra de carbono como elemento de reforço estrutural.
A divulgação do trabalho foi realizada por meio de apresentações orais em
seminários, palestras, entrevistas e em eventos científicos, além de apresentada em
empresas de engenharia de grande renome na região tocantina, o que corrobora
para o avanço técnico, construtivo e informacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises bibliográficas e o estudo de campo demonstram que o sistema de
reforço com fibras de carbono é altamente eficiente, devido suas notórias vantagens,
baseado em seu contexto histórico e propriedade dos elementos constituintes.
Corriqueiramente, há sempre a necessidade de ampliar a capacidade de carga de estruturas de concreto armado em obras correntes, ora por acidentes, erros
de projeto, ação de cargas excessivas atuantes em determinados pontos e que pode
oferecer riscos a estabilidade da obra construída e consequentemente aos seus usuários. A técnica de reforço estrutural tem sido limitada a sistemas tradicionais, dentre
eles, o uso de chapa de aços, que exige manuseio de grandes dimensões e peso. Além
disso, o sistema não deve ser utilizado em ambientes com temperaturas contínuas
acima de 60º C por conta da influência da dilatação. Outro fator negativo é a possibilidade das chapas sofrerem corrosão. As circunstâncias de exposição e a natureza
das construções com avaria estrutural pode requerer materiais apropriados para o
reforço. A exemplo disto pode-se citar as construções de sistemas fabris e reservatórios expostos ao risco de corrosão material.
Portanto, a demanda por materiais mais resistentes, duráveis, pouco deformáveis e com capacidade de dissipar e absorver energia sem levar a ruptura, favoreceu ao surgimento de novos materiais e de tecnologias de reforço estrutural como o
caso da fita da fibra de carbono (FFC).
Compósitos reforçados com fibras

O objetivo da coleta de informações a partir de um questionário foi de instigar
um pensamento coletivo acerca de tecnologias não usuais na Construção Civil, subsequente, a um pensamento crítico sobre a segurança das edificações e a importância de um sistema de reforço estrutural altamente eficiente.

Os compósitos reforçados com fibras são formados pela combinação de dois
ou mais materiais. Geralmente é constituído, essencialmente, de duas fases, uma de
filamentos de pequeno diâmetro (fibras) e outra com característica sinergética e macia
(matriz) que geralmente é um polímero. O processo de produção e componentes dos
compósitos determinará seus comportamentos globais. A elevada resistência mecânica e a variabilidade de propriedades interessantes para a engenharia como elevada
rijeza, baixo peso específico, propriedades direcionais a nível estrutural, elétrico, magnético e resistência à agressividade ambiental demonstra o potencial desses materiais.
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Na engenharia civil, os compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras têm como resultado da sua utilização, o êxito no reforço/reabilitação de estruturas e são conhecidos por meio da sigla FRP, ‘’Fyber Reinforced Plastic (polymer) ’’,
(Polímeros Reforçadas com Fibras).
De forma geral esses filamentos despertam o interesse de pesquisadores devido as suas várias propriedades de interesse: tenacidade, rigidez, a resistência a ambientes agressivos.

Resistência e deformação
No gráfico de tensão-deformação que se segue (“Figura 3”), mostra que as fibras de carbono se apresenta melhor opção frente a outros materiais. O gráfico evidencia que as fibras de carbono apresentam alta resistência a tensão de tração para
menor deformação quando comparado com outras fibras como é o caso das de vidro, por exemplo.
Figura 3: Gráfico tensão vs deformação.

Fita da fibra de carbono
A fita da fibra de carbono é formada pela combinação de dois ou mais materiais. Geralmente é constituída essencialmente de duas fases, uma de filamentos de
pequeno diâmetro (fibras) e outra com características sinergéticas e macias (matriz).
A conjugação destas formas, uma verdadeira força geradora, possuindo características mecânicas, físicas e químicas superiores, quando comparada a materiais homólogos e tradicionais, como mostrada na “Tabela 1”.
Tabela 1: Características gerais da fibra de carbono.

Fonte: (MACHADO 2002.).

Da pesquisa de campo realizada
Os dados encontrados mostram a relevância da Fibra de carbono comparado
a outros métodos convencionais e fibras utilizadas também no reforço estrutural.
Um dos questionamentos feito foi acerca dos tipos de sistemas de reforço estrutural de conhecimento dos entrevistados. Os resultados são mostrados na “Tabela 1”.
Tabela 1: métodos de reforço estruturais conhecidos.
Fonte: (MACHADO, 2002)

A aplicação do sistema compósito com fibras de carbono, a Fita de Fibra de
Carbono (FFC), como material de reforço faz parte das novas tecnologias usuais para
solução de problemas de excesso de carga em estruturas edificadas.
Figura 2: Aplicação da FFC.

TIPO DE FIBRA/SISTEMA
ARAMIDA
VIDRO
CHAPA DE AÇO
ESTRUTURA COMPLEMENTAR
NÃO RESPONDEU

N° de respostas
7
30
93
48
3

(%)
5.8
25
77,5
40
2,5

Fonte: Própria.

Fonte: (MACHADO, 2006. Apud CAETANO. T.A.).

A partir da “Tabela 1” é cognoscível que 77,5 % dos estudantes conhecem o
sistema convencional de reforço que utiliza chapas de aço. O uso de uma estrutura complementar como reforço estrutural mostra-se uma aternativa também muito
usual. Isso demonstra a utilização, em larga escala, dos sistemas convencionais; o
fato da “chapa de aço” ser o sistema mais conhecido e utilizado, está associado principalmente ao baixo custo e maior disponibilidado. O que corrobora com isso, é a falta de incentivo a utlização de novas tecnologias, e ainda a própria falta de interesses
de investimentos em sistemas mais eficientes.
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Combate a mosca dosméstica por meio da
refração da luz

CONCLUSÃO
Neste trabalho, pode-se verificar que as avarias estruturais como flechas exorbitantes, fissuras, trincas que ocorrem nas obras de construção civil, levam a necessidade de tratamentos adequados e seguros. Comparativamente, há vários métodos
de recuperação de estruturas como a utilização da Fita de Fibra de Carbono, apesar
de ainda pouco utilizada e disseminada no Brasil, por profissionais da área, tem ganhado destaque, devido a sua eficiência no combate aos danos causados pelas sobrecargas nas estruturas convencionais de concreto armado. Verificou-se por meio
de coleta de informações que se trata de um sistema de reforço pouco conhecido pelos estudantes de engenharia e profissionais da área e que se tem utilizado métodos
convencionais. A falta de incentivo e implantação de tecnologias mais avançadas são
outros aspectos críticos. Contudo, a Fita de Fibra de Carbono (FFC) como reforço
estrutural na construção civil, de fato, permite obter resultados com eficiência em
relação aos outros métodos de recuperação estrutural, pois oferece várias vantagens,
tais como: leveza, rigidez elevada, resistência a ambientes agressivos, entre outros.
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RESUMO
O presente trabalho baseia se no fenômeno da refração da luz como um meio
de afastar a mosca doméstica dos ambientes domiciliares. A mosca doméstica é um
foco transmissor de várias doenças pelo fato de estar em contato constante com os
mais diversos substratos como: materiais em decomposição, sujeiras de todas as espécies e alimentos. Transportam bactérias capazes de causar doenças, como; febre
tifoide, micoses, conjuntivite, cólera, diarreia e entre outras. Essas observações deram suporte para propor um mecanismo simples com materiais alternativos, para
afastar as moscas domésticas dos locais onde estes forem implantados aplicando o
fenômeno físico da refração da luz.
Palavras chave: Mosca Domestica; Refração da Luz; Mecanismos.
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A mosca doméstica pode trazer consequências tanto para humanos, como
para os animais causando grandes prejuízos, principalmente, quando em condições
favoráveis de umidade e tempera a infestação aumenta. Elas disseminam doenças
através das patas, asas, abdome e fezes, por exemplo, mastites, diarréias, queratoconjutivite, salmoneloses, etc.
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Ao buscar um método de combate diferente, com repelentes óticos para esses
insetos, como sacos plásticos ou objetos transparente onde o que acontece nesse
mecanismo é um efeito responsável por diversas ilusões de óptica similar a miragem
em humanos, porém isso ocorre nas moscas. Os raios da luz viajam em linha reta
e ao passar pelo objeto transparente que se curvam. Como demostrado na revista
Mundo Estranho, o engenheiro agrônomo Octavio Nakano, da Universidade de São
Paulo (USP) “É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando deparamos com
um espelho que reflete a luz do Sol. Se somos atingidos pelos raios solares isso nos
incomoda e nosso impulso inicial é dar meia-volta ou desviar o caminho, até mesmo
como medida de precaução” (http://mundoestranho.abril.com.br).
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Teoricamente a refração pode confundir certas espécies de insetos, em especial
a mosca doméstica. Isso ocorre pelo fato de que as mosca contam com um conjunto
de olhos que permitem que vejam simultaneamente em múltiplas direções como foi
comentado pelo site ciencia.hsw.uol.com.br. “A cabeça deste inseto consiste principalmente de um par de grandes olhos complexos, cada um deles composto por entre três
mil e seis mil olhos simples”. Esses olhos não se mexem e não podem tomar um objeto
como foco, ao modo dos olhos humanos, mas oferecem à mosca uma visão mosaica
do mundo ao seu redor. Assim, cada olho simples oferece uma pequena peça do quebra-cabeça, da mesma forma que uma tela exibe uma imagem na forma de inúmeros
pontos, ou pixels. Uma mosca baseia seu senso de direção na direção da qual provém
a luz solar. Acredita-se que quando esses olhos complexos e sensíveis experimentam
luz refratada, o inseto se confunde e foge (http://ciencia.hsw.uol.com.br/).
Segundo Mike Stringham, professor de entomologia na Universidade Estadual
da Carolina do Norte, investigou o uso de sacos plásticos transparentes e cheios de
água para espantar moscas, encontrou algumas ressaltas nesse mecanismo. No qual
ao invés de repelir as mosca, teve um efeito contrário. Durante 13 semanas, instalou
repelentes ópticos de moscas em granjas, mediu as atividades das moscas através das
machas causadas pelas sobras de alimento regurgitadas por elas. Concluiu-se que as
áreas que o equipamento estava apresentava maior nível de nível atividade de moscas.
No entanto, esta pesquisa não foi considerada a luz natural, pois esse estudo
não avalia a hipótese de luz solar direta para aumentar a eficiência.
Nos estudos feitos por de Anderson D. Grützmacher e Octávio Nakano os quais
afirma que:
O Comportamento da mosca doméstica, Musca domestica L., em relação
ao uso de saco plástico transparente contendo água”, propôs “No teste realizado com lâmpadas ultravioleta as maiores coletas foram com lâmpadas
de luz negra (BL)”. Em relação aos testes com água colorida, a amarela foi a
maisatrativa e a verde a menos atrativo. O saco plástico transparente contendo água mostrou em média eficiência superior a 30%.

Neste contexto, o projeto propôs se a construção de um equipamento com
matérias recicláveis e simples utilizado a refração da luz para combater ou repelir as
moscas domésticas, como risco a saúde humana e nem ao meio ambiente. Utilizando medida simples e princípios básicos da Física possa afastar a mosca domestica
dos lares. Segundo Halliday no cap. 33, “Lei da refração: o raio refratado está no plano
de incidência e tem um ângulo de refração θ2 esta relacionado ao ângulo de incidência” θ1 através da equação:

METODOLOGIA
Utilizou se garrafas pets transparentes contendo um líquido transparente
como a água, que permitam a refração da luz. Ao se aproximarem desses equipamentos os insetos tenderam a fugir, pois se subentende na teoria já abordada que
elas veem seu reflexo ampliado. A refração acontece quando o objeto transparente
ou opaco, muda o curso da luz.
Os equipamentos foram colocados estrategicamente em locais onde as moscas procriam, como perto de cozinhas, de lixeiras locais onde elas se alimentam e
assim possa depositar os seus ovos.
Também foram feitos equipamentos para capturar as moscas para obter coleta de dados, como proposto pelo canal do Alex Amorim no YOUTUBE, que utiliza
duas garrafas PET para montar uma armadilha simples que captura a mosca doméstica. E outro método foi através de venenos postos em iscas para poder coletar os
dados amostrais.
Os equipamentos foram colocados em locais distintos em ambientes urbanos,
casas, rurais, próximos a depósitos de lixos para averiguar a eficiência do mecanismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A revisão bibliográfica, assim como as visitas a bairros periferifericos mostraram se esclarecedora sobre a pesquisa e sua aplicação. A consciência de que a mosca
doméstica é foco transmissor de várias doenças, desde o início do projeto, foi bastante motivadora para a busca das informações. A figura 1 mostra o protótipo do
equipamento montado com garrafas pet para a captura de moscas.
Os dispositivos foram testados em lugares de grande infestação de moscas no
primeiro caso (Fig. 1) colocou se no interior uma subtância açucarada, agradável ao
paladar das moscas ao entrarem elas não conseguem mais sair, possibilitando assim
sua captura e extermínio por morte.
Imagem 1: protótipo posposto para
captura das moscas

Imagem 2: Teste no dispositivo perto no
chiqueiro dos porcos

Fonte: o autor

Fonte: o autor

n2sen2=n1sen1(Refração)
“Onde: n1 e n2 são constantes adimensionais, denominadas índices de refração, que dependem do meio onde a luz esta se propagando”. Tal efeito ocorre em
arco-íris e miragens, por conta desse mecanismo tem em tese que as moscas se afastam por conta deste procedimento, por ver ser reflexo espelhado.
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Na figura 2, garrafas pets transparentes, contendo água para observar o efeito
da refração da luz. Os testes foram realizados em locais de criação de animais como
porcos e currais com os dos mecanismos tanto do equipamento mostrado na figura
1 quanto das garrafas contudo água são eficientes para captura e afastar as moscas.
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