Anais

03 a 06 de novembro de 2014

Anais

9a Edição, Série 2

São Luís - Maranhão
2014

Reitor:

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Coordenação Geral:

Natilene Mesquita Brito
Ligia Cristina Ferreira Costa
Comissão Científica:

Adriana Barbosa Araújo
Aline Silva Andrade Nunes
Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy
Ana Silvina Ferreira Fonseca
Cleone das Dores Campos Conceição
Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho
Dea Nunes Fernandes
Delineide Pereira Gomes
Flávia Arruda de Sousa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
José Antonio Alves Cutrim Junior
Karla Donato Fook

Kiany Sirley Brandao Cavalcante
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Luzyanne de Jesus Mendonça Pereira
Robson Luis e Silva
Samuel Benison da Costa Campos
Tânia Maria da Silva Lima
Tereza Cristina Silva
Terezinha de Jesus Campos Lima
Thayara Fereira Coimbra
Vilma de Fátima Diniz de Souza
Yrla Nivea Oliveira Pereira

Apoio Técnico:
Comunicação e Cultura:

Andreia de Lima Silva
Cláudio Antônio Amaral Moraes
Diego Deleon Mendonça Macedo
Emanuel de Jesus Ribeiro
Jorge Araújo Martins Filho
José Augusto do Nascimento Filho
Karoline da Silva Oliveira
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Mariela Costa Carvalho
Maycon Rangel Abreu Ferreira
Miguel Ahid Jorge Junior
Nayara Klecia Oliveira Leite
Rondson Pereira Vasconcelos
Valdalia Alves de Andrade
Wanderson Ney Lima Rodrigues
Cerimonial e Hospitalidade:

Aline Silva Andrade Nunes
Fernando Ribeiro Barbosa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
Thaiana de Melo Carreiro
Terezinha de Jesus Campos de Lima

Infraestrutura e Finanças:

Ana Ligia Alves de Araujo
Anselmo Alves Neto
Carlos César Teixeira Ferreira
Edmilson de Jesus Jardim Filho
Gláucia Costa Louseiro
Hildervan Monteiro Nogueira
Juariedson Lobato Belo
Keila da Silva e Silva
Mauro Santos
Priscilla Maria Ferreira Costa
Rildo Silva Gomes

Tecnologia da Informação:

Allan Kassio Beckman Soares da Cruz
Cláudio Antônio Costa Fernandes
Francisco de Assis Fialho Henriques
José Maria Ramos
Leonardo Brito Rosa
William Corrêa Mendes
Projeto Gráfico e Diagramação:

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Ciências Biológicas
Biologia

Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A Licania rigida Benth (Oiticica) é uma planta muito
comum na região nordeste e possui um grande
potencial para a produção de biodiesel. Este estudo tem
como objetivos realizar um levantamento quantitativo
da Oiticica em duas cidades da região Seridó do Rio
Grande do Norte, Ouro Branco e Serra Negra do Norte,
para verificar a viabilidade do uso desta espécie na
produção de biodiesel local. Outras propriedades
biológicas também serão investigadas. Inicialmente, a
quantificação das árvores foi realizada utilizando uma
ferramenta da internet que permitiu uma delimitação da
área geográfica estudada. Em seguida, foi realizada a
contagem in loco de cada planta. Para a obtenção do
óleo e do biodiesel foi realizada a coleta de sementes
das árvores da região. Avaliação da atividade bactericida
também foi investigada através de testes por disco-

difusão. Os resultados iniciais mostraram um grande
número de Oiticica, apesar dos relatos obtidos
constatarem o efeito da intervenção humana na
redução significativa desta espécie. Quanto à extração
do óleo, os resultados demonstraram que o método a
frio por trituração com hexano teve um bom
rendimento. Por outro lado, os dados de produção do
biodiesel encontram-se em andamento. O óleo de
oiticica não mostrou atividade antibacteriana contra E.
coli. Portanto, este estudo traz uma nova perspectiva
para a produção de biodiesel a partir de uma oleaginosa
pouco estudada e com grande potencial para o nordeste
brasileiro. Além da necessidade da educação ambiental
visando a preservação da espécie em estudo e outras
espécies
nativas.
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ABSTRACT

Licania rigida Benth (Oiticica) is a plant with great
potential to produce biodiesel. The main aim of this
survey is to evaluate the potential of its oil to be used as
biodiesel beyond of others biological properties. First,
the quantity of tree was determined in two cities of the
Seridó region. To obtain the oil and biodiesel, seeds
were collected and submitted to solvent extraction with
hexane. In vitro antibacterial activity of Oiticica oil was
assessed with disc diffusion method. Results showed

the human intervention on the number of trees.
Further, the oil extraction method used recovered about
300 mL from 1.5 Kg. The oil did not show antibacterial
activity on E. coli. Thereby these data contribute to
expand a new understanding about the potential of the
Oiticica in the biodiesel context and its biological
properties. Additionally, an environmental education in
this region aiming to preserve native species is needed.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar e expor as
concepções dos estudantes do 3º ano do ensino médio
de uma escola pública de Manaus - Am, a respeito da
teoria da evolução das espécies. Por meio das
informações obtidas pelos questionários, constatou-se a
predominância
da
concepção
lastreada
por
fundamentos religiosos. Os resultados apresentaram a
concepção lamarckista como a menos frequente do que
a teoria da evolução, proposta por Darwin. Notamos
ainda, junções entre algumas ideias criacionistas,

Lamarckistas e darwinistas. Também foi possível
identificar, de forma robusta, uma visão antropocêntrica
sobre os processos evolutivos; e que os professores
evitam ministrar aulas relacionadas à origem das
espécies pela sua complexidade. Esses dados
evidenciam uma necessidade de se elaborar novas
metodologias que busquem aprimorar o processo de
ensino da teoria da evolução, no conjunto de escolas do
ensino médio.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da evolução, ensino de Biologia, ensino de evolução.

STUDY OF THE DESIGNS OF STUDENTS OF THE 3RD YEAR OF SECONDARY EDUCATION OF A
PUBLIC SCHOOL OF MANAUS-AM ABOUT THE THEORY OF EVOLUTION OF THE SPECIES
This article aims to analyze and expose the conceptions
of students of the 3rd year of high school in a public
school in Manaus - Am, about the theory of evolution.
Through the information obtained from the
questionnaires, there was a predominance of design
backed by religious foundations. The results showed
how less frequent than the theory of evolution,
Lamarckian concept proposed by Darwin. Also noticed

some junctions between creationist ideas, Lamarckian
and Darwinian. It was also possible to identify, robustly,
an anthropocentric view of the evolutionary processes;
and that teachers avoid teaching classes related to the
origin of species by its complexity. These data reveal a
need to develop new methodologies that seek to
enhance the teaching of evolution in the number of
high schools.

KEY-WORDS: Theory of evolution, biology Teaching, teaching evolution.

ESTUDO DAS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA
PÚBLICA DE MANAUS-AM ACERCA DA TEORIA DA EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES
INTRODUÇÃO
A evolução é um tema difícil de ser trabalhado nas escolas do ensino médio, isto ocorre
devido à dificuldade que os professores encontram em abordar o assunto, pois este é cercado de
conteúdos geradores de debate. Esses debates geralmente acontecem graças às concepções
equivocadas que os alunos possuem sobre teoria da evolução.
Mesmo um professor que possui domínio desse tópico programático terá problemas ao
ensiná-lo, pois assim que os alunos notarem que tal teoria afronta seus dogmas, geralmente
abordam questões referentes às suas posições político-religiosas que provocam empecilhos para
o processo de ensino.
E em consequência disto, o ensino sobre a origem das espécies acaba se tornando um
assunto simplista durante as aulas e sempre gera debates que, muitas vezes, fogem à ideia inicial
trabalhada geradora de discussões em sala de aula (TINDO; VIEIRA, 2010).
Isso pode fazer com que o professor de biologia não se sinta a vontade ao ensinar a
teoria da evolução. É comum observar que alguns professores procuram não ministrar aulas
sobre este tema. Segundo Nicolini et al. (2010), os professores, muitas vezes, evitam debater
temas da ciência que podem gerar dúvidas ou outras fontes de explicação, como as religiosas.
Dogmas religiosos, conhecimento cotidiano e o imaginário popular também geram obstáculos ao
entendimento e aceitação da teoria da evolução. (RAZERA, 2000; FUTUYMA, 2002).
Grande parte desta rejeição está associada à forma de como os alunos entendem o
significado da palavra teoria, que comumente é associada a algo que não está fundamentado em
fatos. Portanto, esses associam a palavra teoria a algo de pouca credibilidade. Segundo
Cunninghan e Wescott, (2009), o próprio termo “teoria” tem sido compreendido por alguns
grupos de estudantes como algo especulativo e, por isso, provisório num sentido pejorativo.
Além disso, é natural notar certa confusão entre a teoria da origem das espécies e as
teorias sobre a origem da vida, e esse tipo de comportamento se torna um obstáculo para um
melhor entendimento sobre o tema em questão. Porém em alguns casos é possível observar que
os alunos veem estas duas teorias como algo distinto.
Diante de todos esses obstáculos, os alunos passam a ter concepções construídas sobre
outras bases, que geralmente simplificam a complexidade da natureza pelo simples fato de
parecerem mais aceitáveis e fáceis de compreender.
Portanto, surge a necessidade de pesquisas que procurem expor os obstáculos existentes
no processo de entendimento deste tema e que busquem conscientizar os professores de
ciências biológicas a refletirem sobre a maneira de se ensinar a evolução das espécies, mesmo
que entre em conflito com seus dogmas, já que a origem das espécies é algo que estrutura o
conhecimento atual sobre biologia e está associado a todo e qualquer segmento relacionado às

ciências biológicas, ou seja, os alunos que não tem aulas relacionadas à teoria da origem das
espécies podem apresentar uma grande probabilidade de não entenderem a complexidade e
diversidade da vida.
Entre os diversos temas do campo da biologia, a evolução biológica é extremamente
importante, pois dá sentido e articula os fatos das diversas subáreas do conhecimento biológico
(LICATTI, 2005).
O ensino da teoria da evolução é considerado essencial não só para o entendimento de
padrões explicativos da biologia, bem como para a formação dos cidadãos conscientes do
mundo, uma vez que vários fenômenos biológicos dependem do pensamento evolutivo para
serem compreendidos de maneira eficaz, dentre esses, alguns de grande importância para a
humanidade, a exemplo da resistência de bactérias a antibióticos e das pandemias provocadas
por vírus emergentes (SMITH; SIEGEL; MCINERNEY, 1995).
Nesse sentido, o uso de questionário se torna uma escolha adequada para a coleta de
dados acerca deste assunto. Segundo Parasuraman (1991), um questionário é tão somente um
conjunto de questões, feitas para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos de um
projeto.
Diante do exposto, o presente estudo assumiu como objetivo apresentar os resultados
obtidos por meio de questionários investigativos que expuseram as concepções de alunos do 3°
ano do ensino médio de uma escola pública de Manaus -Am sobre a teoria da evolução das
espécies.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa é de abordagem qualitativa, por evidenciar situação de estudo de
sujeitos discentes e suas concepções sobre determinada estrutura curricular, bem como ponto
de vista de docentes sobre o ensino de conteúdos de características complexas.
Segundo Tidon e Lewontin (2004), cerca de 59% dos professores ensino médio ensinam
evolução durante o 3º ano do ensino médio. A partir dessa assertiva, o terceiro ano do ensino
médio foi escolhido como objeto de pesquisa, uma vez que a maioria dos alunos desta série já
obteve contato com conceitos e teorias sobre a evolução dos seres vivos, o que ampara a
pesquisa com discentes nesse período de formação.
Por já possuírem capital simbólico, é plausível pensar que seriam capazes de emitir
opiniões apoiadas em reflexões e em confronto de conceitos baseados no conhecimento
científico ou em qualquer conhecimento ou tópico que possa expor, por meio de um
questionário. Para elaborá-lo, primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico sobre a
teoria da evolução.
Após tal atividade, foi feita pesquisa em campo com o intuito de revelar o entendimento
dos alunos e as experiências dos professores após terem ministrado aulas sobre o tema aqui
tratado. Foram obtidas informações de alunos e professores de uma escola da cidade de Manaus
– AM, por meio da aplicação de questionários em quatro turmas, somando 48 alunos; e 2
professores de biologia. O levantamento das informações ocorreu no segundo semestre de 2013
e foi feito após os alunos terem frequentado as aulas sobre a teoria da evolução.

Para os discentes, foi elaborado um questionário aberto com três questões, relacionadas
aos conceitos sobre o conteúdo em comento. No Quadro nº 1, apresentamos a estrutura do
questionário elaborado para a totalidade dos sujeitos da pesquisa.
Quadro 1. Questionário elaborado para os alunos

Questionário dos alunos
1. Em sua opinião, qual teoria trata da origem das
espécies de forma mais qualificada? Justifique
sua resposta.
2. Na sua concepção, existe um ser mais evoluído
que outro? Justifique sua resposta.
3. A teoria da evolução é cientificamente aceita e
sustentada por fatos ou é apenas uma teoria?

.

E para os docentes foi aplicado um questionário com duas questões abertas, com o
propósito de obter informações sobre suas experiências quando ministraram aulas relacionadas à
teoria da evolução. No Quadro nº 2 consta as perguntas.
Quadro 2. Questionário elaborado para os professores

.

Questionário dos professores
1. É comum trabalhar o ensino de evolução nas
turmas de 3ºano? Justifique sua resposta.
2. O conhecimento prévio dos alunos sobre as
origens das espécies pode facilitar o processo
de ensino da teoria da evolução? Justifique sua
resposta.

DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA
A pergunta inicial do questionário aplicado com os alunos nos ajudou a conhecer como
esses entendiam a origem das espécies. Ao analisar os dados obtidos desta questão foi possível
constatar que 72,8% dos alunos se mostraram descrentes acerca do conteúdo abordado, pois
durante suas respostas foi possível notar carga de influência religiosa.
Outros 14,5% dos alunos apresentaram uma concepção da teoria de Darwin para explicar
o processo de origem das espécies.

O restante (12,7%) dos alunos utilizaram traços da teoria dos caracteres adquiridos de
Lamarck e uniram esses conceitos lamarckistas com os conceitos darwinistas para explicar as
origens das espécies, porém alegaram que toda diversidade existente é controlada por em ente
sobrenatural.
Lamarck considerava que o processo da evolução acontece devido à vontade dos
organismos, que fazem determinados esforços para as mudanças ocorrerem. Ele entendia a
evolução como sendo um mecanismo de aumento de complexidade que leva ao
aperfeiçoamento, e atribuía isso ao uso e desuso de partes do corpo, que resultava na adaptação
ao meio (MARTINS, 1997). Ainda que atualmente a teoria dos caracteres adquiridos seja algo
desacreditado entre o meio científico, os alunos usam esta concepção por ser simples e fácil
entender.

Figura 1: Concepções dos alunos acerca da origem das espécies.
Segundo questionamento feito para os alunos: “Na sua concepção, existe um ser mais
evoluído que outro?” Essa pergunta nos evidenciou que a maioria dos alunos (85,5%) identifica o
ser humano como estrutura à parte ao processo evolutivo, e não o relacionavam evolutivamente
às outras espécies. Relacionam sim, o ser humano a algo que não está sujeito a mudanças;
também foi possível notar que, alguns se sentiam afrontados com a pesquisa, por discordarem
de que os seres humanos evoluíram de outra espécie, e tão pouco aceitaram o fato de que
evoluíram de um ancestral em comum com outros animais. Nesses tipos de depoimentos é
possível notar que determinados alunos tendem a acreditar que o homem é o auge da evolução
na Terra. Essa visão antropocêntrica caracteriza o homem como o ápice evolutivo (GOEDERT,
2004; BIZZO, 1994).
No entanto, uma pequena parcela dos alunos (14,5%) apesar de expressarem
conhecimento fragmentado sobre os conceitos evolutivos, pontuavam que não existe espécie
mais evoluída que outra e, sim, que cada uma está adaptada ao seu respectivo lugar. Também
pontuaram o ser humano como possuidor de ancestrais comuns com outros seres vivos e que a

teoria da evolução explica a relação entre as espécies existentes no planeta e como surgem
novas espécies.

Figura 2: Respostas dos alunos sobre a segunda pergunta do questionário elaborado para
os alunos.
Por meio da última pergunta do questionário: “A teoria da evolução é cientificamente
aceita e sustentada por fatos ou é apenas uma teoria?” Foi possível entender um dos motivos
que levaram a maioria dos alunos a cometerem equívocos em relação ao entendimento da teoria
da evolução. O principal motivo está relacionado à falta de entendimento de alguns conceitos,
como o termo teoria científica, que era frequentemente associado à baixa credibilidade, ou seja,
é possível notar a vinculação da palavra teoria com à palavra hipótese; e a partir disso, é possível
deduzir que os alunos associavam a teoria da evolução à ausência de fundamentos materiais
considerando-a como somente hipóteses.
A teoria da evolução é provida de massa material e simbólica já consagrada pelos cânones
científicos. Na linguagem do cotidiano a palavra “teoria”, não passa de mera especulação,
entretanto, quando os biólogos se referem à teoria evolutiva, o termo “teoria” é usado como um
conjunto de princípios que descrevem os processos causais da evolução (FUTUYMA,1992).
As informações obtidas por meio do instrumento de coleta de dados aplicado aos
professores mostraram que apesar dos docentes ministrarem aulas relacionadas ao tema, as
evitam-nas, pois afirmam não obterem resultados satisfatórios no decorrer dessas aulas, e que
muitas vezes o conhecimento prévio dos discentes dificulta um envolvimento maior com o tema.
Os docentes tratam do tema como algo com complexidades que envolvem sentimentos,
valores, princípios religiosos, descrença em postulados científicos entre coisas. Portanto,
constituindo-se pouco favorável a discussões elaboradas no âmbito das em sala de 3º ano.
A visão anteriormente mencionada pode ser prejudicial para o ensino de biologia, uma
vez que este posicionamento possa potencializar a carência de compreensão de tal teoria no

contexto das escolas, e assim, fragmentar ainda mais a prática de ensino-aprendizagem deste
tema. Foi notado um consenso entre as respostas dos professores, onde afirmavam que durante
a graduação, não foram preparados para ensinar uma estrutura curricular de tamanha
complexidade.
Segundo Piolli e Dias, (2004) professores de Ciências Biológicas deveriam ter um
conhecimento adequado sobre evolução e sobre os conteúdos de biologia, para que possam
ensinar tais conteúdos na perspectiva evolutiva, e não somente como um dos conteúdos dessa
disciplina, ou muito menos negligenciá-lo, como adotam muitos professores do ensino médio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho assumiu como finalidade expor as dificuldades expressadas pelos alunos do
3º do ensino médio em compreender a teoria da evolução das espécies. Os resultados expressos
pelo questionário aplicado aos agentes educativos foram apropriados para se vislumbrar suas
concepções sobre a estrutura curricular delineada no escopo deste texto.
Tais resultados demonstraram que a maioria dos discentes envolvidos no estudo,
concebeu a origem das espécies a partir da concepção criacionista. A concepção Lamarckista
também esteve presente, ainda que levemente associada ao darwinismo, ela foi menos citada
que a teoria da evolução proposta por Darwin. Notou-se que a palavra “teoria” faz com que os
alunos deem pouca importância ao estatuto científico proposto por Darwin. Outro obstáculo
para o processo de aprendizagem é a forte tendência em se perceber a teoria da evolução sob o
ponto de vista antropocêntrico.
Portanto, notamos que grande parte da rejeição e da dificuldade de se compreender os
fundamentos da mencionada teoria está relacionada à crença pelos discentes pelo mais fácil e
pelo simples, e também devido ao choque aos princípios de seus dogmas religiosos.
Com isso, é possível concluir que os professores que participaram da pesquisa não
possuem preparação para enfrentar essa grande variedade de problemas que surgem ao ensinar
evolução, e isso causa insegurança que somado ao temor em enfrentar os conceitos já
estabelecidos nos alunos, acaba por se tornar um grande problema para o ensino também de
postulados marcados pela complexidade.
Diante do exposto, faz-se necessário que o professor tenha maior cuidado com o
desenvolvimento de atividades de ensino, considerando o conhecimento prévio dos estudantes,
de maneira que esses não se tornem obstáculos ao ensino da teoria da evolução. Também é
necessário que se pense em elaborar métodos alternativos de ensino, porém respeitando a
diversidade religiosa dos alunos.
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Avaliação do potencial de produção de Biodiesel a partir da Licania rigida Benth (Oiticica) e sua
importância ecológica para a região Seridó do Rio Grande do Norte
INTRODUÇÃO
Com todos os efeitos ambientais devido a eliminação de gases na queima de combustíveis
fósseis, o biodiesel tem vários motivos para substituir o óleo diesel produzido através do
petróleo. Além de ser um combustível renovável e poder ser extraído a partir de oleaginosas, tais
como, amendoim, soja, mamona entre outros ele causaria menos poluentes e seu preço seria
mais acessível (CORRÊA, 2006).
Todos os óleos vegetais da categoria de óleos fixos ou triglicerídeos podem ser
transformados em biodiesel, o qual pode ser obtido por processos químicos, como
craqueamento e transesterificação, sendo o último o mais utilizado. A matéria-prima é
submetida a um processo de neutralização e secagem, e a acidez é reduzida por uma lavagem
com solução alcalina de hidróxido de sódio ou potássio. Para a remoção da glicerina é utilizado
metanol ou etanol (PARENTE, 2003). A glicerina é um produto de valor comercial e entre suas
aplicações estão a utilização nas indústrias farmacêutica, de cosméticos (emoliente), química
(glicerol química), de alimentos, como solvente para tintas e vernizes, lubrificante em diversas
aplicações práticas, compósitos (plásticos biodegradáveis) e substrato para processos
biotecnológicos (SONNTAG e JUNGERMANN, 1991).
O Semi-Árido brasileiro apresenta grande diversidade de oleaginosas, cujo cultivo é
restrito a fins alimentícios. Há um grande potencial a ser explorado, tanto em relação ao
aproveitamento energético de culturas temporárias e perenes, como em relação ao
aproveitamento energético do óleo residual proveniente da alimentação (EMBRAPA, 2007).
Dentre algumas oleaginosas, a Oiticica (Licania rigida Benth) parece possuir potencial para
a produção de biodiesel. Esta planta é típica do sertão nordestino, presente apenas nos estados
do Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Paraíba (PALMEIRA, 2006). Ela é uma espécie arbórea
perene, sempre verde, que preserva as margens dos rios e riachos temporários da região da
caatinga fornecendo sombra durante todo o ano, além disso, suas sementes produzem óleo com
potencial para a produção de biodiesel (DUQUE, 2004). A região Seridó apresenta características
favoráveis ao plantio e desenvolvimento desta planta. Ainda, outros aspectos ecológicos e de
preservação desta planta devem ser considerados importantes para a manutenção da planta na
região.
Portanto, este estudo pretende avaliar o potencial de produção de biodiesel a partir da
Licania rigida Benth, bem como, sua importância ecológica para a região seridó do Rio Grande do

Norte. Para isto, serão observados alguns pontos tais avaliação do potencial do óleo produzido
para a produção de biodiesel, bem como, a observância de parâmetros físicos e químicos desse
biodiesel. Realizar um levantamento quantitativo das oiticicas nas cidades de Serra Negra do
Norte e Ouro Branco e um posterior trabalho de conscientização ambiental, através da entrega
das mudas. E avaliação de aspectos biológicos do óleo da oiticica, tais como atividades
bactericidade, citotóxica e anti-inflamatória.
METODOLOGIA
Revisão Bibliográfica
Inicialmente uma revisão da literatura científica foi realizada nos sites do portal periódicos
CAPES, Scielo, Pubmed e Web of science na tentativa de identificar bibliografia sobre a planta
Oiticica, objeto do estudo.
Levantamento quantitativo
Um mapeamento geográfico utilizando as ferramentas do programa Google Earth, da
empresa Google, para delimitar a área de identificação das árvores foi realizada seguido do
levantamento quantitativo.
Portanto, foi realizada no mês de Julho do ano de 2012, uma contagem unitária de cada
árvore presente nas cidades de Ouro Branco e Serra Negra do Norte, abrangendo a área de 253
Km² e 562,395 Km² (Figuras 1 e 2), respectivamente. Para isto, as cidades foram divididas em
áreas como demonstrado na seção dos resultados.

FIGURA 1 - Mapa que demonstra a área do levantamento quantitativo na cidade de
Ouro Branco, Rio Grande do Norte.

Figura 2 - Mapa que demonstra a área do levantamento quantitativo na cidade de
Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte.
Obtenção dos frutos e extração do óleo
Enquanto era realizado o levantamento quantitativo das árvores foram coletados in loco
alguns frutos da oiticica. Por sua vez, os frutos foram levados para o laboratório do IFRN –
Campus Caicó, onde foram separados o fruto da semente (Figura 3). Depois de obtida as
sementes, as mesmas foram pesadas e enviadas para o Laboratório de bicombustíveis do IFRN –
Campus Apodi para a extração do óleo, e posterior obtenção do biodiesel. Para obtenção do óleo
as sementes foram colocadas para secar em estufa e submetidas a um processo de extração a
frio por trituração das sementes com Hexano. Posteriormente, o óleo foi submetido a
evaporação para a retirada do Hexano. O processo de obtenção de biodiesel ainda está sendo
testado e, portanto a metodologia ainda não está definida.

Figura 3 - Sementes obtidas do fruto da Oiticica

Durante a coleta das sementes foram obtidos relatos que mostram o efeito da
intervenção humana na redução significativa desta espécie, fazendo da oiticica uma planta em
risco de extinção nos dias de hoje. Para isso, estamos cultivando mudas no IFRN – Campus Caicó
(Figura 4), para que estas sejam distribuídas nos arredores da cidade.

Figura 4 - Mudas que estão sendo cultivadas no IFRN – Campus Caicó.
Atividade antibacteriana
A atividade antibacteriana do óleo de oiticica foi realizada através do método de discodifusão. A cepa bacteriana testada foi a E. coli AB1157. Para a realização do ensaio cultivo
bacteriano foi realizado em meio de cultura LB líquido e sólido (Figura 5 e 6). Depois de 24 horas
na incubadora com agitação a cultura de E.coli foi plaqueada em meio LB sólido. Em seguida, foi
adicionado papel filtro contendo óleo de oiticica (Figura 6), e em outra placa somente o papel
filtro foi adicionado sem o óleo para servir de controle. O experimento foi realizado em duplicata.

Figura 5 - Meio de cultura LB líquido com E. coli..

Análise da densidade do óleo
Foi feita a analise da densidade do óleo através de dois métodos simples: o de medição do
massa e volume do líquido, como a densidade é massa em gramas sobre o volume em litros; E
utilizando um decímetro.
O primeiro método (Figura 6) foi o da utilização do balão volumétrico, e que foram
depositados 10mL numa proveta e o aparelho depositado nesta proveta. O segundo método
(Figura 7), fizemos a tara do Becker utilizado e foram depositados 10mL de óleo e depois
pesamos na balança, realizado em duplicata. Depois de pesado, utilizávamos os seus valores, em
gramas e o seu volume, e aplicávamos na formula de densidade (Densidade = massa / volume)

Figura 6 e 7: Métodos utilizados para a medição da densidade
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a revisão bibliográfica observou-se que existe poucas publicações sobre a Lacania
rigida Benth o que torna o projeto com caráter inovador. Este resultado também mostra a
carência de pesquisas com plantas nativas da nossa região, observando suas potencialidades para
as diversas finalidades biotecnológicas.
O levantamento quantitativo realizado nas cidades de Ouro Branco e Serra Negra do Norte
estão detalhados nas tabelas 1, 2 e 3.
No município de Ouro Branco a contagem da zona rural foi dividida entre as comunidades
rurais pertencentes ao município.

TABELA 1: Dados do levantamento quantitativo das comunidades rurais do município de Ouro
Branco, RN.
Comunidades rurais

Quantidade de Oiticicas

Aroeira

6

Bom Sucesso

10

Cachoeirinha

8

Carnaúba

28

Duas Impoeiras

7

Goiti

1

Gurupá

8

Lages

14

Poção

15

São Roque

21

Timbaúba

13

Timbaúba dos Gorgonhos

21

Urubu

17

TOTAL

169

Na zona urbana foram encontradas trinta e três árvores. A soma das quantidades
observadas na zona rural e urbana está detalhada na tabela 2.
Uma observação interessante durante a pesquisa em campo foi a narrativa de alguns
moradores que relataram um número muito maior de oiticicas no passado, mas que, ao longo do
tempo, uma grande quantidade foi cortada para venda e outros destinos.

Tabela 2 - Número total da quantidade de Oiticica na zona urbana e rural da cidade de Ouro
Branco.
QUANTIDADE DE OITICICAS NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

Comunidades rurais

169

Ao redor da cidade

33

Total

202 Oiticicas*

*Aproximadamente, pois pode ter ficado alguma planta fora da contagem.

Na cidade de Serra Negra do Norte foi quantificada cerca de duzentas e cinquenta
Oiticicas como mostra a tabela 3.
Tabela 3 - Número total da quantidade de Oiticica na zona urbana e rural da cidade de Serra
Negra do Norte.
QUANTIDADE DE OITCICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Zona rural
Zona urbana
Total

202
48
251 Oiticicas*
*Aproximadamente, pois pode ter ficado alguma planta fora da contagem.

Como observado neste estudo, um grande número da Lacania rigida Benth é encontrada
nas cidades de Ouro Branco e Serra Negra do Norte, entretanto é necessário outros aspectos a
serem definidos para conhecermos o potencial da oiticica para a produção de biodiesel.
A coleta inicial dos frutos da Oiticica gerou aproximadamente 1,5 Kg de sementes que
após extração de óleo foram obtidos em torno de 300 mL do óleo. Esta baixa quantidade de
sementes pode estar relacionada à seca que assolou a região no último ano. Os resultados da
produção de biodiesel e das análises biológicas a partir do óleo de Oiticica estão andamento.
As mudas continuam sendo cultivadas no IFRN – Campus Caicó, e agora algumas serão
transferidas para os jardins do campus. Além disso, está sendo elaborado um projeto para a
realização de educação ambiental nas escolas e comunidades rurais em que foi percebido o
desmatamento da oiticica.
Os resultados da análise citotóxica foi que o óleo não tem atividade sobre a bactéria
Escherichia Coli, pois não foi visto nenhuma anormalidade em volta do filtro e a bactéria chegou
a prosperar sobre o filtro (Figura 6).

A

B

Figura 6 – Ensaio de atividade antibacteriana do óleo da oiticica através do ensaio de disco
difusão. Controle (A) e E.coli e óleo da oiticica (B).
A densidade do óleo que foi analisada em dois métodos, o balão volumétrico e o pelo
cálculo da densidade. Foram obtidos três valores, uma vez que o segundo método foi realizado
em duplicata, e com esses três resultados foi feito uma média que está identificada na tabela a
seguir.
Tabela 4 – Densidade do óleo de Oiticica
Cálculos da densidade

Método 1: Balão volumétrico

0,955g/mL

Método 2: Calculo da densidade 1

0,96935g/mL

Método 2: Calculo da densidade 2

0,96859g/mL

MÉDIA FINAL

0,969g/ml

Os valores encontrados no segundo método foram obtidos através da formula de
densidade, uma vez que o volume era o mesmo nas duas amostras (10mL) mas a massa variou
um pouco, a primeira amostra tinha 9,6935 gramas e a segunda 9,6859 gramas. Com esses
valores foram aplicados na formula e obtidos os resultados mostrados na tabela anterior.
CONCLUSÃO
Nessa etapa do projeto foi observado que existe uma boa quantidade de oiticicas para
darmos continuidade a nossa pesquisa. E como a semente da oiticica tem uma grande
quantidade de óleo, este projeto de pesquisa terá como perspectiva a avaliação do potencial
desse óleo como biodiesel. A partir de agora estamos elaborando um projeto para irmos a
escolas e comunidades rurais das cidades da pesquisa e também aos seus arredores, para
fazermos a conscientização das pessoas pessoalmente, vamos desenvolver um site para

informações sobre essa planta da região, que nem todos conhecem seus benefícios, e ainda
visamos o reflorestamento de margens de rios, local mais indicado para o plantio da Licania
rigida Benth.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a estrutura que o campus Caicó nos fornece para as pesquisas, a professora
Luciana Bertini pela ajuda na extração do óleo, ao professor Leonam Coutinho pela ótima
orientação e ao técnico de laboratório de química, João Carlos.
REFERÊNCIAS
1. BELTRÂO, Napoleão Esberard de Macêdo. OLIVEIRA, Maria Isaura Pereira da Oliveira.
EMBRAPA- Oleaginosas Potenciais do Nordeste para a Produção de Biodiesel. Campina
Grande, PB, 2007.

2. CORRÊA, S. M., ARBILLA, G. Carbonyl compounds emitted by a diesel engine fuelled with
diesel and biodiesel–diesel blends: Sampling optimization and emissions profile Atmos.
Environ. 2006, 40, 6821;
3. DUQUE, G. O Nordeste e as lavouras xerófilas. 4. ed. Fortaleza: Banco do Nordeste do
Brasil, 330 p, 2004;
4. PALMEIRA, H. S. Relatório técnico sobre a oiticica. CETENE (2006).
5. PARENTE, E. J. de S. Biodiesel: uma aventura tecnológica num país engraçado. Fortaleza:
Tecbio, 2003. 68 p.
6. SONNTAG, N.O.V., JUNGERMAN, E. Glycerine: A Key Cosmetic Ingredient. MARCEL DEKKER
INC, New York. Publicado em 19 Julho 1991.
7. VALERIANO, C.; PICCOLI, R.H.; CARDOSO, M.G. and ALVES, E.. Atividade antimicrobiana de óleos
essenciais em bactérias patogênicas de origem alimentar. Rev. bras. plantas med. UNESP –
Botucatu / São Paulo . 2012, vol.14.

ADAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA) PARA O MUNICÍPIO
DE MARECHAL DEODORO/AL
4

1

A.L. Bastos (PQ) ; R. S. Gama (PQ)² ; A. S. G. Cavalcante (PQ)³ e J. A. S. Gama (PQ)
2
Instituto Federal de Alagoas (IFAL) - Campus Marechal Deodoro -, Secretaria Municipal de Segurança
3
4
Comunitária - Maceió/AL; Associação Pestalozzi - Maceió/AL; Instituto Federal de Alagoas (IFAL) –
Coordenação de Meio Ambiente - Campus Marechal Deodoro e-mail: aparecido.gama@ifma.edu.br

1

(PQ) Pesquisadores

RESUMO
Os Índices de Salubridade Ambiental tem sido utilizados
como ferramentas de planejamento para priorização de
ações em saneamento básico em diversos municípios
brasileiros, mas sua composição depende da existência
de fontes de informação. Esse trabalho tem como
objetivo geral desenvolver uma adaptação do Índice de
Salubridade Ambiental para o município de Marechal
Deodoro/AL, considerando os indicadores que
caracterizam a condição do município, com o uso das
informações do Censo demográfico de 2010 por setores
censitários. Para o desenvolvimento deste trabalho foi
realizado: o desenvolvimento e a composição de

indicadores de salubridade ambiental com base nas
informações disponíveis na fonte consultada. De acordo
com os resultados obtidos, a salubridade ambiental
geral do Município estudado está compreendida na faixa
de média salubridade, considerando o contexto local.
No entanto há localidades do município que estão
compreendidos nas faixas de baixa salubridade e de
salubridade satisfatória. O estabelecimento dos
indicadores utilizados neste trabalho considerou as
informações disponíveis em relação ao serviço público
de saneamento básico prestado no município.

PALAVRAS-CHAVE: índice de salubridade ambiental, indicador, Marechal Deodoro.

ADAPTATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH INDEX FOR THE CITY OF MARECHAL DEODORO/AL
ABSTRACT
The Indices of Environmental Health has been
used as planning tools for prioritizing actions in
sanitation in several cities, but its composition depends
on the existence of sources of information. This work
aims to develop a general adjustment of Environmental
Health Index for the city of Marechal Deodoro/AL,
considering the indicators that characterize the
condition of the city, with the use of demographic
information from the Census 2010 census tracts. For the
.development and composition of environmental health

indicators based on information available at the source
consulted. According to the results, the overall
environmental health of the City is comprised studied in
the range of average health, considering the local
context. However there are locations in the city that are
included in the ranges of low health and wholesomeness
satisfactory. The establishment of the indicators used in
this study considered the information available in
relation to public service provided sanitation in the city.

KEY-WORDS: environmental health index, indicator, Marechal Deodoro.

ADAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA) PARA O MUNICÍPIO
DE MARECHAL DEODORO/AL
INTRODUÇÃO
As condições de salubridade do meio ambiente têm sido afetadas pela ausência ou
ineficiência do Estado na prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que é um
importante item de promoção da saúde pública. O acesso aos serviços de saneamento básico é
um direito humano essencial. No tocante a realidade brasileira verifica-se que do total de 58,6
milhões de domicílios 9,1 milhões não tinham acesso à rede de distribuição de água e 27,8
milhões não tinham acesso à rede coletora de esgoto, tendo como referência o ano de 2009
(IBGE, 2010).
Esse não acesso aos serviços de saneamento básico atinge principalmente as áreas
ocupadas por indivíduos de baixa renda nos grandes centros urbanos. Entretanto essa situação
não é vivenciada apenas nas grandes cidades, mas também em cidades médias e pequenas como
é caso de Marechal Deodoro/AL.
As demandas das áreas ocupadas especialmente por populações de baixa renda são
tratadas apenas em situações emergenciais e as decisões para a implantação de ações visando
atender essas demandas nem sempre levam em conta critérios de prioridade De acordo com
Aravéchia Júnior (2010) da necessidade de provisão de informação de qualidade para guiar a
tomada de decisões, surgiram desde o final da década dos 80, várias iniciativas de construção de
índices e indicadores. Tais iniciativas possuíam em comum o objetivo de fornecer subsídios à
formulação de políticas públicas, bem como monitorar e orientar a tomada de decisão por atores
públicos e privados.
A palavra indicador é originário do latim indicare, cujo significado é destacar, descobrir,
revelar, apontar ou indicar. De acordo com Aravéchia Júnior (2010) o surgimento dos indicadores
como instrumento de compreensão da realidade ocorre por volta de 1947, tendo como pioneiro
os indiciadores sociais, que foram responsáveis pelo surgimento de outras categorias de
indicadores. Entre essas categorias que surgiram depois o autor destaca-se o Indicador de
Salubridade Ambiental – ISA, que será objeto de discussão deste trabalho.
Para Costa, Costa e Nascimento (2011) os indicadores, são modelos simplificados da
realidade, portadores da capacidade de facilitar a compreensão de comunicação de dados
brutos, bem como adaptar as informações á linguagem dos tomadores de decisões. Esses
autores destacam que os indicadores são necessários não apenas para essas funções, mas
também para apontar o caminho para decisões adequadas frente aos problemas.
O conceito de Índices está vinculado ao conceito dos indicadores discutido acima. Uma
definição de índice objetiva é apresentada por Shields et al. (2002 apud SICHE et al. 2007) e por
Nahas (2005), definindo índice como o valor final agregado de todo o procedimento de cálculo

(agregação matemática de informações numéricas ou indicadores), utilizando-se inclusive
indicadores como variáveis em sua composição.
Diante do que foi abordado constata-se que o processo de construção de índices e
indicadores tem como objetivo simplificar um grande conjunto de informações brutas e
complexas sobre um fenômeno ou uma realidade abordada para facilitar a comunicação do
estado ou realidade do mesmo. A figura 1 esboça o formato de aglutinação de indicadores e
Índices.

Fonte: Shields et al. (2002 apud SICHE et al. 2007)

Figura 1 – Nível de agregação de dados para composição de índices/indicadores.
Essa integração de observações, dados e estatísticas são responsáveis pela estruturação
de indicadores e índices que tem como objetivo representar o mais próximo possível a realidade
estudada.
A experiência pioneira no desenvolvimento do Indicador de Salubridade Ambiental foi
realizada pelo Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo – (CONESAN), (SÃO PAULO, 1999).
O ISA/SP, como ficou conhecido, tem sido adaptado e replicado em várias partes do país,
considerando a disponibilidade de fontes de informações locais para composição dos
indicadores. Com base no ISA/SP e em outros trabalhos de ISA criados no País o presente
trabalho tem como objetivo geral desenvolver um Índice de Salubridade Ambiental para o
município de Marechal Deodoro, considerando os indicadores que caracterizam a condição do
município, a partir de informações sobre os serviços públicos de saneamento básico junto ao
censo demográfico de 2010.
MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento deste trabalho, que visa elaborar o Índice de Salubridade Ambiental
(ISA) para o município de Marechal Deodoro com uso de informações dos dados do Censo
Demográfico 2010 (IBGE, 2010), está estruturado em dois três etapas metodológicas:

Levantamento dos Dados; Composição, ponderação e cálculo; e Apresentação de resultados em
forma de gráficos.
No presente trabalho optou-se por trabalhar com três componentes dos aspectos sanitários
que compõem o Saneamento Básico (Abastecimento de água; Destinação dos esgotos sanitários
e Coleta de Resíduos Sólidos), que tem estreita relação com a qualidade ambiental que se
refletem na salubridade ambiental da localidade, conforme foi abordado na introdução. A não
incorporação da drenagem urbana deve-se a dificuldade de acesso à fonte de dados sobre os
mesmos para o município estudado.
A proposição do Índice de Salubridade Ambiental para o município de Marechal Deodoro,
busca representar as características sanitárias da área estudada, para que a leitura de seus
resultados seja realizada de forma simples.
Para este trabalho, o Índice de Salubridade Ambiental será obtido a partir do somatório
ponderado de três indicadores, componentes do saneamento básico. A fonte de informação
utilizada para a composição dos indicadores foram os dados do Censo Demográfico de 2010
(IBGE, 2010).
Levantamento de Dados do Censo Demográfico
Os dados para formulação dos indicadores de abastecimento de água, destinação de
esgoto sanitário e coleta de resíduos sólidos foram obtidos da base de informações do Censo
Demográfico 2010: resultados por setores censitários (IBGE, 2010). A base de dados foi acessada
no site oficial do IBGE. Para o estudo do ISA/MD(Marechal Deodoro), foram levantadas todas as
variáveis que tratavam de informações sobre o saneamento básico no Censo demográfico 2010,
no censo estudado não há informações disponíveis sobre o serviço público de drenagem urbana.
Em função dessa situação, não irá ser trabalhado este indicador.
Composição dos indicadores com base nos dados do Censo Demográfico 2010
Conforme já destacado a composição do ISA/MD adotada para este trabalho tem por base
os componentes do saneamento básico. Essa composição está assentada na metodologia dos
autores estudados, que afirmam que pode haver a possibilidade de incorporação de novos
indicadores secundários, e terciários (variáveis) e formas de pontuação, à medida que se tenham
outras informações e fontes de dados disponíveis.
Indicador de Abastecimento de Água (Iab)
Para a composição do Indicador secundário de Abastecimento de Água (Iab), com os
dados obtidos pelo Censo demográfico (IBGE, 2010), foram propostos três indicadores terciários:
● Indicador de abastecimento de água por rede geral (Irg): corresponde a parcela de
domicílios que utiliza rede geral.

● Indicador de abastecimento de água por poço (Ipo): corresponde a parcela de
domicílios que utiliza poço.
● Indicador de abastecimento por outras fontes (Iof): corresponde a parcela de domicílios
que utiliza outras fontes de abastecimento.
Indicador de Destinação de Esgotos Sanitário (Ides)
Para composição e cálculo do Indicador de Destinação de Esgotos Sanitário (Ides), com
dados obtidos pelo Censo Demográfico, (IBGE, 2010), foram propostos três indicadores terciários:
● Indicador de destinação de esgoto sanitário em rede coletora (Irc).
● Indicador de destinação de esgoto sanitário em fossa séptica (Ifs).
● Indicador de destinação de esgoto sanitário em fossa rudimentar (Ifr).
Indicador de Coleta de Resíduos Sólidos (Icr)
Para composição e cálculo do indicador de coleta de resíduos sólidos (Icr), com dados do
Censo Demográfico (IBGE, 2010), foram propostos dois indicadores terciários:
● Indicador de coleta de resíduos sólidos por caminhão coletor porta a porta (Icc).
● Indicador de coleta de resíduos sólidos por caçamba estacionária (Ice).
● Indicador de outras formas de destinação de resíduos sólidos (Iof).
O processo de composição dos indicadores secundários Iab, Ies e Icr ocorre por meio do
somatório ponderado dos indicadores terciários conforme apresentado na tabela 1. Esses
indicadores secundários assumirão valores entre 0 e 100. Os indicadores terciários foram
propostos em consonância com a disponibilidade de dados e a relação de representatividade
com o indicador principal
Tabela 1 - Pesos e formulação dos indicadores terciários para obtenção dos indicadores
secundários.
Indicadores terciários para obtenção dos indicadores
secundários
Iab= Irg(100) + Ipo(50) + Iof(20)
Ides= Irc(100) +Ifs(80) +Ifr(20)
Icr= Icc(100) +Ice(50)

Fonte: os autores

O processo de cálculo para obtenção dos indicadores terciários pode ser observado no
exemplo descrito na equação 1 para obtenção do Irg. O resultado encontrado é multiplicado pelo
seu peso correspondente na equação do Iab (ver tabela1). O mesmo procedimento será adotado
para o cálculo dos demais indicadores terciários tanto do Iab como no Ies e Icr.
Irg = Dua/Dut

equação (1)

Onde:
Dua: Domicílios urbanos atendidos no setor censitário;
Dut: Domicílios urbanos totais.
Ponderação dos Indicadores secundários à formulação do ISA
Após a definição e ponderação dos indicadores terciários foi procedida a ponderação dos
indicadores secundários para o cálculo do Índice (ISA) proposto para a cidade de Marechal
Deodoro. Os trabalhos utilizados como referencial teórico á ponderação adotada foram: São
Paulo (1999) e Batista (2005).
A formulação proposta para o calculo do ISA/Marechal Deodoro está representada na
equação 2 com sua respectiva ponderação.
ISA = Iab(40) + Ides (40) + Icr (20)

equação (2)

Para os Indicadores de abastecimento de água (Iab) e destinação dos esgotos sanitário
(Ides) foram atribuídos peso 40, esses indicadores receberam a maior importância por ser
considerada nos trabalhos estudados como componentes do saneamento básico mais
diretamente ligados à qualidade de vida.
O cálculo do ISA/MD é realizado pela soma ponderada dos indicadores secundários
equação 2.
De acordo com São Paulo (1999), e Batista (2005), usados como referencial teórico do
presente trabalho, não existe um marco teórico conceitual de atribuição de pesos para a
formulação de indicadores.
ISA/MD e faixas de salubridade
O ISA/Marechal Deodoro tem como parte do seu objetivo a avaliação da salubridade
ambiental da cidade de Marechal Deodoro, sendo necessária a proposição de faixas de situação
de salubridade utilizadas para relacionar aos resultados obtidos. A tabela 2 apresenta a situação
de salubridade por faixa de pontuação que será usada no presente trabalho para comparação
dos resultados, considerando as faixas apresentadas por Batista (2006) e ajustando a pontuação
para maior aderência à realidade local.
Tabela 2 – Situação de salubridade por faixa de pontuação do ISA/Marechal Deodoro
Situação de Salubridade
Insalubridade
Baixa salubridade
Média Salubridade
Salubridade satisfatória

Fonte: Adaptado de Batista (2006).

Pontuação
0 – 30
31 - 60
61 - 80
81 – 100

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item são apresentados os resultados numéricos com seus percentuais
correspondentes no formato de gráficos e as discussões referentes às etapas acima
apresentadas.
Indicador de abastecimento de água
Nos resultados obtidos por meio do indicador terciário de cobertura de abastecimento de
água por rede geral (Irg) no processo de composição do Iab, verificou-se que 96,7% dos
domicílios urbanos do município de Marechal Deodoro são atendidos por abastecimento de água
por rede geral (figura 2). E nos resultados obtidos por meio do indicador do abastecimento de
água por poço (Ipo), 1 % dos domicílios urbanos do município de Marechal Deodoro são
abastecidos por água de poço (figura 2). E nos resultados do indicador de água por outras fontes
(Iof), obteve-se que 2% dos domicílios urbanos do município de Marechal Deodoro são atendidos
por abastecimento de água por outras fontes (figura 2)

Figura 2 - Gráfico do Indicador de Abastecimento de Água (Iab) – por rede geral, por poços e por
outras fontes.
Indicador de destinação dos esgotos sanitários (Ides)
Nos resultados obtidos por meio do indicador terciário de destinação de esgotos
sanitários por rede coletora (Irc), verifica-se que 12% dos domicílios urbanos do município de
Marechal Deodoro são atendidos por este tipo de destinação. (figura 3).
Nos resultados obtidos por meio do indicador de cobertura por fossa séptica (Ifs),
constata-se que 21% dos domicílios dispõe desta forma de destinação para seus esgotos
sanitários (figura 3). Já no caso da destinação dos esgotos sanitários por fossa rudimentar (Ifr),
cerca de 57%, ou seja, mais da metade dos domicílios urbanos faz uso deste sistema para
destinar seus esgotos sanitários (figura 3), enquanto 10% responderam que utilizam outras
formas de destinação destes efluentes (figura 3).

Figura 3 - Gráfica do Indicador de destinação de esgotos sanitários (Ides) – por rede coletora, por
fossa séptica e por fossa rudimentar.
Indicadores de Coleta dos Resíduos Sólidos (Icr)
De acordo com os resultados obtidos por meio do indicador terciário de coleta de
resíduos sólidos por caminhão coletor (Icc), verifica-se que 81% dos domicílios urbanos do
município de Marechal Deodoro são atendidos por este tipo serviço (figura 4). 14% dos domicílios
urbanos tem cobertura de coleta dos resíduos sólidos por caçamba estacionária (Ice). E 5% dos
domicílios utilizam outras fontes para destinarem seus resíduos sólidos (figura 4).

Figura 04 - Gráfica do Indicador de coleta de resíduos sólidos (Icr) – por caminhão coletor,
por caçamba estacionária e por outras fontes.
Índice de Salubridade Ambiental – ISA/Marechal Deodoro
Com os resultados obtidos dos indicadores secundários considerando os dados do IBGE,
sobre os serviços públicos de abastecimento de água, de destinação do esgoto sanitário e de
coleta dos resíduos sólidos, procedeu-se ao cálculo do ISA/Marechal Deodoro por meio do
somatório ponderado dos indicadores secundários. Os percentuais dos indicadores secundários
nos resultados do ISA/MD estão apresentados na figura 05.

Figura 05 - Gráfico com Percentuais de contribuição dos indicadores secundários no resultado do
ISA/MD.
O resultado numérico obtido do ISA/MD com dados do IBGE para o município de
Marechal Deodoro foi 66,2. Esse valor foi obtido por meio da média ponderada dos valores dos
indicadores secundários. Relacionando esse valor com a tabela proposta de faixa de salubridade
para o ISA/MD, verifica-se que o resultado encontrado situa-se na faixa de Média Salubridade.
Dessa forma, a salubridade ambiental geral aferida por meio do ISA/MD proposto para o
município foi classificada como Média Salubridade.
CONCLUSÃO
A proposição do Índice de Salubridade Ambiental para o município de Marechal
Deodoro/AL, com a adaptação de metodologias existentes e considerando a base de informações
disponíveis, tornaram possível a avaliação das condições de salubridade ambiental do município
estudado por meio de indicadores sanitários.
Os resultados obtidos pelo ISA/MD, ainda que apresentem algumas incertezas por conta
dos dados de entrada, podem servir de base para a elaboração de um diagnóstico da prestação
dos serviços públicos de saneamento básico para toda a área urbana do Município estudado.
Considerando-se que este trabalho teve em seu percurso metodológico o uso de dados da fonte
Censo Demográfico 2010(IBGE, 2010) destaca-se que os resultados aferidos contêm uma parcela
grande de incerteza pela própria compreensão e percepção dos respondentes em relação à
informação sobre saneamento básico, visto que os dados do IBGE consideram a informação
fornecida pelo usuário.
Os resultados obtidos aferiram a situação de média salubridade ambiental para o
município estudado, no entanto cabe destacar que esse é o resultado geral para a localidade
objeto do trabalho realizado, dessa forma destaca-se também que há localidades na área urbana
estudada que apresentam situação de salubridade satisfatória e outras que apresentam
situações de baixa salubridade. Outra situação apontada pelo ISA/MD é o resultado setorial, ou
seja, o diagnóstico da situação de cada componente do saneamento básico por meio de seu
indicador específico estudado. Toma-se como exemplo o resultado do Ides (indicador de
destinação de esgotos sanitário) que aponta inexistência de cobertura de rede coletora de esgoto
na parte maior do município abordado.

A metodologia proposta para este trabalho apresentou dificuldade na composição do
indicador de drenagem urbana devido a ausência de dados sobre esse componente do
saneamento básico.
Essa metodologia aqui proposta e aplicada está sujeita ao aprimoramento com a
continuidade de sua aplicação. O diagnóstico das condições de salubridade do município
estudado não deve ser encerrado com este trabalho. Finalmente, destaca-se também que o
estabelecimento dos indicadores utilizados neste trabalho considerou as informações disponíveis
e que permite analisar uma condição do município em relação ao serviço público de saneamento
básico prestado diretamente.
Um outro apontamento destacado na localidade estudada é que a mesma apresenta áreas
com sérios problemas na prestação dos serviços públicos de: esgotamento sanitários e deficiências na
coleta de resíduos sólidos. O serviço público de saneamento básico melhor prestado na localidade em
estudo é o de abastecimento de água.
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RESUMO
O biogás é um biocombustível obtido por meio
da biodigestão anaeróbica da biomassa, a qual ocorre
em uma câmara fechada, chamada biodigestor. O
presente trabalho, através do uso de um protótipo de
biodigestor, tem por objetivo avaliar de forma
quantitativa a produção de biogás obtido por meio de
resíduos orgânicos alimentares frente às “matériasprimas tradicionais”, o esterco. Para alcançar tal
objetivo, construíram-se dois protótipos de biodigestor
didático em laboratório (um referente aos resíduos

alimentares; o outro referente ao esterco tradicional),
procurando estabelecer as condições mais eficientes
para a produção do gás. Através de sensores
(Controladores
Lógicos
Programáveis),
foram
armazenados dados sobre a temperatura e a quantidade
de metano produzido e sistematizaram-se as
informações por meio da construção de gráficos. Foi
verificada a ineficiência do uso de resíduos alimentares
para produção de biogás e elaboraram-se as respectivas
hipóteses para o resultado.

PALAVRAS-CHAVE: Biogás, Energia Renovável, Biodigestor Didático, Resíduos Alimentares, Esterco.

COMPARISON OF BIOGAS FROM WASTE FOOD FRONT OF DUNG
ABSTRACT
Biogas is a biofuel obtained by anaerobic
digestion of biomass, which occurs in a closed chamber,
called biodigester. This study, through the use of a
biodigester prototype, aims to quantitatively evaluate
the biogas production obtained through organic wastes
front of "traditional materials”, the dung. To achieve this
objective, two didactic biodigester prototypes were built
(one biodigester of organic wastes and one biodigester
of the traditional dung), seeking to establish the most

efficient conditions for gas production. Through of the
sensors (Programmable Logic Controllers), data on the
temperature and the amount of methane produced
were stored and the informations were systematized by
graphing. Finally, there was inefficiency of using organic
wastes for biogas production and elaborate its
hypotheses for the result.

KEY-WORDS: Biogas, Renewable Energy, Didactic Biodigester, Organic Wastes, dung.

COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE RESÍDUOS ALIMENTARES FRENTE AO
ESTERCO
INTRODUÇÃO
A partir do século XIX, após a Segunda Revolução Industrial, o petróleo tem sido utilizado em
grande escala como fonte de energia e combustível para os meios de transportes e como
matéria-prima para uma infinidade de produtos. No entanto, deve-se ter em mente o quanto
esse recurso é finito e que um dia vai acabar. Além disso, o petróleo é um importante definidor
da geopolítica mundial e acarreta significativos impactos ambientais.
Diante desse quadro, vemos a urgente necessidade de se pesquisar e investir em novas fontes de
energia, em especial, as renováveis, como os biocombustíveis, por exemplo, visando substituir o
uso dependente do petróleo. Infelizmente, grande parte das maiores indústrias ainda trabalha de
forma imediatista e não de maneira sustentável, visando à prevenção de uma futura crise de
combustíveis.
Dentre esses biocombustíveis, destaca-se o biogás, composto principalmente pelo metano (CH 4 )
e gás carbônico (CO 2 ), obtido através da digestão anaeróbica da biomassa, por intermédio de
bactérias, em um biodigestor, que é basicamente uma câmara fechada onde se processa a
fermentação da matéria orgânica (ROYA, 2011).
O processo de biodigestão depende de fatores como: temperatura, tipo de resíduos, pH dos
nutrientes, tempo de retenção, quantidade de água e presença de elementos tóxicos. As
matérias primas para produção de biogás podem ser esterco de animais, resíduos de produção
agrícola e da indústria, materiais orgânicos como lixo doméstico, entre outros.
O biogás pode ser empregado nos mais variados tipos de produtos, como em fogões domésticos,
lampiões, motores de combustão interna (automóveis), geladeiras, chocadeiras, secadores de
grãos ou secadores diversos e aquecimento e balanço calorífico (ROYA et al., 2011, p. 143).
Os dejetos animais, por já conterem normalmente bactérias anaeróbias, são os principais
materiais de alimentação do biodigestor. Qualquer matéria orgânica, com exceção da madeira,
pode ser utilizada para produção do biogás. É importante ressaltar que esses materiais devem ser
acrescidos de água, em uma proporção determinada, antes de se iniciar o processo de
biodigestão em si (OLIVEIRA, 2006).
De forma geral, a digestão anaeróbica da matéria orgânica para produção de biogás se processa
entre 30 e 40 dias, sendo de fundamental importância para esse processo a variável
temperatura, que é inversamente proporcional ao tempo de biodigestão: quanto maior a
temperatura, mais rápido o processo. se processa a biodigestão. A quantidade de biogás
produzida é máxima entre 35ºC e 45ºC. Outros fatores que também interferem na biodigestão
são a pressão, o pH, a concentração e composição dos materiais a serem utilizados, a
concentração de água, o tempo de retenção, etc. (NEVES, 2010).
A biodigestão anaeróbia tem como produto não apenas o biogás, mas também o biofertilizante,
substituto vantajoso de adubos e defensivos industriais.
São várias as vantagens da utilização do biogás, dentre elas (BARREIRA, 2011):
 Aumento da produtividade agrícola e renda do produtor devido ao uso do
biofertilizante nas lavouras;
 Geração de empregos no campo;






Autossuficiência energética;
Energia de tecnologia simples e baixo custo;
Redução do custo do transporte da energia do litoral para o interior;
Saneamento do meio rural.

Segundo Costa et al. (2012) apesar de todas as vantagens existentes ainda há algumas
desvantagens, são elas:
• Possível produção de sulfeto de hidrogênio e amoníaco, substâncias corrosivas,
dificultando o uso de determinados materiais como cobre ou latão, na construção
dos biodigestores;
• Alto custo nos investimentos, com um longo período de tempo para recuperá-los.
Vários países, tanto ricos como pobres, fazem uso do biogás como fonte energética. No entanto,
dois se destacam: o primeiro, a China, com o desafio permanente de produzir alimento que
atenda a necessidade de mais de um bilhão de habitantes; o segundo, por sua vez, a Índia, país
carente não só de alimentos, mas também de energia (DEGANUTTI, 2002).
O Brasil, por mais que detenha uma das maiores biomassa e rebanhos bovinos do mundo, só foi
despertar para a produção do biogás com as primeiras crises de petróleo ocorridas na década de
70, quando o então governo militar passou a investir no desenvolvimento de fontes de energias
renováveis, a exemplo do Programa Nacional do Álcool (Pro-Álcool) de 1979 (BARREIRA, 2011).
Atualmente, a produção de biogás no Brasil concentra-se principalmente nas regiões CentroOeste, Sudeste e Sul, em virtude de aí estarem presentes os maiores rebanhos do País.
É importante ressaltar que, por mais que o Brasil apresente as condições necessárias à produção
de biogás, como abundante biomassa e temperaturas elevadas, ele ainda detém uma pequena
produção, a qual se deve à falta de investimentos governamentais, bem como à própria falta de
conhecimento, em especial do produtor rural sobre essa fonte energética, como relatado em
diversos trabalhos.
O presente trabalho tem por objetivo, através do uso de um protótipo de biodigestor, avaliar de
forma quantitativa a produção de biogás obtido por meio de resíduos orgânicos alimentares
frente às “matérias-primas tradicionais”, o esterco.
MATERIAIS E MÉTODOS
Essa pesquisa é descritiva. Para tanto, construímos dois protótipos de biodigestores didáticos em
laboratório, um referente aos resíduos alimentares, o outro, ao esterco, procurando estabelecer
as condições que sejam mais eficientes para sua a produção.
Os materiais utilizados na construção dos dois protótipos de biodigestores foram adquiridos em
lojas de material de construção e supermercado. A tabela 1 mostra a listagem dos materiais e as
quantidades.
Tabela 1 – Materiais utilizados na construção dos protótipos do biodigestor.
Material
Recipiente de plástico cilíndrico

Quantidade
2 unidades

Silicone
Sensor de metano
Cola quente
Controle Lógico Programável (CLP)

1 tubo
2 unidades
1 tubo
1 unidade

O projeto consistiu em duas etapas:
1ª ETAPA: consistiu na pesquisa bibliográfica, em que reunimos foi reunida informações prévias
acerca do biogás, procurando identificar suas deficiências, pensando em melhorias e possíveis
soluções a fim de evitar desperdícios de material e otimizar melhor o tempo.
2ª ETAPA: consistiu na pesquisa experimental, com a construção de dois protótipos (um
referente aos resíduos alimentares; o outro referente ao esterco tradicional), em que coletamos
foi coletado, em períodos de tempo preestabelecidos, os dados das oscilações na variável
concentração de metano produzido no recipiente. Na fase de monitoramento, necessitou-se de
um conhecimento mais específico em linguagem computacional (figura 1), para tanto, contamos
com o auxílio de um técnico de Física, exemplificado na figura 1.

Figura 1 – Montagem e instalação do sensor de metano nos protótipos.
Fonte: Autoria própria (2014).
O abastecimento do protótipo foi feito com esterco e resíduos alimentares provenientes da
cantina do IFRN, os quais foram misturados até ficarem uniformes.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No 1º experimento foram utilizados 210 g de resíduos alimentares (cenoura, alface, beterraba,
batata e tomate) para a produção de biogás, durante um período de duas semanas, em
recipiente hermeticamente vedado. Contatou-se que houve, desde o início do monitoramento,
um constante decréscimo da produção, como mostrado no gráfico 1:

Gráfico 1-Produção de Metano (ppm) em 210g de Resíduos Alimentares
Tal comportamento na produção pode ser explicado pelas seguintes hipóteses:
Teor de água - o material a ser fermentado deve possuir em torno de 90 a 95 % de umidade em
relação ao peso, pois fora desta faixa o processo é prejudicado. Tanto muita água quanto pouca
água são prejudiciais (NEVES, 2010). No caso do uso de restos alimentares, que já possuem um
alto teor de água, deveria se ter posto no máximo 90% de água, no entanto, colocou-se o
acréscimo de 100% em relação ao peso, o que pode ter prejudicado a atividade o metabolismo e
consequente crescimento das bactérias.
Desequilíbrio de nutrientes para as bactérias - os principais nutrientes para as bactérias são o
carbono, nitrogênio e sais minerais, devendo-se haver um equilíbrio na disposição desses
nutrientes (FERNANDES, 2009). As culturas vegetais são fontes muito ricas em carbono e por sua
quantidade disponibilizada ter sido bem maior que a quantidade de nitrogênio, pode ter
favorecido ocorrido a não eficiência na produção de biogás.
Temperatura - a temperatura ideal para a atuação dos microrganismos responsáveis pela
produção de biogás é entre 30 e 45 ºC, no entanto, o protótipo esteve em temperatura ambiente
em torno de 25 ºC, o que pode ter afetado o metabolismo das bactérias.
No 2º experimento foram utilizados 150 g de esterco bovino para a produção de biogás, durante
um período de dois dias, em um recipiente hermeticamente vedado. Sua produção se deu de
forma muito rápida devido à pequena quantidade utilizada, o que justifica o curto período de
monitoramento. Desta vez, contatou-se um rápido crescimento de produção que, após atingir
um pico máximo de 2 380 ppm, começou a decair, como mostrado no gráfico 2:

Gráfico 2-Produção de Metano (ppm) em 150g de esterco bovino
Verificou-se que a produção foi muito mais eficiente em comparação a de resíduos alimentares
(o que era esperado). Entretanto, a rápida queda pode ser explicada pelos seguintes fatores:
Desequilíbrio de nutrientes para as bactérias - o esterco é um produto mais rico em nitrogênio.
Se houver nitrogênio em excesso, ele não será consumido e se acumulará geralmente como na
forma de amônia, o que pode ocasionar a morte das Se tal situação tiver ocorrido, pode ter
matado as bactérias.
pH - o processo de digestão anaeróbio varia sua a acidez no meio. As bactérias quebram a
matéria orgânica e produzem ácidos orgânicos vegetais, que reduzem o pH. Depois de algum
tempo, as bactérias formadoras da matéria começam a agir transformando os ácidos em metano,
neutralizando o ácido e elevando o pH. Quando as populações de bactérias formadoras de ácido
e as formadoras de metano estiverem equilibradas, o pH se estabiliza em torno de 7
(FERNANDES, 2009). Em nosso caso No experimento em questão o conteúdo dos dejetos pode
ter se tornado muito ácido e prejudicado a atividade das bactérias.
CONCLUSÃO
Diante de tudo o que foi do exposto, percebemos foi possível perceber a necessidade de se
investir na produção dessa fonte renovável, uma vez que ela traz ganhos econômicos, sociais e
ambientais, que superam as desvantagens decorrentes de sua produção e uso. Para alcançar tal
objetivo, é de fundamental importância a atuação conjunta das iniciativas pública e privada, no
sentido de subsidiar a implantação de biodigestores nas propriedades rurais, por exemplo, além
de incentivar a divulgação de informações sobre o biogás à comunidade.
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RESUMO
O HPV se trata de uma doença sexualmente
transmissível responsável por causar verrugas
genitais, lesões intraepiteliais malpighianas précancerosas ou cânceres em várias partes do corpo.
Atinge mulheres e homes nas mais diferentes idades
e com vida sexual ativa. A vacina anti-HPV foi criada
com o objetivo de prevenir a infecção pelo HPV e,
dessa forma, reduzir incidência dos casos de câncer
de colo de útero. A indicação é para meninas entre os
9 a 15 anos e mulheres entre os 16 e 26 anos e deve
ser ministrada em três doses. No ano de 2014 o
Ministério da Saúde incorporou ao calendário anual
de vacinação a vacina contra o HPV no Sistema Único
de Saúde (SUS). A campanha que tem como tema
‘’Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de

proteção’’. Como agente de transformação social a
escola não pode simplesmente abrir os seus portões
para a campanha de vacinação em questão sem que
haja um trabalho efetivo e coerente de debate,
diálogo e orientação com todo o corpo escolar não só
sobre a temática do HPV. A presente pesquisa teve
por objetivo analisar o ponto de vista das
adolescentes que foram vacinadas da Unidade
Integrada Sara Kubistchek, situada na cidade de
Buriticupu – MA. Trata-se de estudo de caso realizado
através de pesquisa qualitativa fazendo uso de
entrevista semiestruturadas. A pesquisa concluiu que
o olhar das adolescentes sobre a vacina a qual foram
expostas é o de desconhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes, vacina, HPV.

ANALYSIS ON THE VISION OF TEENS ON HPV VACCINE: A CASE STUDY ON INTEGRATED UNIT
SARA KUBITSCHEK.
ABSTRACT
HPV is a sexually transmitted disease causing
responsible
for
genital
warts,
premalignant
malpighianas intraepithelial lesions or cancer in various
body parts. Affects women and men in different ages
and more sexually active. The antis - HPV vaccines were
created with the goal of preventing HPV infection and
thereby reduce the incidence of cases of cervical
cancer. The indication is for girls between 9-15 years
and women between 16 and 26 years and should be
administered in three doses. In the year 2014 the
Ministry of Health has incorporated the annual
vaccination schedule vaccine against HPV in the Unified
Health System (SUS). The campaign’s theme is '' Every

girl is one way, but all need protection.'' As agents of
social transformation the school can not simply open
their gates to the vaccination campaign in question
without an effective and coherent work of debate,
dialogue and direction with the entire school body not
only on the subject of HPV . The present study aimed to
analyze the point of view of teenagers who were
vaccinated Integrated Unit Sara Kubitschek, in the city
of Buriticupu - MA. This is accomplished through a case
study of qualitative research making use of semistructured interview. The research concluded that the
look of teens on the vaccine to which they were
exposed is the ignorance.

KEY-WORDS: Teens, vaccine, HPV.
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ANÁLISE SOBRE A VISÃO DAS ADOLESCENTES SOBRE A VACINA CONTRA O HPV: ESTUDO
DE CASO NA UNIDADE INTEGRADA SARA KUBITSCHEK.
INTRODUÇÃO
O HPV, sigla em inglês para Vírus do Papiloma Humano, se trata de uma doença
sexualmente transmissível responsável por causar verrugas genitais, lesões intraepiteliais
malpighianas pré-cancerosas ou cânceres em várias partes do corpo como órgãos genitais, boca,
pele, pé, entre outros. Atinge mulheres e homes nas mais diferentes idades e com vida sexual
ativa, embora outras formas de transmissão tenham sido identificadas. É conhecida como
condiloma acuminado, crista de galo, figueira ou cavalo de crista.
Nas últimas décadas é crescente a realização de estudos na área da epidemiologia
que se refere às infecções genitais provenientes do HPV. Muitos desses estudos revelaram que
determinados tipos do vírus são um fator de risco em alto grau para o câncer cervical, que é o
segundo tumor maligno mais frequente em mulheres na população feminina brasileira, atrás
apenas do câncer de pele não melanoma (INCA 2014). Dados do Word Health Organization
(2010) mostram que cerca de 500.000 casos da doença são detectados a cada ano no mundo
todo e destes, 50% eventualmente falecem devido à mesma. No Brasil, a cada ano cerca de 690
mil pessoas são infectadas por algum tipo do vírus (Ministério da Saúde, 2014).
A ocorrência da doença pode se dá em qualquer idade, mas a faixa etária com maior
incidência está entre 20 e 40 anos por ser o período com maior atividade sexual.
Segundo o Instituto Nacional De Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), além de
aspectos relacionados à própria infecção pelo HPV (subtipo e carga viral, infecção única ou
múltipla), outros fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual parecem
influenciar os mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da
infecção e também a progressão para lesões precursoras ou câncer. Desta forma, o tabagismo, a
iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a multiparidade e o uso de
contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer do colo
do útero.
A vacina anti-HPV foi criada com o objetivo de prevenir a infecção pelo HPV e, dessa
forma, reduzir incidência dos casos de câncer de colo de útero (LINHARES; VILLA, 2006).
Existem dois tipos da vacina sendo usados no mercado atualmente, sendo elas a
vacina quadrivalente Gardasil® que atua contra os HPV’s tipos 6, 11, 16 e 18 e a bivalente
Cervarix® que previne somente contra os tipos 16 e 18. Ambas são consideradas vacinas
profiláticas, ou seja, estimulam o desenvolvimento da resposta imunológica humoral, o que
acontece após o contato das células com as ‘’partículas semelhantes aos vírus’’ ou ‘’vírus-like
particles’’ (VLP).
A indicação é para meninas entre os 9 a 15 anos e mulheres entre os 16 e 26 anos e
deve ser ministrada em três doses de 0,5mL por via intramuscular ao longo de um período de seis
meses a cinco anos.
Estudos relatam que um mês após a terceira dose da vacina, quase 100% das
mulheres entre 15 e 26 anos tiveram detectado no sangue anticorpos para cada sorotipo
presente no imunobiológico. Esses estudos também demonstraram que a vacina quadrivalente
induz melhor resposta em crianças entre 9 e 15 anos, quando comparadas a adultos jovens
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entre16 a 23 anos. Duas doses de Gardasil® em indivíduos entre 9 a 15 anos produziram títulos
de anticorpos equivalentes a três doses em mulheres entre 16 e 26 anos (Borsatto et al, 2011).
No ano de 2014 o Ministério da Saúde incorporou ao calendário anual de vacinação a
vacina contra o HPV no Sistema Único de Saúde (SUS). A campanha que tem como tema ‘’Cada
menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção’’ tem como meta imunizar 80% do
público alvo, o que corresponde a 5,2 milhões de pré-adolescentes do sexo feminino em todo o
país. É a primeira vez que a população terá acesso à vacina de maneira gratuita, uma vez que a
mesma já é fornecida na rede privada por um valor que varia entre 200 a 400 reais cada dose
dependendo da região do país (Ministério da Saúde, 2014).
A vacina contra o HPV que está sendo distribuída no SUS é a quadrivalente, que como
já citado anteriormente previne contra os tipos 6,11, 16 e 18 do vírus. Ela estará disponível nos
36 mil postos de saúde espalhados pelo país durante todo o ano. Cada Unidade Federativa (UF)
recebeu uma quantia de doses referentes ao público-alvo estabelecido pelo Ministério. O
Maranhão recebeu 464.420 mil doses da vacina (Ministério da Saúde, 2014).
A vacinação teve inicio no dia 10 de março e o esquema de vacinação é composto por
três doses: após a primeira dose, a segunda deverá ocorrer em seis meses. E a terceira, 60 meses
após a primeira dose, ou seja, em cinco anos. Cada menina deve receber as três doses da vacina
para estar imunizada contra o HPV.
A primeira etapa da Campanha foi realizada nas escolas públicas e privadas que
aderiram e que tinham alunas na faixa-etária correspondente ao fixado pela mesma. Essa
estratégia se trata da união entre os Ministérios da Sáude e da Educação para alcançar o maior
número de adolescentes.
A sexualidade é atualmente vista como um problema de saúde pública, sendo a
escola local privilegiado de implantação de políticas públicas que promovam a saúde de crianças
e adolescentes. Assim, não foi à toa, que a orientação sexual foi inserida como tema transversal
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (ALTMANN, 2007).
As doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso do HPV, são prevalentes na
adolescência e seu contagio é facilitado devido à baixa idade das primeiras relações sexuais, a
variabilidade de parceiros, o não uso de preservativos e é claro, a falta de esclarecimento sobre o
assunto.
Como agente de transformação social a escola não pode simplesmente abrir os seus
portões para a campanha de vacinação em questão sem que haja um trabalho efetivo e coerente
de debate, diálogo e orientação com todo o corpo escolar não só sobre a temática do HPV, mas
sobre a sexualidade como um todo, uma vez que, as dúvidas e receios estão presentes em todos
os lados o que inclui meninos, meninas que não são beneficiadas pela vacina, pais e toda a
comunidade em torno da escola.
A temática sobre a abordagem de DST’s no cenário educacional não é nenhuma
novidade, todavia não existem relatos sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV
nem relatos de sobre o ponto de vista das adolescentes, o que elas conhecem do assunto e até
mesmo se sabem qual o real motivo de estarem sendo vacinadas.
A presente pesquisa teve por objetivo analisar o ponto de vista das adolescentes que
foram vacinadas da Unidade Integrada Sara Kubistchek, situada na cidade de Buriticupu – MA a
fim de promover a discussão sobre as estratégias de abordagem do tema. Por se tratar de Um
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estudo de caso, escolheu-se realizar uma pesquisa qualitativa fazendo uso de entrevista
semiestruturadas contendo perguntas abertas e fechadas que foram realizadas com meninas que
foram vacinadas durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Vírus do HPV.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa visou analisar o papel da escola na Campanha Nacional de
Vacinação contra o HPV. Por se tratar de um estudo de caso, nossa área de pesquisa se refere à
na Unidade Integrada Sara Kubitschek.
O presente trabalho constitui-se como qualitativo quanto à sua natureza. Estudo de
caso se trata de um estudo detalhado de um ou de poucos objetos de uma pesquisa que tem
como objetivo a descrição de características de determinada população ou fenômeno. Com o
intuito de propiciar e o processo investigativo, pautou-se na documentação direta (observação e
entrevista) e indireta (pesquisa bibliográfica) (MARCONI; LAKATOS, 2005).
Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico de obras referentes à temática
abordada com a finalidade de nortear, embasar e enriquecer a pesquisa. O levantamento se deu
durante todo decorrer do trabalho. Foram usadas obras de cunho científico como livros obtidos
na Biblioteca Chico Mendes situada no Instituto Federal do Maranhão – Campus Buriticupu,
Artigos publicados em anais científicos, Projetos Científicos publicados na Internet; Teses de
Doutorado; Matérias de jornais.
Na etapa seguinte foi realizada a observação do local da pesquisa a fim de delimitar e
conhecer os aspectos gerais da localidade. Para isso foram realizadas três visitas à escola em
questão e nelas ocorreram conversas com a gestão e professores da escola onde foi possível
traçar o perfil da comunidade escolar.
A partir dessas visitas foi possível delimitar o percentual de alunas a serem
entrevistadas, uma vez que a escola nos forneceu a quantidade de adolescentes entre 11 a 13
anos que estariam aptas a receber a vacina, sendo 173 meninas o total. Definimos assim que
para a melhor compreensão e análise dos aspectos sobre o ponto de vista das adolescentes a
cerca da vacina e do HPV, que fossem entrevistas 86 meninas entre 11 e 13 anos e que
estivessem entre o 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental Maior, essa quantidade corresponde a
50% do total.
Após a identificação da área foi marcada juntamente com a direção da escola a data
das entrevistas com as alunas e fixou-se assim para que as entrevistas fossem realizadas no
mesmo período da vacinação na escola, sendo esse o dia 22 de abril de 2014.
As entrevistas foram semiestruturas com perguntas abertas e fechadas com a
finalidade de identificar o ponto de vista das adolescentes a cerca do HPV, da Vacina e da ação da
escola durante a Campanha de Vacinação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A visão das adolescentes sobre o HPV foi analisado através do levantamento de dados
e observações na Unidade Integrada Sara Kubistchek. Para o alcance dos objetivos foram
realizadas entrevistas semiestruturas com as adolescentes de 11 a 13 anos que foram vacinadas
durante a Campanha na Escola.
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Segundo dados da Escola, o número de meninas aptas à vacinação era de 173,
distribuídas em 15 turmas nos turnos matutino e vespertino, do 5º ao 9º ano. O ano com o
menor número de alunas foi o 5º ano, já as turmas de 7º e 8º ano apresentaram o maior
quantitativo de adolescentes vacinadas (Gráfico - 1).
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Gráfico 1 – Percentual de Alunas Vacinadas por Ano Escolar
Quando perguntadas sobre o que é HPV, 57% das adolescentes respondeu não saber
do que se trata, sendo essas na sua maioria com 11 anos e que estão entre o 5º e 6º ano. As que
responderam sobre a questão, na sua maioria não souberam identificar com exatidão do que se
trata o HPV, sendo as respostas confusas e incertas. Apenas 2% das entrevistadas responderam
correntemente que o HPV se trata de um vírus, sendo essas alunas do 8º e 9º ano. Esse é o
primeiro dos indicativos sobre a não orientação a respeito da temática, principalmente para as
alunas que estão na primeira fase do Ensino Fundamental Maior.
Com relação à transmissão do vírus os dados apontam mais desinformações por parte
da adolescente. A maioria afirmou não ter conhecimento sobre a via de contágio do HPV. Houve
as que apontaram maus hábitos de higiene e pele como meios de transmissão. Apenas 23% das
adolescentes sabem que a principal via de contágio e transmissão é através de relações sexuais
(Gráfico – 2).
Não Sabem

Pela Relação Sexual

Maus Hábitos de Higiene

Através da Pele

Outros
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4%
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Gráfico 2 – Possíveis causas de transmissão do HPV
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Com relação opinião das jovens a respeito da Campanha de Vacinação, 74%
responderam se tratar de algo importante e associaram a vacinação como sendo uma ação
preventiva.
Nossa última pergunta tratava sobre a participação da escola na disseminação de
informações relacionadas ao HPV e a Campanha, os índices demonstram uma deficiência na
participação afetiva daquilo que os PCN’ propõem para o ambiente escolar que é o local
adequado para que jovens e adolescentes adquiram os conhecimentos e as capacidades pessoais
e sociais sobre a sexualidade. Não houve ações mínimas como debates e palestras para que
tanto as meninas, alvos da campanha, quanto os rapazes pudessem tirar suas dúvidas e realizar
questionamentos inerentes ao tema.
CONCLUSÃO
A escola tem papel fundamental no combate ao HPV e atua como agente primordial
durante a Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus. A ideia e que a vacinação atingisse
não somente um maior número de adolescentes, mas que essas tenham a consciência critica a
respeito do por que estão sendo vacinadas, do que se trata a vacinação, quais impactos ela
influenciará sobre a vida e sobre o comportamento sexual, entre outros.
Levando isso em consideração, a pesquisa concluiu que o olhar das adolescentes
sobre a vacina a qual foram expostas é o de desconhecimento. As jovens, na sua maioria não
compreendem do que se trata o HPV, o que nos aponta uma falha por parte do ambiente escolar
que não propiciou a essas meninas um momento de esclarecimento a respeito da temática.
Temática essa que está presente nos PCN’s e que deve ser trabalhada de forma continuada e
fazendo uso da interdisciplinaridade.
A prevenção ainda é o melhor remédio quando se trata de assuntos relacionados à
saúde. É preciso que a escola exerça seu papel de promover discussão e debates e esses possam
resultar em adolescentes que tenham a capacidade efetiva de se prevenir, tendo consciência do
por que e pra quê da prevenção.
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RESUMO

A citotoxicidade causada por aminoácidos excitatórios é
uma dessas manifestações patológicas. Nesse artigo, foi
feito um estudo de prospecção tecnológica relacionado
à excitotoxidade do glutamato, buscando conhecer o
estado da técnica sobre o assunto, países depositantes
de patentes, qual estado encontram-se as pesquisas no
Brasil. As buscas foram feitas nas bases Especenet e
INPI. Na base do INPI utilizou-se os descritores
“excitoxicidade”,
“excitoxicidade
glutamato”
e
“excitotoxicidade tratamento” gerando 3, 1 e 3
resultados respectivamente. Na base Espacenet, usou-se
as seguintes palavras, “excitotoxicity”, “glutamate and

excitotoxicity”, “treatment and excitotoxicity” e
“treatment and glutamate and excitotoxicity”, sendo
encontrados 79, 22, 42 e 17 resultados respectivamente.
Os países que destacam-se no deposito patentário são
os Estados Unidos com 68 patentes, a França com 22, a
Itália com 8 e o Canadá também com 8 patentes
depositadas. Os principais códigos encontrados,
segundo a Classificação Internacional de Patentes foram
A61K31/ 165, A61P25/, A61k9/20, estando localizados
na seção A da Classificação, relacionada à Necessidades
Humanas.

PALAVRAS-CHAVE: glutamato, excitotoxicidade, prospecção, patentes

STUDY OF THE TECHNIQUE STATE OF GLUTAMATE EXCITOTOXICITY IN BRAZIL AND OTHER
COUNTRIES FROM THE ANALYSIS OF PATENT APPLICATIONS.
ABSTRACT

The cytotoxicity caused by excitatory amino
acids is one of these pathological manifestations. In this
article, a study of technological forecasting was done
through patent search related to glutamate
excitotoxicity, seeking to know the state of art in which
the subject is, the countries that deposit patents, what
state are the searches in Brazil. Searches were made in
free databases of patents, including Especenet and INPI.
At the base of the INPI was used the following
descriptors "excitotoxicity", "glutamate excitotoxicity"
and “excitotoxicity treatment” generating 3, 1 and 3

results, respectively. In the Espacenet site, the following
words were used, "excitotoxicity", "Glutamate and
excitotoxicity", and "treatment and excitotoxicity",
being found 79, 22, 42 and 17 results, respectively. The
countries that stand out in patent deposit is the United
States with 68 patents, France with 22, Italy with 8 and
Canada also filed 8 patents. The main code found in the
search, according to the International Classification of
Patents were A61K31 / 165, A61P25 /, A61k9/20, being
located in the section related to Human Needs, in the
Code.

KEY-WORDS: glutamate, excitotoxicity, prospecting, patents

ESTUDO DO ESTADO DA TÉCNICA SOBRE EXCITOXICIDADE DO GLUTAMATO NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES A PARTIR DA ANÁLISE DE PEDIDOS PATENTÁRIOS
INTRODUÇÃO
O tecido nervoso é muito sensível à redução do fluxo sanguíneo, pois requer alta
demanda de oxigênio e de glicose, uma vez que necessita de alta demanda desses componentes
e não possui reservas energéticas significativas. Desta forma, a redução da quantidade de
oxigênio no sangue, evento denominado de hipoxia, e o bloqueio do fluxo sanguíneo para
determinada região, denominado isquemia, podem acarretar importantes alterações na morfofisiologia do tecido, podendo levar a morte neuronal. Após um evento isquêmico o tecido
nervoso apresenta varias respostas na tentativa de estabilizar as funções fisiológicas normais das
células, uma dessas respostas é a liberação de neurotransmissores excitatórios, entre eles o
glutamato (PAGNUSSAT, 2005).
O glutamato é um aminoácido não essencial, e é também o principal neurotransmissor
excitatório do Sistema Nervoso Central (SNC) em mamíferos, estando envolvido em diversos
processos como cognição, memorização e controle motor, também desempenha papel
importante no desenvolvimento do sistema nervoso central (DANBOLT, 2001). Esse aminoácido,
sendo liberado em excesso no tecido nervoso causa um evento chamado excitotoxicidade, termo
cunhado por (OLNEY, 1969), para definir a neurodegeneração causada por aminoácidos
excitatórios. Após um evento isquêmico há uma liberação excessiva de glutamato na fenda
sináptica, esse aumento de glutamato ativa receptores com especificidade que podem ser
ionotropicos (iGluRs) e metabotrópicos (mGluRs). A neurotransmissão feita a partir dos
receptores ionotropicos é rápida, enquanto que os receptores metabotrópicos geram respostas
pós-sinápticas mais lentas (PINHEIRO, 2008).
O dano neuronal, iniciado pelo aumento na liberação de glutamato tem direta influência
do íon Ca²+, que é muito importante na sinalização celular e está relacionado a diversos
processos, como manutenção do ciclo celular, exocitose, atividade sináptica, e excitabilidade da
membrana (ARUNDINE & TYMIANSKI, 2003). Em condições fisiológicas normais, a célula dispõe
de mecanismos homeostáticos que têm por objetivo manter as concentrações intracelulares de
Ca²+ baixas o suficiente para evitar que cause danos à célula. Os principais fatores que levam ao
aumento da concentração intracelular do íon Ca²+ é a ativação de receptores N-metil-D-aspartato
(NMDA), que são iGlusRs, e a excessiva liberação de glutamato. Outros receptores também estão
relacionados com o aumento da concentração intracelular de Ca²+, como o ácido-amino-3hidroxi-5-metil-isoxazol-4-propiônico (AMPA) e o Cainato (KA), podendo causar morte neuronal
(MATUTE el AL, 2002). Com o aumento do influxo de Ca2+ e consequente aumento da
concentração intracelular desse íon, cascatas sinalizadoras são ativadas de forma inapropriada e
processos que deveriam ocorrer em níveis baixos ou que encontravam-se dormentes são
ativados. Dessa forma, proteases, lípases fosfolipases e endonucleases são ativadas por esse
processo, causando destruição de estruturas celulares e formação de formas livres de oxigênio.

A ação neurodegenerativa provocada pelo glutamato é minimizada pelo mecanismo de
retirada desse neurotransmissor da fenda sináptica a partir de transportadores de alta afinidade
ao glutamato liberados dos astrocitos adjacentes à fenda sináptica. Porém, esse processo é
dependente de energia e após um surto isquêmico, as reservas de ATP são consumidas
rapidamente, deixado o processo de recaptação do glutamato deficiente, aumentando a
atividade neurotoxica desse aminoácido (MOUSSA, 2007).
A pesquisa relacionada à quantidade de patentes e os processos envolvidos em uma
determinada técnica é importante para determinar onde uma determinada área do
conhecimento encontra-se. O pedido de depósito de patente é feito pelo órgão que executa as
normas que regulam a propriedade intelectual de cada país. A patente é um direito, conferido
pelo Estado, que confere ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia ou
produto, sendo permitido o acesso do público ao conhecimento e uso dos pontos essenciais do
invento, como contrapartida a lei dá ao titular da patente um direito exclusivo de produção por
um tempo limitado (BARBOSA, 2003).
A excitotoxicidade glutamatergica envolve complexos eventos conhecidos pela ciência,
porém ainda não se chegou a um mecanismo eficiente para minimizar ou mesmo interromper
essa alteração (PAGNUSSAT, 2005). Este artigo tem por objetivo fazer uma busca nas principais
plataformas de buscas de depositositos patentários, saber quais países são detentores de
tecnologias relacionadas ao assunto, e como estão as pesquisas no Brasil, para assim levantar as
patentes relacionadas à excitoxicidade do glutamato para fazer um mapa sobre o estado da arte
desse processo, possibilitando possíveis estudos futuros que possam a vir remediar o processo
neurodegenerativo provocado pelo glutamato.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo prospectivo foi realizado através de busca nas bases de patentes online do
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e da Espacenet. A busca foi feita utilizando-se
um conjunto de palavras-chave. No INPI, foram utilizadas as palavras “excitoxicidade” e
“excitoxicidade glutamato”. No site da Espacenet, foram utilizadas as seguintes palavras,
“excitotoxicity”, “glutamate and excitotoxicity”, “treatment and excitotoxicity” e “treatment and
glutamate and excitotoxicity”. As bases de dados são gratuitas, podendo ser facilmente
acessadas a partir de qualquer aparelho que tenha conexão com a internet.
Os resultados foram tratados em softwares de construção gráfica e colocados em tabelas
e gráficos para melhor visualização.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca realizada no banco de patentes internacional está ilustrada na Tabela 1, onde é
possível observar as palavras utilizadas para fazer a busca e o número de patentes encontradas a
partir deste descritor (palavras-chaves).

Tabela 1 – Número de patentes encontradas de acordo com a palavra chave utilizada na busca

Descritor
excitotoxicity
glutamate and excitotoxicity
treatment and excitotoxicity
treatment and glutamate
and excitotoxicity

Número de patentes
79
22
42
17

O descritor “excitotoxicity” gerou mais resultados, 79, pois há outros aminoácidos capazes
de causar neurodegeneração, sendo assim o glutamato não é o único responsável pelo processo
de excitotoxicidade. Quando usou-se as palavras “glutamate” e “excitotoxicity” a busca foi
bastante restringida, gerando apenas 22 resultados diretamente relacionados à excitotoxicidade
causada pelo glutamato. Buscando processos com o objetivo de tratamento para a
excitotoxicidade foram utilizadas as palavras “treatment” e “excitotoxicity”, como ainda são
poucos os avanços no tratamento dessa desordem, foram encontrados 42 resultados. Uma busca
mais restrita foi feita, utilizando os descritores “treatment”, “glutamate” e “excitotoxicity”,
gerando somente 17. Alguns modelos de neuroproteçao para a excitotoxicidade glutamatergica
tem sido propostos, um desses estudos propõe que as purinas derivadas da guanina e a inosina
podem apresentar efeitos neuroprotetores em modelos experimentais de doenças cerebrais
relacionadas com a excitotoxicidade (GANZELLA, 2010), porém estes modelos ainda são
incipientes e seus estudos ainda devem ser mais aprofundados, desta forma há poucos modelos
de tratamento para a excitotocidade glutamatergica, devido a isto os resultados da busca
utilizando-se as palavras “treatment”, “glutamate” e “excitotoxicity”, foram poucos.
Dentre os países que se destacam no desenvolvimento de tecnologia protegida por
patente relacionada com a excitotoxicidade do glutamato, destacam-se os Estados Unidos com
68 patentes depositadas, a França com 22 patentes depositadas, a Itália com 8 patentes
depositadas e o Canadá também com 8 patentes depositadas. Demais países depositantes foram
a Coreia do Sul com 5 patentes, a Austrália com 4, o Japão com 3, a Alemanha com 2, e Portugal
com 1 patente registrada.O Gráfico 1 aborda quais países depositam patentes relacionadas à
excitoxicidade glutamatérgica.

Gráfico 1 – Quantidade de patentes depositadas por país

Com a quantidade de países depositantes de tecnologias relacionadas à excitotoxicidade e
o número de patentes registradas, é possível observar que o estudo a nível mundial nessa área
ainda está em desenvolvimento, tendo muito para ser pesquisado e conhecido. A grande
diferença entre os Estados Unidos e os outros países detentores de patentes é o grande
investimento que este faz em pesquisa, de fato, pode-se observar uma predominância de países
ditos desenvolvidos no gráfico. O incentivo à proteção por parte do governo, o número de
profissionais capacitados para fazer pesquisa nesse campo e o investimento em pesquisas pelo
governo e também por laboratórios de iniciativa privada são fatores que fazem com que esses
países tenham suas tecnologias registradas.
A Classificação Internacional de Patentes agrupa patentes concedidas em categorias de
acordo com sua área de utilização, essa classificação é muito válida também para identificar em
qual campo ou área está ocorrendo maior número de depósitos e consequentemente onde o
conhecimento está mais desenvolvido, na tabela 2 encontra-se alguns dos códigos que foram
encontrados na busca de acordo com a Classificação Internacional e o que significam.
Tabela 2 – Principais códigos encontrados na busca e seus respectivos significados de acordo com a
Classificação Internacional de Patentes

Código

Significado conforme IPC

A61K31/ 165

Preparações para finalidades
médicas, odontológicas ou higiênicas
tendo anéis aromáticos, por ex.,
colxicina, atenolol, progabida

A61P25/00

Atividade terapêutica de compostos
químicos ou de preparações
medicinais drogas para o tratamento
de doenças do sistema nervoso

A61k9/20

Preparações para finalidades
médicas, odontológicas ou higiênicas
pílulas, pastilhas ou comprimidos

Os significados dos códigos mostram que os dispositivos e processos registrados como
patentes estão, principalmente, relacionados à busca de substâncias químicas que possam ser
utilizadas no desenvolvimento de medicamentos ou fármacos que visam a minimização ou
remediação da excitotoxicidade, porém estudos mostram que ainda não há fármacos que sejam
completamente eficientes contra esse mecanismo.
A busca no banco de dados do INPI, utilizando o descritor “excitotoxicidade” gerou 3
resultados, com os descritores “excitotoxicidade glutamato” mostrou apenas 1 resultado, a busca
com as palavras “excitotoxicidade tratamento” gerou 3 resultados e a busca com os palavras
“excitotoxicidade tratamento glutamato” gerou 1 resultado. Esses dados mostram que, no Brasil,

de forma mais ampla, as pesquisas em neurociências ainda precisam de mais incentivos,
necessitando inclusive de mais pesquisadores especializados no já citado campo. Sendo a
excitotoxicidade glutamatérgica um campo muito especifico e complexo, e com tão grande
importância na área médica.
CONCLUSÃO
A excitotoxicidade glutamatérgica é um processo que não é completamente
compreendido e que ainda não foram desenvolvidos métodos ou fármacos que possam impedi-la
ou minimiza-la com eficiência, sendo assim, a prospecção tecnológica traz a tona os aspectos
mais estudados e mais deficientes desse campo, servindo como ponto de apoio e partida para
novas pesquisas. A pesquisa também serve de apoio a estudos futuros que venham a utilizar a
prospecção tecnológica relacionada à excitotoxicidade do glutamato como tema de estudo.
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RESUMO
Este artigo apresenta o resultado de um estudo
realizado com dezesseis professores de Biologia que
lecionam em oito instituições públicas da rede Estadual
de ensino da cidade de Caxias (MA). Tem como principal
componente do trabalho às dificuldades encontradas
nessas escolas. O objetivo do estudo foi diagnosticar os
principais entraves que os professores entrevistados
encontram nas instituições de ensino na área de Biologia
onde lecionam. A abordagem metodológica utilizada foi
a qualitativa de natureza interpretativa através da
análise dos dados obtidos conforme a aplicação de

questionários onde os sujeitos da pesquisa responderam
a questões objetivas e subjetivas. Ao final do estudo,
percebeu-se que os professores ainda utilizam de
metodologias tradicionais para prática docente onde,
dessa forma, continua sendo uma prática inadequada no
que se refere ao ensino e aprendizagem de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: dificuldades, ensino médio, professores de biologia.

DIFFICULTY IN BIOLOGY BY TEACHERS IN PUBLIC SCHOOLS TEACHING MIDDLE OF CAXIAS – MA
ABSTRACT
This article presents the results of a study with sixteen
biology teachers who teach in eight public institutions
of the state schools in the city of Caxias (MA). Its main
component of the work to the difficulties encountered
in these schools. The aim of the study was to diagnose
the main barriers that respondents are teachers in
educational institutions in the area where you teach
Biology. The methodological approach was qualitative

interpretative nature by analyzing the data according to
the questionnaires where the subjects responded to
objective and subjective questions. At the end of the
study, it was noted that teachers still use traditional
methods for teaching practice which thus remains an
appropriate practice in relation to teaching and learning
quality.

KEY-WORDS: difficulties, secondary education, biology teachers.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES DE BIOLOGIA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO
PÚBLICAS DE CAXIAS – MA.

INTRODUÇÃO
A disciplina de Biologia, ensinada nos três anos do ensino médio, sofreu ao longo dos anos algumas
modificações importantes, principalmente na forma de organização dos conteúdos e nas
metodologias de ensino. Em meados da década de 1950, o ensino no Brasil sofria grande influência
da Europa. Os conteúdos biológicos eram trabalhados de forma individualizada. Não havia conexão
entre os seres vivos e suas funções. “As aulas práticas eram realizadas apenas para ilustrar as aulas
teóricas” (KRASILCHIK, 2008).
Conforme Castro, 2013:
“O ensino de Biologia não pode ser nomeada como uma disciplina decorativa, isso
depende muito da criatividade, do interesse e do desempenho do professor, pois além
da teoria, a Biologia pode ser trabalhada através da prática, podendo utilizar o
laboratório para conhecerem e manusearem de perto o estudo da vida, todavia é função
do educador encaminhar o educando para a descoberta e a prática dos valores por
intermédio dos quais a educação ganha sentido e o próprio educando se auto realiza, o
que se efetua por meio do processo ensino-aprendizagem”.

De acordo com Krasilchik (2008), na década de 1960, a situação se modificou devido ao progresso
da Biologia, à constatação internacional e nacional da importância do ensino de Ciências como
fator de desenvolvimento e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro
de 1961.
Para muitos professores o ensino de Ciências possui diversas dificuldades que atrapalham o
desenvolvimento dos estudantes. Segundo Aquino e Borges (2009), os estudantes não
conseguem compreender e relacionar os conteúdos vistos em sala de aula com o cotidiano por
vários fatores, sendo que a metodologia, a formação do professor e a sua formação continuada
têm uma forte influência em seu aprendizado. Ovigli e Bertucci (2009) também contextualizam
sobre a importância da formação do professor no ensino de Ciências principalmente nas series
inicias, pois é de vital importância segundo eles para entender alguns problemas praticados no
ensino de Ciências, especialmente nos níveis inicias da educação.
Para Bueno e Kovaliczn (2004), teoria e prática andam juntas no ensino de Biologia, como
também o conhecimento científico e o senso comum. A utilização de aulas com experiências,
segundo esses, é uma boa estratégia no ensino/aprendizagem, porém a realização dessas
práticas em sala de aula deve estar relacionada à realidade do aluno. Contudo, as dificuldades
dos docentes não se referem somente as aulas práticas e o seu relacionamento com o cotidiano,
outros fatores como indisciplina dos alunos, estrutura física da escola, dentre outros, fazem parte
do quadro de dificuldades encontradas.
De acordo com Alcântara (2010), considerando a prática educativa podemos utilizar diversos
meios que estão presentes no ecossistema amazônico, como uma possibilidade a mais para o
desenvolvimento dos conceitos relacionados ao componente curricular de Ciências Naturais, em
especial, a disciplina de Biologia.
Segundo Oliveira et al (2010), a inclusão da experimentação no Ensino de Biologia torna-se
fundamental, pois, exerce uma função pedagógica de ajudar os alunos a relacionar a teoria (leis,
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princípios, etc.) e a prática (trabalhos experimentais). Isso propiciará aos alunos condições para
uma maior compreensão dos conceitos, do desenvolvimento de habilidades, competências e
atitudes, para que assim eles entendam melhor o mundo em que vivem. Por isso a necessidade
de haver uma relação entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e o cotidiano dos alunos,
não apenas aulas sem relação alguma com a vida dos mesmos.
De acordo com Lima e Vasconcelos (2006), fatores como superlotação nas salas de aula,
desvalorização do profissional da educação, estrutura física defasada da escola, metodologia e
didática dos professores, como também, problemas familiares, limitação no acesso ao livro
didático e outras fontes de conhecimento como sites interferem na construção do
conhecimento. Para Augusto, Caldeira e Maria (2005) outro aspecto de dificuldade encontrada
pelo professor no ensino de ciências é a interdisciplinaridade, pois o professor não é preparado
na universidade para trabalhar com disciplinas que diferem da que ele leciona, gerando um
desconforto e insegurança no momento de trabalhar com outras matérias.
Uma das grandes questões que envolvem o ensino de Biologia é quanto à escolha da modalidade
didática que o professor deve adotar para exercer essa profissão. A aula expositivo-teórica
continua sendo a modalidade didática mais utilizada pelos professores no ensino de Biologia,
sem dúvida ela é mais utilizada pelos professores por ser de fácil aplicação (SILVA, 2011).
O quadro branco/negro continua sendo o recurso mais utilizado nas escolas. Porém a utilização
apenas desse recurso não consegue atingir os objetivos propostos pela disciplina de Biologia,
visto que a mesma carece de ilustração. O livro didático, sem dúvida, é o recurso mais utilizado
pelos professores. Porém, nem sempre é contribuinte para a aprendizagem por não estar sendo
manipulado da forma adequada. “Cabe ao professor selecionar o melhor material disponível
diante de sua realidade. Sua utilização deve ser feita de maneira que possa constituir um apoio
efetivo” *...+ (BIZZO, 2007). É importante também que o professor conheça a forma correta de
utilizar esses recursos para que as suas aulas sejam satisfatórias para a aprendizagem dos alunos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo em questão trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa de caráter
exploratória e descritiva. A abordagem quantitativa para Tanaka (2004) trata-se de uma atividade
da ciência, que busca descrever significados que são socialmente construídos, e por isso é
definida como subjetiva, tem características não estruturadas, é rica em contexto e enfatiza as
interações, e através da coleta de dados qualitativos, obtêm-se respostas que são semiestruturadas ou não-estruturadas, onde as técnicas de análise são indutivas, orientadas pelo
processo, e os resultados não são generalizáveis.
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, contendo 13 (treze) questões
(objetivas e subjetivas) para melhor demonstrar as experiências ou histórias vivenciadas pelos
entrevistados em oito instituições públicas de Ensino Médio (Centro de Ensino ALUIZIO AZEVEDO;
Centro de Ensino CÉSAR MARQUES; Centro de Ensino DUQUE DE CAXIAS; Centro de Ensino
EUGÊNIO BARROS; Centro de Ensino GONÇALVES DIAS; Centro de Ensino INÁCIO PASSARINHO;
Centro de Ensino MONS. CLÓVIS VIDIGAL; Centro de Ensino SANTOS DUMOND) na cidade de
Caxias – MA, conforme a figura 01. Foram entrevistados dezesseis professores de Biologia tendo
os dados coletados no período de Dezembro de 2013 a Janeiro de 2014. A análise e interpretação
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dos dados foram realizadas através das respostas obtidas juntos aos professores e depois
compilados para composição dos resultados expressos em gráficos.

Caxias- MA

Figura 1 - Localização da cidade de Caxias – MA
RESULTADOS E DISCURSSÕES
Para realização do trabalho foram feitas entrevistas com 16 professores de Biologia, ensino
médio da Cidade Caxias/MA, aplicando aos mesmos um questionário com 13 questões de
múltipla escolha e discursivas, sendo obtidos e expressos na figura 02 os dados referentes à
modalidade dos professores de acordo com o sexo. Esse resultado constata que o maior
percentual de professores de Biologia do sexo feminino (67%) é resultante da maior procura
dessa classe por esse curso.

Figura 02: Modalidade dos professores por sexo
Os professores entrevistados possuem em sua maioria a graduação (53%) e especialização (43%),
sendo que não houve profissional dessa área com mestrado nem com doutorado conforme figura
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03. A preparação destes profissionais para o exercício da profissão constitui o diferencial. Mesmo
sem recursos, um professor capacitado consegue superar estas limitações e contribui para que
seus alunos possam aprender.

Figura 03: Formação acadêmica
A figura 04 ilustra as dificuldades enfrentadas pelos professores de Biologia onde muitos fatores
podem contribuir para que o aluno perca o interesse pela escola. Com esses fatores podemos
constatar que os alunos em sua maioria não têm compromisso de aprender o conteúdo trabalho
em sala de aula.

Figura 04: Dificuldades enfrentadas pelos professores de Biologia
Quando se trata da questão das metodologias de ensino, percebe-se que as aulas teóricas e
discursivas ainda são as mais utilizadas pelos professores. Conforme os dados levantados e
divulgados na figura 05 constatando, assim, que ainda há uma resistência por parte desses
profissionais em mudar seus métodos de ensino tradicionais onde favoreceria um melhor
aprendizado. As aulas práticas não são utilizadas pelos professores pelo motivo das escolas não
possuírem materiais adequados para tal fim.
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Figura 05: Metodologias didáticas utilizadas
Outro fator de suma importância para diagnosticar as dificuldades vivenciadas pelos professores
de Biologia em suas aulas é a questão da falta de laboratório, falta de tempo, orientação
pedagógica insuficiente, entre outros, impossibilitando que o professor estimule seus alunos a
construir seus conceitos acerca dos conteúdos ministrados em suas aulas. Na figura 06 podemos
constatar que na maioria das escolas pesquisadas (79%) não há laboratório de biologia adequado
para uma aula eficaz.

Figura 06: Dificuldades nas aulas práticas/dinâmicas
CONCLUSÃO
A pesquisa realizada proporcionou conhecer as dificuldades vivenciadas pelos professores de
Biologia no município de Caxias – MA, rede estadual, onde os resultados da mesma mostram que
esses profissionais contribuem com o processo de ensino e aprendizagem de forma tradicional
utilizando ainda de métodos superados que visam um ensino precário através da prática obsoleta
que usam. Em vista disso, pode-se constatar que a grande maioria dos professores pesquisada
não se preocupa com a utilização adequada dos materiais disponibilizados em nosso cotidiano e
que podem ser agregados às aulas de Biologia com a utilização e finalidade do mesmo
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enriquecendo o ensino e a aprendizagem.
Percebeu-se que a maior parte dos professores entrevistados demonstra insatisfação na carreira
de docente, por motivos como: desinteresse dos alunos nas aulas de Biologia, a falta de
laboratório para aulas práticas, salas de aula lotadas, dentre outros motivos, reafirmando a
proeminência das dificuldades no aprendizado do ensino dessa Ciência, portanto, não podendo
culpar apenas o professor e sim um conjunto de fatores. Entretanto, os professores devem estar
sempre em processo de aprendizagem para trazer inovações e motivação aos alunos, para que
estes possam desenvolver posteriormente suas próprias habilidades e competências. Todavia as
aulas teóricas continuam a ser as mais utilizadas, sendo que as aulas práticas possibilitam melhor
assimilação dos conteúdos pelos alunos. O adequado nesse processo seria que o professor
equilibrasse as duas metodologias para que os educandos pudessem ter um melhor
aproveitamento dos conhecimentos que a Ciência lhe proporciona.
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RESUMO
Este trabalho caracteriza dos usuários da Lagoa da
Francesa, no município de Parintins/AM e avalia a
qualidade microbiológica da água. Foi aplicado
questionário para obtenção de dados sobre as
atividades desenvolvidas pelos principais usuários da
lagoa que são os moradores, boxes de refeição e frutas,
postos de gasolina e embarcações e seus conhecimentos
sobre educação e saneamento ambiental, água potável
e doenças. Para as análises da qualidade microbiológica
das águas quanto à presença de bactérias dos grupos
coliformes totais e fecais foram coletadas amostras em
três pontos ao longo da lagoa, utilizando-se a técnica da
membrana filtrante (APHA 1995). Os resultados obtidos

caracterizam os usuários como os principais
responsáveis pela má qualidade das águas. As análises
microbiológicas enquadraram as águas da Lagoa da
Francesa na classe 2, de acordo com Resolução Conama
357/2005 e imprópria para consumo humano conforme
Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, pois está fora
dos padrões de potabilidade exigidos pela legislação
brasileira quanto a presença de coliformes totais e
fecais.

PALAVRAS-CHAVE: usuários, qualidade microbiológica, água, coliformes.

CHARACTERIZATION OF USERS AND THE QUALITY OF THE WATER IN THE LAGOON OF FRENCH,
MUNICIPALITY OF PARINTINS/AM.
ABSTRACT
This study characterizes the users of the Lagoon of the French, in the municipality of Parintins/AM and
assesses the microbiological quality of water. Questionnaire was applied for obtaining data on the activities
developed by the main users of the lagoon that are residents, boxes of meal and fruit, petrol stations and vessels and
their knowledge about education and environmental sanitation, drinking water and diseases. For the analyzes of the
microbiological quality of water for the presence of bacteria of the groups total coliforms and faecal samples were
collected at three points along the lagoon, using the membrane filter (APHA 1995). The results characterize the users
as the main responsible for poor water quality. The microbiological analysis classified the water from the Lagoon of
French in class 2 in accordance with Conama Resolution set by Ruling 357/2005 and unfit for human consumption as
Decree 518/2004 of the Ministry of Health, because it is out of the patterns of drinking water required by Brazilian
legislation regarding the presence of total and faecal coliforms.
KEY-WORDS: users, microbiological quality, water, coliforms.

CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E A QUALIDADE DA ÁGUA NA LAGOA DA FRANCESA,
MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
INTRODUÇÃO
De acordo com Almeida (2001), em trabalhos sobre a ocupação urbana na Bacia Hidrográfica,
observa-se que a cidade cresceu desordenadamente, sem a preocupação com os impactos que
esse crescimento sem planejamento poderia causar ao meio ambiente. A falta de investimentos
em equipamentos e serviços essenciais ampliou a vulnerabilidade tanto da população urbana
quanto da base biofísica em que a mesma está assentada.
Dentre as formas de poluição aquática merece destaque a deposição de lixo ao seu redor ou até
em suas águas. O problema da limpeza urbana e disposição do lixo nas áreas das margens do rio
e nas comunidades são precárias, apresentando um impacto ambiental direto, não só ao rio mas
também as comunidades que são diariamente atingidas por diversos tipos de doenças. O
problema do lixo nas águas é ocasionado por diversos motivos, que vai desde uma consciência
ambiental, a falta de prática ambiental até o problema de infraestrutura das comunidades
dificultando a coleta de lixo. Devido a isso o rio ainda continua diariamente sendo poluído e
perdendo aos poucos sua vida (HADLICH, 2007).
No Brasil o número de cidades que possuem coleta de esgotos é pequeno, sendo reduzidas as
localidades em que, a estes esgotos, é dado um tratamento antes de despejá-los nos rios. A
ausência de sistema básico de tratamento de esgoto sanitário e a falta de conscientização
ambiental são fatores determinantes para o elevado grau de contaminação dos corpos d’água,
principalmente os rios, lagos e represas, que servem em grande parte das cidades, como corpos
receptores de efluentes domésticos e industriais (CAETANO, 2011; SCANDOLERA, 2001).
Os mananciais urbanos são úteis para abastecer a população e satisfazer suas necessidades,
sendo o uso mais nobre da água, destinado ao consumo doméstico. Porém, o manancial deve
possuir quantidade e qualidade adequada para satisfazer os diversos usos, (CUNHA 2010).
As principais fontes de contaminação dos recursos hídricos são: esgotos de cidades sem
tratamento que são lançados em rios e lagos; aterros sanitários que afetam os lençóis freáticos;
os defensivos agrícolas que escoam com a chuva sendo arrastados para os rios e lagos, os
garimpos que lançam produtos químicos, como o mercúrio, em rios e córregos e as indústrias
que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos tóxicos, (BETTEGA, 2006).
Nas águas, do ponto de vista sanitário, o que realmente põe em risco a saúde pública é a
ocorrência de poluição fecal, pela possibilidade de estarem presentes também microrganismos
patogênicos intestinais, como bactérias, vírus, protozoários e ovos de helmintos, agentes
frequentemente responsáveis por doenças de veiculação hídrica.
O município de Parintins está localizado na Mesorregião do Baixo Amazonas, a leste do Estado do
Amazonas, na divisa com o Estado do Pará, e possui uma população de 103.828 habitantes (IBGE
2012). A área urbana ocupa uma extensão de 45 km2 formada geograficamente por um grupo de
ilhas, entre elas: a ilha de Santa Clara, ilha de Santa Rita, entrecortadas de lagos, furos, restingas,
Paraná e igapós.
Na cidade de Parintins, o crescimento desordenado das últimas décadas foi ocasionado pela

[T1] Comentário: Sugiro acrescentar
vírgula após “Brasil”.

migração de centenas de famílias provenientes da zona rural e dos municípios circunvizinhos em
busca de melhores condições de vida. As moradias foram construídas em locais inadequados
sendo em áreas alagadiças e às margens da Lagoa, sem saneamento básico, sem sistema de
esgoto, proporcionando alteração na qualidade da água da lagoa. A poluição proporcionada pela
ocupação desordenada não afeta somente as águas, mas a população que ocupam a área, sendo
prejudicial a todos.
As margens da lagoa da Francesa também foram alvo destas ocupações que se multiplicaram
rapidamente, de forma desordenada, prejudicando o geossistema da lagoa. Estas ocupações
aconteceram sem a devida infraestrutura e saneamento básico adequado para a população,
agravando ainda mais a situação da qualidade das águas do local.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os principais usuários da lagoa da
Francesa relacionando suas atividades com a qualidade da água.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
A lagoa da Francesa tem uma extensão de aproximadamente 1 km e compreende os bairros de
Santa Clara, Santa Rita, Castanheira, Palmares, Francesa e Centro. Localiza-se no perímetro
urbano da cidade de Parintins. Dividiu-se a lagoa em três pontos para que fossem feitas as
coletas de amostras d’àgua, como é possível verificar na Figura 1. Os pontos ficaram assim
definidos: ponto 1 – margem direita do rio Amazonas com o furo da lagoa da francesa (latitude 02 38’08.07437 e longitude -56 45’39.21272), seguindo por sua margem direita, contornando a
lagoa da Francesa até a sua confluência com o lago do Macurany – Ponto 2 (latitude 037’06.65834” e longitude -56 43’12.30652”), seguindo por este pela sua margem direita no
sentido Leste / Oeste – Ponto 3 (latitude 02 38’31.34663” e longitude -56 43’5884735”), deste
ponto por uma linha geodésica até a margem esquerda do Lago do Macurany (PARINTINS, 2006).
Os três pontos escolhidos para as coletas foram assim identificados: 1° ponto de amostragem
corresponde a cabeceira, atrás do mercado municipal; 2º ponto localizado, na parte central em
direção ao hotel Amazon River e o 3° ponto na saída da lagoa, em direção ao matadouro Ozório
de Melo.
Caracterização dos usuários
Para fazer a caracterização dos usuários e identificação de seus níveis de conhecimentos quanto
saneamento ambiental, relação entre lixo e água potável e doenças transmitidas através das
águas aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas.
Dentre os principais usuários da lagoa identificados por atividades desenvolvidas selecionamos
aleatoriamente 5 estabelecimentos de cada grupo de atividades sendo: 5 moradores, 5 donos de
embarcações, 5 donos de postos de gasolina, 5 donos de boxes de frutas e verduras, e 5 de
boxes de alimentos.
Coleta de amostras e análises microbiológicas

[T2] Comentário: Sugiro a descrição do
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As amostras de água para análise microbiológica foram colhidas, a 20 cm abaixo da superfície do
corpo d’água, em três pontos diferentes. Em cada um dos pontos foram realizadas duas coletas
de água (a primeira no mês de julho, início da vazante; e a segunda no mês de agosto, no período
da seca).
Foram utilizados para as coletas recipientes assépticos de 100 ml, um para cada ponto distinto da
lagoa da Francesa.
No momento da coleta, foram realizadas análises in situ: temperatura da água e pH. As medidas
foram efetuadas retirando-se uma amostra de água do corpo d’água em um béquer de 100 ml,
por meio de um peagâmetro portátil (Corning, modelo PS15). A temperatura foi medida por
termômetro (Incoterm de 10 oC a 100 oC.)
As análises foram realizadas em duplicatas e com volumes de diluição 50/50, no Laboratório
Multidisciplinar de Ciências, do IFAM/Campus Parintins. As amostras foram analisadas
microbiologicamente quanto à presença de bactérias dos grupos coliformes totais e fecais,
utilizando-se a técnica da membrana filtrante (APHA, 1995).
RESULTADOS
Os resultados obtidos com aplicação de questionários aos usuários da lagoa da Francesa,
apresentados na Figura 1, mostram que estes têm conhecimento sobre a importância qualidade
da água e sua relação com a saúde dos usuários, bem como das consequências que o lixo pode
causar ao ambiente aquático.
Na Figura 1, podemos identificar que dentre os usuários da lagoa, os trabalhadores de boxes de
verduras e frutas são os que têm menos conhecimento sobre preservação e conservação do meio
ambiente. Dos 5 usuários dessa categoria entrevistados, apenas 2 conheciam questões voltadas à
qualidade da água e a saúde, armazenamento de lixo, coleta e adubo orgânico.
Constatou-se também que os proprietários e usuários das embarcações têm baixa sensibilização
ambiental e ao final da entrevista reconheceram que os próprios usuários despejam
contaminantes na lagoa.
Paz, 2007, ao realizar trabalhos sobre esse tema detectou que impactos ambientais gerados pelo
acumulo de lixo no corpo d’àgua comprometem a capacidade de autodepuração, ocasionando o
aumento da quantidade de sólidos em suspensão. Isso proporciona consequente ampliação da
atividade microbiana, inclusive de patógenos lançados juntamente com os efluentes doméstico
entre outros, tornando o ambiente uma ameaça à saúde da população local.
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Figura 1 - Resultados obtidos nas análises de dados dos questionários aplicados aos
usuários da Lagoa da Francesa.
Nas visitas in loco para aplicação de questionários e coleta de amostras de água detectou-se que
apesar dos usuários terem conhecimento considerado satisfatório quanto a preservação do
ambiente aquático o grau de contaminação está bastante avançado. Nas figuras 2 e 3 é visível
constatou-se a existência de diversos tipos de lixo nas margens da lagoa dentre os quais
destacamos garrafas do tipo PET, sacolas plásticas, restos de madeira entre outros.
Paz 2007, afirma que dentre as consequências da presença de lixo no corpo d´dágua merece
destaque diminuição da oxigenação da água e a visão paisagística do lugar.
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Figura 2 - Vista parcial da Lagoa da Francesa ocupado pelas residências e o lixo em seu entorno,
Parintins/AM.

Figura 3 - Lagoa da Francesa, onde atracam os barcos de pequenos portes, Parintins/AM.

Os resultados de temperatura e pH obtidos nos três pontos de coletas são apresentados na
tabela 1. Nela é possível verificar uma variação de pH que varia de ácido no período da cheia e
próximo a neutralidade no período da seca.
Tabela 1 – Resultado dos parâmetros Temperatura e pH das
amostras de água, nos pontos de coleta.
Parâmetros
Temperatura
Enchente
Temperatura
Seca
pH
Enchente
pH
Seca

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3
o

28°C

28°C

28 C

30.6°C

30.2°C

29 C

4

4

4

6.4.

6.5

6.7

o

Fonte: Laboratório Multidisciplinar de Ciências, IFAM Campus Parintins.

Os valores de temperatura são mais baixos devido ao volume de água ser maior no período da
enchente. No período de seca, a quantidade de água reduz drasticamente e contribui para a
elevação de 2,5 °C na temperatura da água.
Os valores de pH da água nos três pontos coincidiram em 4 e atribuem as águas da lagoa
características ácidas no período da enchente. No período da seca esse valor elevou-se para 6,4,
6,5 e 6,7 nos pontos 1, 2 e 3 respectivamente. Esses valores de pH são característicos da Região
amazônica devido a presença devido à presença de substâncias húmicas.
O aumento de aproximadamente 2,5 unidades no valor de pH para o período da seca atribui-se a
redução no volume de água e a concentração de contaminantes despejados pelos usuários da
lagoa principalmente as embarcações que utilizam esse corpo d´água para navegabilidade e
esgotos não tratados que desaguam no local.
Os resultados das análises microbiológicas da água da Lagoa da Francesa, Figura 4, detectaram a
presença de organismos do grupo de coliformes nos três pontos: cabeceira ( Ponto 1), parte
central (Ponto 2) e saída (Ponto 3).
Os resultados detectaram a presença de coliformes fecais nas águas da Lagoa da Francesa, no
período da seca, nos três pontos são aproximados oscilando entre 16,27% e19%. Esse resultado
pode ser atribuído à poluição causada por resíduos sólidos variados, dejetos humanos lançados
pelas embarcações e esgotos domésticos que despejam efluentes no local.
TERRA (2008), GIATTI et al. (2004), SILVA e ARAÚJO (2003) realizando pesquisas sobre a
qualidade da água de superfície encontraram semelhantes atribuindo-os a indícios de
contaminação por resíduos sólidos esgotos domésticos
Outro fator a que se pode atribuir a contaminação microbiológica da lagoa é a presença de
residências ao longo das margens como mostram as Figuras 2 e 3. A presença de coliformes
termotolerantes indica contaminação por fezes e, conseqüentemente, de outros
microorganismos patogênicos (Silva & Araújo, 2003).

Figura 4 - Resultados obtidos nas análises microbiológicas das águas da Lagoa da Francesa pela
técnica da membrana filtrante.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos enquadram as águas da Lagoa da Francesa na classe 2, de acordo com
Resolução Conama 357/2005, como água para contato secundário e terciário uma vez que se
detectou a presença de coliformes totais e fecais nas amostras.
A presença de coliformes termotolerantes é um indicador de poluição e também do grau de
interferência antrópica causada principalmente pelo efeito do lançamento de esgotos e resíduos
domésticos.
Assim, água da Lagoa da Francesa é imprópria para consumo humano conforme Portaria
518/2004 do Ministério da Saúde, pois está fora dos padrões de potabilidade exigidos pela
legislação brasileira quanto a presença de coliformes totais e fecais.
Para minimização do problema de qualidade das águas na lagoa devem ser adotas ações
governamentais como: o tratamento e disposição dos esgotos visando evitar risco à saúde
pública; campanhas de sensibilização e educação ambiental e a mudança de hábitos da
população local. As medidas devem ser acompanhadas de políticas públicas que viabilizem a
conservação dos recursos hídricos da região.

[T7] Comentário: Como o objetivo
deste trabalho foi caracterizar os principais
usuários da lagoa da Francesa relacionando
suas atividades com a qualidade da água,
senti que na conclusão poderia ter
mencionado algo sobre os usuários da
Lagoa e suas atividades correlacionando
com os achados da pesquisa.

[T8] Comentário: Sugiro acrescentar a
crase.
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RESUMO
Este artigo trata de uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa que teve como objetivo analisar
as percepções dos riscos biológicos em decorrência da
manipulação de agente biológicos desempenhada por
estudantes de graduação e pós-graduação na área da
saúde. Inicialmente, observações foram feitas com o
intuito de investigar o nível de informação sobre as
devidas normas de biossegurança e as possíveis
irregularidades
observadas
nos
laboratórios
inspecionados. Nesse sentido, decorrente muitas vezes

da
falta
de
preparo
dos
estudantes,
e
consequentemente dos profissionais de saúde, diversas
práticas inadequadas relacionadas ao descarte de
materiais contaminados e o manuseio de agentes
biológicos acarreta numa maior probabilidade de
geração dos acidentes. Logo, o tema merece maior
atenção para que medidas preventivas possam ser
implementadas e que as normas de biossegurança
sejam efetivadas de forma eficaz nos laboratórios.

PALAVRAS-CHAVE: agente biológico, normas de biossegurança, exposição.

OBSERVATIONS ABOUT THE PERCEPTIONS ABOUT BIOLOGICAL HAZARDS AMONG
UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDIES IN THE HEALTH SERVICE.
ABSTRACT
This article is a descriptive research with qualitative
approach that aimed to analyze the perceptions on
biological hazards as a result of the manipulation of
biological agent played by undergraduate and graduate
students in the area of health. Initially, observations
were made with the aim of investigating the level of
information about the necessary biosafety standards
and possible irregularities observed in the laboratories
inspected. In this sense, due to the often lack of

preparation of students, and as a consequence of health
professionals, various improper practices related to
disposal of contaminated materials and handling of
biological agents entails a greater likelihood of
generation of accidents. Soon, the topic deserves
greater attention so that preventive measures can be
implemented and biosecurity standards to take effect in
an effective manner in the laboratories.

KEY-WORDS: biological agent, biosecurity standards, exhibition.

INTRODUÇÃO
Ao se analisar historicamente no Brasil, as preocupações com medidas
profiláticas e o acompanhamento clínico-laboratorial em relação aos trabalhadores de
saúde expostos ao risco de acidentes de trabalho só se deu a partir da epidemia de
infecção pelo HIV/AIDS, no início da década de 80 e de forma ainda muito incipiente
(BRAGA, 2000). Os profissionais de saúde, tanto os envolvidos na assistência direta a
pacientes quanto aqueles que manipulam ou têm contato com materiais biológicos
potencialmente contaminados, apresentam risco não só à infecção pelo HIV, mas
também a outros agentes infecciosos, como os vírus das hepatites B e C, o
Trypanossoma cruzi e o Treponema pallidum (BRASIL, 2004).
Os riscos biológicos podem ser capitulados como doenças do trabalho,
portanto classificados como acidentes do trabalho, desde que estabelecido o
respectivo nexo causal. Além disso, incluem infecções agudas e crônicas, parasitoses e
reações alérgicas ou intoxicações provocadas por plantas e animais (CAMPOS, 2004).
Desse modo, os riscos ocupacionais relacionados aos agentes biológicos estão
distribuídos dentre as estruturas de uma unidade de saúde. Segundo a Norma
Regulamentadora 32 (NR-32) entende-se por serviços de saúde qualquer edificação
destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de
promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de
complexidade.
Entende-se por exposição ao material biológico a probabilidade de contato com
sangue e fluído orgânico no ambiente de trabalho e as formas de exposição incluem
inoculação percutânea, inoculação por intermédio de agulhas ou objetos cortantes, e o
contato direto com a pele e/ou mucosa. Os riscos patogênicos veiculados pelo sangue
vão além do comprometimento físico a curto ou longo prazo, podendo afetar outros
aspectos da saúde humana, como o controle emocional. De fato, os profissionais da
área da saúde, como aqueles que ainda estão em processo de formação, quando são
contaminados através de materiais infeccionados pelos agentes biológicos podem ser
fontes geradoras de repercussões psicossociais, e também desequilíbrio emocional,
social e até financeiro.
A importância da temática decorre do fato que, notoriamente, percebe-se que
estudantes de medicina e/ou biomedicina apresentam alto risco de exposição a
material biológico, entretanto possuem um baixo nível de conhecimento sobre as
medidas de biossegurança, e por vezes a utilizando-as de maneira errada. Por isso, os
acidentes envolvendo material perfurocortante, em especial as agulhas, são
responsáveis por 80% a 90% das transmissões de doenças infecciosas entre
trabalhadores de saúde. O risco de transmissão de infecção por uma agulha
contaminada é de 33% para a Hepatite B, 3% para Hepatite C e 0,3% para o HIV
(BALSAMO E FELLI, 2006).
Diante desses fatos, o objetivo deste trabalho é compreender as percepções
dos riscos biológicos e o conhecimento adquirido pelos estudantes de graduação/pósgraduação sobre as devidas medidas de biossegurança que devem ser praticadas e
suas respectivas atuações nos laboratórios.

MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades realizadas neste estudo foram baseadas em parâmetros
qualitativos conjuntamente a estudos analíticos decorrentes de observações realizadas
em dois laboratórios de pesquisa em saúde de uma instituição pública de ensino
superior no sul da Bahia.
A pesquisa teve como metodologia inicial a observação das práticas de
pesquisas em laboratório como instrumento de identificação do cumprimento das
normas regulamentadoras (NR-32) e normas de biossegurança, bem como as medidas
preventivas utilizadas. Dessa maneira, as irregularidades cometidas pelos discentes na
manipulação dos agentes biológicos poderão ser identificadas.
Para o estudo, foram elaboradas pautas de observações que continham
parâmetros a serem analisados nos laboratórios. Dessa forma, o propósito era
averiguar como os estudantes que atuavam nos laboratórios de pesquisa manuseavam
os materiais contaminados, como era feito o descarte após manuseio, a utilização dos
Equipamentos de Proteção Individual na realização das atividades, e o cumprimento
das normas de biossegurança.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos laboratórios onde foram realizadas as observações iniciais havia
manipulação com fluídos humanos, agentes microbiológicos e cultura de células e
plantas. As observações iniciais demonstram que todos os estudantes que
frequentavam o lugar estavam expostos diariamente aos riscos ocupacionais
envolvendo os agentes biológicos (Tabela 1).
As observações iniciais revelam que os estudantes não seguiam as normas
universais de biossegurança, por falta de instruções ou preparo específico para
utilização dos laboratórios. Segundo estudo realizado por Toledo Jr et al. (2007),
estudantes de medicina que apresentam alto risco de exposição a material biológico
tem baixo nível de conhecimento das medidas de biossegurança, apesar de fazer uso
delas.
Tabela 1 . Principais observações acerca de risco biológico no cotidiano de
estudantes de graduação/pós-graduação em laboratórios de serviços de saúde.
Os estudantes não seguem as normas universais de biossegurança;
Não há identificação dos agentes biológicos manipulados nos laboratórios;
Não são utilizados equipamentos de proteção individual (EPI) de maneira correta;
Os laboratórios observados não apresentam as identificações sobre os níveis de
biossegurança nem mapas de risco;
O descarte de materiais perfurocortante é realizado de forma satisfatória.

É preciso também considerar que os laboratórios observados não cumpriam
com as identificações sobre os níveis de biossegurança e suas respectivas classes de
riscos, o que proporciona um ambiente possível a acidentes.
Em um dos laboratórios, claramente os estudantes cometeram ações
incorretas, como a não utilização dos equipamentos de proteção individual, dentre
elas a não utilização de luvas descartáveis para a manipulação dos experimentos, o
que pode gerar um grande risco de contaminação com os materiais. Acrescenta-se a
isso, o grau de descuido, a não observação das medidas de prevenção, que pode ser
resultado do excesso de autoconfiança e inadequação dos materiais, levando a
indução de situações inseguras dentro do local das pesquisas.
Observamos que na sala de lavagem e esterilização de materiais, há um grande
descaso no espaço de trabalho, com descarte inadequado de materiais,
proporcionando assim, situações que agravam a realização de práticas seguras.
Destaca-se, porém o descarte de materiais perfurocortantes, que é realizado de
forma mais cautelosa, e há correta identificação de recipientes em que são guardadas
as substâncias utilizadas. Nesse contexto, é possível verificar que respectivas medidas
profiláticas são conduzidas de forma rigorosa pelos estudantes.
Vale ressaltar que os laboratórios observados não possuíam mapas de riscos
visíveis, como também, correta identificação das saídas de emergência, o que é de
suma importância para os discentes e todos que visitam o ambiente, pois permite uma
visualização dos espaços que é detido de determinados riscos.
Vê-se, por tudo isso, que o mais importante é evitar a ocorrência de acidentes,
por meio de ações educativas pertinentes, que familiarizem os estudantes quanto à
adoção das precauções básicas e os conscientizem da necessidade de empregá-las
adequadamente, como medida eficaz para a redução do risco de infecção, por doenças
até então transmissíveis. Apesar dos inúmeros estudos sobre o comportamento dos
profissionais de saúde, ainda não existe uma resposta clara que nos permita identificar
os motivos pelos quais as normas, aparentemente óbvias e claras, não sejam seguidas.
O que em um primeiro momento pode parecer óbvio, em análises mais profundas,
revela aspectos extremamente complexos do comportamento humano, os quais têm
sido objeto de pesquisa de diferentes áreas das ciências humanas (STARLING, 2001).
CONCLUSÃO
De modo geral, observa-se que as ocorrências de irregularidades nos
laboratórios envolvendo materiais biológicos ocorrem pela negligência dos estudantes
em relação às normas regulamentadoras a serem cumpridas. De fato, os grupos
observados não utilizavam corretamente os equipamentos de proteção, e
apresentavam dispersão de atenção durante a manipulação dos agentes.
Logo, sugere-se que todos os discentes tenham um conhecimento amplo sobre
as medidas profiláticas a serem adotadas com as práticas de pesquisa nos laboratórios,
além de todo o conjunto de conhecimento a riscos expostos, visando assim minimizar
os possíveis acidentes e proteger a integridade física como a qualidade do serviço.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo registrar o
conhecimento e uso que os moradores das
comunidades rurais localizadas nos municípios de Santa
Cruz-RN (Associação de desenvolvimento sustentável
Araraú e Associação de desenvolvimento rural Feijão) e
São José do Campestre-RN (Comunidade de Picos) fazem
das cactáceas presentes em sua região. Os dados
etnobotânicos foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas que levaram em consideração temas
como características socioeconômicas, espécies de
cactáceas conhecidas e utilizadas pelos moradores,
categorias e formas de utilização.Foram relatadas um
total de seis espécies de cactáceas, com destaque para o
Pilosocereusgounellei (xiquexique), P. pachycladus
(facheiro), Opuntiaficus indica Mill (palma forrageira),
como sendo as mais conhecidas, bem como o Cereus

jamacaru (mandacaru), Melocactus bahiensis (coroa de
frade) e a Solanumcapsicoides (gogoia ou pelo). As
espécies foram relatadas como tendo uso para fins
medicinais, construção, alimentação humana, forragem,
ornamentação, uso místico religioso e na forma de
lenha/carvão). A grande parte das aplicações relatadas
pelas comunidades avaliadas corrobora com o que já foi
encontrado para outras populações do sertão
nordestino, entretanto, um novo relato aqui encontrado
merece destaque, que é o uso da coroa de frade na
forma de lambedor para o combate da coqueluche. Por
fim, é interessante destacar o uso, apesar de tímido, de
cactáceas como fonte de renda à população, na venda
em feiras livres da região de frutos e de produtos
derivados
do
miolo
da
coroa
de
frade.
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ETHNOBOTANICAL SURVEY ABOUT CACTI OF RURAL COMMUNITIES IN THE MUNICIPALITIES
FROM SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE-RN AND SANTA CRUZ-RN (BRAZIL)
ABSTRACT

The presentstudyaimedtoinvestigatetheknowledgeand
use ofcactusthatresidentsof rural communitieslocated in
Santa Cruz/RN (Associação de desenvolvimento
sustentável Araraú e Associação de desenvolvimento
rural Feijão) and São José do Campestre/RN
(Comunidade de Picos). Data were collected through
questionnaires that explored topics such as
socioeconomic characteristics, cacti used by residents
and ways of use. A total of six species of cacti were
reported, Pilosocereusgounellei, P. pachycladus,

Opuntiaficusindica Mill (indian fig) that was cited by all
interviewers, as well as Cereus jamacaru (mandacaru),
Melocactusbahiensis and Solanumcapsicoides. The
species has been reported for medicinal purposes,
construction, food, fodder, ornamental and religious use
and as firewood/charcoal). A new report found here
deserves attention, which is the use of Melocactus
bahiensis in the form of syrup to combat whooping
cough. Finally, it is interesting to note the use of cactus
as a source of income to the population.

KEY-WORDS: Ethnobotanical;Caatinga; Cacti; Melocactusbahiensis; whooping cough

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE CACTÁCEAS EM COMUNIDADES RURAIS DOS
MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE-RN E SANTA CRUZ-RN

INTRODUÇÃO
A região do Trairí é composta por quinze municípios que abrange uma área
inserida no contexto do semiárido norte-rio-grandense, limitando-se à norte com o
Território do Potengi, ao sul com o Estado da Paraíba, a leste com o Território do
Agreste Potiguar e a oeste com o Território do Seridó (COSTA, 2009).
Segundo dados recentes do IBGE (2012) a região abriga uma população de
aproximadamente 140.000 pessoas, sendo o município de Santa Cruz, considerado a
sede do território, o mais populoso com 35.797 habitantes distribuídos em uma área
de 624,356 Km². Em seguida, destacam-se as cidades de Tangará-RN e São Bento do
Trairí-RN, com 14.175 e 12.356 habitantes, respectivamente.
O clima local, além dos tipos de solo, o relevo e rede hidrográfica da região,
influencia também um tipo de vegetação característico conhecida como Caatinga (em
tupi) ou seridó (em cariri), que trata-se de uma formação vegetal resistente a grandes
períodos de estiagem, apresentando arbustos e árvores com alguns espinhos, dandolhe um aspecto agressivo (AB´SABER, 1984; GIULIETTI et AL, 2004). A caatinga é um
bioma exclusivamente brasileiro, tendo sido relatado aproximadamente 1000 espécies
de vegetais, sendo pelo menos 350 dessas endêmicas da região. As espécies mais
comumente encontradas são Cereus jamacaru (mandacaru), Pilosocereusgounellei
(xiquexique), Pilosocereuspachycladus (facheiro) e Melocactusbahiensis (coroa de
frade) (LOIOLA et AL, 2012).
Apesar de sua importância para o ecossistema global, a caatinga vem sofrendo
sérios impactos ambientais, resultando em signiﬁcativa redução de recurso ﬂorestal,
com reﬂexos a nívelsócio-econômico (CASTELETTI et AL, 2004). Dentre as diferentes
alternativas utilizadas para minimizar esses impactos, destacam-se estudos mais
aprofundados acerca dos componentes floro-faunísticos do bioma, em especial a
relação direta destes com moradores da região, que em geral utilizam esses recursos
em períodos de adversidade (LOIOLA et AL, 2012). Dentro desse contexto insere-se a

etnobiologia, uma ciência que explica como comunidades tradicionais percebem,
classificam, usam e estabelecem interações com o mundo vivo ao seu redor
(ALBUQUERQUE et AL, 2010, BEGOSSI, 1993).
Diferentes trabalhos etnobiológicosvêm sendo desenvolvidos sobre o
aproveitamento dos recursos biológicos pelos povos de diferentes regiões e etnias, em
especial enfocando o aspecto medicinal (ALMEIDA & ALBUQUERQUE, 2002). Esses
mesmos autores assinalam ainda que dentre diversas abordagens, um dos campos
mais avançados é o da etnobotânica. Segundo DIEGUES (2000), é através da
etnobotânica que se busca o conhecimento e o resgate do saber botânico tradicional,
particularmente relacionado ao uso dos recursos da ﬂora. Albuquerque (2002) assinala
que todas as ciências que se ocupam de investigar a relação pessoas/plantas estão
preocupadas em registrar e conhecer as estratégias e conhecimentos dos povos locais,
procurando também usar essa informação em benefício dessas próprias pessoas.
Os poucos trabalhos etnobotânicos desenvolvidos na região do semi-árido
confirmam o potencial de uso de cactáceas pela população rural, especialmente em
períodos de estiagem (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002, ANDRADE et AL, 2006,
LUCENA, 2011). O uso de cactáceas como forrageira para o gado é de longe a
potencialidade mais bem caracterizada, entretanto, com o desenvolvimento de
pesquisas outros usos vêm sendo relatados, como a alimentação, (LUCENA, 2011), uso
medicinal (ANDRADE et AL, 2006, LUCENA, 2011, LUCENA, 2012), construção de cerca
viva, ornamentação,e produção de ferramentas caseiras, como colher de pau e agulhas
(LUCENA, 2012).
Diante do exposto este projeto busca registrar o conhecimento e uso que os
moradores das comunidades rurais localizadas nos municípios de Santa Cruz-RN
(Associação de desenvolvimento sustentável Araraú e Associação de desenvolvimento
rural Feijão) e São José do Campestre-RN (Comunidade de Picos) fazem das cactáceas
presentes em sua região, bem como resgatar esse “saber local” praticamente
esquecidos e repassar à população mais jovem.

MATERIAIS E MÉTODOS
a)

Áreas de estudo
Para o desenvolvimento do estudo foram escolhidas inicialmente três

comunidades rurais: a) Comunidade de Picos, localizada no município de São José do
Campestre-RN, com aproximadamente trinta famílias, sendo a maior comunidade rural
do município; b) Associação de desenvolvimento sustentável Araraú, localizada no
município de Santa Cruz, formada por aproximadamente vinte e cinco famílias,
estando a cerca de 15 km da zona urbana; c) Associação de desenvolvimento rural
Feijão, localizada a 7 Km da zona urbana de Santa Cruz-RN, com aproximadamente 15
famílias.
b) Coleta de dados
Os

dados

etnobotânicosforam

coletados

por

meio

de

entrevistas

semiestruturadas, visitando-se todas as residências habitadas presentes nas
comunidades selecionadas durante o segundo semestre de 2013. Antes das
entrevistas,uma conversa foi realizada explicando o objetivo dotrabalho, momento no
qual os mesmos foram convidadosa assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
O formulário utilizado nas entrevistas levou em consideração temas como
características socioeconômicas, espécies de cactáceas conhecidas e utilizadas pelos
moradores, categorias e formas de utilização e período do ano para a utilização das
plantas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na comunidade de Picos, localizada no município de São José do Campestre-RN
foram aplicados vinte questionários, enquanto que na associação de desenvolvimento
sustentável Araraú e na associação de desenvolvimento rural Feijão, localizadas no
município de Santa Cruz, foram aplicados 18 e 10 questionários, respectivamente.Em
sua maioria, as mulheres eram as responsáveis pelas residências no momento da
entrevista, compreendendo um total de 14, 13 e 6 mulheres para as comunidades de
Picos, Araraú e Feijão, respectivamente. O principal motivo para isso foi o fato dos
homens serem os principais responsáveis pelas tarefas desenvolvidas fora da
residência, como cuidar da plantação e buscar água em poços que se localizavam

distantes das comunidades, sendo então a mulher designada para os afazeres
domésticos. A presença da mulher neste tipo de pesquisa é comum, como pode ser
observado, por exemplo, em municípios do agreste paraibano em que um mais de 50%
dos entrevistados eram donas de casa e costureiras (LUCENA et al, 2012).
Quando perguntados se conheciam cactos ou cactáceas, todos os moradores
de todas as comunidades responderam que sim. Esta resposta já era esperada, visto
que, como relatado anteriormente, a caatinga, bioma encontrado na região estudada,
têm as cactáceas como plantas típicas e estas fazem parte do cotidiano do sertanejo,
principalmente em períodos de estiagem (ANDRADE et AL, 2006, LUCENA, 2011).
Foram

relatadas

um

total

de

seis

espéciesde

cactáceas,

com

destaque

paraoPilosocereusgounellei (xiquexique), P.pachycladus (facheiro), Opuntiaficus indica

Mill(palma forrageira),como sendo as mais conhecidas, citadas por todos os entrevistados.
Em uma menor proporção, ainda foram relatadas o Cereus jamacaru (mandacaru),

Melocactusbahiensis (coroa de frade) e a Solanumcapsicoides (gogoia ou pelo, como é
conhecida na região) (Tabela 1).

Tabela 1. Espécies de cactáceas citadas pelos moradores das comunidades estudadas.
Cactácea

nº de citações
1

2

Comunidade de Picos

Comunidade de Araraú

Comunidade do Feijão

Pilosocereusgounellei (xiquexique)

20

18

10

P. pachycladus (facheiro)

20

18

10

Opuntiaficus indica Mill (palma forrageira)

20

18

10

Cereus jamacaru (mandacaru)

13

9

6

Melocactus bahiensis (coroa de frade)

13

10

7

Solanumcapsicoides (gogoia)
4
9
5
2
total de vinte entrevistados na comunidade de picos; total de dezoito entrevistados na comunidade de
3
araraú; total de dez entrevistados na comunidade do feijão
1

Além de declarar conhecer cactáceas da região, alguns moradores ainda
relataram plantar cactáceas no quintal de casa, especificamente a coroa de frade e o
xique-xique. Nesta pesquisa, se tornou evidente, como será visto adiante, o uso da
coroa de frade para fins medicinais dentro das comunidades estudadas, e o seu cultivo
caseiro parece que está diretamente relacionada com as propriedades da planta, visto

3

que foram comuns os relatos do uso de chás e lambedores produzidos a base da coroa
de frade, mesmo quando osindivíduos não apresentavam nenhum sintoma em
específico,e usavam apenas para “se manter saudáveis”.
As espécies citadasforam organizadasem sete categorias de uso (medicinal,
construção, alimentação humana, forragem, ornamentação, místico religioso e uso
como lenha/carvão) (Tabela 2). Quanto às demais aplicações para as cactáceas
questionadas na entrevista (uso medicinal em animais, fabricação de cabos de
ferramentas e outras tecnologias e sombra), nenhum moradorafirmou conhecer algum
destes usos para as plantas em questão.
Tabela 2.Categorias de uso das espécies de cactáceas citadas pelos moradores entrevistados
Cactácea
Pilosocereusgounell
ei (xiquexique)

P. pachycladus
(facheiro)

Categoria de
uso

Forma de utilização

Finalidade

Construção

Indivíduo completo

Cerca viva para residências e
pastos

Forragem
Lenha/carvão
Alimentação
humana
Forragem

Opuntiaficus indica
Mill (palma
forrageira)

Cereus jamacaru
(mandacaru)

Alimentação
humana

Miolo assado
Indivíduo completo
(queimado ou sem
espinhos)
Fruto

Alimentação do gado na estiagem
Ripas para construções diversas
Alimentação humana na estiagem
Alimentação do gado na estiagem
Alimentação humana

Folha (raquete) cozida

Alimentação humana na estiagem

Forragem
Alimentação
humana

Indivíduo completo cortado

Alimentação do gado na estiagem

Fruto

Alimentação humana

Construção

Indivíduo completo

cerca viva para residências e
pastos

Místico
religioso

Cladódios organizados em
forma de cruz

Espantar mau olhado

Medicinal

Chá do miolo

Combater infecções na uretra

Polpa (miolo) na forma de
lambedor

Coqueluche, gripe e tosse

Polpa na forma de xarope

Gripe e tosse

Indivíduo completo

Ornamentação caseira

Indivíduo completo (na
janela de casa)

Espantar mau olhado

Fruto

Alimentação humana

Indivíduo completo

Ornamentação caseira

Medicinal
Melocactus
bahiensis (coroa de
frade)
Ornamentação
Místico
religioso
Solanumcapsicoides
(gogoia)

Indivíduo completo
(queimado ou sem
espinhos)
Miolo cru

Alimentação
humana
Ornamentação

No que diz respeito ao uso medicinal dos cactos, foram citados o mandacaru e
a coroa de frade. A partir do primeiro é feito uma solução que tem como finalidade
combater infecções na uretra. Já o segundo, como mencionado anteriormente, pode
ser utilizado mais tradicionalmente na forma de lambedor, sendo o seu preparo feito a
partir da adição de açúcar na parte superior da planta, e após uma noite “serenando” a
solução açucarada expelida é ingerida (Figura 1a). Outra forma de uso se dá em
xarope, conforme relatada por moradores da comunidade de Picos, sendo este
produto, inclusive, vendido em feiras livres da região (Figura 1b). Tanto o lambedor
como o xarope da coroa de frade tem como finalidade combater infecções das vias
aéreas superiores, como gripe, mais, especificamente na comunidade de picos, o
lambedor também é utilizado no combate acoqueluche. Outros estudos já destacaram
o

potencial

medicinal

de

cactáceas,

como

propriedades

antimicrobiana,

anticancerígena e anti-inflamatória (DAVETETal, 2009; LUCENA, 2012; ROQUE et al.
2010). Ainda, mais especificamente para a coroa de frade, alguns artigos já relataram o
seu uso na cura de tosse e gripe, entretanto este é o primeiro trabalho que mostrao
uso desta planta no combate a coqueluche, o que aumenta o potencial terapêutico da
cactácea e abre mais perspectivas para pesquisas que venham a comprovar esse efeito
medicinal e até mesmo isolar os seus princípios ativos.

Figura 01.Usos medicinais da coroa de frade pelas populações investigadas. (a) Preparo do lambedor,
feito a partir da adição de açúcar ao miolo da planta, e após uma noite em repouso, a solução açucarada
extraída é consumida. (b) Solução de xarope extraído da cactácea, comprada em feira livre no município
de São José do Campestre/RN.

Em construções, foi relatado o uso de cactáceas em cercas vivas, para delimitar
espaços das residências e cercas para animais. Além disso, o facheiro era utilizado
como ripa para construção de pequenos cômodos.
Na alimentação humana, a introdução de cactáceas na dieta se dá
especialmente em épocas de seca, onde o alimento é escasso. Foram citados o
facheiro, que tinha o miolo do caule utilizado como fonte de fibra, e a própria palma,
que após retirados os espinhos, a folha (raquete) eram consumidas in natura ou
levemente cozidos. Os frutos de algumas espécimes são considerados alimentos
nobres pela população local, sendo alguns vendidos em feiras livres, como os frutos do
xique-xique, da palma forrageira e da gogoia.
Além dessas utilizações, destaca-se o uso de cactáceas como plantas
ornamentais (Coroa de frade e cactos de pequeno porte) e como componentes de
eventos místicos religiosos (o mandacaru e a coroa de frade), bem como o uso de
determinadas espécies na alimentação de animais ou forragem, forma de uso esta que
é de longe a mais bem caracterizada para as cactáceas (ANDRADE et AL, 2006;
ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002; LUCENA, 2012; ROQUE et al. 2010).
Por fim, após conhecer as devidas aplicações das cactáceas pelos moradores

das comunidades estudadas, buscamos saber se estas, abundantes na região, são
utilizadas como fonte de renda. Além da venda em feiras livres de frutos e do
lambedor da coroa de frade, destaca-se a venda da folha da palma em períodos de
estiagem. Para as comunidades de Santa Cruz (Feijão e Araraú) o preço da folha varia
de R$0,30 a R$0,40, enquanto que na comunidade de picos a folha pode ser
encontrada por até R$0,50 centavos.

CONCLUSÃO
Neste trabalho de pesquisa pudemos comprovar o conhecimento da população
de comunidades rurais da caatinga Norteriograndense acerca do uso de cactáceas. Fica
claro o uso destes vegetais em uma série de aplicações, tais como: medicina popular,
alimentação humana e animal, ornamentação, uso místico e religioso, como fonte de
lenha e carvão e na construção. A grande parte das aplicações relatadas pelas
comunidades avaliadas corroboram com o que já foi encontrado para outras
populações do sertão nordestino, entretanto, um novo relato aqui encontrado merece
destaque, que é o uso da coroa de frade na forma de lambedor para o combate da
coqueluche. Ainda, é interessante destacar o uso, apesar de tímido, de cactáceas como
fonte de renda à população, na venda em feiras livres da região de frutos e de
produtos derivados do miolo da coroa de frade.
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RESUMO
Este trabalho de pesquisa teve como objetivos avaliar o
conhecimento dos adolescentes do IFRN Santa Cruz com
relação a AIDS (Formas de contagio, prevenção etc.). O
instrumento da coleta de dados utilizado foi um
questionário autoaplicável, pré-codificado e anônimo.
Os entrevistados foram classificados em grupos de
acordo com a faixa etária: Grupo I, que compreende os
alunos com 14 anos de idade (16 jovens); Grupo II,
composto por estudantes de 15 anos de idade (41
jovens); Grupo III, com pessoas de 16 anos (36 jovens); e
Grupo IV, formados por pessoas na faixa de 17 a 19 anos
(18 jovens). Nossos resultados mostram que a maioria
dos jovens está informada sobre os mecanismos de

transmissão
do
HIV,
entretanto,
aqueles
correspondentes as idades de 14 e 15 anos possuem
conceitos errados sobre os principais temas abordados.
Um exemplo é quando, apesar do conhecimento da
grande maioria que agulhas e seringas contaminadas é
uma via de transmissão do HIV importante, alguns
acreditam que não é possível se proteger contra o vírus
ao se evitar o compartilhamento de agulhas e seringas.
Estes resultados mostram a urgência em se desenvolver
programas de conscientização que tenham como
público-alvo adolescentes de 15 e 16 anos e os pais e
responsáveis.

PALAVRAS-CHAVE: HIV; AIDS; Adolescentes; Santa Cruz

YOUTH AND AIDS IN IFRN (SANTA CRUZ/RN, BRAZIL): WHICH KNOWLEDGE OF ADOLESCENTS
ON THE THEME?
ABSTRACT
This research aimed to assess the knowledge of
adolescent from IFRN Santa Cruz with respect to AIDS
(Forms of contagion, prevention etc.). The data
collection instrument used was a self-administered precoded and anonymous questionnaire. The interviewees
were classified into groups according to age: Group I,
comprising students with 14 years age (16 youths);
Group II, consisting of 15-year old (41 respondents);
Group III with 16 year olds (36 youths); and Group IV,
formed by people aged 17-19 years (18 youths). Our
results show that most young people are informed
KEY-WORDS: HIV; AIDS; Adolescent; Santa Cruz

about the mechanisms of HIV transmission, however,
those corresponding ages of 14 and 15 have
misconceptions about the main topics discussed. An
example is when, even though contaminated needles
and syringes is an important route of transmission, some
believe that HIV can not protect themselves against the
virus by avoiding sharing needles and syringes. These
results show the urgent need to develop awareness
programs that target adolescents with 15 to 16 years
and parents and guardians.

JUVENTUDE E AIDS NO IFRN SANTA CRUZ: O QUE OS ADOLESCENTES SABEM SOBRE
O TEMA?

INTRODUÇÃO
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é um problema de grande
preocupação mundial nos tempos atuais. Conforme o relatório anual do Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS existe cerca de 33 milhões de pessoas
vivendo com HIV/AIDS no mundo, sendo que é observado um aumento considerável
da infecção entre os adolescentes (Trajman, 2003), com cerca de metade dos novos
casos de AIDS ocorrendo entre os jovens com idade entre 15 e 24 anos (Camargo,
2009)
Desde o início da epidemia de AIDS, o Brasil vem figurando entre os países do
mundo que apresentam o maior número de casos, com um pouco mais de 500.000
novos casos registrados e cerca de 200.000 óbitos ocorridos em decorrência da doença
entre os anos de 1980 a 2008, segundo o Ministério da Saúde.
Apesar da grande divulgação através da mídia e de campanhas na comunidade
e em escolas, a ausência do uso de preservativo masculino nas relações sexuais ainda é
um fator de grande relevância na contaminação desses jovens (Camargo, 2009).
O ambiente escolar é bastante adequado para se trabalhar conhecimentos,
mudança de comportamento e habilidades, considerando-se que o adolescente
permanece boa parte do seu tempo dentro da escola. Algumas instituições mantêm
programas de educação sexual organizados para essa população de jovens, mas não
possuem um sistema de avaliação da efetividade e eficácia (Jeolás, 2003).
Alguns trabalhos realizados sobre o tema verificam que, mesmo sendo a
informação parte importante na educação sobre sexualidade e prevenção da AIDS, a
disseminação do conhecimento para promover o sexo seguro e sadio continua sendo
ignorado e não tem conseguido provocar a mudança de comportamento desejada
entre os jovens (Antunes, 2002).
Desenvolver ações de prevenção voltadas para os jovens é atualmente uma
prioridade para o controle da doença, e a compreensão do contexto é fundamental no

planejamento de intervenções educacionais para o alcance dessas práticas e, por isso,
está intimamente relacionado à questão da vulnerabilidade, que não se restringe a
comportamentos de riscos individuais, mas também aos fatores políticos e
econômicos. Dentro desse contexto, a pesquisa em questão aparece como uma
excelente ferramenta de se combater a AIDS, e visa a educar o adolescente, fazendo
com que ele reflita e se torne mais consciente no processo de prevenção e cuidado.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa teve como público alvo, alunos adolescentes (14 a 19 anos) dos
cursos técnicos integrados do IFRN Santa Cruz. O instrumento da coleta de dados
utilizado na pesquisa foi um questionário autoaplicável, pré-codificado, anônimo,
baseado

no

questionário

utilizado

pelo

Ministério

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/141questionario.pdf).

da
O

Saúde

questionário

elaborado leva em consideração os seguintes conteúdos: Caracterização individual do
entrevistado, conhecimento sobre as formas de contaminação pela AIDS,
conhecimento sobre as formas de prevenção da doença, conhecimento sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST´s) e avaliação comportamental. O período de
aplicação do questionário compreendeu os meses de janeiro de 2013 a março de 2013.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 111 (cento e onze) questionários foram respondidos e
devidamente entregues para posterior análise dos resultados. Para melhor
compreensão dos dados, os entrevistados foram classificados em grupos de acordo
com a faixa etária (Tabela I): Grupo I, que compreende os alunos com 14 anos de idade
(16 jovens); Grupo II, composto por estudantes de 15 anos de idade (41 jovens); Grupo
III, com pessoas de 16 anos (36 jovens); e Grupo IV, formados por pessoas na faixa de
17 a 19 anos (18 jovens). Podemos observar claramente um maior numero de
entrevistados nos grupos II (41 discentes) III (35 discentes). Vale lembrar que o IFRN
Santa Cruz no período da pesquisa possuía apenas turmas de ensino integrado de 1° e
2° anos, que são formadas por adolescentes com média de idade de 15 e 16,
respectivamente.

Baseado nesta diferença entre o total de entrevistados em cada grupo, o
cálculo utilizado para a elaboração dos gráficos a seguir é dado pelo percentual de
cada resposta com relação aos total de entrevistados de cada grupo.
Tabela 1. Classificação dos adolescentes do IFRN Santa Cruz quanto a faixa etária e gênero. Mmasculino; F- feminino
Grupo

I

II

III

IV

Faixa etária

Sexo*

Total de entrevistados

M

8

F

8

M

18

F

23

M

17

F

18

M

12

F

5

14 anos

15 anos

16 anos

17 a 19 anos

Inicialmente, os estudantes foram avaliados no que diz respeito aos
conhecimentos básicos sobre as principais formas de transmissão da AIDS, com
enfoque na transmissão vertical (de mãe para filho), transmissão por uso de agulhas
contaminadas e conhecimento sobre o uso de camisinha.
A transmissão vertical (da mãe para o seu filho) é a principal via de infecção
pelo HIV na população infantil. Em nosso País, essa forma de transmissão tem sido
responsável por cerca de 90% dos casos notificados de AIDS em menores de 13 anos.
Estima-se que 15 a 30% das crianças nascidas de mães soropositivas para o HIV
adquirem o vírus na gestação, durante o trabalho de parto ou parto, ou por meio da
amamentação (OMS, 2000).
Na figura 1, podemos observar as respostas dos entrevistados quando
perguntados se a mãe contaminada pode transmitir a doença ao filho recém nascido.

Podemos observar que a grande maioria (entre 87,5% e 94,1% para os grupos I e IV,
respectivamente) respondeu que é possível a transmissão do vírus de mãe para filho.

Figura 1. Avaliação dos estudantes do IFRN Santa Cruz sobre se é possível a transmissão vertical (de
mae para filho) da AIDS.

Dentro do mesmo contexto, a figura 2 mostra o nível de conhecimento dos
alunos sobre a possibilidade de transmissão do vírus através da amamentação.
Novamente, boa parte dos estudantes respondeu ser impossível essa via de
transmissão, entretanto podemos observar que principalmente nos grupos I e II,
formados pelos mais jovens, um quantitativo considerável (43,8% e 24,4%,
respectivamente) já afirmou não existir esta possibilidade.

Figura 2. Avaliação dos estudantes do IFRN Santa Cruz sobre se é possível transmissão do vírus através
da amamentação.

O uso de drogas é um fator de grande risco na transmissão do HIV. O material
(agulha ou seringa) compartilhado para injetar as drogas pode conter HIV e também
transmitir outras infecções como, por exemplo, as hepatites: B e C. Além disso, o
usuário fica mais exposto a comportamentos de risco, como a prática sexual sem o uso
de camisinha (Lima, 2008). Na figura 3 encontramos as respostas para o fato de
agulhas e seringas já utilizadas poder levar a infecção pelo virus da AIDS. É notório que
praticamente todos os entrevistados, de todos os grupos afirmam que agulhas e
seringas utilizadas são vias importantes de infecção. As únicas exceções são
encontradas novamente nos grupos I e II, com 6,3% e 2,4% dos entrevistados,
respectivamente, desconhecendo a transmissão via agulhas e seringas contaminadas.

Figura 3. Avaliação dos estudantes do IFRN Santa Cruz sobre se agulhas e seringas já utilizadas poder
levar a infecção pelo vírus da AIDS

Apesar do conhecimento da grande maioria que agulhas e seringas
contaminadas é uma via de transmissão do HIV importante, os resultados observados
na figura 4 mostram que alguns adolescentes, principalmente aqueles do grupo I
(25%), acreditam que não é possível se proteger contra o vírus ao se evitar o
compartilhamento de agulhas e seringas.

Figura 4. Avaliação dos estudantes do IFRN Santa Cruz sobre se é possível de se proteger contra o vírus
ao se evitar o compartilhamento de agulhas e seringas.

A partir das figuras 1, 2, 3 e 4, podemos assumir que os jovens, em sua maioria,
realmente possuem ciência das principais formas de transmissão da AIDS. Entretanto,
podemos destacar que existe certa controvérsia quando analisamos apenas os grupos I
e II, já que estes apresentam o maior percentual de respostas incorretas com relação
às principais vias de contaminação da AIDS. Enquanto num primeiro momento todos
declaram ser possível a transmissão vertical da AIDS (Figura 1), posteriormente
encontramos respostas afirmando ser impossível a transmissão através do leite
materno. Desta mesma forma, com incoerência, podemos relatar as respostas dadas
para o uso de agulhas e seringas (Figura 3 e Figura 4). Entretanto, quando levamos em
consideração que estes grupos são formados pelos estudantes mais jovens, 14 e 15
anos de idade, podemos justificar estas respostas incoerentes através tanto da
imaturidade, quanto do fato destes alunos ainda cursarem os bimestres iniciais do 1º
ano do ensino médio, e que provavelmente não foi ministrado os conteúdos
referentes aos programas de saúde na disciplina de Biologia.
Por outro lado, é crescente o numero de jovens de 14 e 15 infectados com o
vírus do HIV (BERQUÓ, 2000; CASTILHO, 1999), o que torna necessário a inclusão de
algum programa de conscientização especifico para este publico alvo. Essa falta de
conhecimento dos estudantes mais jovens pode ainda ser confirmada quando cerca de
43% dos entrevistados do grupo I e 19,5% dos entrevistados do grupo II declararam

que só transar com pessoas que aparentam ter boa saúde é uma maneira de se
proteger do vírus (dados não mostrados).
A adoção de comportamentos de riscos pelos adolescentes os torna
susceptíveis não apenas a contaminação pelo AIDS, mas a uma gama de outras
doenças denominadas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) como a gonorréia,
sífilis e hepatites B e C (DUROVINI & MAY, 1998; BAILEY ET AL, 1999). Portanto, é
necessário a analises do conhecimento dos adolescentes sobre DSTs.
De uma forma geral, o conhecimento dos jovens acerca das demais doenças
sexualmente transmissíveis parece ser mais preocupante que aqueles observados para
a AIDS. Prova disto é que 37,5% e 26,8% dos entrevistados dos grupos I e II,
respectivamente, responderam que não pensariam estar com uma doença venérea se
estivesse com alguma ferida, verruga ou corrimento na sua genital (Figura 5). Ainda,
muitos não conhecem nenhum serviço de saúde que atenda pessoas com doenças
venéreas e a maioria também não pretende fazer nenhum tipo de exame específico
para detectar DSTs futuramente (Dados não mostrados). Estes tipos de respostas são
relatadas provavelmente pelo fato da maioria dos adolescentes ainda não ter vida
sexual ativa e pelo pensamento de ser este o único meio de ser infectado.

Figura 5. Avaliação dos estudantes do IFRN Santa Cruz sobre se pensariam estar com uma doença
venérea se estivesse com alguma ferida, verruga ou corrimento na sua genital.

Com relação às questões comportamentais abordadas nos questionários, fica
claro que a grande maioria dos jovens do sexo masculino não acha que é um direito da
mulher pedir que o homem use camisinha nem escolher não transar com um homem
que não queira usá-la (dados não mostrados). Em relação ao preconceito também
pôde ser observado que a grande maioria não acha que uma pessoa que contenha o
vírus da AIDS deve ser mandada embora da escola ou trabalho que frequentam,
entretanto, um número considerável de pessoas que se incomodariam se uma casa
vizinha se transformasse em um abrigo para pessoas com AIDS (31,3%, 22,0%, 5,6% e
11,8% para os entrevistados dos grupos I, II, III e IV, respectivamente.
Após escolhidas/formuladas, aplicadas e analisadas as questões, percebemos
que há uma minoria, porém representativa de entrevistados que não estão bem
esclarecidos ou informados sobre a AIDS e DST’s. Estes estão relacionados à posição da
faixa etária e ao sexo. Todos os entrevistados estão no mesmo nível de escolaridade e
a maioria apresenta o mesmo grau de parentesco (pais e irmãos) com os habitantes da
residência, sendo poucos entrevistados que residem apenas com avô, ou avó, ou
irmãos, ou apenas pai e irmãos, ou seja, lar incompleto.
Também pudemos observar que a maioria dos questionários respondidos com
incoerência era de entrevistados de 14 e 15 anos (grupos I e II, respectivamente), isto
deve ser visto como pretexto a sociedade, pelas poucas oportunidades de
informações, tanto em casa, pelo tabu do tema, como nas escolas por só tratarem do
assunto com alunos mais velhos. Também vemos que estes dados interferem no
preconceito de alguns jovens do sexo masculino em questões comportamentais como
o uso de camisinha e nas jovens de sexo feminino que não pretendem fazer o exame
futuramente, pois talvez não se relacionem sexualmente ainda e têm o pensamento de
que esse seja o único modo de adquirir o vírus da AIDS.
CONCLUSÃO
Neste trabalho de pesquisa, realizamos uma avaliação acerca do conhecimento
dos jovens estudantes do ensino médio integrado do IFRN Santa Cruz. A partir deste
chegamos a conclusão de que a maioria dos jovens está informada, entretanto,
aqueles correspondentes as idades de 14 e 15 anos possuem conceitos errados sobre

os principais temas abordados.

Estes resultados mostram a urgência em se

desenvolver programas de conscientização que tenham como publico alvo
adolescentes de 15 e 16 anos e os pais e responsáveis, já que não podemos esquecer
que estes últimos influenciam no modo de pensar e de agir dos filhos.
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RESUMO
Consumo sustentável são práticas relacionadas à
aquisição de serviços e produtos que visam diminuir ou
até mesmo extirpar os impactos ao meio ambiente. São
atitudes positivas que preservam os recursos naturais,
para manter o equilíbrio ecológico em nosso planeta.
Estas práticas estão relacionadas a diminuição da

poluição, incentivo à reciclagem e eliminação do
desperdício. Portanto, através delas poderemos, um dia,
atingir o sonhado desenvolvimento sustentável. Assim
este artigo de revisão busca entender o processo de
sociedade de consumo partindo de uma busca
bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Consumo sustentável, sociedade, comércio.

THEORY OF MULTIPLE INTELIGENCES EVALUATION METHOD AS THE INTELLECTUAL CAPACITY
OF HUMAN
ABSTRACT
Sustainable consumption are related to the
acquisition of services and products that aim to reduce
or even extirpate the environmental impacts practices.
Are positive attitudes that preserve natural resources, to
maintain the ecological balance on our planet. These
practices are related to decreased pollution, promote
KEY-WORDS: Sustainable consumption, society, trade.

recycling and disposal of waste. Therefore, through
them we may one day reach the dreamed sustainable
development. So this review article seeks to understand
the process of the consumer society starting from a
literaturesearch.

CONSUMO SUSTENTÁVEL E SOCIEDADE DE CONSUMO: A BIPOLARIDADE DA SOCIEDADE ATUAL
INTRODUÇÃO
A cultura de consumo é fruto da necessidade de encontrar compradores para a capacidade de produção
industrial alcançada no final da Primeira Guerra Mundial (GORZ, 2005). Uma nação de pessoas trabalhadoras
(produtores) foi convertida ao status de consumidor, cuja dinâmica de consumo beirava a luxúria. A fonte de status
não residia mais na habilidade para fazer coisas, mas simplesmente na habilidade para comprá-las (RIFKIN, 1995).
Houve na verdade uma a metamorfose da cultura produtora para a cultura do consumo a partir dos anos 20, do
século XX (RIFKIN, 2001).
Nesse contexto o papel de consumidor passa a ser a norma, não declarada, porém resultado da fomentação
de uma sociedade de consumo que criou uma cultura de consumo específica. Então, é possível pensarmos em uma
pré-história da cultura de consumo na perspectiva econômica e sócio-política? Segundo RIFIKIN os aspectos
objetivos: a mudança da sociedade agrícola para a sociedade urbana e industrial nos EUA, de 1880-1920 gerou uma
sociedade pronta para o consumo de massas.
A propagação do crédito ao consumidor; a criação das lojas de departamento; a venda por correspondência
e a redução da jornada de trabalho podem ser destacados como os maiores propulsores da urbanização e criação
das condições adequadas para o crescimento do consumo (DURAND, 2003; PEREIRA, 2000). Os aspectos subjetivos
remontam a uma “transição ideológica”, que se iniciou a partir de uma crescente identificação entre felicidade e
prazer (RIFKIN, 1995, BAUMAN, 2001).
Apesar do elevado padrão individualista de consumo ser almejado por quase todos os povos,
principalmente pelo mundo subdesenvolvido ocidental, condicionantes histórico estruturais impossibilitam sua
concretização. Desta forma, o padrão de consumo adotado pelos países afluentes jamais poderia ser estendido às
demais sociedades, pela própria impossibilidade do meio ambiente natural absorver os impactos advindos desta
adoção (FURTADO, 1974, CONSTANZA, 1991, LEIS, 1999).

SOCIEDADE DE CONSUMO
Seja como for, o consumismo, que emergiu na Europa Ocidental no século XVIII, vem se espalhando
rapidamente para distintas regiões do planeta, assumindo formas diversas. O início do século XXI está sendo
marcado por profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como a globalização, o
desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, o comércio através da internet, a biotecnologia, o debate
ambientalista etc.. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e reações ao consumismo emergem, exigindo uma
nova postura do consumidor (MANUAL DE EDUCAÇÃO, 2005).
Observa-se uma mudança de consciência na mentalidade das pessoas em todo o mundo. Meios de
comunicação alardeando que o mundo necessita de um consumo sustentável urgentemente, ou nossa sobrevivência
neste planeta estaria comprometida. Livros, revistas, pesquisas científicas tratando do assunto, algo tem que ser
feito, e ações já são repetidas em várias partes, inclusive no Brasil.
“O Brasil é um país de recursos infinitos”. "Aqui, tudo que se planta dá". "Não temos terremotos, vulcões e
nem maremotos: estamos livres das grandes tragédias". Desde crianças fomos embalados por nossa infinitude
natural e é mais do que normal não nos perguntarmos a respeito do esgotamento, dos limites e de nossas

responsabilidades. Quando trazemos à discussão o tema do consumo sustentável, é por que acreditamos que se
abre uma nova forma de luta contra o desenvolvimento irresponsável, contra o crescimento a todo custo. Ao lado
das grandes manifestações do movimento ecológico, creditamos que está nascendo um novo ator: o consumidor
responsável (CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2008).
O consumidor responsável é visto quando não se deixa iludir por uma promoção incentivando o consumo
irresponsável, quando trocam-se lâmpadas incandescente por fluorescente, e , não se troca de carro todo ano só
porque um novo modelo tem um item novo no mercado.
O termo sociedade de consumo é uma das inúmeras tentativas de compreensão das mudanças que vêm
ocorrendo nas sociedades contemporâneas. Refere-se à importância que o consumo tem ganhado na formação e
fortalecimento das nossas identidades e na construção das relações sociais. Assim, o nível e o estilo de consumo se
tornam a principal fonte de identidade cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de
distinção com os demais. Podemos chamar de consumismo a expansão da cultura do “ter” em detrimento da cultura
do “ser”.
O consumo invade diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. Neste processo, os serviços
públicos, as relações sociais, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano se transformam em mercadorias. Até
mesmo a política virou uma questão de mercado, comercializando a participação cívica e misturando valores
comerciais com valores cívicos. Isto seria uma “vitória” do consumo como um fim em si mesmo. O consumo passa a
ser encarado, mais do que um direito ou um prazer, como um dever do cidadão.

IMPACTOS AMBIENTAIS DO CONSUMO
O crescimento do movimento ambientalista faz com surjam novos argumentos contra os hábitos ostensivos,
perdulários e consumistas, evidenciando que os padrões de consumo das sociedades ocidentais modernas são
socialmente injusto e moralmente indefensável, e ambientalmente insustentável. Com a crise ambiental mostrou-se
que não é possível a incorporação de todos no universo de consumo em função da finitude dos recursos naturais.
O meio ambiente está sofrendo uma grande exploração que ameaça a estabilidade dos seus sistemas de
sustentação (exaustão de recursos naturais renováveis e não renovável desfiguração do solo, perda de florestas,
poluição da água e do ar, perda de biodiversidade, mudanças climáticas etc.). O resultado dessa exploração excessiva
não é repartido eqüitativamente e apenas uma minoria da população planetária se beneficia desta riqueza.
Assim, se o consumo ostensivo já indicava uma desigualdade dentro de uma mesma geração
(intrageracional), o ambientalismo veio mostrar que o consumismo indica também uma desigualdade
intergeracional, já que este estilo de vida ostentatório e desigual pode dificultar a garantia de serviços ambientais
equivalentes para as futuras gerações (CONSUMO SUSTENTÁVEL, 1998).
3.1 Consumo sustentável e a Agenda 21
A Agenda 21, documento assinado durante a Rio92, deixa clara a preocupação com o impacto ambiental de
diferentes estilos de vida e padrões de consumo: “Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos de
pressão ambiental, as principais causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os padrões
insustentáveis de consumo e produção, especialmente nos países industrializados. Motivo de séria preocupação, tais
padrões de consumo e produção provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios” (Capítulo 4 da Agenda
21).

PROPOSTAS DE MUDANÇAS DE PADRÕES DE CONSUMO
O tema do impacto ambiental do consumo surgiu como uma questão de política ambiental relacionada às
propostas de sustentabilidade. Ficou cada vez mais claro que estilos de vida diferentes contribuem de forma
diferente para a degradação ambiental. Ou seja, os estilos de vida de uso intensivo de recursos naturais,
principalmente das elites dos países do hemisfério norte, são um dos maiores responsáveis pela crise ambiental.
Diversas organizações ambientalistas começaram a considerar o impacto dos indivíduos, em suas tarefas
cotidianas, para a crise ambiental. Através de estímulos e exigências para que mudem seus padrões de consumo,
começaram a cobrar sua co-responsabilidade. Assim, atividades simples e cotidianas como “ir às compras”, seja de
bens considerados de necessidades básicas, seja de itens considerados luxuosos, começaram a ser percebidas como
comportamentos e escolhas que afetam a qualidade do meio ambiente.
Dessa forma, muitos cidadãos se tornaram mais conscientes e interessados em reduzir sua contribuição
pessoal para a degradação ambiental, participando de ações em prol do meio ambiente na hora das compras. No
entanto, esta ênfase na mudança dos padrões de consumo não deve nos levar a entender que os problemas
ambientais decorrentes da produção industrial capitalista já tenham sido solucionados com sucesso. Ao contrário, as
lutas por melhorias e transformações na esfera da produção estão relacionadas e têm continuidade nas lutas por
melhorias e transformações na esfera do consumo, uma vez que os dois processos são interdependentes (CONSUMO
SUSTENTÁVEL, 1998).

CONCLUSÃO
O desafio de que todos passem a pensar seriamente na necessidade de reciclar, de adotar um novo estilo de
vida e de padrões de consumo é uma tarefa de todos: governos, cidadãos e cidadãs. Se as grandes corporações
entendem a lei do mercado, vamos colocá-la ao lado do movimento de defesa do meio ambiente. Ser
ecologicamente seletivo nas compras, buscar adquirir produtos de empresas responsáveis que tenham processos de
gerência ambiental sérios, diminuir a produção de lixo por meio do incentivo a processos produtivos mais racionais,
valorizar a reutilização e reciclagem de produtos, eis algumas das atividades cotidianas que podemos exercer no
nosso dia a dia.
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RESUMO
Aulas dinâmicas são uma alternativa para facilitar a
aprendizagem dos alunos. A estrutura óssea humana
destaca-se como exemplo de conteúdo que possui uma
diversidade de estruturas que dificulta a assimilação. Na
tentativa de melhorar o aprendizado utilizou-se um
mosaico de madeira para montar diferentes figuras
geométricas coloridas para representar as estruturas
anatômicas, citológicas e histológicas do osso. Foi
utilizada madeira de reflorestamento com peças
trapezoides de cinco cores diferentes. A partir da

disposição das peças foram estabelecidas figuras que
remetiam as estruturas anatômicas (epífise, diáfise e
medula óssea), citológicas (osteoblasto, osteócito,
osteoclasto, remodelagem óssea) e histológicas
(periósteo, endósteo, calo ósseo), as quais eram
explicadas durante a montagem. A nova ferramenta
motivou um aumento do interesse dos alunos,
facilitando a memorização dos termos técnicos, a
compreensão das funções das estruturas e
sua
disposição.

PALAVRAS-CHAVE: Osso, anatomia, citologia, histologia.

STUDY OF BONE STRUCTURE WITH THE USE OF A PUZZLE MOSAIC
ABSTRACT
Dynamic classes are an alternative to facilitate student
learning. Human bone structure stands out as an
example of content that has a diversity of structures
which hinders assimilation. In an attempt to improve
learning used a mosaic of colored wood to assemble
different geometric figures to represent the anatomical,
histological and cytological bone structures. Was used
wood from reforestation with trapezoids parts of five
different colors. From the arrangement of the pieces
figures which referred the anatomical structures (the
KEY-WORDS: Bone, anatomy, cytology, histology.

epiphysis, diaphysis, and bone marrow), cytological
(osteoblasts, osteocytes, osteoclasts, bone remodeling)
and histological (periosteum, endosteum, bone callus)
were established, which were explained during
assembly. The new tool has motivated an increase in
student interest, facilitating memorization of technical
terms, understanding the functions of the structures and
their arrangement.

ESTUDO DA ESTRUTURA ÓSSEA COM O USO DE UM QUEBRA-CABEÇA MOSAICO
1. INTRODUÇÃO
Aprender poderia ser definido como o modo como os seres adquirem novos
conhecimentos e modificam seu comportamento readaptando sua forma de usa-los. A
complexidade desse processo torna qualquer definição simplista, pois o processo de
aprendizagem passa por pressupostos político ideológicos relacionados com qualidades
antropológicas e sociais.
O estudo da Biologia é inerente à vida humana principalmente porque a relação do
homem com o planeta e com toda a vida nele existente é essencial para garantir a sua
sobrevivência.
O Instituto Federal de Alagoas atua há mais de 100 anos na educação pública preparando
adolescentes e adultos para a sociedade, na formação técnica, tecnológica e superior. O ensino de
Biologia faz parte da formação básica do estudante brasileiro, conforme determinado pelo
Ministério da Educação através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96) e dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
O projeto de “jogos e brincadeiras no laboratório de biologia” está sendo desenvolvido no
laboratório de Biologia do Instituto Federal de Alagoas, no Campus Maceió, durante no ano letivo
de 2011 com as turmas de 1º, 2º e 3º anos dos cursos técnico-integrados.
Segundo KRASILCHIK (2007), o ensino de Biologia no mundo, começou a ser sistematizado
a partir do século XIX, mas o estudo da história natural já era conhecido no século XVII. A
Humanidade sempre estudou os seres vivos. Nos seus primórdios, o ser humano aprendeu a
utilizar as plantas e os animais em seu proveito. Aprendeu a evitar plantas venenosas e como
tratar os animais, além de adotar técnicas de caça. Partindo também dos conhecimentos acerca
da utilidade e da época de frutificação de variados vegetais, desenvolveu a agricultura,
aprendendo a garantir de maneira mais constante e previsível, o sustento das comunidades. Os
conhecimentos na área da biologia, embora empíricos e como exercício prático do dia a dia,
existem já desde a época da pré-história. Prova disso são as representações de seres vivos em
pinturas rupestres
As novas gerações convivem diariamente com biologia e os avanços científicos nessa área
estão cada vez mais facilitando a vida humana. Conhecer biologia é importante para a vida dos
seres humanos. No entanto, seu estudo é, muitas vezes, considerado difícil. Há alunos que têm
dificuldade em apreender os assuntos ministrados em sala de aula. Faz-se necessário buscar
formas facilitadoras da aprendizagem.
Ao longo dos anos, percebemos que alguns assuntos são considerados, pelos estudantes,
difíceis e quando exigidos através de avaliações quantitativas, os resultados são decepcionantes,
sendo assim, buscou-se uma forma de tornar esse aprendizado mais efetivo. Ao usarmos jogos e

brincadeiras nas aulas de biologia, procuramos tornar esse aprendizado mais prazeroso e mais
fácil.
Paulo Freire, em sua pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987) destaca que os educadores
devem conscientizar as pessoas, auxiliando os educandos a transformar sua realidade. O
aprender, liberta o educando e a apropriação de conhecimento faz-nos mais seguros de nossos
argumentos e modifica nossa vida, tornando-nos cidadãos mais conscientes e mais capazes de
lutar contra a ignorância, melhorando inclusive nossa saúde e nossa convivência pacífica.
Os jogos pedagógicos e demais atividades lúdicas são metodologias que vêm sendo
utilizadas com frequência significativa nas salas de aula por facilitarem o processo de
aprendizagem do aluno, “quebrando a aridez” das aulas teóricas convencionais, as quais são
geralmente conteudistas e pouco contextualizadas. Desta forma, novas atividades na sala de aula
são necessárias para aproximar e aprofundar assuntos que fazem parte do cotidiano dos alunos
(Rôças e Anjos, 2006). Os jogos oferecem o estímulo e o ambiente propícios a favorecer o
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos permitindo ao professor ampliar seu
conhecimento de técnicas de ensino, estimulando a capacidade de comunicação e expressão dos
alunos e, por fim, mostrando-lhes uma nova maneira de relacionar-se com o conteúdo escolar,
levando a uma maior assimilação dos conhecimentos envolvidos (AMORIM, 2013).
O tecido ósseo é um dos mais resistentes e rígidos do corpo humano. Dentre suas funções
principais está a de servir como suporte para as partes moles e proteger os órgãos vitais, como os
contidos nas caixas craniana e torácica, além de alojar e proteger a medula óssea, formadora das
células sanguíneas. Adicionalmente, proporciona apoio aos músculos esqueléticos, constituindo
um sistema de alavancas que amplia as forças geradas na contração muscular (JUNQUEIRA e
CARNEIRO, 2013).
Anatomicamente os ossos subdividem-se em epífise (extremidades) e diáfise (parte
cilíndrica entre as epífises). Na região mais interna encontra-se a medula óssea no canal medular
dos ossos longos e nas cavidades dos tecidos esponjosos. A medula pode ser de dois tipos, ou
vermelha, responsável pela síntese das células sanguíneas (hematopoiese), ou amarela, rica em
células adiposas. Na criança recém-nascida, toda a medula óssea é vermelha, e ativa na produção
de células sanguíneas. Porém, com o envelhecimento natural do organismo, a maior parte da
medula vermelha converte-se em amarela (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).
Citologicamente as principais células presentes no tecido ósseo são os osteoblastos,
osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos são responsáveis por produzir a matriz óssea, e quando
revestido por essa matriz, as células diminuem em tamanho e passam a ser denominadas de
osteócito. A outra célula corresponde ao osteoclasto, que se trata de uma célula móvel,
intensamente ramificada, polinucleada que apresenta de seis a cinquenta núcleos. Este tipo de
célula é resultante da fusão de macrófagos originados na medula óssea. Estas células participam
dos processos de remodelagem óssea e são fundamentais para o desenvolvimento correto desse
tecido (ALBERTS et al., 2010).
O objetivo do trabalho foi utilizar um mosaico de madeira de reflorestamento para montar

diferentes figuras geométricas coloridas para representar as estruturas anatômicas, citológicas e
histológicas do osso, com o intuito de facilitar a compreensão das funções e disposições de cada
uma dessas estruturas.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho utilizou-se um mosaico de madeira de reflorestamento, da linha de
produtos da Turma da Mônica, fabricado pela empresa Xalingo. O mosaico contém 72 peças
trapezoides, com sua base maior medindo 5,5 cm, base menor medindo 2,8 cm e com uma altura
de 2,4 cm. O mosaico apresenta cinco cores: verde, amarelo, azul, preto e vermelho.
O mosaico foi utilizado para a representação de estruturas anatômicas, citológicas e
histológicas do osso, e durante a montagem das estruturas, o conteúdo relacionado a cada uma
das figuras era ministrado aos alunos.
Para avaliar o desempenho e o nível de aprendizagem dos alunos acerca dos conteúdos
abordados, a estes foi aplicado um breve questionário, voltado aos conteúdos em questão, antes
e depois da aplicação da dinâmica.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, foi montada a estrutura anatômica (Figura 1.1), mostrando a epífise
(extremidades do osso), diáfise (corpo cilíndrico), osso compacto (verde), osso esponjoso e
medula nas cores amarelo (medula amarela) e vermelho (medula vermelha). Devido à diminuição
da medula vermelha e aumento da amarela com o envelhecimento (JUNIOR, TAVANO E FILHO,
2006), foram substituídos de vermelho para amarelo um mosaico de cada epífise para fazer essa
representação (Figura 1.2).
Em seguida, citologicamente, foram representados os osteoblastos (Figura 1.3), com
núcleo representado pela cor preta e a membrana celular em vermelho. Durante o processo de
formação do tecido ósseo, os osteoblastos que são envolvidos pela matriz óssea recémsintetizada passam a ser considerados como osteócitos (Figura 1.4), que são células achatadas e
exibem pequena quantidade de retículo endoplásmatico granular, Complexo de Golgi pequeno e
núcleo com cromatina condensada, embora estas características indiquem pouca atividade
metabólica, esse tipo de célula é essencial para a manutenção da matriz óssea.
O osteoclasto (Figura 1.5) apresenta uma estrutura multinucleada, e para representação
dessa característica duas peças na cor preta foram dispostas nessa montagem. A membrana
plasmática, em azul, foi montada para enfatizar as suas ramificações que normalmente são muito
irregulares, com forma e espessura variáveis (ALBERTS et al., 2010).
A apresentação da estrutura histológica do osso foi representada em corte transversal
(Figura 1.6). As subdivisões foram identificadas como medula óssea, endósteo, osso compacto e o
periósteo. É importante ressaltar que o endósteo e o periósteo são camadas muito finas quando
observadas em microscópio se comparadas ao osso compacto (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).
Considerando esse fato, essas camadas se apresentam superestimadas em tamanho.

Figura 1. Montagem da estrutura óssea a partir de um mosaico. 1.1 – Representação anatômica
do osso, mostrando a epífise (extremidades do osso), a diáfise (corpo cilíndrico), osso compacto
em verde, osso esponjoso e medula nas cores amarela (medula amarela) e vermelha (medula
vermelha). Figura 1.2 - Devido à diminuição da medula vermelha e aumento da amarela com o
envelhecimento natural do organismo, foram substituídos de vermelho para amarelo uma peça
de cada epífise para fazer essa representação. Figura 1.3 – Representação citológica do
osteoblasto com seu núcleo destacado em preto e a membrana plasmática em vermelho. Figura
1.4 – Representação citológica do osteócito com seu núcleo em preto, membrana plasmática em
vermelho e as matrizes orgânicas e inorgânicas apresentadas em verde. Figura 1.5 Representação citológica do osteoclasto com seus núcleos em preto e a membrana plasmática em
azul. Figura 1.6 – Representação em corte transversal demonstrando a estrutura histológica da
medula óssea em amarelo, o endósteo em preto, osso compacto em verde e o periósteo na cor
vermelha. Figura 1.7 – Representação histológica em corte transversal do osso sofrendo uma
fratura, apresentando além das demais estruturas histológicas haviam os condrócitos
representados em azul, formando o calo ósseo.
A Figura 1.7 apresenta um modelo da estrutura histológica do osso após sofrer uma
fratura. É possível observar que os condrócitos, representados em azul, auxiliam a formação de
um calo ósseo. O processo de reparação inicia com o coágulo sanguíneo, os restos celulares e a
matriz removidos com a ação dos macrófagos. Posteriormente, o periósteo e o endósteo
próximos à área lesionada formam um colar conjuntivo em torno da fratura e entre as
extremidades ósseas rompidas. A maturação deste colar formam áreas de ossificação
intramembranosa e endocondral, originando o calo ósseo constituído por tecido ósseo imaturo
formado de maneira desordenada, mas que une provisoriamente as extremidades do osso
fraturado. A última etapa corresponde a atuação da remodelagem óssea, realizado pelos
osteoclastos, os quais fazem com que o calo desapareça completamente (SILVA, GONZAGA e
SOUZA, 2012).
Através do questionário avaliativo pôde-se quantificar o nível de conhecimento acerca do
assunto que os alunos já conheciam e, além disso, determinar em que pontos os alunos tiveram
mais dificuldade na compreensão e em quais eles tiveram uma maior assimilação dos conteúdos.

Apesar da complexidade e dificuldade na aprendizagem do tema, durante as aulas nas
quais foram aplicadas as atividades práticas observou-se que a utilização de metodologia lúdica,
tornou a compreensão maior, demonstrando que determinados conteúdos que normalmente
seriam transmitidos através de aula teórica, podem ser melhor compreendidos quando utilizadas
novas metodologias que promovam uma participação efetiva do aluno na construção do
conhecimento.
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RESUMO
O consumo e, consequentemente a produção de
resíduos sólidos tem aumentado nos últimos anos.
Sendo o último com crescimento diretamente
proporcional ao primeiro. O objetivo do presente
trabalho é realizar um levantamento qualitativo e
quantitativo dos resíduos sólidos recicláveis produzidos
no Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. O
referido instituto está localizado na zona rural do
Município de Lagarto, Sergipe, Brasil. A triagem dos
resíduos sólidos ocorreu nos toneis coletores do
instituto e pesados durante seis semanas alternadas,
totalizando três meses de coleta. Os dados foram
tabulados e transformados em uma matriz. Para
comparar a pesagem entre os tipos de resíduos e as

semanas coletadas foi realizada uma ANOVA. Ao todo
foram coletados 362,09g de resíduos sólidos produzidos
no referido campus. Papel e plástico foram observados
em todas as semanas de triagem e em maior quantidade
na sua totalidade. Borracha, eletrônicos, pilhas e
baterias foram produzidas em menor quantidade. Houve
uma diferença significativa entre o quantitativo dos
tipos de resíduos amostrados. No entanto esta diferença
não foi observada quando comparada a quantidade
entre as semanas. Isto foi atribuído ao uso de material
de escritório e didático, além do consumo de alimentos
industrializados. Estes dados servirão para embasar
futuras decisões relacionadas ao descarte de resíduos.

PALAVRAS-CHAVE: Lixo, reciclagem, desenvolvimento sustentável, meio ambiente.

SURVEY OF SOLID WASTE PRODUCED IN IFS CAMPUS LAGARTO
ABSTRACT
Consumption and the production of solid waste have
increased in recent years. Thus, the last has growth
directly proportional to the first. The objective of this
study is to perform a qualitative and quantitative survey
of recyclable solid waste produced at the IFS, Campus
Lagarto, which is localizated in the rural area from
Lagarto, Sergipe, Brazil. The sampling of solid waste
occurred in this institute for six alternate weeks. The
data were into a pattern. The ANOVA was calculated to
compare weigh between types of waste and sampled

weeks. Altogether 362.09g of solid waste produced in
this campus were collected. Paper and plastic were
observed in all the weeks of screening and in greater
quantities in its entirety. Rubber, electronics and
batteries were produced in smaller quantities. There
was a significance difference between sampled of types
of waste. However this difference was not observed
when compared between weeks sampled. This was
attributed to the use of office and teaching materials,
and the consumption of processed foods.

KEY-WORDS: trash, recycling, sustainable development, environment.

LEVANTAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO IFS CAMPUS LAGARTO
INTRODUÇÃO
A preocupação com o meio ambiente tem sido constante nos últimos anos. Ao mesmo
tempo, a produção e o consumo tem aumentado significativamente e somando a isso o uso de
recursos naturais e a produção e resíduos. Para evitar um colapso na produção e no meio
ambiente é necessário haver medidas de redução do consumo em geral e o reaproveitamento
dos resíduos gerados através do consumo (JURAS, 2000).
O avanço para uma sociedade sustentável é permeado de obstáculos, na medida em que
existe uma limitada consciência na sociedade a respeito das consequências do modelo de
desenvolvimento em curso. Por isso, hoje o sentido de educar ambientalmente precisa ir além de
sensibilizar a população para o problema, visto que não basta mais apenas conhecer o que é
certo ou errado em relação ao meio ambiente. “É preciso, portanto, o exercício pleno de nossa
cidadania em um processo de conscientização (consciência + ação)” (GUIMARÃES, 2003, p. 102).
Pode-se dizer que há uma significativa contradição entre os princípios do capitalismo e a
preservação de um equilíbrio do meio ambiente. De tal modo, as causas da degradação
ambiental e da crise da relação sociedade/natureza não surgem somente do instinto perverso do
homem, e as consequências de tal degradação não se dão apenas pelo uso inadequado dos
recursos naturais, são frutos de um conjunto formado pelo capitalismo, modernidade,
industrialização e urbanização.
Em todo território brasileiro, menos de 9% dos municípios desenvolvem a coleta seletiva.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2000), a maior parte do lixo
produzido no Estado de Sergipe, Nordeste do Brasil, é despejada nos lixões. Neste caso, o destino
final do lixo é ilegal de acordo com o Decreto nº 5.940/06, o qual responsabiliza as instituições
públicas federais pela separação dos resíduos sólidos descartáveis por ela produzidos e sua
destinação às associações e cooperativas de recicladores. De acordo com ao mesmo decreto, os
resíduos descartados a serem destinados à reciclagem deverá ser de material que possa retornar
à sua cadeia produtiva e estes resíduos devem ser separados na fonte geradora.
A ausência de conhecimento sobre a produção qualitativa e quantitativa de resíduos
sólidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), especificamente
no Campus Lagarto, Sergipe, Brasil, encorajou o desenvolvimento desta pesquisa. Este trabalho
provê ao instituto um banco de dados, o qual poderá ser utilizado em tomadas de decisões
futuras sobre o descarte adequado dos resíduos sólidos gerados no instituto referido. Desta
forma, o objetivo geral deste projeto consiste em realizar um levantamento do qualitativo e
quantitativo dos resíduos sólidos produzidos no referido instituto.
METODOLOGIA
A área de estudo compreendeu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Sergipe (IFS), Campus Lagarto, situado no Povoado Carro Quebrado, Município de Lagarto,
Sergipe, Brasil. Este campus possui atualmente 38 servidores técnicos administrativos, 85
professores, além dos funcionários terceirizados atuantes nos serviços gerais. Além do mais,

oferece 10 cursos todos os anos, entre técnicos, tecnológicos e superiores, ofertados aos 1.116
alunos.
Um levantamento qualitativo e quantitativo dos dados dos resíduos sólidos do referido
instituto foi realizado com a coleta e separação destes materiais na área de estudo. Para tanto,
com o auxílio de luvas de borrachas e máscaras como equipamento de proteção individual, fez-se
a triagem manualmente dos materiais descartados no referido campus em semanas alternadas,
totalizando seis semanas de trabalho, durante um período de três meses.
Com o intuito de estudar o qualitativo dos resíduos sólidos produzidos na Instituição,
estes foram categorizados em papel, plástico, borracha, vidro, madeira, têxtil, metal, eletrônico,
tetrapark, pilhas e baterias. Os resíduos provenientes dos banheiros foram descartados da
amostragem, assim como os resíduos orgânicos. Após cada coleta semanal, os resíduos foram
pesados por categoria conforme triagem, utilizando balança eletrônica de precisão.
Em seguida, os dados foram tabelados e transformados em gráficos de frequência de
ocorrência com o auxílio do programa Microsoft Excel©. Posteriormente, as porcentagens
calculadas projetadas em uma matriz de dados utilizando o programa Past 2.0. Este mesmo
programa foi utilizado para realizar o teste estatístico ANOVA one-way para comparar os dados
entre os tipos de materiais e entre as semanas coletadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A triagem realizada no IFS Campus Lagarto apontou que este campus produziu em seis
semanas 362,09g de resíduos sólidos, incluindo papel, plástico, borracha, vidro, madeira, têxtil,
metal, eletrônico, tetrapark e pilhas e baterias. Os resíduos sólidos orgânicos foram descartados
das pesagens. Na primeira semana da triagem, a instituição produziu maior quantidade de
resíduo sólido quando comparada com as demais semanas amostradas, sendo 111,05g de
resíduos que poderia ter sido encaminhado para a reciclagem. Durante a última semana
amostrada, um menor descarte de resíduos sólidos recicláveis foi observado, constituindo 29,51g
ao todo (Figura 1).
A instituição produz com frequência: Plástico, Papel, Metal e Vidro. O resíduo sólido papel
foi o mais abundante de todos os coletados, totalizando 156 g de papel durante as seis semanas
amostradas. Na primeira semana, 53,77g deste material foram coletadas, sendo a semana de
maior quantidade deste resíduo. O descarte de papel no referido instituto foi diminuindo nas
demais semanas de amostragem, entre as quais foi observado apenas 1,38g deste tipo de resíduo
durante o período de recesso escolar na instituição.
O plástico foi o segundo tipo de resíduo sólido mais produzido, totalizando 107,18g ao
longo de todas as semanas observadas. A produção do plástico variou entre 34,90% e 20,94%
entre as amostras. O vidro foi o terceiro material mais abundante amostrado, porém com o total
de 34,2g. Este mesmo material foi observado em apenas quatro semanas do período estudado.
A produção do material metal foi observada maior durante a Semana quatro, na qual
chegou a 66,89% de todo o resíduo sólido reciclável descartado. Esse valor ocorreu durante o
recesso escolar e pode estar associado ao fato da instituição passar por uma manutenção dos
laboratórios entre períodos acadêmicos, pois os metais são utilizados diariamente em aulas

práticas para aprendizado do corpo discente. Além do mais, pode ter relação com o descarte de
materiais em contrapartida à chegada de novos equipamentos.
Em escala menor, a instituição descartou os materiais: Borracha, eletrônicos, pilhas e
baterias. Estes resíduos foram ausentes em mais da metade das semanas amostradas,
totalizando menos de 3g em todo o período coletado.

Figura 1 – Matriz indicando a porcentagem dos resíduos sólidos produzidos por semana
amostrada, onde os tipos de resíduos no eixo y são: 1: Tetrapark; 2: Pilhas e baterias; 3:
Eletrônico; 4: Metal; 5: Textil; 6: Madeira; 7: Vidro; 8: Borracha; 9: Plástico; 10: Papel.
Houve diferença significativa entre os tipos de resíduos sólidos produzidos de acordo com
a ANOVA (F = 7,7; p-valor < 0,005). No entanto, esta diferença não ocorreu entre as semanas
amostradas apesar da semana de recesso acadêmico (F = 0,75; p-valor = 0,59). Estes valores
podem ter relação com o consumo diário materiais de escritórios e didáticos, além de alimentos
industrializados por parte de servidores e alunos, resultando no aumento da produção do lixo
reciclável dentro da instituição, tais como garrafas pets e outros tipos de embalagens de
alimentos, além de copos descartáveis, constituindo, desta forma, os tipos de resíduos mais
abundantes como papéis e plásticos.
A fim de destinar corretamente os resíduos sólidos produzidos conforme previsto no
Decreto nº 5.940/06, é necessária a adoção de iniciativas a fim de reduzir, reutilizar ou reciclar o
próprio material descartado, a depender do tipo de resíduo. Isto pode ser feito dentro da
própria instituição a partir de práticas pedagógicas, gerando renda para a comunidade acadêmica
e outros tipos de benefícios (SOARES et al., 2007).

CONCLUSÃO
Há a necessidade de promoção de práticas de educação ambiental, incentivando a
participação da comunidade para a instituição de ensino reduzir o consumo em excesso,
diminuindo, de forma eficaz, o descarte dos resíduos sólidos. Estes dados serão úteis para a
tomada de decisões futuras sobre a produção e descarte adequado dos resíduos sólidos gerados
no instituto.
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RESUMO
A utilização irracional dos recursos naturais têm
provocado impactos no meio ambiente e caracterizar o
meio físico das nascentes e sua área de preservação são
essenciais para a conservação e o uso racional da água.
O trabalho foi realizado objetivando-se diagnosticar o
grau de degradação das nascentes do rio Japetá e rio do
Preguiça em Bragança- PA, considerando a existência de
um canteiro de obras próximo a uma das nascentes. A
área das nascentes localiza-se no município de
Bragança, Pará, trata-se de Área de proteção
permanente- APP e para avaliar o grau de degradação
foram realizadas expedições às nascentes voltadas a

pesquisas de campo com intuito de identificar os
impactos ambientais existentes e coleta de amostras de
água para análise de sua qualidade. Pôde-se observar
que as nascentes estudadas encontram-se antropizadas,
com remoção da mata ciliar e uso indevido do solo e que
uma delas já está soterrada por sedimentos advindos da
obra, bem como seu entorno degradado, com a
existência de atividades agrícolas, desmatamentos,
queimadas, erosão do solo, dessedentação da fauna
local, dentre outros impactos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico Ambiental, Nascentes degradadas, Preservação Permanente, Bragança-PA.

ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS OF SPRINGS DEGRADED: JAPETÁ RIVER AND PREGIÇA RIVER IN
BRAGANÇA-PA
ABSTRACT
The irrational uses of natural resources have caused
impacts on the environment, and characterize the
physical environment of the springs and their
preservation areas are essential for the conservation
and rational use of water. This work was conducted in
order to diagnose the sources of Japetá river and
Preguiça river in Bragança-Pa, assessing the degree of
degradation due to a construction site next to one of the
springs, the removal of riparian vegetation and the
misuse of soil around to that permanent protection area
- PPA. The area of the springs is located in the

municipality of Bragança, Pará and to assess the degree
of degradation were carried out expeditions the sources
to research in the field in order to identify existing
environmental impacts and collecting water samples for
analysis of their quality. It might be noted that the main
springs studied are occupied by man and that one of
them is already buried by sediment from the work, as
well as its surroundings degraded, with agricultural
activities, deforestation, fires, soil erosion, animal
watering, among other environmental impacts.

KEY-WORDS: Environmental diagnosis, Degraded Springs, Permanent preservation, Bragança-PA

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS NASCENTES DEGRADADAS; RIO JAPETÁ E RIO DO PREGUIÇA EM
BRAGANÇA-PA
INTRODUÇÃO
A cidade de Bragança encontra-se localizada no Nordeste do Pará, a 210 km de Belém,
capital do Estado, possui 400 anos de história, especificamente na Região Bragantina está
inserida a bacia hidrográfica do rio Caeté, localizada na costa atlântica do Pará drenando parte do
território de sete municípios: Bonito, Santa Luzia do Pará, Ourém, Capanema, Tracuateua,
Bragança e Augusto Corrêa. O Nordeste Paraense abriga a maior densidade demográfica do
estado e possui investimentos em agropecuária, além de ser caracterizado como o local de
colonização mais antiga da Amazônia, datada do século XVII. Este fato histórico contribuiu para
uma população total estimada em 260.561 habitantes (IBGE 2000a) com intensa exploração dos
recursos naturais, através do extrativismo vegetal (madeira em tora, lenha e carvão) e da
agropecuária, com o cultivo de culturas de subsistência, de frutíferas, de malva, de pimenta-doreino, de coco-dendê e criação de gado bovino e bubalino (Gorayeb 2008).
Localizado em Bragança – PA, na comunidade do Japetá, o rio Japetá outrora constituiu
um importante manancial de água doce, que supriu por um longo período a respectiva
comunidade, no entanto, as obras do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal,
programa realizado em parceria com os estados e municípios, gerido pelo Ministério das Cidades
e operacionalizado pela CAIXA, causaram extrema degradação ambiental ocasionado pelas
excessivas dragagens e pela deposição dos rejeitos gerados durante a fase de construção das
1.352 casas (Jornal Amazônia,maio/2014). Outro curso d’água conhecido como Rio do Preguiça
também está sendo afetado indiretamente por esse problema advindo do canteiro de obras, pois
com o nível elevado de chuvas os sedimentos que são levados para o rio Jápetá, transbordam,
escoam pela Rodovia Santos Dumont – uma das principais rodovias da cidade, trajeto para o
aeroporto da cidade – e caem no rio do preguiça.
Primo e Vaz (2006) dizem que as matas ciliares exercem a função de proteger os rios
influenciando na qualidade da água, na manutenção do ciclo hidrológico nas bacias hidrográficas,
evitando o processo de erosão das margens e o assoreamento do leito dos rios. A remoção da
mata ciliar, uso e manejo inadequado dos recursos naturais têm provocado, dentre outros
efeitos, a deterioração das nascentes e perdas qualitativas e quantitativas das águas dos rios. A
mata ciliar nessas áreas é de fundamental importância para a manutenção da qualidade e
quantidade dos recursos hídricos.
Portanto uma mata ciliar saudável apresenta, geralmente, grande quantidade de árvores
e seu vigor e exuberância estão relacionados à sua proximidade com a água, essa vegetação que
se desenvolve nas margens dos rios, age como uma proteção deste, pois atua como uma barreira
natural evitando o assoreamento dos cursos d’água. A ocupação desordenada favorece os
processos erosivos, reduzindo a produtividade do solo com consequente transporte e acúmulo
de sedimentos para os mananciais, reduzindo a quantidade e qualidade da água.
Jacovine et al. (2008) relata que hoje, após décadas de crescimento econômico sem se
importar com a conservação dos recursos naturais, o homem percebe que algumas áreas
desmatadas para dar lugar ao seu desenvolvimento. A exploração próxima as Áreas de Proteção

Permanentes – APPs interferem diretamente devido o uso desordenado, através de atividades
irregulares como desmatamentos, práticas agrícolas perniciosas, pastagens, atividade extrativista
agressiva, lançamento de esgotos de água barrenta nos rios, com isso promovendo inúmeros
problemas ambientais estes muitas vezes irreversíveis na área que o CONNAMA 2006 define
como:
Áreas de Preservação Permanente-APP, localizadas em cada posse ou
propriedade, são bens de interesse nacional e espaços territoriais
especialmente protegidos, cobertos ou não por vegetação, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (CONAMA, 2005,
n369).
Diante disso, as áreas de proteção não podem continuar desprotegidas, sem uma
cobertura vegetal que permita que elas cumpram com suas funções ambientais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para avaliar o grau de degradação das nascentes foi elaborado um pré-planejamento com
discursões de como seria executado e quais materiais seriam utilizados para o diagnóstico, este
foi feito em tres etapas. A priori realizaram-se expedições onde foram identificados os impactos
ambientais existentes. O ponto de coleta do rio Japetá está localizado sobre as coordenadas (S1
02.534 W46 47.813) e altitude 22m e as coletas foram às proximidades da nascente já que esta
se encontra soterrada. Para o Rio do Preguiça, as coordenadas de localização foi (S1 02.762 W46
47.574) e altitude 15m com coleta no trecho próximo da rodovia Santos Dumont, pois este é o
local que sofre maior impacto. Utilizou-se garrafas pet para acondicionamento das amostras,
previamente lavadas com água destilada e envolvidas em invólucro de papel alumino para
impedir a exposição à luz. As garrafas contendo as amostras foram armazenadas em outro
recipiente de isopor contendo gelo para conservação do material.
Na segunda etapa as amostras foram encaminhas para análise em laboratório onde foram
obtidos parâmetros físico-químicos a fim de atestar a degradação ambiental no curso d’água.
Durante os procedimentos de análise em laboratório para a medição do pH manteve-se imerso o
eletrodo do phmetro dentro de recipientes que continham as amostras durante 30 minutos com
o objetivo de aumentar a precisão da medição. Utilizou-se também o Turbidimetro para análise
do nível de turbidez e medidor de oxigênio para medição do oxigênio dissolvido, a Tabela 1
mostra todos os materiais usados durante os procedimentos de coleta e análise em laboratório.
Na terceira etapa procederam-se as entrevistas com moradores da área com o objetivo de dar
voz aos sujeitos do lugar e verificar suas impressões sobre a referida construção habitacionais.
Tabela 1 – Equipamentos utilizados durante os procedimentos metodológicos, à esquerda
equipamentos de campo e a direita equipamentos de laboratório.
Equipamento de Campo

Equipamento de Laboratório

GPSmap 76CSx GARMIN

Medidor de O 2 dissolvido (HOMIS 161)

Garrafas Pet para coleta de água
Trena
Câmera fotográfica Fujifilm
Isopor para transporte da amostra
Gelo para conservar amostra

Phmetro de mesa (Hanna Intruments
Turbidimetro (PoliControl AP2000)

RESULTADOS E DISCURSÕES
De acordo com NBR ISO 14001/2004 que visa orientar a execução de sistemas de gestão
ambiental visando à sua conformidade com a realidade e ainda servir de subsídio para uma
análise local de gestão, impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou
benéfica, no todo e ou em parte, das atividades e produtos o serviços de uma organização,
podendo ainda ser interpretado por degradação da qualidade ambiental de uma determinada
área (Naime: 2004).
Segundo Jordão (2002) os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com
distintas finalidades, entre as quais se destaca o abastecimento de água, a geração de energia, a
irrigação, a navegação, aquicultura e a harmonia paisagística. A água representa sobre tudo o
principal constituinte de todos os organismos vivos. Ou seja, a qualidade da água de um
determinado manancial depende dos usos e atividades desenvolvidos em suas proximidades,
especialmente onde nascem os rios. Dentro deste contexto, e de acordo com as atividades e
impactos discutidos anteriormente, faz-se pertinente uma análise da qualidade da água das
nascentes do Rio Japetá e Rio do Preguiça em Bragança-Pa.
Segundo moradores, o rio era um manancial de água doce, utilizado para pesca, lazer, e
que depois da construção da obra habitacional próximo a nascente do rio, os problemas
começaram a fluir, os sedimentos trazidos junto às águas pluviais aterraram o curso d’água. De
acordo com um morador local, residente a mais de 60 anos na área, a nascente do rio Japetá e do
rio do Preguiça possuíam mata espessa com vegetação nas proximidades. A água apresentava
aspecto visual em condições favoráveis como também grandes populações de animais como
capivaras, jacarés, lontras, veado, pacas, raposas, entre outros, além de roças agrícolas e árvores
frutíferas plantadas ou nativas, que também foram parcialmente devastadas.
Entretanto, os levantamentos de campo evidenciaram que as áreas encontram-se
perturbadas que a mata ciliar de ambos os rios acham-se degradadas. A nascente do rio Japetá já
está soterrada (Figura 1) e seu entorno parcialmente antropizado e impactado com queimadas
na área de Proteção. Outro grave problema foi relatado por um morador, este alega que próximo
ao leito do rio, captava-se água para consumo através de um poço Amazonas (de boca aberta),
desativado depois da alteração no ambiente.

Figura 1 – Nascente do Rio Japetá totalmente soterrada
Entre os impactos negativos imediatos provocados pelas altas concentrações de
sedimentos está a mudança na tonalidade da água, advinda de corantes proveniente de fontes
antrópicas, que atribuem coloração alaranjada e que foram provenientes do canteiro de obras;
redução de penetração de luz e diminuição da vegetação aquática submersa. Observou-se ainda
o depósito de restos de materiais de construção, formando montões de entulhos próximos ao
manancial (Figura 2).

Figura 2 – Acúmulo de entulhos derivados da

Construção Habitacional Próximo a nascente do rio Japetá
A segunda nascente (Rio do Preguiça) está situada nesta mesma localidade, sendo
utilizada para banho e recreação da população, banho e dessedentação de animais. Trata-se de
uma nascente permanente e com acúmulo inicial. Além da alteração no solo há também abertura
de trilhas, cercamento da área onde brota a água, estrada de acesso que contribui para o
assoreamento do rio (Figura 3).
A nascente do rio Preguiça encontra-se perturbada, constatou-se ações antrópicas
influenciando negativamente, contribuindo para a degradação. Observou-se próximo a área de
proteção permanente, escavações, formando grandes aberturas no solo para prospecção de
aterro para construção de rodovias (Figura 4) esta pode influenciar na tonalidade e qualidade da
água, podendo gerar desmoronamento e impactar a vegetação remanescente no local, foram
observados áreas de pastagens, plantações agrícolas, destinada ao cultivo de mandioca, que
contribui ao abastecimento do mercado de farinha de mandioca local.

Figura 3 – Assoreamento causado pela estrada de acesso

Figura 4 – Escavação próxima a nascente do rio preguiça
Dentro deste contexto e de acordo com as atividades e impactos discutidos
anteriormente, fez-se pertinente uma análise da qualidade da água das nascentes do rio Japetá e
rio do Preguiça, observados os parâmetros a seguir (Tabela 2).
Tabela 2 – resultados das análises feitas em laboratório para ambos os rios e comparação com os
padrões estabelecidos pelo CONAMA
PARAMETROS

Rio Japetá

Rio Preguiça

CONAMA 2005

pH
Turbidez
Oxigênio dissolvido

6.74
35.1 UNT
5.4 mg/L

6.88
133 UNT
6.6 mg/L

6.0 à 9.0
40 UNT
≥ 6.0

Comparando os padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO N° 357, de 17 de março de 2005
do CONAMA com resultados obtidos nas análises contatou-se que existe um decréscimo na
qualidade da água do rio Preguiça com relação a turbidez, que foi superior à 300% acima do
padrão aceitável para cursos d’água de classe 1. Ao que tudo indica tal discrepância está
intimamente relacionada ao carreamento de resíduos sedimentares provenientes do canteiro de
obras do projeto Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Para o rio Japetá houve redução
do oxigênio dissolvido que apresentou-se abaixo do nível estabelecido pelo CONAMA. Apesar da
possível adição de outros materiais provenientes do canteiro de obras, não foi observado

alterações muito expressivas que pudessem estar fora dos parâmetros estabelecidos pelo
CONAMA nos resultado referentes ao pH analisados neste trabalho.
CONCLUSÃO
Diante tais problemas, este trabalho justifica-se pelo interesse na realização de metas em
prol do meio ambiente, tendo como ponto de partida a água que é um recurso tão utilizado e tão
devastado e precisa deste modo ser conservado para cada um de nós e para futuras gerações. É
essencial recuperar a harmonia e o equilíbrio deste ecossistema, preservando o que se tem e
reflorestando para garantir a conservação do mesmo.
Desse modo, as nascentes estudadas apresentam alto grau de antropização, podendo ser
destacadas ações significativas, como a construção de casas em seu entorno, o represamento da
água para consumo e lazer da população local e vizinha, agricultura de subsistência, aberturas de
estradas e vias de acesso, campos de futebol, cercas, supressão de vegetação e queimadas.
Tais atividades trazem como consequência a erosão do solo, a fragmentação e perda de
habitats, o assoreamento dos corpos d’água, a redução da biodiversidade florística e faunística
da região, diversas atividades influenciaram no aterramento das nascentes, além da alteração na
qualidade da água das nascentes estudadas. O nível de conservação das nascentes é considerado
alterado, decorrente a alguns impactos ambientais.
A pesquisa realizada aponta que as condições dos recursos hídricos atuam como
indicadores sociais na medida em apontam os sujeitos que são afetados diretamente pelos
problemas causados pelo impacto ambiental, dentre esses a própria oferta de agua para o uso
diário, bem como doenças comuns causadas pela contaminação dos rios.
Portanto, os impactos mais expressivos estão relacionados a remoção da mata ciliar que,
por conseguinte, tem causado assoreamento de ambos os rios, deposição de resíduos do
canteiro de obras, em áreas de pastagem e produção agrícolas. Soma-se a isso as queimadas,
escavações, aberturas no solo para prospecção de aterro para construção de rodovias, campos
de futebol, entre outros. Como sugestão de medidas ambientais para à área, indica-se que a
empresa responsável pelo dano ambiental crie projetos de recuperação das nascentes e projetos
de compensação ambiental para regiões do curso d’água, como por exemplo a recuperação de
áreas degradadas (RAD), utilizando espécies nativas que contribuam para recuperação da área
degradada. Também se recomenda trabalhos de educação e conscientização ambiental,
direcionados a população e aos trabalhadores do canteiro de obras.
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RESUMO
1A palavra lombalgia significa “dor nas costas” e

assim, pode ser usada como nome descritivo para
qualquer tipo de dor na coluna. A lombalgia é uma
patologia de etiologia complexa, gerada por fatores de
risco tais como traumas mecânicos, obesidade, tipo de
ocupação, gravidez, entre outros. Para realização do
artigo foi feito um levantamento dos prontuários de
pacientes atendidos no serviço de fisioterapia do
Núcleo de Apoio a Saúde da Familia-NASF do
município de Santa Rita –MA no período de 01 de
agosto de 2013 a 30 de novembro de 2013, com o
objetivo de verificar a incidência de pacientes com
diagnostico clinico de lombalgia que estavam em

tratamento fisioterapeutico. O resultado da pesquisa
mostrou que dos 92 pacientes, 42 estavam em
tratamento fisioterapeutico com o diagnostico de
lombalgia ou seja quase 50% dos pacientes, um
numero elevado que condiz com a frequência dessa
patologia na população mundial. A idade variava de 16
a 78 anos, desses 42 pacientes que apresentavam
quadro de lombalgia 16 eram do sexo feminino e 26
era do sexo masculino. O presente estudo mostra que
a incidência de pacientes com lombalgias em
tratamento no sistema publico brasileiro é altíssimo,
condizendo com outros vários estudos.

PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia, NASF, Fisioterapia.

IMPACT OF LOW BACK PAIN PATIENTS IN THE HEART OF SUPPORT FOR FAMILY HEALTH (NASF)
SANTA RITA-MA.
ABSTRAT
The word lumbago means "pain" and thus can be used
as a descriptive name for any type of back pain. Low
back pain is a disease of complex etiology, generated
by risk factors such as mechanical trauma, obesity,
type of occupation, pregnancy, among others. For
realization of the article was a survey of the records of
patients treated in the physiotherapy service of the
Center for Support of Family Health - NASF in the
municipality of Santa Rita - MA for the period 1 August
2013 to 30th November 2013, in order to determine
the incidence of patients with clinical diagnosis of low
back pain who were in physiotherapy treatment. The
survey results showed that of the 92 patients , 42
were in physiotherapy treatment with the diagnosis of

low back pain that is almost 50 % of patients , a high
number that matches the frequency of this pathology
in the world population . The age ranged 16-78 years
old, these 42 patients who had low back pain box 16
were female and 26 were male sex . The present study
shows that the incidence of patients with low back
pain treatment at Brazilian public system is very high ,
which concurs with several other studies .
KEY-WORDS: Lumbago, NASF, Physiotherapy.

INCIDÊNCIA DE LOMBALGIA EM PACIENTES
DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
(NASF) SANTA RITA-MA.
INTRODUÇÃO
A palavra lombalgia significa “dor nas
costas” e assim, pode ser usada como nome
descritivo para qualquer tipo de dor na
coluna (VITTA, 1996).
A lombalgia é uma patologia de
etiologia complexa, gerada por fatores de
risco tais como traumas mecânicos,
obesidade, tipo de ocupação, gravidez, entre
outros. A atuação desses fatores sobre as
estruturas que compõe a unidade anátomo–
funcional do seguimento lombar pode
provocar processos degenerativos que geram
vários sinais e sintomas (DE LUCCA, 1994).
As crises podem variar quanto à
gravidade e à amplitude de grave e
incapacitante até uma natureza mais amena.
A lombalgia representa uma verdadeira
epidemia, atingindo principalmente os países
industrializados, é também representada
como a principal enfermidade da sociedade
moderna. Além de apresentar morbidade
altíssima, com importante diminuição da
qualidade de vida, suas consequências
socioeconômicas
são
assustadoras,
representando na atualidade um dos
principais problemas de saúde pública nas
últimas décadas, principalmente em relação
a dois dados fundamentais que são a
incidência e prevalência nos sintomas
provocando a incapacidade temporária e/ou
permanente. O tratamento para lombalgia
varia de medicamentoso, acumpultura,
hidroterapia, massagens, sendo a fisioterapia
um importante aliado no tratamento e

prevenção dessa síndrome clinica (VITTA,
1996).
A Saúde da Família caracteriza-se
como a porta de entrada prioritária de um
sistema hierarquizado, regionalizado de
saúde e vem provocando um importante
movimento de reorientação do modelo de
atenção à saúde no SUS. Visando apoiar a
inserção da Estratégia Saúde da Família na
rede de serviços e ampliar a abrangência e o
escopo das ações da Atenção Primaria bem
como sua resolutividade, além dos processos
de territorialização e regionalização, o
Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio
à Saúde da Família - NASF, com a Portaria
GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008,
Republicada em 04 de Março de 2008. A
equipe do NASF e as equipes da saúde da
família criarão espaços de discussões para
gestão do cuidado. Como, por exemplo,
reuniões
e
atendimentos
conjuntos
constituindo processo de aprendizado
coletivo. Desta maneira, o NASF não se
constitui porta de entrada do sistema para os
usuários, mas apoio às equipes de saúde da
família e tem como eixos a responsabilização,
gestão compartilhada e apoio à coordenação
do cuidado, que se pretende, pela saúde da
família.
O presente artigo pretende mostrar a
incidência de pacientes com quadro de
lombalgia no Núcleo de Apoio a Saúde da
Família do município de Santa Rita no
Maranhão.
Santa Rita é um município brasileiro
do Estado do Maranhão, sua população é de
32.365 habitantes, segundo estimativas do
IBGE 2010. Possui área de 706,38 km². O
principal produto do município é a farinha
de mandioca. Por isso é conhecida como
a terra da farinha maranhense. Por ser uma
cidade onde predomina a produção de
farinha boa parte de sua população trabalha

[1] Comentário: Acredito que faltou
uma vírgula depois da palavra 'grave'.
Essencial para o entendimento da
afirmação. Ainda Assim, a frase é um
pouco confusa.

[2] Comentário: acupuntura

como lavradores, uma atividade pesada, que
leva a movimentos de muitos esforços
repetitivos podendo desencadear varias
patologias ocupacionais onde a principal é a
lombalgia.

eram do sexo feminino e 26 era do sexo
masculino.

Pacientes em tratamento

MATERIAIS E METODOS
Foi realizado um levantamento dos
prontuários de pacientes atendidos no
serviço de fisioterapia do Núcleo de Apoio a
Saúde da Familia-NASF do município de Santa
Rita – MA no período de 01 de agosto de
2013 a 30 de novembro de 2013, com o
objetivo de verificar a incidência de pacientes
com diagnostico clinico de lombalgia que
estavam em tratamento fisioterapeutico.
Para fechar o quadro de lombalgia
observamos os seguintes critérios, a queixa
principal do paciente que geralmente era
relatada como “dor nas costas” e o
diagnostico clinico que era feito pelo medico,
e a avaliação cinética-funcional do
fisioterapeuta. O levantamento do numero
de pacientes era valido independente se
continuaram ou não o tratamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 92 prontuários de
diversos pacientes atendidos no núcleo de
apoio a saúde da família-NASF no município
de Santa Rita - MA no período de 01 de
agosto de 2013 a 30 de novembro de 2013,
dos 92 pacientes, 42 estavam em tratamento
fisioterapeutico com o diagnostico de
lombalgia, ou seja, quase 50% dos pacientes
de acordo com o Gráfico 1, um numero
elevado que condiz com a frequência dessa
patologia na população mundial. A idade
variava de 16 a 78 anos, desses 42 pacientes
que apresentavam quadro de lombalgia 16

[3] Comentário: MÉTODOS.
A palavra é proparoxítona, então o
acento é obrigatório.

Outros; 54%

Lombalgia;
46%

[4] Comentário: DIAGNÓSTICO.
Mesmo motivo da anotação anterior
[5] Comentário: CLÍNICO. Idem
[6] Comentário: Sugestão:
Fisioterápico.

GRAFICO 1: Incidências de pacientes
com lombalgia

[7] Comentário: diagnóstico
[8] Comentário: clínico
[9] Comentário: Médico. Atenção ao
acento

As dificuldades do estudo e da
abordagem das lombalgias decorrem de
vários fatores, dentre os quais, pode ser
mencionados a inexistência de uma fidedigna
correlação entre os achados clínicos e os de
imagem. O seguimento lombar é inervado
por uma difusa e entrelaçada rede de nervos,
tornando difícil determinar com precisão o
local de origem da dor, exceto nos
acometimentos radicúlomedulares, pelo fato
das contraturas musculares, frequentes e
dolorosas, não se acompanharem de lesão
histológica demonstrável sendo assim
raramente cirúrgicas. Há escassas e
inadequadas informações quanto aos
achados anatômicos e histológicos das
estruturas possivelmente comprometidas, o
que torna difícil a interpretação do fenômeno

[10] Comentário: Cinético-funcional
[11] Comentário: número
[12] Comentário: válido
[19] Comentário: podem

[13] Comentário: Repetição de parte
da metodologia..
Acho essa parte da frase
desenecessária.
[14] Comentário: fisioterápico
[15] Comentário: diagnóstico
[16] Comentário: número
[17] Comentário: Ponto final.
[18] Comentário: vírgula

doloroso. Os fatores de risco são
predominantemente relacionados quanto ao
tipo de trabalho do indivíduo.
Alguns ambientes de trabalho são
estatisticamente identificados como de
maior risco e incidência como em
construções, indústrias com transporte de
cargas e empregos que exigem dirigir por
longos períodos e que exigem esforços
repetitivos e prolongados como trabalho em
lavouras (SILVA, 2002).
Tradicionalmente,
os
estudos
epidemiológicos investigam as contribuições
dos riscos em trabalho pesado, movimentos
ao erguer uma carga, inclinação e torção,
vibrações e posições estáticas. Revisões
críticas encontram fortes evidências de
fatores de risco de lombalgias entre
movimentos de força ao erguer uma carga,
inclinar torcer, tanto quanto relacionados ás
vibrações de todo o corpo. Moderada
evidência de riscos associados às lombalgias
quanto aos trabalhadores, fisicamente
pesados, e sem literatura para suportar
evidência entre postura estática e lombalgia
nesses trabalhadores.
A estrutura da coluna vertebral está
em equilíbrio mecânico nos movimentos em
geral entre os seguimentos anteriores
(corpos vertebrais e discos), e posteriores
(articulações
interapofisárias).
Quando
ocorrem forças excessivas e ou anormais
surge um desequilíbrio, que afeta a
integridade
mecânica
dos
discos
intervertebrais
e
articulações,
desencadeando assim todo o quadro álgico
que afeta o trabalhador lombálgico.
Embora exista na literatura evidências
da participação das características da
estrutura e composição corporal, bem como
de aspectos funcionais motores na dor
musculoesquelética em trabalhadores, alguns

estudos revelaram que o tipo de atividade
desenvolvida pode ser o principal fator
desencadeador de dor registrado em
trabalhadores. Neste sentido confirmam que
a atividade laboral desenvolvida pelo
indivíduo, apresenta grande influência com a
incidência de dor na coluna lombar, e que a
atividade vigorosa desempenhada e postura
estática mantida por longos períodos,
diariamente em função, correlaciona-se
positivamente com a instalação da lombalgia
ocupacional.
A fisioterapia com suas inúmeras
técnicas vêm sendo um dos principais
coadjuvantes no tratamento da lombalgia
principalmente no que se refere ao quadro
álgico e melhora da postura do paciente,
porem o acesso da população para esse
serviço ainda e reduzida e desconhecida por
boa parte da população e até mesmo de
alguns profissionais da saúde.

[21] Comentário: melhoria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

[20] Comentário: A frase não está
clara.
Não ficou claro o que o autor quis
afirmar.
Reescrever de maneira mais objetiva.

O presente estudo mostra que a
incidência de pacientes com lombalgias em
tratamento no sistema publico de saúde
brasileiro é alto, condizendo com outros
vários estudos. Especificamente no núcleo de
apoio a saúde da família de Santa Rita-MA
mostrou-se elevado, em parte pelas
atividades desenvolvidas pelos pacientes,
que trabalhavam principalmente na lavoura e
alguns eram motoristas, essas atividades
levam a um grande comprometimento da
estrutura músculo-esqueletica da região
lombar alterando toda sua função e
desenvolvendo um quadro álgico intenso e
algumas vezes incapacitante. O tratamento

[22] Comentário: público

[23] Comentário: esquelética

fisioterapeutico foi bastante eficaz em alguns
casos diminuindo consideravelmente o
quadro álgico, porem uma atitude preventiva
precisa ser desenvolvida pelos órgãos
públicos com intuito de diminuir a incidência
dessa patologia que leva a incapacidade e
elevados gastos com a saúde publica e
previdenciária.
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RESUMO
O Brasil apresenta características próprias de países em
desenvolvimento, entre elas uma enorme deficiência no
sistema educacional. Hoje uma das causas do fracasso
da educação formal decorre do fato de ela se apoiar em
aulas mecanicistas, vinculadas a uma concepção
tradicional. Sendo assim, urgem por novas alternativas
no processo ensino aprendizagem na pratica docente.
Neste sentido, o presente trabalho objetivou fazer uma
verificação do melhor método no ensino de genética.
Sendo realizado na Escola Estadual Professor Leonardo
Negrão de Sousa, localizada no bairro de Francilândia,
Abaetetuba–PA.

A pesquisa envolveu sessenta alunos pertencentes a
duas turmas do 2º ano do ensino médio do turno
matutino, na qual foram ministradas aulas com e sem
atividade lúdica, aplicando-se questionário e jogo
didático que seguia o modelo de um dominó. O assunto
trabalhado com a turma foi “Dogma Central da
Biologia”. O objetivo proposto foi atingido, uma vez que
percebemos no aluno sua capacidade de assimilar
melhor os conteúdos por meio da uma nova didática
que quando bem elaborada, é aceita pelo educando.

PALAVRAS-CHAVE: jogo lúdico, dominó, aulas de genética, Dogma central da biologia.

USE OF TEACHING GAME AS INSTRUMENT IN THE PROCESS OF TEACHING LEARNING LESSONS
OF GENETICS TO HIGH SCHOOL
ABSTRACT
Brazil has the characteristics of developing countries,
including a huge deficiency in the educational system.
Today one of the causes of the failure of formal
education stems from the fact she rely on mechanistic
classes, linked to a traditional. design. . Therefore, urge
for new alternatives in the learning process in teaching
practice. In this sense, the present work aimed to check
the best method in teaching genetics. Being held at the
State School Professor Leonardo de Sousa Negrao,
located in Francilândia, Abaetetuba-PA neighborhood.

The research involved sixty pupils from two classes of
the 2nd year of high school the morning shift, where
classes were taught with and without play activity,
applying questionnaire and educational game that
followed the model of a domino. The subject worked
with the group was "Central Dogma". The proposed goal
was achieved, since the student realize his ability to
assimilate the best content through a new teaching that
when well prepared, is accepted by the student.

KEY-WORDS: playful game, dominoes, classes genetics, Central Dogma of biology.
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UTILIZAÇÃO DE JOGO DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM EM AULAS DE GENÉTICA PARA O ENSINO MÉDIO
INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta, de forma agravada, algumas características próprias de países em
desenvolvimento, entre as quais enorme desigualdade na distribuição de renda e imensas
deficiências no sistema educacional (Goldemberg, 1993). Com relação ao sistema tradicional
educacional, o professor tem como foco de trabalho o conteúdo a ser ensinado em sala de aula,
seu papel se resume em ser o transmissor de receitas prontas, como se fosse um pregador de
conselhos, centrado na mera reprodução (Frison, 2000).
Hoje, uma das causas do fracasso da educação formal decorre do fato de ela se apoiar em aulas
mecanicistas, vinculadas a uma concepção tradicional e positivista, acompanhadas de uma
avaliação que classifica o aluno como capaz ou incapaz, inteligente ou alienado (Moraes & Lima,
2004). Sendo assim, também na área do processo de avaliação, novas alternativas devem ser
buscadas. Inúmeras opções surgem resgatando no aluno a confiança de que é “avaliado pelo
desempenho geral”. (Demo, 1998, p.38).
Vive-se um período no qual se registram mudanças e revoluções: políticas, econômicas
educacionais. Nesse contexto, não se justifica mais a crença da simples transmissão de
informações e conhecimentos, algumas vezes superadas e ultrapassadas em suas ações
pedagógicas. A atuação do professor e do aluno, bem como, a relação ensino - aprendizagem
passa por alterações significativas (Frison, 2000).
O ensino-aprendizagem no decorrer dos anos vem sofrendo mudanças na metodologia de
ensino, referentes aos recursos didáticos principalmente os pedagógicos, nos quais inclui-se
jogos que, quando usados adequadamente, tornam a aprendizagem menos mecânica e mais
significativa e prazerosa para o aluno, refletindo assim no seu desenvolvimento cognitivo (Mattos
& Farias; 2011 ). Nessa perspectiva, Brotto (2001) corrobora dizendo: “O Lúdico na Educação é
importante na medida em que tomamos consciência de que `jogar e viver´ é uma oportunidade
criativa para encontrar-se com a gente mesmo, com os outros e com o todo” (Brotto, 2001).
Assim, compreende-se que através do Lúdico o aluno, além de aprender um determinado
conteúdo, tem uma oportunidade de conhecer o outro, e a si mesmo e, ainda, a junção dele com
os outros (Kischimoto, 1993).
Os jogos em épocas passadas eram utilizados nas escolas apenas como recreação e fora dela
como lazer sabe-se, porém que, os jogos além de proporcionar prazer e alegria exercem um
papel importante no desenvolvimento intelectual do aluno quando aplicado adequadamente a
medida que a escola dá oportunidade ao aluno de experimentar o concreto utilizando os jogos.
(Mattos & Farias, 2011).
Os jogos representam um fator de elevada importância para o processo de construção do
conhecimento bem como um fator de motivação para o aluno em sala de aula os jogos não são
só um recurso de aprendizagem, mas um procedimento didático fundamental que deve estar
inerente a uma educação que vise a formação integral do indivíduo, uma vez que propicia o
desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, e aborda os três aspectos integrantes da
formação do ser humano: cognitivos, efetivos e corporal, e finalmente em consequência disto, os
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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jogos são um meio eficaz de despertar o interesse do aluno e favorecer um ambiente agradável
em sala de aula. (Leitão, 2008).
Segundo Freire (2001) a Educação tem como função auxiliar no aprendizado, no desenvolvimento
do raciocínio crítico, a criatividade e a ação no que diz respeito à transformação social. Dentro
desse contexto o ensino de genética se caracteriza por ser uma ciência composta por muitos
termos abstratos e de difícil terminologia, como comprovado por pesquisas que os alunos do
ensino médio têm dificuldade em relacionar termos como DNA, cromossomos, genes, genoma e
outros (Scheid & Ferrari, 2006).
Para Scheid & Araujo, 2001 a dificuldade pode vim dos professores, pois alguns não sabem lidar
com temas atuais, devido a pouca intimidade, a desatualização e posição acrítica frente às
informações éticas e que estão sendo veiculadas fora do meio acadêmico. Confirmado por Leite
(2000) essa dificuldade vem da ausência deste tipo de discussão nos cursos de graduação, o que
colabora para que os professores construam uma visão errônea do desenvolvimento científico e
a transmitam a seus alunos, como uma ciência imutável e composta de verdades absolutas.
O ensino nas escolas estaduais possuem condições precárias na cidade de Abaetetuba-Pará o
qual podemos observar a dificuldade do ensino de genética nas turmas de nível médio, desse
modo faze-se necessário fazer um estudo para saber qual o melhor método para se ensinar
genética.
Neste sentido, o presente trabalho objetiva fazer uma verificação do melhor método no
ensino de genética, sendo realizado na cidade de Abaetetuba–PA na Escola Estadual Leonardo
Negrão, localizada no bairro de Francilândia, onde se desenvolveu com alunos da única turma do
turno matutino.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta é uma pesquisa qualitativa e quantitativa, na qual buscou-se dar enfoque a respeito da
importância e influência dos jogos em sala de aula como um recurso de aprendizagem.
A pesquisa envolveu sessenta alunos pertencentes a duas turmas diferentes, 2º ano A e B, da
Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Leonardo Negrão de Sousa em AbaetetubaPará, Brasil. A escola em questão trabalha de forma bimestral contemplando três períodos de
atividade, matutino, vespertino e noturno, contendo em média 30 à 45 alunos por sala de aula.
Esta foi escolhida por ser uma escola localizada em um bairro periférico do município. A grade
curricular da escola disponibiliza quatro horas aulas de biologia, onde cada uma equivale a
quarenta e cinco minutos.
Para a coleta dos dados realizou-se a pesquisa-ação, pois é um tipo de pesquisa participante
engajada, em oposição à pesquisa tradicional, que é considerada como “independente”, “nãoreativa” e “objetiva”, como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação
ou prática (Cohen & Manion, 1994) isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como
parte da prática (Engel, 2000). Empregou-se também a aplicação de questionários para os alunos,
os quais foram submetidos a uma análise qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa, pois se
teve uma preocupação com a compreensão dos alunos em questão (PORTELA, 2004).
As duas turmas envolvidas na pesquisa recebem aulas de biologia lecionadas pelo mesmo
professor. O assunto trabalhado com as turmas foi “Dogma Central da Biologia”. Nas turmas “A e
B” foram ministradas aulas tradicionais com duração de 90 minutos auxiliadas de quadro branco,
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caneta de quadro, e data show, seguidas de aplicação de questionários, sendo que na turma “B”
a aula foi complementada com atividade lúdica na qual se utilizou o jogo que seguia o modelo de
um dominó, que se caracterizava por perguntas e respostas denominado “biodominó”.
Posteriormente, dividimos a turma em grupos de três pessoas, e distribuímos o biodominó entre
os grupos, e orientamos os mesmos a jogarem o “biodominó” que era composto de 12 peças,
contendo em cada peça um lado com uma pergunta, e o outro uma resposta. Foi indicado que
participassem do jogo três pessoas no máximo, para que assim cada uma pudesse ficar com
quatro peças de dominó no inicio da partida. As peças foram "embaralhadas" na mesa, e cada
jogador pegou 4 peças. O aluno que iniciou a partida coloca esta peça no centro da mesa, a partir
daí, joga-se no sentido horário. O objetivo é tentar encaixar perguntas e respostas
correspondentes. Quando um jogador consegue encaixar uma peça, a vez é passada para o
próximo. Caso o jogador não tenha nenhuma peça que encaixe em qualquer lado, ele deve
passar a vez. A partida termina quando algum jogador consegue ficar sem peças na mão, tendo
encaixado todas elas. No decorrer da prática, apareceram dúvidas sobre o assunto, o que lhe
instigavam a perguntar.
Os dados foram categorizados em uma tabela correspondente ao dia de aula contendo os dados
do questionário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para análise dos dados levou-se em consideração a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e
quantitativa por estas permitirem recolher mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente (Fonseca, 2002).
Foi perceptível a afirmação dos envolvidos na pesquisa, pois durante a aplicação do jogo a aula
tornou-se mais dinâmica, por permitir uma maior interação do aluno com o educador, além de
causar um grande prazer no processo de ensino aprendizagem, tanto para os ministrantes da
aula, quanto para os alunos.
O desempenho dos alunos após a realização da aula com atividade lúdica mostrou um aumento
significativo na assimilação do conhecimento, diferente dos alunos que não realizaram atividade
lúdica, demonstrado na Tabela 1. Confirmando esse ponto Kishimoto (1994), diz que o lúdico é
um instrumento de desenvolvimento da linguagem e o imaginário, como um meio de expressão
de qualidades espontâneas e naturais, fazendo com que o aluno aprenda valores importantes de
socialização e a internalização de conceitos de maneira significativa.
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Tabela 1 – Corresponde ao número de acertos referentes ao questionário aplicado após as
atividades em ambas as turmas.
Pergunta

Número de acertos
2° ano A

Número de acertos
2° ano B

O que você entende por
dogma central da
biologia?

18

24

Elabore um esquema que
representa o dogma
central da biologia?

14

26

Segundo o cientista
Francis Crick defina o
código central.

11

22

Em relação ao dogma
central o que você
entende por tradução,
replicação e transcrição?

13

25

Fonte – Dados da pesquisa.

Jogos e simuladores entre outros, podem ser uma maneira de despertar este interesse intrínseco
no ser humano e por consequência, motivá-lo para que busque soluções e alternativas que
resolvam e expliquem as atividades lúdicas propostas (SOARES, 2004).
É o grande o interesse dos alunos, e isso é demonstrado no discurso destes quando
questionados se acham importante à inserção de jogos no processo ensino e aprendizagem,
sendo praticamente unânime a opinião favorável, exceto dois aluno que teve opinião contrária.
Uma vez que jogos são utilizados como atrativo para determinado conteúdo, deve-se conhecer
muito bem as possibilidades de aplicação deste e a preferência do público alvo, para que o
"legal" não se torne "chato".
Revelou-se então que os alunos que tiveram o conteúdo seguido de atividade lúdica tiveram uma
maior percentagem de acertos (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Percentagem de acertos dos alunos
.

Fonte – Dados da pesquisa.

Os dados da pesquisa entram em concordância com Ramos (2007) que afirma que é
muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isso é válido para todas as idades,
desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si possui componentes do cotidiano, e o
envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo; a
confecção dos próprios jogos é, ainda, muito mais emocionante do que apenas jogar.
Acreditamos assim como Campos e colaboradores (2002) que os aspectos lúdico e cognitivo
presentes no jogo são importantes estratégias para o ensino e a aprendizagem de conceitos
abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a
interação entre os alunos e com o professor.
CONCLUSÃO
A pesquisa possibilitou compreender que o professor tem a responsabilidade de possibilitar ao
aluno o desenvolvimento crítico e reflexivo e, ainda, instigar sua capacidade de aprendizagem
por meio de ações que permitam sua transformação pessoal, política e social.
O objetivo proposto nesta pesquisa foi atingido uma vez que pudemos perceber no aluno, sua
capacidade de assimilar melhor os conteúdos por meio da nova didática inserida no contexto da
sala de aula, de uma forma mais descontraída e prazerosa, fixando melhor o aprendizado.
Constatamos que a didática quando bem elaborada, estruturada e planejada é bem aceita pelos
educandos e os dados apontaram essa aceitação através do gráfico e tabela apresentados, e se
tornou um instrumento facilitador da aprendizagem do assunto dogma central da biologia: DNA,
RNA E PROTEINA.
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Assim, percebe-se que não cabe mais a figura do professor como mero transmissor de
conhecimento, dando espaço a novas ações pedagógicas, maior interação entre do professor e
do aluno, tornando a relação ensino - aprendizagem um processo com propostas bem mais
significativas.
Em face, todas essas mudanças foram incisivas para elucidar que os novos recursos didáticos,
neste caso os jogos, quando usados adequadamente tornam a aprendizagem menos técnica e
contribui consideravelmente para o desenvolvimento cognitivo.
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RESUMO
No ensino de Biologia, a dinamização dos conteúdos é
indispensável
para
o
desenvolvimento
e
transformação de valores educacionais e pessoais.
Tendo em vista a importância da Evolução Biológica
no ensino de Biologia, buscou-se avaliar a eficácia das
metodologias utilizadas pelos professores de Biologia
no terceiro ano do Ensino Médio, em uma escola
estadual no município de Paraibano-MA, no que se
refere ao ensino de Evolução Biológica. A coleta de
dados foi realizada através da aplicação de
questionários para professores e alunos do 3° ano do

Ensino Médio, totalizando 50 alunos e 03 professores.
Verificou-se que os alunos apresentam dificuldades
em conceituar alguns dos termos centrais da Biologia
Evolutiva como, por exemplo, especiação, e a maioria
deles (46%) apontam a metodologia utilizada pelo
professor como sendo exaustiva. Os professores
devem estar sempre atentos às mudanças no meio
científico e social no qual estão inseridos, pois a
metodologia empregada por eles poderá fazer a
diferença na hora da aula e, consequentemente na
aprendizagem dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Biologia, Evolução biológica, Metodologia de ensino, Ensino médio

THE TEACHING OF BIOLOGICAL EVOLUTION AT THE TEACHING CENTER EPITÁCIO PESSOA,
PARAIBANO-MA: AN EVALUATION ON TEACHING METHODOLOGIES
ABSTRACT
In the teaching of Biology, it is critical to work the
contents in a dynamic way for the development and
transformation of educational and personal values. In
respect to the importance of the Biological Evolution in
the teaching of Biology, we sought to evaluate the
effectiveness of the methodologies used by the teachers
of Biology in the third year of High School, in a public
school at the municipal district of Paraibano-MA, related
to the teaching of Biological Evolution. The collection of
data was accomplished through the application of
questionnaires for teachers and students of the 3° year
of the High School, totaling 50 students and 03 teachers.

It was verified that the students present difficulties in
considering some of the central terms of the
Evolutionary Biology as, for instance, speciation, and
most of them (46%) they point the methodology used by
the teacher as being exhausting. The teachers should
always be attentive to the changes in the scientific and
social way in which they are inserted, because the
methodology used by them can do the difference in the
hour of the class and, consequently in the students'
learning.

KEY-WORDS: Teaching of Biology, Biological Evolution, Teaching methodology, High School

O ENSINO DE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA NO CENTRO DE ENSINO EPITÁCIO PESSOA, PARAIBANOMA: UMA AVALIAÇÃO SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO

INTRODUÇÃO
No ensino de Biologia, a dinamização dos conteúdos é indispensável para o
desenvolvimento e transformação de valores educacionais e pessoais. Entretanto, a maneira
tradicional de ensino poderá tornar a aprendizagem defasada e acabar não estimulando a
participação dos alunos durante discussões envolvendo os temas trabalhados.
A aprendizagem dos alunos pode estar diretamente relacionada com o método de ensino
utilizado pelo professor, dependendo da metodologia utilizada o aluno poderá apresentar
dificuldades para assimilar alguns conceitos. Caberá ao professor dar significação ao que está
sendo exposto ao aluno para facilitar seu entendimento.
O professor tem como papel estabelecer a conexão entre o conhecimento prévio dos
alunos com as informações trabalhadas em sala de aula. Se ele possuir uma boa formação e fizer
seu trabalho da melhor forma possível, poderá ser amenizada toda e qualquer dificuldade
existente, mas para isso precisa do apoio de todos que fazem parte da instituição na qual
trabalha.
O ensino de Evolução Biológica deverá ser conduzido de forma a contemplar o
conhecimento prévio dos alunos, pois isso poderá tornar a aprendizagem mais significativa.
Através de observações cotidianas é possível compreender boa parte do conteúdo biológico,
fazendo-se necessária a contextualização do que é repassado pelo professor em sala de aula. A
abordagem dos conteúdos de Evolução deverá ser clara e objetiva, principalmente quando se
tratar de conceitos considerados “chave” para sua compreensão.
Com o processo de globalização e disseminação de informações por todo o mundo, tornase essencial a contextualização social dos conhecimentos adquiridos, para que haja uma melhor
compreensão das informações obtidas e um melhor entendimento a respeito dos fenômenos da
natureza. Isto é importante para a inclusão do cidadão no mercado de trabalho, pois o tornará
crítico nas mais diversas situações, estando preparado para posicionar-se acerca de importantes
decisões (NASCIMENTO; ALVETTI, 2006).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, expressou uma
preocupação urgente na reorganização da Educação Básica, cujo objetivo era se adequar aos
desafios conferidos pelos processos globais e pelas mudanças culturais e da sociedade geradas
pela globalização. Porém, o ensino de Biologia é, ainda hoje, organizado com a finalidade de
apenas estudar conceitos, linguagens e métodos de ensino, fazendo com que a aprendizagem
seja pouco eficiente para a interpretação e interferência na realidade (BORGES; LIMA, 2007).
Os temas das aulas de biologia devem ser explanados de forma transdisciplinar com base
em explicações ecológicas e evolutivas, como estabelecido nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) para o Ensino Médio (BRASIL, 1999). Um dos objetivos do sistema educacional é
oferecer aos futuros cidadãos a capacidade de aprender, para que se tornem mais autônomos,
determinados e flexíveis (POZO, 2003).

Ao longo do avanço nas áreas biológicas, o termo evolução passou por várias designações.
Durante esse processo, a definição de evolução esteve diretamente ligada ao termo progresso.
Herbert Spencer (1820-1903) foi o responsável pela grande repercussão do termo evolução
vinculado a aspectos biológicos. Ele associou o termo evolução a diferentes campos do
conhecimento e o definiu como uma mudança, onde a matéria se encontra em uma forma
heterogênea definida, existindo sempre uma diferenciação progressiva (MEGLHIORATTI;
BORTOLOZZI; CALDEIRA, 2005).
A partir do momento em que a evolução ganhou reconhecimento nas Ciências Biológicas,
vários pesquisadores destacaram sua importância no currículo escolar, sempre apontando a
didática e a capacitação do professor como sendo primordial para a formação do aluno,
possibilitando-lhe posicionar-se de forma mais consciente em relação ao contexto evolutivo
(COSTA; MELO; TEIXEIRA, 2011).
Estudos realizados com o livro didático têm revelado graves falhas conceituais e
equívocos metodológicos, e assim contribuído em conjunto com avaliações oficiais, para
melhorar sua qualidade (MARTINS, 2006). No ensino de Evolução Biológica, o conteúdo presente
no livro didático, como objeto de investigações, tradicionalmente concentra-se na discussão de
erros conceituais. O professor torna-se peça fundamental na avaliação, análise crítica e
julgamento dos méritos do livro didático que utiliza ou pretende utilizar, bem como fazer as
devidas correções e/ou adaptações se forem necessárias (PIMENTEL, 2006).
O posicionamento do professor na escola, obviamente, não poderá resolver os problemas
sociais, mas poderá contribuir para a construção de uma sociedade mais decente e justa. Para
isso é preciso atuar com uma clareza maior a respeito dos interesses que estão sendo favorecidos
através de suas ações no dia a dia. Isso pode até não ser suficiente para mudar a realidade atual,
mas pelo menos mostra que não estão alheios ao que está acontecendo (ZEICHNER, 2008).
A formação docente deverá tornar o profissional da educação crítico em relação a sua
prática pedagógica, especialmente, aqueles que atuam no Ensino Médio, pois eles não estarão
apenas preparando os alunos para o ingresso na universidade, mas também para uma formação
mais ampla que os garanta a chance de prosseguir com seus anseios pessoais e profissionais
(RICARDO; ZYLBERSZTAJN, 2002). A prática docente reflexiva deve ser exercida pelos professores
de forma ativa na apresentação de propostas nas reformas escolares, assumindo um papel de
liderança (ZEICHNER, 2008).
Tendo em vista a importância da Evolução Biológica no ensino de Biologia, buscou-se
avaliar a eficácia das metodologias utilizadas pelos professores de Biologia no terceiro do Ensino
Médio, em uma escola estadual no município de Paraibano-MA, no que se refere ao ensino de
Evolução Biológica.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na escola estadual Centro de Ensino Epitácio Pessoa, localizada na
zona urbana no município de Paraibano-MA, na qual se trabalha apenas com o ensino médio nos
três turnos. Foram aplicados questionários a cinquenta (50) alunos do 3° ano do Ensino Médio
distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite, assim como também foram aplicados questionários

com os três (03) professores de Biologia atuantes na escola. A relação faixa etária/sexo está
representada na figura 1.

Figura 1 – Faixa etária da amostra dos alunos utilizada na pesquisa.
A análise qualitativa do entendimento dos conceitos sobre Evolução Biológica teve como
base a sustentação teórica específica de cada área. Os dados obtidos foram tabulados utilizando
o Microsoft Excel 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando questionados sobre o conceito de Evolução Biológica, observou-se que cerca de 50% dos
alunos o definiu corretamente, embora fosse esperado um percentual bem maior de respostas
corretas, por já terem visto o assunto durante o segundo ano do Ensino Médio e revisado no
terceiro ano (Figura 2).

Figura 2 – Conceito de Evolução biológica dado pelos alunos.
É válido considerar que as principais áreas de interesse no estudo da Biologia moderna se
voltam para a compreensão da forma que a vida se organiza, como os organismos estabelecem
interações, como se reproduzem e evoluem e como se modificam, levando em consideração não
apenas os fatores naturais, mas também os fatores condicionados pelo homem (NASCIMENTO;
ALVETTI, 2006).
Investigações na área de Evolução Biológica questionam as causas mais remotas dos
fenômenos biológicos. Nessa área, é estudada a relação dos organismos em sistemas de
organização mais inclusivos, como sua origem e populações (EL-HANI; ROQUE; ROCHA, 2011).
Os alunos apontaram o livro didático como uma das ficuldades porque, segundo eles, o
conteúdo do livro é muito complexo e a leitura acaba se tornando exaustiva. Vários outros
fatores podem contribuir para o desestímulo dos alunos nas aulas de Biologia, alguns dos quais
foram elencados pelos alunos (Figura 3).

Figura 3 – Fatores apontados pelos alunos como principais dificuldades.
Quando questionados sobre a metodologia utilizada pelo professor, quarenta e seis por
cento (46%) dos alunos afirmaram não ser suficiente para a compreensão do conteúdo e que
muitas vezes acabam desviando a atenção para atividades paralelas durante as aulas, pois de
acordo com eles: “a aula é chata e desinteressante”. Isso foi confirmado pelos professores que
em sua maioria (66,6%) disseram que os alunos não demonstram interesse nas aulas, e
apontaram essa desmotivação como sendo um dos agravantes para o baixo rendimento nas
avaliações.
Uma das dificuldades encontradas no ensino de Biologia, além da grande quantidade de
conteúdo, é a maneira fragmentada como este é trabalhado nos livros didáticos. A divisão da
Biologia em subdisciplinas, como Ecologia, Botânica e Evolução, sem que sejam abordadas de
forma interdisciplinar acabam impedindo que eles entendam o mundo vivo de forma unificada,
isso os leva a ver a disciplina apenas como um exercício de memorização (CARVALHO; NUNESNETO; EL-HANI, 2011). É importante buscar vincular a ciência com a realidade vivenciada pelos

alunos, para facilitar a fixação das informações que são repassadas durante as aulas (MELO;
CARMO, 2009).
A qualidade do livro didático deve ser prioridade na hora da escolha, pois ele é, na maioria
das vezes, o único material usado durante as aulas, como ilustra a figura 4.

Figura 4 – Utilização do livro didático como única metodologia de ensino.
O livro didático é crucial no planejamento das aulas, e para assegurar sua qualidade o
Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) tem contribuído de modo significativo
para a melhoria do Ensino Médio brasileiro. Através deste programa os estudantes de escolas
públicas brasileiras têm sido beneficiados com materiais didáticos que provavelmente não teriam
condições de adquirir, devido as suas condições socioeconômicas e o alto custo dos livros
didáticos em nosso país (EL-HANI; ROQUE; ROCHA, 2011).
Através do fácil acesso aos meios de comunicação, qualquer pessoa pode encontrar uma
gama de informações científicas nesses meios. Muitos dos fenômenos conhecidos encontram-se
presentes em fatos do dia a dia dessas pessoas, com isso, pode-se dizer que a alfabetização
científica tem uma importante função no processo de ensino aprendizagem (PEDROSO, 2009).
Além do livro didático, os alunos apontaram a internet e televisão como sendo as
principais fontes consultadas para a obtenção de informações complementares sobre conteúdos
trabalhados em sala de aula (Figura 5).

Figura 5 – Representação do meio de conhecimento dos conceitos.
A maioria dos professores (66,6%) afirma indicar material complementar para seus alunos,
o restante (33,4%) diz que não indica outra fonte de apoio além do livro.
O pouco conhecimento dos alunos pode ser observado através da definição dada, por eles, a
alguns dos termos mencionados na figura 5. De forma incorreta, um dos alunos conceituou
especiação como sendo a “diminuição das espécies por conta da predação humana”. De acordo
com o livro adotado na escola, especiação é definida como o surgimento de novas espécies
(LOPES; ROSSO, 2010).
Dos termos que foram conceituados pelos alunos os que mais apresentaram respostas
corretas foram: espécie, teoria de Lamarck e teoria de Darwin, como por exemplo: “espécie é um
conjunto de indivíduos que cruzam entre si e geram descendentes férteis”, “a teoria de Lamarck
diz que se um ser deixar de usar um órgão ele deixará de existir e que as características são
hereditárias”, e “a teoria de Darwin é caracterizada pela seleção natural dos indivíduos onde os
mais adaptados sobrevivem”. Como se pode observar na figura 6.

Figura 6 – Termos conceituados corretamente pelos alunos.
Vale destacar que nenhuma teoria pode ser entendida de forma isolada, pois sua
compreensão depende do estudo da sua funcionalidade, incluindo a resolução de problemas, e

isso se aplica tanto para estudantes quanto para professores e cientistas, nesse caso a
interdisciplinaridade deve ser posta em foco (SANTOS; CALOR, 2007).
Apesar das dificuldades apontadas pelos alunos e professores, a escola possui uma boa
estrutura física e recursos que podem contribuir de forma significativa na aprendizagem, como,
por exemplo, laboratório de informática com acesso à internet, que é o mais utilizado pelos
alunos.
Os professores que afirmam indicar leitura complementar para os alunos acreditam que o
livro didático não é suficiente para a aprendizagem, e a fonte de pesquisa mais indicada é a
internet, por ser o meio mais acessível pelos alunos, tanto em casa quanto na escola. Muitos
professores de ciências tratam a interdisciplinaridade como simplesmente sendo a ligação entre
as disciplinas escolares, isso pode ser explicado pela defasagem entre sua formação e o que é
exigido durante sua atuação em sala de aula (FOUREZ, 2003).
CONCLUSÃO
Os alunos apontaram vários fatores que dificultam a compreensão dos conteúdos de
Evolução Biológica, entre eles tiveram destaque a metodologia utilizada pelo professor e o livro
didático adotado na escola. Alguns alunos apresentaram dificuldade em conceituar alguns
termos, embora a maioria tenha conseguido conceituar corretamente, ainda que de forma
superficial.
A dificuldade encontrada em compreender o conteúdo do livro didático, pode ter sido
causada pela metodologia utilizada pelo professor, pois a forma como os conteúdos são
trabalhados poderá refletir na aprendizagem dos alunos. A metodologia empregada pelo
professor poderá fazer a diferença na hora da aula, por isso é necessário que ele esteja sempre
atento às novas informações e a melhor maneira de trabalhá-las com os alunos.
Assim como as informações estão em constantes modificações, principalmente no meio
científico no qual a Biologia está inserida, as metodologias devem seguir esse mesmo ritmo
evolutivo, saindo do tradicionalismo enjoativo e desinteressante para uma forma de ensino mais
inovadora e que contribua para melhorias no ensino.
Diante disso, percebe-se que o professor é a principal ligação entre o conhecimento que o
aluno possui e o que ele deverá possuir, sendo assim, ele deve agir de forma mediadora
buscando sempre fazer de seus alunos, cidadãos capazes de se posicionarem de forma
consciente e crítica, não só no tocante à Evolução Biológica, mas sobre assuntos de forma geral.
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RESUMO
O presente trabalho procura apresentar uma análise
feita pelos participantes do PIBID do curso de
Licenciatura em Biologia sobre a Educação Ambiental
em uma escola pública em São Luís - MA. Teve como
objetivo identificar o nível de conscientização dos
alunos do terceiro ano do ensino médio do turno
matutino sobre Educação Ambiental. Para a sua
realização foi feita em pesquisa descritiva, pesquisa
bibliográfica e foram aplicados questionários em sala
de aula, o estudo foi feito com 201 alunos. As
informações foram dadas aos alunos através de
palestras e oficinas, nas quais os alunos aprendem na

prática uma maneira fácil de agir em prol do meio
ambiente. O principal resultado desta pesquisa foi a
consciência que os alunos passaram a ter a respeito da
preservação ambiental, pois passaram a se incomodar
com os problemas ambientais de sua cidade e
principalmente de sua escola. Os resultados
observados pelos alunos do PIBID tiveram bastante
significado sobre a importância que há na introdução
de metodologias diferenciadas utilizadas como
ferramentas didáticas que são estimuladoras do
aprendizado dos educandos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Ambiente, PIBID, Práticas, Diagnóstico.

ENVIRONMENTAL EDUCATION INITIATIVES: TALES OF AN EXPERIENCE OF STUDENTS PIBID
COURSE DEGREE IN BIOLOGY IFMA, CAMPI MONTE CASTELO.
ABSTRAT
This paper aims to present an analysis by the
participants PIBID Degree in Biology for Environmental
Education in a public school in São Luís - MA. Aimed to
identify the level of awareness of the students of the
third year of high school the morning shift on
Environmental Education. For its realization was made
in descriptive research, literature and questionnaires
were administered in the classroo, the study was
conducted with 201 students. The information was
given to students through lectures and workshops in

which students learn in practice an easy way to act on
behalf of the environment. The main outcome of this
research was the awareness that students have gained
about environmental preservation, since they began
to bother with the environmental problems of their
city and especially for your school. The results
observed by students PIBID had enough meaning that
there is about the importance of introducing
differentiated methodologies used as teaching tools
that are stimulating the learners' learning.
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INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental é um processo que consiste em propiciar às pessoas uma
compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e desenvolver atitudes que lhes
permitam adotar uma posição consciente e participativa, a respeito das questões relacionadas
com a conservação e adequada utilização dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de
vida de toda humanidade.
Assim, a Educação Ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a
transformação social, capaz de transformar valores e atitudes, construindo novos hábitos e
conhecimentos, defendendo uma nova ética, que sensibiliza e conscientiza na formação da
relação integrada do ser humano, da sociedade e da natureza, aspirando ao equilíbrio local e
global, como forma de melhorar a qualidade de todos os níveis de vida (CARVALHO, 2006).
A escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e informações, como uma das
possibilidades para criar condições e alternativas que estimulem os alunos a terem concepções e
posturas cidadãs, cientes de suas responsabilidades e, principalmente, perceberem-se como
integrantes do meio ambiente. A educação formal continua sendo um espaço importante para o
desenvolvimento de valores e atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social
(LIMA, 2004).
Dias (1993) afirma que a Educação Ambiental muitas vezes se traduzia por meras aulas de
Ciências e Biologia no seu conteúdo naturalista, reforçando o que se presumia no seio dos
educadores ambientais. Educação Ambiental tem sido muito abordada em paralelo à sua prática
pelos próprios educadores ambientais.
Hoje a questão ambiental se tornou um assunto de alerta para todos, pois, preservar o
meio ambiente de uma forma geral é uma atitude inteligente e consciente para todos, por isso a
importância do projeto na escola, onde estão sendo formados cidadãos responsáveis pelo
presente e futuro do nosso planeta.
Com as inúmeras modificações que estão ocorrendo no meio ambiente, em grande maioria
das vezes, pela ação do homem, a questão ambiental se tornou um assunto muito importante na
sociedade, pois, foi observada a importância da preservação do meio ambiente para o futuro de
toda a humanidade.
A escola é o lugar mais propício para desenvolver projetos relacionados a Educação
Ambiental, pois, ela abrange todo o crescimento do ser humano, toda a etapa inicial da vida, e,
portanto, deve implantar e estimular a sensibilização ambiental desde cedo, para que no ensino
médio, junto ao amadurecimento, o aluno já tenha consciência e responsabilidade ambiental.
Sendo assim, a Educação Ambiental ganhou notoriedade com a promulgação da Lei 9.795,
de 27 de abril de 1999, que instituiu uma Política Nacional de Educação Ambiental e, por meio
dela, foi estabelecida a obrigatoriedade da EA em todos os níveis do ensino formal da educação
brasileira. A lei 9.765/99 precisa ser mencionada como um marco importante da história da EA no

Brasil, porque ela resultou de um longo processo de interlocução entre ambientalistas,
educadores e governos (BRASIL, 1999).
O presente artigo pretende mostrar uma análise dos resultados alcançados pelos bolsistas
da Capes PIBID na escola de ensino médio Centro de Ensino Governador Edison Lobão – CEGEL
visando os alunos do terceiro ano do turno matutino.
O programa PIBID, da CAPES, tem como objetivo promover a inserção dos estudantes de
licenciatura no contexto das escolas públicas. No CEGEL estão inseridos 10 (dez) bolsistas e 4
(quatro) voluntários do curso de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação
Ciências e Tecnologia do Maranhão, Campus Monte Castelo, com a supervisão da professora de
Biologia da escola CEGEL, também sob a orientação de uma coordenadora, professora do IFMA,
além de professores colaboradores do IFMA.
O primeiro passo para a realização do projeto foi a escolha de atividades que pudessem
chamar a atenção dos alunos a respeito da consciência e preservação do meio ambiente.
Nos primeiros seis meses de projeto, tivemos o contato inicial com a escola e os alunos do
terceiro ano do turno matutino, onde pudemos nos adaptar à realidade da escola. Além disso,
nesse primeiro momento do projeto, fizemos palestras e atividades interativas com os alunos e
planejamento das atividades sequenciais. Nos últimos meses do projeto demos prioridade para a
realização de atividades práticas, visando uma maior interação dos mesmos. Realizamos palestras
sobre a importância de haver um reaproveitamento de materiais e posteriormente realizamos as
atividades práticas.
O resultado foi a compensação de quase um ano de atividades realizadas, através de uma
feira, onde os alunos mostraram, através de objetos confeccionados por eles, o conhecimento
adquirido durante o projeto, demonstrando que tanto as palestras quanto as atividades práticas
foram importantes.
MATERIAIS E METODOS
Neste estudo fizemos uso da pesquisa bibliográfica e descritiva, os dados vieram de
pesquisa de campo. Estas coletas foram obtidas através de palestras e oficinas relacionadas às
questões ambientais e um questionário de 8 (oito) questões elaborado pelo grupo e pelos
orientadores do projeto PIBID do curso de Licenciatura em Biologia com a finalidade de medir o
“Nível de Conscientização dos Alunos de Ensino Médio sobre a Educação Ambiental”.
A pesquisa foi aplicada no 3º (terceiro) ano do ensino médio do turno matutino na escola
pública Centro de Ensino Governador Edison Lobão, que fica situado na Rua Osvaldo Cruz s/n,
centro em São Luís – MA, onde abordamos 201 alunos, com o objetivo de avaliar qual o nível de
conscientização desses em relação à EA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A preservação do meio ambiente está presente em todos os ambientes, inclusive os
ambientes escolares, e neste projeto não foi diferente, “A Educação Ambiental na Escola” é um
projeto que buscou o apoio total dos alunos do terceiro ano do ensino médio da escola CEGEL, o

que possibilitou um avanço dentro das práticas do projeto, palestras, oficinas e debates em sala
de aula e a feira de objetos reciclados (exposição), que trouxe amplos resultados.
Os envolvidos no projeto, alunos bolsistas, coordenadora e supervisora tiveram atuação
direta na integração dos alunos ao projeto proposto. O projeto e as ações de intervenção do PIBID
na escola promoveram aprendizado aos licenciados e também aos alunos da escola CEGEL, pois
passaram por experiências de diferentes de aprendizagem e adquiriram novos conhecimentos,
que foram ganhos para alunos bolsistas e voluntários do PIBID.
Durante a execução do planejamento didático pedagógico na escola participante do PIBID
do curso de Licenciatura em Biologia do IFMA, os graduandos de Biologia perceberam mudanças
no comportamento dos alunos, que se mostraram bastante interessados no tema proposto. Estas
mudanças foram vistas num primeiro momento durante a apresentação das palestras feitas com
as turmas participantes, como mostram as Figuras 1 e 2, pois houve uma sensibilização por parte
dos educandos demonstrando interesse através das participações nas palestras, onde eles
puderam expressar seus questionamentos, curiosidades e opiniões na discussão do assunto.

FIGURA 1 – Palestra sobre Educação Ambiental.

FIGURA 2 – Alunos participantes do Projeto.

Em um segundo momento, fizemos oficinas, onde utilizamos materiais que poderiam estar
poluindo o meio ambiente, com o objetivo de conscientizar os alunos de que muitos desses
materiais podem ser reutilizados como, por exemplo, os plásticos (pet, depósitos de sorvetes),
metal (latas, tampas de garrafas), papel (jornais, revistas) e alimentos (cascas), (figura 3).

FIGURA 3 – Oficina de reaproveitamento de materiais.

O momento da exposição (Figura 4) foi de grande importância para os Graduandos de
Biologia e participantes do PIBID, pois pudemos observar a dedicação e aprendizado dos alunos
sobre os assuntos abordados. Percebemos que os alunos foram bastante criativos, pois fizeram
objetos de materiais que foram reutilizados, que poderiam estar poluindo o meio ambiente.

FIGURA 4 – Exposição de reutilização de materiais.
Percebeu-se através do questionário que foi respondido por 201 alunos, que diante das
atividades aplicadas na escola CEGEL do PIBID do curso de Licenciatura em Biologia, cujo objetivo
era a percepção sobre a Educação Ambiental na escola, no decorrer dos meses de setembro de
2012 a agosto de 2013, verificou-se que os alunos entenderam os objetivos do projeto
desenvolvido, onde foram abordados assuntos relacionados às questões ambientais,
conscientizando os alunos sobre a preservação do meio ambiente. Em relação aos problemas
ambientais, os alunos demonstraram estar incomodados, pois estão muitos preocupados com a
saúde da população e dos animais, como também com o futuro do meio ambiente.
Os alunos demonstraram ter conhecimento dos problemas ambientais de sua cidade,
como por exemplo: a poluição dos mares e rios, com derramamento descontrolado de esgotos;
grande quantidade de lixos nas ruas; desmatamento; como também demostraram preocupação
com a estrutura de sua escola, pois segundo os alunos estava precisando passar por reformas.
Diante disso, percebemos que os alunos entenderam a diferença entre o meio ambiente natural e
o meio ambiente construído.
A pesquisa buscou também saber quais os meios pelos quais os alunos procuravam obter
informações sobre os assuntos relacionados ao meio ambiente, a maioria, 37%, buscam
informações na TV, seguido por 20% em jornais, revistas e livros, o que é muito importante, e em
terceiro lugar a internet com 17%, o que impressionou muito, pois diante de tanta tecnologia, os
alunos ainda têm mais acesso a informação por meios da leitura de periódicos em papel. Em
penúltimo ficaram os assuntos abordados na disciplina na escola com 15%, percebemos que o
assunto ainda é pouco enfocado em sala de aula. Em último lugar as palestras com 11%,
observamos que os alunos do terceiro ano da escola CEGEL não estão acostumados a participar de
palestras educativas de conscientização ambiental, porém se mostraram muito interessados no
assunto “Educação Ambiental na Escola”, pois foram oferecidos ciclos de palestras na escola pelo
projeto do PIBID Biologia.
Buscamos saber dos alunos se estavam gostando das atividades desenvolvidas pelo
projeto de Educação Ambiental em sua escola, e a maioria dos alunos demostraram grande
interesse pelo projeto com 97%, relatando que estava sendo muito importante, pois além de
aprenderem com a parte teórica sobre os assuntos relacionados às questões ambientais com o
ciclo de palestras, aprenderam muito com as oficinas de reutilização de materiais, que foram

observados na feira de objetos reciclados, onde os próprios alunos confeccionaram vários objetos
que foram reutilizados pelos mesmos.
Os alunos deram sugestões para futuras atividades a serem desenvolvidas pelo projeto do
PIBID de Educação Ambiental na Escola, onde sugeriram palestras em visitas a áreas de
preservação ambiental; campanhas de conscientização de preservação do meio ambiente;
dinâmicas em salas de aula, abordado o assunto; peças teatrais e expansão do projeto para toda a
escola. As sugestões foram de grande importância para a continuação do projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo ao abordar um tema de grande importância como a “Educação
Ambiental”, que foi o principal enfoque do projeto PIBID, trabalhado na escola CEGEL, trouxe
discussões importantes que geraram reflexões diversas entre todos os participantes do PIBID,
como também dos alunos da escola. Muito se discute, nos dias atuais, acerca dos assuntos
relacionados ao meio ambiente, temas que são muito divulgados, mas nem sempre aplicados
efetivamente na sociedade.
Com base nos dados obtidos no projeto é possível afirmar que o projeto PIBID trouxe com
essa temática, um despertar sobre as questões ambientais tanto da escola, dos bairros, como
também da cidade São Luís, como por exemplo, a situação do lixo urbano depositado de qualquer
maneira, desmatamento, queimadas, poluição dos rios e mares, todos considerados problemas
ambientais sérios conforme pesquisa feita com os alunos do ensino médio da escola, que
consideram que estes problemas vêm sendo causados pela ação do homem.
Assim, percebemos através deste estudo, a grande importância do projeto de iniciação à
docência com essa temática na escola, onde foram fornecidas informações através de palestras
relacionadas às questões ambientais, mostrando a importância da reutilização de materiais, foram
feitas oficinas reaproveitando materiais que não seriam mais utilizados e iriam para o lixo e por
fim uma feira para exposição de objetos confeccionados pelos alunos.
Portando, o projeto Educação Ambiental na escola CEGEL, obteve grandes resultados e
aceitação dos alunos, onde deram várias sugestões, como a expansão do projeto para toda a
escola, em todos os turnos matutino e vespertino, como também em todas as séries do ensino
médio, o que trouxe bastante entusiasmo para os participantes do PIBID do Curso de Licenciatura
em Biologia IFMA, Campus Monte Castelo.
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PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DAS IES – PI SOBRE A ÁGUA
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RESUMO
De acordo com trabalhos publicados pelas Instituições de Ensino Superior do Piauí (UFPI, IFPI e UESPI), uma
das preocupações do homem hoje, diz respeito à qualidade da água para o consumo. Por isso, ultimamente
essas instituições – as IES - vêm realizando trabalhos em cima de questionamentos relacionados ao tema como
a garantia da qualidade de vida através da água potável, estabelecendo condições para que a mesma seja saudável; classificações frequentes; características; tipos de tratamentos; e, principais formas de poluição desse
solvente. Esses trabalhos preocuparam-se com os Parâmetros de Qualidade da Água do rio Poti, em Teresina PI, equiparados aos da Barragem do Bezerro, em José de Freitas – PI, e o percentual de potabilidade da água
de bebedouros e torneiras das escolas públicas municipais de Teresina – PI. Este trabalho deu-se por meio de
revisões bibliográficas e, pode-se concluir que as causas prováveis, tanto para a contaminação do rio e da barragem analisados, quanto das torneiras e dos bebedouros, estão no déficit dos procedimentos de limpeza
realizados pelas companhias responsáveis. Lembrando que, o tratamento da água para o consumo é de fundamental importância, especialmente, quando se trata de água de superfície, porque nenhuma delas atende
aos padrões de potabilidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Consumo, tratamento, água, contaminação, IES

MAJOR CONCERNS OF HEI - PI ON THE WATER
ABSTRACT
According to studies published by the Higher Education Institutions of Piaui (UFPI , IFPI and UESPI), one of the
concerns of man today, concerns the quality of water for consumption. So lately these institutions - HEI - have
been performing work on questions related to the topic as the guarantee of quality of life through drinking
water , establishing conditions for it to be healthy; Frequently ratings; characteristics; types of treatment; and
major forms of pollution that solvent. These studies were concerned with the Water Quality Parameters of the
Poti river in Teresina - PI , similar to Barragem do Bezerro in Jose de Freitas - PI , and the percentage of
potability of drinking fountains and water taps in public schools in Teresina - PI . This work was performed by
means of literature review , and may be concluded that the likely causes for both contamination of the river
and the dam analyzed , as the taps and troughs are in deficit cleaning procedures made by the companies
responsible . Recalling that the treatment of water for consumption is of paramount importance, especially
when it comes to surface water , because none of them meets the potability standards recommended by the
World Health Organization.
KEY-WORDS: Consumption, treatment, water, contamination, HEI

INTRODUÇÃO
“A água é fundamental à vida, satisfaz completamente a estas exigências. O homem
sempre se preocupou com o problema da obtenção da água em quantidade e qualidade

suficientes ao seu consumo e desde muito cedo, embora sem grandes conhecimentos,
soube distinguir uma água limpa, sem cor e odor, de outra que não possuísse estas
propriedades atrativas.” (UFPI, Água e saúde pública, [200-]).
A água presente em nosso ambiente encontra-se em constante movimento. Ora
pura, ora impura. Água pura é uma água isenta de substâncias estranhas e de organismos
vivos. A expressão água pura é vulgarmente usada como sinônimo de água própria para usos
domésticos. Do lado oposto, depara-se com a impureza, um conceito muito relativo à água,
que depende inteiramente das características próprias das substâncias estranhas presentes
nesta, e do seu teor, face ao uso específico para o qual a água se destina.
A constante oscilação da água disponível, fez com que as Instituições de Ensino
Superior – IES – do Piauí viessem, ultimamente, a realizar trabalhos que envolvessem esta
temática. Além, de classificações, tipos de tratamentos e condições de potabilidade da água,
houve (e há) a necessidade de mensurar seus parâmetros (Nesse trabalho, parâmetros do
rio Poti em Teresina - PI) e grau de contaminação no seu consumo público (escolar,
doméstico, industrial, agrícola, pecuário e recreacional). Para isso, considerando os limites
de poluição para as águas a serem tratadas para fins de consumo público, análises físicoquímicas e biológicas foram realizadas, para que classificações pudessem ser estabelecidas
sobre o grau de contaminação da água – não contaminadas, levemente contaminadas e
contaminadas.
O rio Poti é bem significativo na capital Piauiense, já que, juntamente com o
Parnaíba, banham a mesma. Devido a isso, os parâmetros de água desse rio – pH, oxigênio
dissolvido, turbidez, etc. - foram evidenciados nesse trabalho, para se ter uma ideia de como
suas águas se encontram.
As principais formas de poluição – contaminação, assoreamento, eutrofização e
acidificação – tem levado, no século XXI, a uma poluição em massa de nossas águas. Devido
a isso, frequentemente, surgem doenças infecciosas (leptospirose, dengue, diarreias, cólera,
etc.) associadas a fatores como suporte aquoso, higiene, contato com a água e por meio de
vetores, que as espalham pelo ambiente.
Portanto, é essencial um sistema de monitoramento de água, que vai desde a coleta
das amostras até a produção da informação, para que os dados coletados, analisados e
armazenados se transformem em informações úteis para todas as decisões a serem tomadas
no futuro da bacia hidrográfica. Lembrando que, os resultados devem obedecer aos
intervalos de aproximação dos valores (turbidez, cor, odor e sabor).
Ao deparar-se com esse descaso – contaminação e poluição das águas –, é
imprescindível que se pergunte: O que as Instituições de Ensino Superior (só as instituições
públicas foram consideradas nesse trabalho) do Piauí têm feito sobre a problemática da
água? Sobre quais pontos de vista essas IES têm trabalhado a qualidade da água para o
consumo?
Com o objetivo de evidenciar as principais preocupações que têm tido as IES – PI
(UFPI, IFPI e UESPI) sobre a água, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, a partir de
trabalhos e artigos publicados na integra, com base no tema “Águas do Piauí”, com o intuito

de destacar, como já citado, as principais preocupações que demonstram essas instituições,
em pleno século XXI, no que se refere ao solvente universal – a água.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho deu-se por meio de revisões bibliográficas de trabalhos
publicados pelas IES (UFPI, IFPI e UESPI), disponíveis na integra para consultas na internet.
Foram usados os descritores Águas do Piauí.PDF + UFPI; Águas do Piauí.PDF + IFPI; Águas do
Piauí.PDF + UESPI. Analisou-se 10 artigos e uma dissertação de mestrado no período de
outubro e novembro de 2013. Considerou-se na análise, a identificação dos objetos de
estudo pesquisados e suas características. O material foi examinado nos seus aspectos
Científico-tecnológicos, Político-econômicos e Socioambientais, tendo em vista a concepção
de Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade (IIR) na elaboração do conhecimento (Schmitz &
Alves Filho, s.d.).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na tabela 1, foram analisadas e discutidas as informações coletadas,
buscando apontar características Científico-tecnológicas, Político-econômicas e
Socioambientais que possam estar envolvidas nesses estudos.
Tabela 1 – As IES – PI e suas preocupações sobre a temática da água

UFPI
Potabilidade da água e condições adequadas;
Classificações e caracterizações das águas e de doenças infecciosas associadas;
Principais processos poluidores à água e tipos de tratamentos adequados;
Análises físico-químicas, com limites para análises considerados e exames físicos na água, com
e nos intervalos de turbidez e cor aproximados;
•
Parâmetros da qualidade da água do rio Poti, em Teresina – PI;
•
Percentual de potabilidade das águas dos bebedouros e das torneiras das escolas públicas
nicipais de Teresina – PI.
IFPI
•
Avaliação da qualidade da água da Barragem do Bezerro (José de Freitas – PI) para
neabilidade.
UESPI
•
Semiárido Piauiense.
Obs.: Este tema não será evidenciado neste trabalho, devido já ser tratado noutro eixo.

•
•
•
•

Ao analisar os trabalhos publicados pelas Instituições de Ensino Superior,
principalmente UFPI, percebeu-se a ênfase na classificação das águas – potável, doce, dura
ou salobra, desareada, destilada, gasosa, subterrânea, de superfície, mineral, natural,
radioativa, salgada e termal –, como ponto de partida para condicionar sua potabilidade e
quais os tipos de tratamentos adequados a esse e/ou àquele tipo de água.
Ao evidenciar a água, de acordo com o tipo de consumo – doméstico, industrial,
agrícola, pecuário e recreacional –, as IES enfatizam a realização de exames e análises físico-

químicas e biológicas para aferir seu grau de contaminação. E, chamando a atenção para os
prazos razoáveis às análises (Águas não-contaminadas: 72 horas; Águas levemente
contaminadas: 48 horas; Águas contaminadas: 12 horas), que devem ser obedecidos, pois
ao ultrapassá-los, devido à rápida proliferação de micro-organismos, resultados errôneos
podem ser almejados.
Os parâmetros de água analisados no rio Poti, em Teresina – PI, evidenciados na
tabela 2, provam que esse rio está impróprio para o banho e para o consumo, pois o mesmo
apresenta coliformes termotolerantes, turbidez e sólidos totais dissolvidos em desacordo
com o ideal. Isso, caracteriza-o como especial, de acordo com as normas da resolução do
CONAMA nº 357/2005, uma vez que, a presença de coliformes fecais é um dos indicativos
de que esgotos sanitários sem tratamento estão sendo despejados no rio. Dessa forma, há
uma boa chance da proliferação de micro-organismos patogênicos que caracterizam riscos à
saúde, seja por suporte e contato com a água, maus hábitos de higiene e/ou pelas
associações a vetores mórbidos.
Tabela 2 – Parâmetros da qualidade da água do rio Poti em Teresina – PI
Parâmetros
pH
Oxigênio dissolvido (mg/L)
Coliformes termotolerantes (100 mL)
Demanda bioquímica de oxigênio (mg/L)
Turbidez (UNT)
Sólidos totais dissolvidos (mg/L)
Temperatura (ºC)
Nitrato (mg/L)
Fosfato (mg/L)

Analisados
7,6 a 7,8
6 a 6,3
197 a 1381
0,8 a 2,3
69 a 60
202 a 167
28,9 a 30,9
0,4 a 0,6
0,08 a 0,1

Ideais
6a9
Não inferior a 5
1000
Até 5
100
500
20
10
0,025

Fonte – http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/79888/1/Dissertacao-Livania.pdf

A presença dos coliformes fecais indicam grandes riscos à saúde. Riscos esses, que
podem, também, ser catalogados na Barragem do Bezerro, em José de Freitas – PI, segundo
o IFPI em seu V ENCIPRO, em 2013. Essa barragem é um importante ponto de atividades de
recreação de contato primário. Então, faz-se necessário o monitoramento da água da
barragem para verificar se ela atende aos parâmetros de balneabilidade estabelecidos pela
resolução do CONAMA nº 274/00. Os resultados a seguir (Tabela 3), mostram que a mesma,
assim como o rio Poti, está contaminada e imprópria para o desfrute.
Tabela 3 – Coliformes na Barragem do Bezerro, José de Freitas – PI
Coliformes
Fecais (100 mL)
Totais (100 mL)

500 a 600
3300 a 1900

Própria
200 e 1000
1000

Imprópria
Superior a 1000
2500

Fonte – http://encipro.ifpi.edu.br/arquivos/V%20Encipro/Artigo%20Apresentados/Biologia/23-17241-DR.pdf

A contaminação é um processo poluidor que está presente até nos domicílios,
consequência da poluição dos rios em grande parte. Porém, essa poluição é resultado de um

circuito recursivo que partiu do próprio cidadão (seja na própria casa, parques, ruas, etc.).
No entanto, este trabalho não se reterá a esse viés, porque serão mostrados no item a
seguir, os resultados da avaliação das condições higiênicas sanitárias de bebedouros e
torneiras da água de consumo de escolas públicas municipais da capital piauiense.
Como mostra a tabela 4, apesar de a percentagem de potabilidade, tanto dos
bebedouros quanto das torneiras das 52 escolas municipais analisadas, está igual ou
superior a 75%, precisam-se tomar mais precauções. Pois, o recomendável é que a água
para consumo seja pura – uma água isenta de substâncias estranhas e de organismos vivos –
, apesar de ser vulgarmente usada como sinônimo de água própria para usos domésticos.
Para que a contaminação das torneiras e bebedouros diminua, necessita-se de
procedimentos de limpeza regulares, atentando para um cuidado mais minucioso com as
torneiras. No caso destas, a sua não higienização por completo, dar-se-ão preferência à sua
remoção e suas trocas por outras novas Pois, quando mal higienizada, a torneira representa
um foco em potencial para micro-organismos.
Tabela 4 – Percentagem de potabilidade de água nos bebedouros e nas torneiras das escolas
públicas municipais de Teresina – PI
Zona
Potável
Não potável

Norte
75%
25%

Zona
Potável
Não potável

Norte
87,5%
12,5%

BEBEDOUROS

TORNEIRAS

Sul
87,5%
12,5%
Sul
75%
25%

Fonte
–
http://www.ufpi.br/20sic/Documentos/RESUMOS/Modalidade/Vida/81c8727c62e800be708dbf37c4
695dff.pdf

ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES
Percebe-se que, o presente trabalho deu-se numa abordagem interdisciplinar, já que,
procurou-se trabalhar as questões aquíferas sempre envolvendo duas ou mais áreas do
saber, como é o caso do estudo desse solvente e de suas propriedades (análise e exames
físico-químicos e biológicos).
As classificações e caracterizações das águas sejam referentes ao consumo,
naturalidade, potabilidade, fluvialidade, etc., necessitam de abordagens científicotecnológicas para determinação do grau de poluição que apresentam. Porém, é preciso
abordar esse tema, também, com um olhar socioambiental. Pois, além do plâncton ser
prejudicado, trabalhadores e pessoas que dependem dessas águas, também são atingidos,
além de se ter uma ideia dos impactos que essas poluições causam no ambiente e nas
pessoas.
No entanto, necessita-se de ações político-econômicas para apaziguamento dos
problemas que vêm ocorrendo por causa da poluição. Porém, essas questões são

“empurradas com a barriga” por parte dos órgãos competentes, e o problema só se agrava e
prejudica mais e mais os “envolvidos”. O rio Poti é um exemplo desse descaso. Ao poluí-lo,
além de prejudicar sua biota, seus parâmetros sofrem alterações e suas águas tornam-se um
risco à saúde. Além do mais, o rio fica vulnerável, acarretando em processos poluidores –
contaminação, assoreamento, eutrofização e acidificação.
Dessa forma, a água que chegará nos bebedouros e torneiras das escolas levantadas,
já estarão impróprias para o consumo, mesmo que se tenha um cuidado mais minucioso
com sua higienização. Já que, o “ator” etiológico do referido problema, encontra-se
“camuflado” nos aparatos políticos e econômicos.
No entanto, no ensino médio, dentro das ciências humanas e naturais podem-se
trabalhar os problemas ocasionados pela água. Enquanto, se realiza estudos práticos
(laboratoriais) sobre a água nas ciências naturais, as ciências humanas podem servir para
estudos geográficos sobre a mesma, importância histórica daquelas águas, conscientização
de consequências poluidoras e educação das ações frente a este processo adverso.
O mapa de conceito a seguir, demonstra uma melhor visualização dos elementos
abordados neste trabalho:
SÍNTESE DOS ELEMENTOS ESTUDADOS

CONCLUSÃO
A veracidade dos questionamentos propostos corriqueiramente pelas IES em seus
trabalhos científicos, só confirmam o que em parte, a olho nu, já é perceptível – a poluição e
contaminação das águas. Por meio dos resultados obtidos, não é no sossego do âmbito
familiar que não se sentirá as consequências dos descasos com os recursos hídricos (e
também naturais).
A água é vital e constitui elemento essencial à vida. No entanto, quando
contaminada, é considerada uma das principais causas de doenças para o homem, causando
prejuízos para a humanidade.
Portanto, como apontou os estudos deste trabalho, é imprescindível que a água
esteja tratada antes do consumo. Dessa forma, doenças podem ser evitadas e, não
descuidar da higiene corporal, alimentar, de utensílios, etc. Pois, doenças que acabam
causando transtornos, podem ser evitadas com corriqueiros gestos de limpeza.
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RESUMO
O estatuto da educação ambiental deve
constituir-se para o ambiente escolar como fundamento
para a preservação da vida no planeta. É importante
começá-la, no presente, pelas crianças e jovens, pois são
o futuro. A escola como uma organização social que
produz conhecimento e forma o ser social, deve cumprir
o papel de conscientização sobre os problemas
ambientais e materializar pressupostos para amenizá-los
e evitá-los. Diante de tal quadro, o presente texto foi
concebido para contribuir com a questão,
principalmente, por se tratar do bioma amazônico. Para

isso, elaborada uma feira de ciências com o tema: boa
utilização do lixo. Os alunos se dividiram em três turmas
onde, cada grupo ficou responsável pela produção e
apresentação de trabalhos relacionados à temática
ambiental, juntamente com subtemas. Como resultado,
a feira de ciências proporcionou aos alunos, seu
envolvimento direto e ativo no processo de
planejamento e organização, os discentes se envolveram
em atividades no decorrer da feira, mostrando bom
desempenho coletivo.

PALAVRAS-CHAVE: feira de ciências, lixo, educação ambiental, ensino fundamental.

THE SCIENCE FAIR TO RAISE AWARENESS INTERFACE AS STUDENTS ON
SIGNIFICANCE OF PROPER TREATMENT OF WASTE GENERATED IN SCHOOL
ABSTRACT
Environmental education nowadays is of
fundamental importance in regard to the environmental
preservation of our planet. It is important to begin with
the children and young people as the future of the
planet are they, the school as an organization that
brings together information and imparts knowledge to
students , should fulfill the role of awareness on
environmental issues and make clear how to avoid or
mitigate them them. The methodology used was the
development of a science fair with the theme: good

utilization of waste. Students were divided into three
groups where each group was responsible for the
production and presentation related to the theme of the
Fair along with some related subthemes work. As a
result the science fair gave students direct and active
involvement in the planning and organization of the
same process, students engaged in their activities during
the fair, through a good collective performance.

KEY-WORDS: Environmental education, science fair, trash, basic education.

A FEIRA DE CIENCIAS COMO INTERFACE PARA CONSCIENTIZAR DISCENTES SOBRE A
SIGNIFICÂNCIA DO TRATAMENTO ADEQUADO DO LIXO GERADO NO ÂMBITO ESCOLAR

INTRODUÇÃO
A educação ambiental nos dias atuais é de fundamental importância na preservação da
vida no planeta. Tal pressuposto, é importante começar pelas crianças e jovens no contexto
escolar, pois essa como organização produtora de conhecimento, deve cumprir o papel de
conscientizar seus agentes educativos sobre a gravidade dos problemas ambientais e proceder
com alternativas metodológicas para amenizá-los ou evitá-los.
A escola de ensino fundamental Professor Cunha Melo, localizada no Centro da cidade de
Manaus-AM, foi escolhida para a materialização dos objetivos deste trabalho, por ser uma escola
onde muitos discentes estão inseridos em uma realidade social precária, advindos de bairros
vizinhos menos privilegiados, desprovidos de vários serviços públicos. Tendo em vista a realidade
já comentada, o presente trabalho assumiu como objetivo apresentar a Feira de Ciência como
forma de despertar o interesse dos discentes do 6° ano do ensino fundamental para a
importância do tratamento da educação ambiental para a transformação social a partir da escola.
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
A educação formal exerce o papel de preparar o educando a apreender o mundo, a
aprender a respeitar o próximo, a natureza, enfim a vida, pois por meio da educação se aprende
a ser ético, humano, a viver em grupo e a lutar pelo seu bem e dos demais. A educação é um dos
principais caminhos para a proteção da natureza.
Naturalmente somos levados a compreender melhor as coisas quando vivenciamos a
prática, e isso nos faz entender que a melhor maneira de ensinar o aluno aprender é quando o
mesmo passa a ter contato diretamente com objeto de estudo, o que pode ser exposto de forma
didática por meio de uma Feira de Ciências que trabalhe a temática em questão.
De acordo com Lima (2008), as Feiras de Ciências compreendem instrumentos que
despertam a curiosidade e o interesse dos alunos, permitindo troca e ampliação de
aprendizagem. Afirma que as Feiras são fundamentais como mobilizadoras de produção
científica, uma vez que a expectativa em expor um trabalho de sua autoria, promove nos alunos
compromisso com a qualidade do conhecimento trabalhado.
Dentre os objetivos de uma Feira de Ciências destacam-se: incentivar a atividade
científica; estimular planejamento e execução de projetos próprios; despertar conhecimento
científico em expectativa de bem comunitário; e proporcionar experiências significativas no
campo de difusão de conhecimento e intercâmbio de informações. (op. Cit., 2000).
Dentre as características desejáveis evidenciadas pelos trabalhos expostos numa Feira de
Ciências, merecem menção, conforme Gonçalves (2008) e Hartmann e Zimmermann (2009): o
caráter investigativo, a criatividade, a relevância e a precisão científica. Desta forma, a produção
de conhecimento é permeada pela investigação, pelo uso de materiais alternativos, pela
coerência com os problemas e objetivos levantados e pela importância que os trabalhos

apresentam para a comunidade. Partindo desta premissa surgem as questões ambientais, como
aporte, a serem discutidas em ambiente escolar, no intuito de fomentar no aluno
desenvolvimento crítico frente às questões sociais, culturais, econômicas e tecnológicas ligadas
aos temas ambientais. O lixo é, indubitavelmente, um elemento com tal potencial, e precisa ser
abordado em sala de aula; sua geração, seu destino, sua ação danosa, sua redução e até mesmo
a não produção. O ator escolar precisa ser desafiado a pensar sobre o assunto, pois este é um
tema atual e presente em todo e qualquer contexto. Com base nessas questões, a escola
estadual Senador Cunha Melo promoveu no mês de setembro de 2012, uma Feira de Ciências
voltada para a conscientização sobre a produção de lixo, visto que o aluno necessita refletir sobre
as possibilidades de tratamento adequado do lixo, muitas vezes, gerado na escola pelos mesmos
no decorrer do dia. Conforme Vieira (2004), a luta pela preservação do meio ambiente está
diretamente relacionada, dentre outras questões, com o gerenciamento inadequado de
materiais residuários, como o lixo.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual Senador Cunha Melo localizada na
cidade de Manaus, participaram da atividade três turmas do 6° ano, sendo um total de setenta e
cinco (75) discentes. A metodologia utilizada teve como fundamento uma ação educativa e
participativa, buscando envolver os estudantes em todas as etapas do processo – do
planejamento à execução. Dessa forma, houve planejamento juntamente com os professores de
ciências acerca das atividades a serem desenvolvidas, a partir do tema da Feira: “Boa utilização
do lixo”. A etapa seguinte correspondeu à apresentação do projeto da Feira para as turmas,
destacando-se que todo o processo de planejamento, organização e realização do evento estaria
sob sua responsabilidade, porém, com orientação dos professores de ciências.
Os alunos foram organizados em 15 grupos de 5 cada, onde cada um ficou responsável
por um tipo de atividade como: pesquisa do tema, ornamentação da sala, apresentação do tema,
confecção de matérias para exposição. Cada grupo ficou responsável pela produção e
apresentação de trabalhos relacionados à temática da Feira e seus respectivos subtemas.
Os subtemas definidos foram os seguintes: O que é lixo; Doenças transmitidas por meio
do lixo, tipos de lixo e seleção é a solução.
Para cada um dos subtemas, a partir de uma orientação inicial, foi definida uma proposta
de ação a ser desenvolvida durante a realização da feira. Diante disso, cada grupo se envolveu
em suas respectivas atividades, organizaram a forma de exposição e apresentação do subtema
que lhes foi proposto, juntamente com o auxilio do professor.
Para elaboração e execução dos subtemas, cada um dos grupos foi orientado a realizar:
I. Produção de materiais correspondentes ao subtema definido para o grupo, de maneira
que se tornasse possível um aprendizado dinâmico e ativo. O tipo de material produzido variou
entre: cartazes, modelos, maquetes, caixas de lixo feitas de papelão, faixas etc. Soares (2003)
recomenda o emprego de estratégias desse tipo para dinamizar o processo de aprendizagem dos
alunos.

II. Auxílio textual: Os alunos que iriam expor o trabalho de forma oral contaram com o
suporte de textos sobre a fundamentação teórica acerca do tema, objetivos e materiais utilizados
nas apresentações, além do processo de produção, bem como sua utilização.
III. Socialização: Momento de culminância onde o resultado final dos miniprojetos –
materiais seria exposto no âmbito da escola, para a comunidade adjacente que também poderia
participar da feira, acompanhando o desempenho de seus filhos.
Ao longo de todo esse processo de construção e das ações desenvolvidas, aconteceram
reuniões de orientação entre os professores e os grupos, além de reuniões entre os alunos das
três turmas, com vistas a garantir a interdisciplinaridade e a articulação teoria/prática
pretendidas.
O evento foi realizado no mês de setembro, utilizando as salas de aula, a biblioteca
também foi utilizada para possíveis pesquisas e confecções de materiais sob a supervisão de
estagiários da escola. Os referidos espaços foram ambientados de acordo com o subtema dos
trabalhos apresentados, e as salas ficaram abertas para visitação nos turnos da manhã e tarde.
RESULTADOS E DISCURSÕES
A realização da Feira de Ciências pode ser descrita e analisada tomando-se por base três
momentos: Planejamento, organização e realização. E, é a partir dessa perspectiva que
apresentaremos os resultados da experiência vivenciada.
As etapas de planejamento e organização, dizem respeito à fase em que os alunos se
envolveram em suas respectivas atividades, por meio de um bom desempenho coletivo para a
realização da feira. A execução destas etapas foi de fundamental importância para que fossem
estabelecidas algumas metas, como por exemplo, levar informações sobre coleta seletiva e como
separar o lixo adequadamente evitando assim possíveis problemas de saúde. Outra meta
estabelecida foi como seriam feitos os materiais como lixeiras e produtos reciclados para a
exposição (Figura 1), onde os próprios alunos confeccionaram. Também houve a elaboração de
panfletos contendo informações sobre coleta seletiva.
Como resultado cada turma elaborou de que forma iria expor seu subtema para a escola.
As turmas optaram por desenvolver suas palestras no decorrer da feira da seguinte forma:
- Subtema “o que é lixo?”: Uma bancada contendo objetos em desuso e que não serviam
mais, como chiclete, jornal velho, papelão, vidro quebrado etc., além de cartazes feitos com fotos
do entorno da escola e do bairro. À medida que os visitantes entravam nas salas de exposição, os
previamente selecionados para discursar sobre a temática se apresentavam e abordavam
questões teóricas, sobre o conceito de lixo e como o mesmo era visto com frequência no nosso
cotidiano, em rua, rios e igarapés.
- Subtema “doenças transmitidas pelo contato com lixo”: Houve a produção de um jogo
em forma de tabuleiro pela turma contendo questões acerca da dengue, quem entrava na sala e
quisesse poderiam brincar, além disso, também houve confecção de cartazes e os alunos
ornamentaram a sala com garrafas pet, alguns pneus de bicicleta e recipientes que acumulam
água parada como latas enferrujadas.
- Subtema “tipos de lixo”: Bancada contendo pequenas amostras de tipos variados de
lixos recicláveis e não recicláveis

- Subtema “seleção é a solução”: Os alunos confeccionaram cestas de papelão pra explicar
quais os tipos de lixos recicláveis, bem como identificar em que lixeira depositar cada resíduo de
acordo com sua composição. As lixeiras tinham as cores típicas de cada material como: azul para
papel; amarelo para vidro; vermelho para plástico etc. (Figura 2).
O envolvimento direto e ativo dos alunos no processo de planejamento e organização da
feira pretendeu despertar-lhes a consciência da necessidade de um esforço coletivo para
organização de um evento dessa natureza, mas principalmente fazê-los refletir e vivenciar a
importância do planejamento no processo educativo.
A partir dos trabalhos apresentados, pode-se considerar que o objetivo foi alcançado,
uma vez que em sua maioria, os mesmos faziam reflexões que apontavam para o despertar da
consciência para o enfrentamento do problema do lixo, não somente no ambiente escolar, mas
em suas próprias casas.
A diversidade de material produzido despertou a atenção do público para a programação,
possibilitando-lhes acesso a informações, metodologias e recursos diversificados. Entre os
recursos e materiais que mais se destacaram, podemos citar o jogo sobre a dengue e os materiais
decorativos confeccionados com sucata.
Os jogos são reconhecidamente importantes pelo seu caráter motivador e prazeroso para
alunos e professores, e pela sua capacidade de reforçar efetivamente aspectos importantes da
aprendizagem (WARD et.al., 2010). No caso específico dos jogos produzidos para a feira, soma-se
o sentido dado ao material empregado, como sucata, o qual possibilitou a abordagem da
temática ambiental, a partir da inserção de princípios como: Tratamento adequado do lixo e seus
desdobramentos negativos ao meio natural.
As reflexões sobre a questão do reaproveitamento de material, também marcou a
apresentação dos materiais decorativos, tanto direcionados para o ambiente escolar, quanto
para o ambiente comunitário.
Acreditamos que tais reflexões possam contribuir, em especial, para o alcance de pelo
menos uma das diretrizes do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global, que seria o de promover a compreensão das causas do consumismo, e
agir para a transformação do sistema que o sustenta, assim como internalizar a questão
ambiental como valor ético avaliação de nossa conduta cidadã (REBEA, 1992).

Figura 1 – Confecção das cestas de coleta seletiva.

Figura 2 – Lixeiras prontas para a exposição
CONCLUSÃO
Com a realização da feira de ciências na Escola Estadual Senador Cunha Melo, os objetivos
inicialmente propostos foram alcançados. As informações referentes à coleta seletiva de lixo,
reciclagem e o problema do lixo foram levadas aos alunos, assim como também conscientizá-los
a respeito da responsabilidade de cada um no meio em que estão inseridos por meio de
fundamentos de educação ambiental.
Esse trabalho proporcionou a busca da compreensão de como trabalhar Educação
ambiental por meio de feiras de ciências dentro da escola colocando os alunos frente a conceitos,
valores, atitudes, posturas, éticas, e, principalmente a mudança de comportamento em relação
ao meio ambiente, despertando-os para um compromisso com a preservação do meio em que
vive.
Acreditamos que ao proporcionar aos alunos oportunidade de socializar seus
conhecimentos, bem como resultados de pesquisas, a atividade, possibilitou a vivência de um
dos procedimentos considerados fundamentais para a compreensão da ciência, que seria o de
comunicar a informação, posto que a capacidade de argumentar, redescrever e comunicar os
próprios conhecimentos, é, no mínimo, tão importante quanto os próprios conhecimentos, na
medida em que o ato de explicar se torna também uma fonte contínua de novas aprendizagens
(POZO E CRESPO,2009).
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RESUMO

A biocorrosão é o processo eletroquímico de
dissolução metálica iniciada ou acelerada por microorganismos. Ela tem causado muitos problemas para as
indústrias petrolíferas, danificando as tubulações por
onde passa o petróleo e deixando o mesmo com má
qualidade de uso. Este projeto tem como objetivo
identificar microrganismos ou consórcios microbianos
presentes na região Seridó com potencial para a
biocorrosão visando futuras estratégias de inibição. Para
isto, solo da região foi cultivado em meio de cultura e os
microrganismos crescidos foram selecionados com
sucessivas concentrações de sulfato de cobre (CuSO4).
Os microrganismos crescidos foram posteriormente
incubados com superfície metálica para ensaio de perda
de massa e corados para visualização por microscopia
óptica. A cultura oriunda do solo demonstrou um

crescimento significativo de microrganismos. Por sua
vez, os dados de seleção em diferentes concentrações
de CuSO4 mostraram crescimento microbiano até 100
mM. No ensaio de perda de massa, não foi percebido
diferenças significativas nos pesos do metal com o
consórcio microbiano. Contudo nas amostras contendo
os discos de cobre é possível visualizar a oxidação e a
formação de uma camada de cor azul, diferente do
observado nas amostras controle. Na microscopia óptica
foi visualizados microrganismos na forma de cocos e
bastonetes, indicando a possibilidade de mais de um
tipo de microrganismos com potenciais para a
biocorrosão no solo da região Seridó.

PALAVRAS-CHAVE: Biocorrosão, Micro-organismos, Problemas, Petróleo, Indústrias.

EVALUATION OF POTENTIAL CORROSION OF MICROBIAL CONSORTIA ARISING OUT OF SOIL
REGION SERIDÓ
ABSTRACT
The biocorrosion is the process of
electrochemical metal dissolution initiated or
accelerated by microorganisms. It has caused many
problems for the oil industry, such as damage in the
pipeline and low quality of oil. The aim of this study is to
find microorganisms from soil of Seridó region showing
biocorrosion properties and to develop inhibition
strategies. Microorganisms were cultivated in media
culture and selected using CuSo4. Weight loss assay was
done in copper sheets. Data showed microorganisms

able to grown up to 100 mM. At the same these
microorganism did not reduce the weight of the copper
sheets, although they change their morphology. Thereby
this study suggests to the presence of microorganisms
with ability to biocorrosion and from this knowledge is
possible to develop strategies to this challenge to the oil
industry.

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIOCORROSÃO DOS CONSÓRCIOS MICROBIANOS
ORIUNDOS DO SOLO DA REGIÃO SERIDÓ
INTRODUÇÃO
A Biocorrosão é um processo em que a presença dos microrganismos é associada à
corrosão (Gaines, 1910). É um processo eletroquímico de dissolução metálica iniciada ou
acelerada por microrganismos. Os microrganismos que possuem atividade biocorrosiva
distribuem-se principalmente entre as bactérias, fungos e algas. A corrosão causada por
microrganismos tem gerado grandes problemas no processo de extração e refino de petróleo,
portanto o entendimento apropriado dos complexos processos inorgânicos e biológicos
ocorrendo entre os microrganismos e a superfície metálica torna-se evidente para um
tratamento efetivo na prevenção e proteção da biocorrosão. Para entender e compreender
melhor o processo de biocorrosão é de extrema importância estudar e conhecer as
características fisiológicas e anatômicas dos microrganismos, como a sua velocidade de
reprodução, a alta relação superfície/volume, alta atividade e flexibilidade metabólica e a
distribuição uniforme no ambiente (Macul, 2013).
O custo com a biocorrosão traz diversos problemas para a economia interna dos países,
prejudicando o seu PIB. É realmente um dos maiores problemas das indústrias petrolíferas, que
provoca danos nas estruturas metálicas que podem comprometer a sua integridade causando
diversos problemas. Os dados de a tabela a seguir mostram:
Tabela 1 – Custos Causados Pela Biocorrosão
PAÍSES

PIB

U$ POR ANO

Brasil

3,5% do PIB

10 bilhões

EUA

Metade do PIB brasileiro

400 bilhões

Inglaterra

0,84% do PIB

60 bilhões

Fonte: (Viana, 2008).

Com tudo isso é sugerido que os países direcionem certas porcentagens de seu PIB na
busca de alternativas para a contenção e reposição de materiais danificados por esta reação
química. Avalia-se que a redução dos gastos poderia ser feitos com a utilização de materiais mais
resistentes, e o investimento em técnicas inovadoras no combate a corrosão.
O biofilme é composto por células imobilizadas sobre um substrato. Encontra-se
colonizadas em uma matriz orgânica composta de polímeros extracelulares produzidos pelos
microrganismos e denominadas de material polimérico extracelular (MPE) (Jordão Macul 2013).
A formação de biofilmes também está relacionada com a corrosão das superfícies metálicas,
sendo um acúmulo de microrganismos durante um determinado tempo, principalmente na
imersão do metal em ambiente aquoso. Os principais ambientes onde a ocorrência e a formação
dos biofilmes podem ser mais frequentes são eles, a água do mar, de rios, regiões contendo

resíduos orgânicos ou sais de sulfato e sulfeto, ou enxofre (Marco, 2013). A interação do biofilme
com superfícies metálicas e o ambiente leva a alterações não só nos processos de biocorrosão,
mas também em vários processos biotecnológicos aplicados a recuperação de materiais (Videla
2003).
Portanto, sabendo que no solo existe uma grande biodiversidade de microrganismos que
ainda não foi identificada, bem como os problemas causados pelos mesmos em relação ao
petróleo e ainda pelo fato do RN ser o segundo maior produtor de petróleo em terra do Brasil,
este estudo teve como principal objetivo identificar microrganismos do solo com potencial para
biocorrosão visando estratégias de inibição da atividade biocorrosiva.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada coleta do solo em 16 de outubro de 2012 nas proximidades do IFRN-Campus
Caicó, com profundidade de 11 cm, a uma temperatura de 36.5° Celsius, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Coleta do Solo da Região. Fonte: Bolsistas
Em seguida, a amostra de 10 gramas do solo foi cultivada em meio LB, para o
desenvolvimento dos microrganismos presentes como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Cultivo em Meio LB. Fonte: Bolsistas.

Em seguida, os microrganismos foram cultivados em meio LB com CuSO4 para realizar
ensaios de tolerância ao metal nas concentrações de 0mM, 25mM, 50mM, 100mM e 200mM. Os
microrganismos resistentes ao CuSO4 foram corados e visualizados em microscópio óptico.
Ensaios de perda de massa de cobre (Figura 4) e alumínio foram realizados em Meio LB
(Luria Bertani) com volume de 1L de água destilada, 10g de Triptona, 5g de Extrato de levedura,
5g de NaCl e pH para 7,4 com NaOH 4N para o crescimento de colônias, e em meio mínimo M9
onde foi utilizado alíquota de 800ml de H2O e adiciona 64g Na2HPO4-7H2O, 15g KH2PO4, 2,5 g
NaCl, 5,0 g NH4Cl, mexer até dissolver, ajuste de 1000ml com H2O destilada, esterilizar em
autoclave. Pobre em nutrientes o M9, tem o objetivo de avaliar se os microorganismos usariam
os metais em seu processo respiratório, acarretando na corrosão dos mesmos e assim
consequentemente diminuindo suas massas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cultivo de solo em meio de cultura permitiu um intenso crescimento de microrganismos
no meio LB conforme observado na Figura 2.
Como mostra a Tabela 2, foi observado que nas concentrações de 25 e 50 mM houve um
maior crescimento de microrganismos, sendo possível avaliar que os microrganismos
encontrados são tolerantes ao cobre e podem possivelmente apresentar potencial corrosivo.
Tabela 2 – Ensaios com CuSO4
Concentrações

Resultados Obtidos

0mM (Controle)

Crescimento

25mM

Crescimento

50mM

Crescimento

100mM

Pouco Crescimento

200mM

Pouco Crescimento

Na observação ao microscópio óptico, foi identificado microrganismos na forma de bacilos
(Figura 3), bem como de cocos, além da visualização a olho nu de estruturas semelhante a
biofilmes. A presença de biofilmes também colabora com a potencial atividade biocorrosiva de
alguns microrganismos.

Figura 3 – Lâmina apresentado uma área rica na presença de bacilos

No ensaio de perda de massa em meio LB e meio mínimo M9 foi possível visualizar uma
reação química nos discos de cobre nas amostras contendo microrganismos cultivados em meio
M9 (Figura 5). Estes dados sugerem que em condições ambientais com redução de nutrientes, os
microrganismos podem estar utilizando metais como o cobre na obtenção de energia. Nos discos
de alumínio não foi possível verificar nenhuma diferença significativa.

Figura 4 – Metodologia para o ensaio de perda de massa de Cobre

Figura 5 – Reação química observada nos discos de cobre no meio mínimo (MM)

CONCLUSÃO
Os dados iniciais demonstraram a presença de microrganismos tolerantes ao CuSO4, indicando a
possível presença de bactérias redutoras de sulfato (SRB). As SRB são bastante associadas à
biocorrosão. Portanto, este projeto é de bastante importância para as indústrias petrolíferas, que
enfrentam muitos problemas com a corrosão no processo de refinamento do petróleo. Com isso,
identificar e avaliar o processo de corrosão desses microrganismos facilitará encontrar maneiras
para inibir o potencial. Outros ensaios de tolerância a diferentes metais, bem como, ensaios de
identificação dos microrganismos mais específicos serão realizados.
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