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RESUMO: O presente artigo teve por finalidade traçar o perfil de atuação da aplicação de 
oficinas teóricas e práticas voltadas para a educação socioambiental baseadas nos 3 R’s da 
sustentabilidade - Reduzir, Reutilizar e Reciclar na Escola Municipal Douglas Apratto 
Tenório situada no bairro Palmeira de Fora, na cidade de Palmeira dos Índios - AL, oferecidas 
por graduandos do Instituto Federal de Alagoas - Campus Palmeira dos Índios. A partir de 
aulas teóricas e práticas, os participantes puderam a perfeiçoar conhecimentos ecológicos por 
meio de trabalhos informacionais com materiais e mídias digitais. Com uma metodologia 
fundamentada no diálogo e na interação, a intervenção se deu por meio do acesso dos 
participantes aos recursos tecnológicos do IFAL, mas precisamente ao Laboratório de 
Informática do Campus, onde ocorreu a maioria das atividades e pesquisa e uso de mídias 
para capacitação. Os participantes demonstraram interesse e fascínio tanto pelo conteúdo 
quanto pela metodologia adotada para o aprendizado do mesmo, ou seja, o uso da informática 
foi o fator determinante para cativar a interação de todos com a temática proposta. Rematou-
se inegavelmente a relevância da intervenção extensionista como oportunidade singular de 
contato com informações geradoras de criticidade e autonomia que são tão importantes para a 
emancipação opinativa e ideológica de todos.  

Palavras–chave: ecologia; integração, tecnologia 
 

THE PERFORMANCE OF THE 3 R'S SUSTAINABILITY - REDUCE, 
REUSE AND RECYCLE - USING A COMPUTER AS AN INSTRUMENT 
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A PUBLIC SCHOOL 
ALAGOAS 
 
ABSTRACT: This article is an extension project that aimed to enable theoretical and 
practical classes for a number of hundred participants of the student community of 9th grade 
of elementary school of the School Douglas Apratto Tenório located in Old Palm 
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neighborhood in the city of Palmeira dos Indios - AL, offered by graduate students of the 
Federal Institute of Alagoas - Campus Palmeira dos Indios. Talks aimed at environmental 
education based on the 3 R's of sustainability - Reduce, Reuse and Recycle. From theoretical 
and practical classes, participants could be included in society through work with 
informational materials and digital media. With a reasoned methodology in dialogue and 
interaction, the intervention was through the access of participants to technological resources 
IFAL, but precisely the Campus Computer Laboratory, which was most of the activities and 
research and use media for training. The participants showed interest and fascination with 
both the content and the methodology adopted for learning the same, is the use of information 
technology was the determining factor to capture the interaction of all with the proposed 
theme. It struck undeniably the relevance of extension intervention as a unique opportunity to 
connect with generating information criticality and autonomy that are so important to the 
opinionated and ideological emancipation of all. 
KEYWORDS: ecology, integration, technology 
  

INTRODUÇÃO 

A educação ambiental sempre foi vista como uma das mais fundamentais áreas 

pertencentes ao ensino de ciências. Porém, hoje essa temática ganhou tanta importância que 

não se pode mais simplesmente isolar os conteúdos desse campo do conhecimento apenas 

para uma disciplina, pelo contrário, hoje mais do que nunca se tem investido maciçamente em 

projetos de interdisciplinaridade em todos os recantos do planeta.  

Assim sendo pode-se perceber a relevância dessa temática como intervenção 

educacional. Segundo Lima a Educação Ambiental deveria estar tentando produzir um “novo 

modelo de homem”, bastante diferente daquele que historicamente conhecemos (LIMA 

2013). 

Verifica-se que construindo conhecimento em Educação Ambiental é onde se tem uma 

percepção coerente do que se passa no nosso planeta, á informação é um instrumento 

modificador da consciência do homem e de seu grupo (BARRETO 1994). Contudo, a 

Educação Ambiental tem que vir da base de aprendizagem formal do indivíduo como o ensino 

fundamental ou ate mesmo dentro de casa. 

Segundo Carvalho (2006) a Educação Ambiental é concebida inicialmente como 

preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de conscientização capaz de chamar a 

atenção para a finitude e má distribuição do acesso aos recursos naturais e envolver os 

cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. 
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 “O Plano de Ação da Conferência de Estocolmo recomendou a capacitação de 

professores e o desenvolvimento de novos métodos e recurso instrucionais para a Educação 

Ambiental”. (PEDRINI 1997). 

Nas propostas pedagógicas, o uso das tecnologias na educação é um dos fatores que 

sugere promover a procura por novos conhecimentos e informações nos ambientes sociais. 

Nesta perspectiva, a informática na educação ambiental deve requerer uma aprendizagem que 

propicie a interação construtiva do discente com o computador e o educador.  

Segundo a Constituição Federal (1988 pg. 103), Art. 225 “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as atuais e futuras gerações”. 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

Essa seguridade está contida ainda na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795 de 27 de Abril de 1999): 

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal. 

O processo de aprendizagem pode ser linear, passando apenas de um objetivo a outro, 

caso o trabalho de educação ambiental seja somente formado por campanhas temporais sobre 

determinado assunto. Por isso, é importante ligar as ações de educação ambiental ao ensino 

formal, o que poderá dar um caráter mais permanente ao tema, tornando o processo cíclico e 

evolutivo. O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil de atuação da aplicação de oficinas 

teóricas e práticas voltadas para a educação socioambiental baseadas nos 3 R’s da 

sustentabilidade - Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

MATERIAL E MÉTODOS 

Groenwald, Silva e Mora (2004, p.45) consideram que as tecnologias devem ser 

incorporadas como ferramentas cotidianas integradas aos demais recursos didáticos e 

estratégias de ensino que tenham como objetivo melhorar consideravelmente o trabalho 

escolar, tanto dos estudantes como dos professores. 
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Nesse contexto, o uso do computador no ensino da Sustentabilidade é uma 

necessidade atual e deve, cada vez mais, ligar-se à rotina didática dos professores e à escola 

em geral. Os alunos devem se sentir atraídos ao estudo a partir de ferramentas que possam ser 

de interesse comum.  

O contato com a Escola Municipal Douglas Apratto Tenório se deu por meio de 

reunião com a gestão do estabelecimento de ensino que discutiu a proposta de extensão de 

maneira amistosa e nos disponibilizou seu corpo discente para posteriores trabalhos de 

extensão. A Escola está localizada Palmeira de Fora na zona periférica da cidade e sua 

clientela é formada predominantemente por alunos de baixa renda oriundos do bairro ou de 

zonas rurais circunvizinhas.  Sendo assim, foi realizado um trabalho pedagógico com os 

discentes da escola contemplada, com a inserção deste recurso tecnológico. Originando um 

trabalho de enfoque pedagógico e social e extraindo daí novas possibilidades de informática 

na educação. 

Preparamos então a primeira exposição de conteúdo que iria ter início no dia vinte e 

dois de abril de 2015. Elaboramos algumas regras de procedimento em laboratório de 

informática com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a manutenção do laboratório de 

informática.  

Fizemos o plano de aula com o tema: Os 3 R’s da sustentabilidade.  A elaboração de 

um plano de aula partiu de acordo com a necessidade do grupo e da escola, com a finalidade 

de agregar as atividades de interação com a construção do conhecimento com o computador. 

Segundo OLIVEIRA (1997), na informática educativa é importante à atitude do professor 

mediador durante o processo ensino e aprendizagem e este proporcionar um ambiente para 

que os alunos possam pensar, criar, construir e trocar informações. 

Nesse sentido questões de sustentabilidade podem ser trabalhadas de diversas formas 

dentro da educação ambiental, porém possui uma única finalidade, construir “valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente”. (DIAS, 2004, pg.202). 

Em função da grande procura por parte da escola campo, tivemos que reorganizar todo 

o planejamento adequando as atividades para serem trabalhadas em duplas e não ser perdido a 

construção do conhecimento, pois o espaço físico do laboratório de Informática do IFAL não 

possui capacidade para que todos os discentes participantes trabalhem de forma individual 

simultaneamente.  
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Outro desafio para o grupo consistiu na qualidade do acesso à internet, pois no 

momento em que o projeto de extensão estava sendo aplicado o prédio do Instituto estava 

com o seu sistema de rede em manutenção, consequentemente todos os computadores do 

laboratório ficaram temporariamente desconectados à rede. Além disso, uma das principais 

preocupações do projeto consistiu na disponibilidade dos horários para as atividades 

laboratoriais, pois nenhuma atividade extensionista deveria interferir ou prejudicar a 

frequência dos discentes em suas aulas regulares. 

O processo de manutenção da rede foi concluído dentro de três semanas e tão logo foi 

completado iniciamos o processo de pesquisa dos principais conceitos ambientais bem como 

suas ocorrências mais recentes em realidades semelhantes ao cotidiano dos alunos 

participantes. Durante o processo de investigação ambiental instigamos os discentes a 

realizarem sua própria base de dados preliminares por meio do desenvolvimento e elaboração 

de questionário online em que os próprios participantes respondessem de acordo com suas 

realidades. 

Os questionários possuíam abordagens sobre os principais comportamentos que 

adotam em relação ao destino dos resíduos sólidos que produzem individualmente e junto 

com suas famílias no âmbito residencial. Além disso, uma das informações mais pertinentes 

sobre a realidade dos participantes foi obtida por meio da indagação a respeito das fontes de 

informações sobre reciclagem bem como suas próprias avalições no que se refere à qualidade 

da atuação da Escola na Educação Ambiental.  

A tabulação desses dados foi realizada de modo tal que permitisse um diagnóstico 

referente aos seus conhecimentos a cerca da sustentabilidade e ao mesmo tempo permitiu o 

desenvolvimento de criticidade e reflexão sobre a própria realidade escolar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após serem analisados, todos os dados pertinentes obtidos a partir do questionário 

desenvolvido ao longo das atividades nos revelaram uma incontestável evolução na qualidade 

do conhecimento dos alunos que se sentiram beneficiados com as novas estratégias 

implantadas ao longo do projeto.  

A finalidade das atividades desenvolvidas por eles foi mostrar como um recurso digital 

pode ser empregado de maneira proveitosa para a obtenção de informação que reforcem seus 

argumentos sobre qualquer assunto, nesse caso oportunamente a temática discutida foi a 
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educação ambiental priorizando os 3 R’s da sustentabilidade. O procedimento ocorreu de 

modo tão bem sucedido que usamos os resultados dos próprios questionários como conteúdo 

referencial de nossas discussões ao longo do projeto, sempre visando aprimorar os pontos 

positivos e resolver as questões pouco promissoras. 

Dentre outras indagações do questionário, foi perguntado se os alunos comprariam 

produtos recicláveis, e os resultados mostrara enfaticamente que a maioria (63,0%) não 

adquiria materiais que tivessem sido reciclados ou reaproveitados de alguma forma. Outro 

dado pouco promissor é que muitos alunos, 40,0% não sabem identificar as cores de 

referência das lixeiras para coleta seletiva. Mesmo assim uma parcela expressiva concordou 

que o lixo potencialmente mais útil de ser reciclado é o papel. 

Foi perguntado qual meio utilizam para obter informações sobre reciclagem. Entre os 

meninos, prevaleceu a resposta (75,0%) de que os professores seriam a principal fonte de 

informação; entre as meninas, 50,0% declararam utilizar livros e revistas para essa finalidade, 

e 41,6% afirmaram também recorrer aos professores. Como a pergunta permitia mais de uma 

resposta – conforme pode ser verificado na Tabela 1 – há também o registro de fonte de 

informações como os pais, dentre outras, porém com números menos expressivos. É 

importante ressaltar que a própria qualidade do ensino da educação ambiental na escola 

também foi avaliada- conforme pode ser verificado na Tabela 2- há uma considerável divisão 

de opiniões quanto ao ensino, sendo que a maioria das meninas (~53,3%) o considera ruim. 

 

Tabela 1. Distribuição dos adolescentes segundo fonte de informação sobre reciclagem. 
IFAL, 2015. 
 
MEIO PROCURADO Nº DE 

MENINOS 
% Nº DE 

MENINAS 
% 

PAI E MÃE 6,0 15,0 0,0 0,0 

OUTROS FAMILIARES 0,0 0,0 0,0 0,0 

PROFESSOR/ESCOLA 30,0 75,0 25,0 41,6 

AMIGOS E COLEGAS 0,0 0,0 0,0 0,0 

LIVROS, REVISTAS E 
INTERNET 

4,0 10,0 30,0 50,0 

NINGÚEM 0,0 0,0 5,0 8,4 

OUTROS 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Obs.: questão com mais de uma resposta possível. 



 

2210 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Diante das unidades de registros apreendidas nas respostas dos participantes, destacou-

se a marcante diferença nas percepções e nos discursos sobre o tema Bio-Sustentabilidade 

entre os adolescentes. Em outras palavras, podemos dizer que, mesmo em tempos modernos e 

sendo as pessoas pesquisadas jovens, parece persistir nas meninas o discurso pouco satisfeito 

em relação às atividades ou metodologias abordadas no cotidiano escolar, enquanto que entre 

os meninos aparentam considerável satisfação. 

 

Tabela 2. Atuação da Escola na Educação Ambiental. IFAL, 2015. 
 
ATUAÇÃO DA ESCOLA NA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Nº DE  

MENINOS 

% Nº DE 

MENINAS 

% 

EXCELENTE  6,0 15,0 9,0 15,0 

ÓTIMO 1,0 2,5 0,0 0,0 

BOM 31,0 77,5 9,0 15,0 

RUIM 2,0 5,0 32,0 ~53,3 

PÉSSIMO 0,0 0,0 10,0 ~16,7 

   

Com base nessas informações e considerando as respostas nos questionários desta 

pesquisa, conclui-se que é necessário maior contato com o universo dos adolescentes para que 

haja melhor comunicação. Desse modo, pode-se tornar viável o compartilhamento das 

questões de foro ambiental, tal como se espera que seja desenvolvido por profissionais da 

educação. 

Seguindo esse raciocínio acerca do apoio que o adolescente possa receber a respeito de 

seus interesses e necessidades dentro do campo bio-sustentável, o questionário trazia uma 

pergunta sobre o local ou destino que eles/elas conhecem quando se aborda o tratamento do 

lixo produzido em suas casas. A totalidade dos alunos respondeu que seus resíduos são 

destinados a lixões a céu aberto sem qualquer tratamento. 

Esses dados mostram claramente a necessidade de realizar com sucesso o objetivo 

inicialmente proposto e tal feito foi possível graças à parceria promovida pelo projeto entre as 

duas instituições de ensino envolvidas. Devemos, portanto perceber a prioridade que deve ter 

o processo de ensino-aprendizagem. É inegável o potencial e a contribuição da ciência, e isso 
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deve fazer parte do processo educacional. No entanto, temos um conceito limitado de ciência, 

pretensamente neutra e objetiva, o que a torna dogmática, já que indiscutível. 

 

CONCLUSÕES 

Desde o momento em que autoridades governamentais começaram a pensar em 

sustentabilidade e meio ambiente e perceberem que o mesmo é um bem global e finito, até os 

dias atuais a luta para que se tenha um meio ambiente ecologicamente equilibrado continua e 

de forma mais intensa. O contexto das escolas entra nessa luta como uma estratégia de 

mudança, educando de forma prática para que esses adolescentes possam se desenvolver de 

forma verdadeiramente plena e ativa.  

A partir do referencial teórico estudado e a análise dos depoimentos dos participantes 

envolvidos, pode-se perceber que a tecnologia contribui muito na educação ambiental, porém 

o papel do professor é muito importante para mediar este processo de modo a interagir com o 

aluno e assim ultrapassar o senso comum. 

Para que isto seja possível é fundamental que o docente utilize-se do laboratório de 

informática como um ambiente de descobrimentos, invenções e acima de tudo de edificação 

do conhecimento. Este projeto despontou como é possível que o laboratório de informática 

seja aproveitado como uma sala de aula, pois foram construídas regras a fim de desenvolver a 

autonomia dentro de um contexto, com o fito de promover o conhecimento.  

Vimos que é de suma importância trabalhar o conceito de sustentabilidade atrelado às 

outras disciplinas do conhecimento, instigando sempre no aluno o aprender a aprender a partir 

do planejamento das aulas de acordo com a realidade, necessidades e desenvolvimento destes. 
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RESUMO: O debate sobre a importância da didática para a formação docente do professor 
atual muito se alavancou nas últimas décadas, isto porque, ela é vista como a ruptura do meio 
tecnológico que cabia a educação em décadas anteriores. Esta transformação de cenário 
portando, evidenciou a importância do professor para a formação do aluno e a transformação 
da sociedade. O objetivo desse trabalho é apresentar como a Didática interfere diretamente na 
qualidade de ensino e na formação do professor, e como este lida com ela no seu cotidiano em 
sala de aula. A proposta surgiu a partir de estudos realizados na disciplina de Didática do 
curso de Ciências Biológicas do IFTO-Campus Araguatins-TO; Para a coleta de dados, houve 
uma entrevista com dois professores da rede estadual de ensino e suas respostas comparadas 
com referências bibliográficas. Sabe-se que a Didática permite o conhecimento acerca da 
interdisciplinaridade do processo de ensino, ela atua como um indicador de caminho para o 
professor e a escola que fazem parte deste processo, permitindo que os mesmos tenham a 
capacidade de oferecer aos seus alunos maior compreensão da educação. É, portanto como 
uma porta que abre fronteiras de conhecimentos e experiências, a fim de, contribuir para a 
qualidade do ensino e da qualificação do educador. 
Palavras–chave: didática, educador, ensino, qualidade 
 

A TEACHING APPLIED IN TEACHER EXPERIENCE 
CONTEMPORARY 
ABSTRACT: The debate about the importance of teaching for teacher training of the current 
teacher is very leveraged in recent decades, this because it is seen as the breaking of the 
technological means that it was education in previous decades, however, this transformation 
scenario carrying evidenced the importance of teacher to student education and the 
transformation of society. The purpose of this paper is to present how the Didactic is directly 
linked to the quality of education and the success of teacher training, and how he deals with it 
in their daily lives in the classroom. The proposal came from studies in the classroom in 
Teaching discipline the course of Biological Sciences IFTO-Campus Araguatins-TO, and was 
performed with two teachers from state schools. To collect the data, there was an interview 
and their responses compared with bibliographical references. The Didactic allows knowledge 
about interdisciplinary teaching process, improving its ability to offer its students 
encompassed knowledge to clarify some adversities that may occur during class. It is 
therefore like a door that opens frontiers of knowledge and experience in order to contribute 
to the quality of teaching and the qualification 
KEYWORDS: teaching, educator, education, quality 
 



 

2214 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

INTRODUÇÃO 

O debate sobre a importância da didática para a formação docente do professor atual 

muito se alavancou nas últimas décadas, isto porque, ela é vista como a ruptura do meio 

tecnológico que cabia a educação em décadas anteriores, que era de reproduzir cidadãos para 

a formação tecnológica e trabalho alienado ao desenvolvimento tecnológico do país.  

Cabia ao educador propor a formação de pessoas alienadas não formadoras de opiniões, 

por meio de técnicas de ensino que não os permitiam discutir as realidades sociais e 

transformações econômicas e políticas que o mundo vinha sofrendo, já que nem os próprios 

educadores em sua grande maioria, eram capazes de lidar e discutir tais transformações. 

No entanto, o cenário educacional sofria grande déficit de qualidade da educação sendo 

que a mesma está relacionada com a formação do professor que mal saía de um curso técnico 

de magistério e já era enviado para uma sala de aula onde iniciaria a sua vida docente. Dessa 

forma, enfatiza-se que o professor de magistério com pouca formação didática mal possuía 

técnicas de ensino que contribuísse para a formação do educando, o que nas décadas de 80 e 

90 eram evidenciados com grande número de evasão escolar entre crianças e adolescentes. 

Esta transformação de cenário portando, evidenciou a importância de uma boa 

preparação docente para a formação do aluno e a transformação da sociedade, considerando 

que uma ação interliga-se à outra, a didática vem sendo muito discutida em todo o contexto da 

educação tanto em cenário mundial como nacional. Segundo Libâneo (1994 p. 28): 

 

A Didática se baseia numa concepção de homem e sociedade e, portanto, 
subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação 
escolar a serem estabelecidos em função da realidade social brasileira. 
 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é apresentar como a Didática está diretamente 

ligada com a qualidade de ensino e no sucesso da formação do professor, e como ele lida com 

ela no seu cotidiano em sala de aula, apresentando dessa forma grande importância no cenário 

educacional atual. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista com dois docentes atuantes na 

rede estadual de ensino, que em momentos distintos responderam as perguntas de acordo 

com a sua profissão, as respostas foram relacionadas com referências bibliográficas que 

deram maior relevância sobre a importância da didática na sua formação. 
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A proposta surgiu a partir dos estudos em sala de aula na disciplina de Didática do curso 

de Ciências Biológicas do IFTO-Campus Araguatins-TO. O primeiro, professor de educação 

básica de nível fundamental, com formação em Licenciatura em Biologia pela Universidade 

Federal do Tocantins, com três anos de atividade docente na Escola Estadual Oswaldo 

Franco, situada na Rua Siqueira Campos, Centro. O segundo, Professor em exercício na 

modalidade de ensino médio, com formação em Física, pela Universidade do Tocantins, 

estando atuando como docente a sete anos no Centro de Ensino Médio Prof. Antonina 

Milhomem, situado na rua 06 S/N, Setor Nova Araguatins. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa pesquisa, os professores entrevistados colaboraram de forma positiva com todas 

as etapas do questionário, eles apontaram que essas pesquisas servem para fortalecer o elo 

com a educação. 

No início da pesquisa eles foram questionados sobre o que via de diferente na formação 

profissional de um professor de hoje para antigamente as respostas se baseavam na sua visão 

sobre o comportamento do cenário educacional no país que vive em constante transformação 

e ambos citaram as conquistas adquiridas pelos professores atuais, o que é relativamente 

diferente dos educadores de anos anteriores. 

Argumentaram que antigamente muitos dos educadores, não possuíam formação 

específica para atuação, e a sua grande maioria era somente a formação de magistério, que já 

os permitiam atuar como professores da rede de educação básica.  

O que hoje eles pontuam de diferente são os resultados das conquistas, visto que já foi 

mais que provado que a qualidade de ensino está diretamente ligada na formação acadêmica 

do professor sendo a educação continuada um caminho para a renovação das técnicas 

aplicadas em sala de aula. 

Para Nóvoa (1992), a formação continuada é a saída possível para a melhoria da 

qualidade de ensino, dentro do contexto educacional contemporâneo. Destacamos a 

importância da atualização constante do professor, visto que a formação continuada é uma 

porta que se abre dando oportunidades para que o professor se mantenha sempre conectado 

com as mudanças que ocorrem a todo tempo na sociedade.Essa mudança reflete no seu modo 

de transmitir conhecimentos, aliados a novas técnicas didáticas que permite valorizar o seu 

olhar reflexivo, e os seus saberes metodológicos. 

Durante a entrevista questionou-se sobre como seria a relação do professor com os 

alunos e da família com a escola, neste momento coube entender que é um processo que 



 

2216 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

apesar de está há muito tempo em construção, reflete a realidade da educação principalmente 

no município, visto que segundo eles, o aluno deve sempre respeitar o professor e o professor 

por sua vez deve respeito aos seus alunos, acontecendo isso o ambiente em sala de aula se 

tornaria sempre agradável.  

Sobre esse raciocínio, Chalita (2007) argumenta que: 

 

O aluno precisa de limite e precisa compreender o papel do educador. O 
educador não pode impor sua autoridade, mas deve conquistá-la. Sem brigas 
nem ameaças. Sem histeria nem parcimônia. Com o respeito de quem sabe 
ensinar e aprender e de quem harmoniza as relações.  

 

Porém, vem o questionamento, será que apenas o respeito é capaz de mudar o ambiente 

escolar?  

Não dá para apresentar respeito se os mesmos não venham acompanhados de valores 

sociais e familiares, e neste sentido, os entrevistados seguiram a mesma linha de raciocínio ao 

elaborar suas respostas, pois há uma realidade inexplorada que determina essa relação, e a 

maior dificuldade dela é a ausência da família no ambiente escolar do aluno, pois segundo 

eles, a família está cada vez mais distante da escola, o que é um grande problema, pois, ainda 

segundo eles, acarreta em uma responsabilidade somente à escola quando deveria ser de 

ambas as partes. Resuma mais essa resposta, mais objetividade. 

Para Libâneo (1994, p. 15), “o processo de ensino – objeto de estudo da Didática – não 

pode ser tratada como atividade restrita ao espaço da sala de aula.” Portanto, não se constrói 

uma educação onde não se cumpra os elos que garante a qualidade da educação e preservação 

de valores sociais, educacionais e pessoais daqueles se estão diretamente envolvidos na 

formação dos indivíduos. 

Ao se questionar sobre como os professores definiam o comportamento de seus alunos, 

ou seja, qual o perfil dos alunos que eles trabalham no seu dia-a-dia  o professor de ensino 

fundamental argumentou que os alunos de hoje são caracterizados pela falta de interesse e de 

compromisso com o seu desenvolvimento educacional, que não seria todos os alunos, mais 

em grande maioria.  

Já o professor do ensino médio, ressaltou que a desmotivação de seus alunos em grande 

maioria se deve à organização do ensino oferecido pela rede pública, pois muitos vão para a 

escola não com o objetivo de saírem dali cidadãos formadores de opiniões, mais somente com 

o intuito de buscar a formação básica.  
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Neste sentido, cabe ao educador buscar novos modelos de educação que instigue seus 

alunos a serem pesquisadores críticos-reflexivos em relação ao equilíbrio social e para isso, o 

educador conta com a ajuda dos princípios didáticos, que segundo Libâneo (1994, p. 52), “se 

caracteriza por investigar as condições e formas que vigoram no ensino e, ao mesmo tempo, 

os fatores reais (sociais, políticos, culturais, psicossociais) condicionantes das relações entre a 

docência e a aprendizagem”. Dessa forma, ao se investigar esses princípios, poderá o 

educador procurar promover a mudança, quebrando o paradigma que vigora hoje na educação 

pública da sua Unidade de Ensino. 

Outro ponto da entrevista se deu sobre o questionamento da escolha da profissão, onde 

obteve-se duas respostas distintas. A primeira, com o professor do ensino fundamental que 

respondeu que sua formação inicialmente não seria na área da educação, mais devido a 

algumas circunstâncias foi obrigado a ingressar nessa profissão e que hoje se sente realizado 

com a profissão. 

Já o professor de nível médio, afirmou que desde sempre ser professor era seu sonho de 

infância e consequentemente quis entrar na carreira docente, e que se sente realizado 

profissionalmente. 

Quando perguntados se sentem cumprindo verdadeiramente com o processo de ensinar, 

os mesmos sentiram-se intrigados a responder tais questionamentos, isto porque o trabalho 

docente em primeira mão é a construção das práticas sociais e de ensino, que cabe dentro de 

um processo de aprendizagem que é definido por Libâneo (1994, p. 79) como: 

 
O conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, visando 
alcançar determinados resultados (domínio do conhecimento e 
desenvolvimento das capacidades cognitivas), tendo como ponto de partida o 
nível atual de conhecimentos, experiências e de desenvolvimento mental dos 
alunos. 

 

Dessa forma, segundo eles, apesar de conhecer seus alunos, não há espaço para 

conhecer sua rotina fora da sala de aula, o que poderia acarretar na sua desmotivação e não 

crença por uma educação eficaz. 

Diretamente neste contexto os professores foram perguntados sobre a importância da 

Didática na formação docente, ambos responderam que ela os leva a uma reflexão acerca das 

técnicas e metodologias de ensino aplicadas pelos professores dentro da sala de aula, a fim de 

atingir da melhor forma possível o seu público alvo que seriam os alunos .Segundo os 

entrevistados, a Didática também os permite o conhecimento acerca da interdisciplinaridade 

do processo de ensino, melhorando a capacidade de oferecer aos seus alunos, conhecimentos 
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englobados para o esclarecimento de algumas adversidades que venham a ocorrer durante as 

aulas. 

Assim, podemos definir como um bom educador aquele que é capaz de adquirir 

habilidades de transformar a realidade da transmissão de conhecimentos realizadas dentro da 

sala de aula, priorizando a qualidade de ensino acerca de metodologias diferenciadas que 

prenda a atenção do aluno e que da mesma forma adquira bons resultados nos meios 

avaliativos. 

Ressalta-se que a educação é um processo de construção da sociedade no qual os 

educadores devem buscar a cada dia superar os objetivos, traçando metas e ressaltando a 

importância da renovação de suas competências e habilidades. E para definir as Competências 

e Habilidades do professor contemporâneo, os entrevistados, ressaltaram que o professor 

contemporâneo é o responsável por fazer com que seus alunos desenvolvam seu próprio 

conhecimento com base nas aulas ministradas, desenvolvendo seu senso crítico e instigando o 

mesmo a buscar conhecimentos inovadores que vão além de suas competências. 

Libâneo (1994, p. 94), trata que uma das contribuições da didática é portanto, 

 

(...) ajudar a resolver a contradição entre o ensino e a aprendizagem, e 
detectar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na assimilação ativa dos 
conteúdos e a encontrar os procedimentos para que eles próprios superem 
tais dificuldades e progridam no desenvolvimento intelectual. 
  

Além desses pressupostos que remete o educador contemporâneo, ainda há os meios 

tecnológicos que não fogem da realidade social apresentada em salas de aulas, o que enfatiza 

a importância de se adequar a esse sistema para que o mesmo não se sinta perdido em relação 

aos seus alunos e que utilize essa ferramenta tecnológica para dar mais qualidade ao ensino 

desejado. 

Os professores entrevistados definiram os meios tecnológicos como recursos 

facilitadores do ensino/aprendizagem, pois segundo eles, estes são meios que vieram para 

revolucionar as formas de ensino. 

Para tanto, Hamze (2013) define o comportamento que cabe ao professor 

contemporâneo: 

 

O professor do século XXI, deve ser um profissional da educação que 
elabora com criatividade conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. 
Nessa era da tecnologia, os professores devem ser encarados e considerados 
como parceiros/autores na transformação da qualidade social da escola, 
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compreendendo os contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais 
que fazem parte e interferem na sua atividade docente.  

 

Não há como ser um professor contemporâneo se o mesmo não rever suas técnicas de 

ensino, embora em alguns momentos a tecnologia atrapalha o desenvolvimento do aluno, por 

outro lado se for bem utilizada, os recursos tecnológicos servem de ponte que interliga 

conhecimentos e informações acerca das transformações que ocorre na sociedade. 

A ocorrência de novas transformações traz o professor como o mediador de 

conhecimento e o mesmo tem que ser capaz de adotar novos métodos e técnicas de ensino, 

pois segundo os entrevistados, é sempre importante fazer algo mais do que o básico, visto que 

os mesmos informaram sempre levar para a sala de aula algo novo, visando envolver o aluno 

e coibir a sua falta de interesse. 

A postura de um bom educador de acordo com os professores entrevistados está ligada a 

todo tempo na vida e no cotidiano, pois a tarefa de um educador não se restringe apenas a sala 

de aula, ele tem que ser um exemplo para seus alunos dentro e fora do contexto escolar, visto 

que muitos deles se espelham na figura do professor como um exemplo a ser seguido. 

Há, portanto, algumas barreiras a serem enfrentadas pelo educador, entre elas estão 

destacadas as dificuldades e realizações da carreira docente, que coube aos entrevistados 

avaliar que uma das dificuldades enfrentadas por uma grande parte dos alunos, é a falta de 

comprometimento e desinteresse pelas disciplinas, principalmente no ensino médio, mais não 

se restringe somente a ele, visto que, no ensino fundamental essa indiferença também ocorre, 

e isto hoje é uma das principais formas de desmotivação do professor, pois vez ou outra 

utiliza-se desse contexto para fazer uma reflexão acerca de seu trabalho como docente. 

Da mesma forma quando ocorre a forma inversa o professor se sente um grande 

transmissor de valores, pois vê que seus ensinamentos conseguem alcançar aqueles que 

realmente se interessam em mudar a sua realidade social. 

O seu planejamento de ensino requer cuidadosamente o conhecimento específico da 

Didática aplicada como fonte de transformação de saberes mesmo sabendo das dificuldades 

que enfrentam em sala de aula, os professores definem a Didática como ferramenta que 

facilita sua carreira docente e promove a qualidade gerida do ensino. 

Outra tarefa didática permanente do trabalho docente é a avaliação, que acompanha o 

processo de aprendizagem do educando, que está relativamente ligada com a maneira que os 

alunos receberam os conteúdos e a medição dessa assimilação. 

O diagnóstico do aluno é realizado de forma a se analisar o seu rendimento escolar para 

serem coletados dados que qualifique ou não o trabalho docente, pois é através da avaliação 
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de resultados que o docente pode decidir se a didática utilizada condiz com a realidade da 

turma.  

E diante disto, os entrevistados responderam que nem sempre a forma de avaliação que 

funciona em uma turma, funciona em uma outra; sendo assim, os critérios de avaliação devem 

se diferenciar entre as turmas,  variando de acordo com o perfil dos alunos. 

Quando instigados então a fazer uma auto-avaliação, os professores pontuaram serem 

educadores que buscam o melhor para os seus alunos, mesmo não tendo todo tempo para 

estarem buscando novos métodos de ensino, pois sabem que são transmissores de 

conhecimentos e enriquecedores da identidade social principalmente da criança. 

Os entrevistados mostraram-se interessados em contribuir com a pesquisa, já que 

acreditam que o fortalecimento de informações sobre a área de atuação docente, garante que 

novas conquistas venham a ser alcançadas para a classe educativa. Acreditam que a 

qualificação do professor é a resposta que a educação pode dar as constantes transformações 

que o mundo vem enfrentando, principalmente com a inserção de novas tecnologias que 

aprimoram o conhecimento científico, e acreditam que não há como existir um educador 

contemporâneo se o mesmo não utilizar a Didática como ferramenta que está em função da 

realidade social. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, a Didática está diretamente ligada com toda a prática educativa, desde sua 

formulação até o ato de ensinar em si. É uma expressão de organização de metodologias que 

vieram para auxiliar o professor no seu desenvolvimento docente; como também técnicas que 

auxiliam os estudantes a se tornarem seres reflexivos. 

Torna-se uma ferramenta que intensifica a qualidade do ensino independente de qual 

esfera pertença, isto porque ela é quem monitora a aprendizagem do aluno e a qualidade do 

trabalho do professor. Este por sua vez, deverá está preparado para lidar com situações de 

mudanças, de transformações, pois nem sempre o método que ele utiliza em uma turma é 

aceitável em outra, e esta separação deve está acompanhada de um bom aprofundamento 

metodológico. 

A pesquisa contribuiu para se formar uma ideia mais clara de didática aplicada no 

campo educacional, e como a mesma se correlaciona com professores, alunos e sociedade. Os 

professores por sua vez, compreenderam que não há uma didática específica, o que existe são 

formas diferentes de trabalhar uma mesma situação, podendo ter por sua vez diferentes 

resultados. 
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É, portanto como uma porta que abre fronteiras de conhecimentos e experiências, a fim 

de, contribuir para a qualidade do ensino e da qualificação do educador, pois sabemos que não 

há ensino de qualidade se ele estiver nas mãos de pessoas mal qualificadas. 
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RESUMO: A microbiologia é a área da biologia que estuda os micro-organismos como bactérias, 

fungos, protozoários e vírus, além de suas interações com o meio ambiente. Ter um conhecimento 

mínimo sobre esta área é essencial a vida, pelo fato de estar ligada diretamente a assuntos do 

cotidiano, como a saúde e a higiene pessoal. No entanto, o ensino das ciências no ensino fundamental 

ainda é realizado de maneira tradicional. Por isso, o referido trabalho, tenta identificar as principais 

dúvidas dos alunos do ensino básico, desenvolvendo atividades práticas e lúdicas (além da teoria 

aplicada), para que haja uma maior compreensão dos estudantes participantes do projeto. As 

atividades práticas e lúdicas desenvolvidas foram bastante eficazes no ensino da temática abordada, 

pois despertou o interesse e a curiosidade dos alunos. Assim, foi constatado, que a estratégia utilizada, 

reagiu positivamente para a compreensão dos discentes no ensino e na aprendizagem da 

microbiologia. 

Palavras-chave: meio ambiente, micro-organismos, saúde 

 

TRIAL APPLIED TO TEACHING MICRBIOLOGIA AND SCIENCES 

IN ELEMENTARY EDUCATION 

ABSTRACT: Microbiology is the area of biology that studies microorganisms such as 

bacteria, fungi, protozoa and viruses, as well as their interactions with the environment. Have 

a minimum knowledge about this area is essential to life, by being directly connected to 

everyday matters such as health and personal hygiene. However, the teaching of science in 

primary education is still done in the traditional way. Therefore, the said work, attempts to 

identify the main questions of primary school students, developing practical and recreational 

activities (in addition to the applied theory), so there is a greater understanding of the project 

participants students. The practical and recreational activities were quite effective in teaching 

the subject addressed, it aroused the interest and curiosity of students. Thus, it was found that 

the strategy used, reacted positively to the understanding of students in teaching and learning 

of microbiology. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino das ciências na maioria das escolas do país é aplicado de forma tradicional, ou 

seja, apenas em sala de aula. No entanto, esta metodologia não desperta o interesse na maioria 

dos alunos em conhecer ainda mais o campo das ciências, pois visa apenas, a aplicação teórica 

dos conceitos, tornando uma metodologia cansativa e repetitiva para os alunos de todas as 

faixas etárias. Segundo Welker (2007, p. 69):  

O ensino de Biologia no Ensino Médio – assim como o de Ciências no 

Ensino Fundamental – muitas vezes é realizado de forma pouco atrativa 

para os alunos, fazendo com que eles vejam essas disciplinas como algo 

meramente teórico, distante da realidade da qual fazem parte e, por isso, 

pouco interessante de ser estudado. WELKER (2007, p. 69). 

Ao contrário das aulas teóricas, as aulas práticas/experimentais despertam a curiosidade 

dos alunos e desenvolve de forma favorável o aprendizado dos mesmos. Esta metodologia faz 

com que eles se interessem pelo conteúdo, pois além de ser ensinado teoricamente, também é 

praticado e analisado. Desta maneira, o que parece ser trivial para uns e importante para 

outros, acaba sendo interessante e curioso para a maioria. 

Alguns estudiosos afirmam a importância da prática investigativa para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, pois aproximam de forma 

direta o cotidiano dos mesmos a diferentes temas abordados nas atividades, o que faz com que 

eles reflitam e formulem hipóteses a serem estudadas. Com isso, como citam Balotin & 

Kindel (2003), “os alunos poderiam perceber que não estavam ali somente para ouvir o(a) 

professor(a) e memorizar o conteúdo para a prova, e sim, para aprender algo relacionado às 

suas vidas” (p. 123). 

A palavra microbiologia provem da fusão das palavras gregas mikrós-, que significa 

pequeno, e –biologia, do grego bíos = vida + logos = estudo. Neste sentido, a microbiologia, 

que tem por objetivo o estudo dos microrganismos, além de suas atividades e a interação com 

o meio, deve sair dos laboratórios e das universidades, e ser estudada também no ensino 

básico e médio, pois estimula a busca pelo conhecimento científico. 

Neste sentido Freire (2002, p. 34) destaca que: 

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto 

ou do achado de sua razão de ser. Um ruído, por exemplo, pode provocar 

minha curiosidade. Observo o espaço onde parece que se está verificando. 
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Aguço o ouvido. Procuro comparar com um outro ruído cuja razão de ser já 

conheço. Investigo melhor o espaço. Admito hipóteses várias em torno da 

possível origem do ruído. Elimino algumas até que chego a sua explicação. 

FREIRE (2002, p. 34) 

 Com isso, podemos dizer que a prática investigativa, como ferramenta de ensino, irá 

despertar a curiosidade dos alunos e instigar a busca de informações.  

Neste contexto, está sendo realizado o projeto que tem como tema “Aproximando a 

Microbiologia dos estudantes e professores da rede escolar publica de Garanhuns-PE.”, do 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão-PIBEX do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco-IFPE, onde uma das atividades relacionadas ao projeto é 

a realização de práticas experimentais sobre assuntos relacionados a temática abordada, para 

que haja uma maior contribuição do campus a comunidade externa, contextualizando e 

praticando o ensino da microbiologia de forma atrativa aos estudantes. 

 Assim, o objetivo geral deste artigo é descrever as atividades práticas experimentais de 

microbiologia realizadas até o momento, com estudantes do ensino fundamental, bem como 

avaliar a percepção dos estudantes em relação a importância de atividades práticas, a 

importância dos micro-organismos e sua patogenicidade. 

 

MATERIAL E METODOS 

O trabalho foi desenvolvido através das atividades do projeto de Microbiologia 

Ambiental do PIBEX, na forma de aula prática, lúdica e teórica, em escolas do município de 

Garanhuns, Pernambuco, em turmas preferencialmente do 9º ano do Ensino Fundamental 

As atividades são desenvolvidas em quatro momentos para uma melhor fixação dos 

conteúdos abordados. Primeiramente, foi realizado um levantamento prévio dos 

conhecimentos dos alunos participantes, através da aplicação de 105 questionários em um 

total de três escolas do municipio de Garanhuns, até o mês de agosto de 2016, para verificar 

as principais lacunas sobre o assunto, e assim, poder supri-las em um dado momento do 

projeto. 

Logo após a aplicação dos questionários, faz-se necessário a exposição de uma palestra 

explicativa e dialogada, abordando conteúdos sobre a microbiologia, relacionando-os o 

máximo possível do cotidiano dos alunos participantes. Num terceiro momento, é a vez das 

atividades lúdicas e práticas, que estimulam e despertam a curiosidade dos alunos. 

Sendo conduzidos ao laboratório de Microbiologia Ambiental, os alunos puderam 

conhecer e descobrir a utilidade de alguns equipamentos (estufa de aquecimento, microscópio 
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óptico comum (MOC), autoclave, banho Maria, etc.). Logo em seguida, são convidados a 

realizarem a observação de lâminas ao microscópio. Estas lâminas contém micro-organismos 

que são importantes na vida do ser humano e ao meio ambiente, como o Penicillium sp, que é 

utilizado na fabricação de antibióticos, o Arpergillius sp, na fabricação do pão e o Rhizobium 

meliloti que está presente nas raízes de plantas leguminosas, e ajuda na fixação do nitrogênio 

do solo. 
Após a observação microscópica, os alunos realizaram a prática da Semeadura por 

espalhamento. Os participantes, em dupla, recebem coletores e Placas de Petri contendo meio 

de cultura (composição: Triptona 5.0 g/l; Glicose 1.0 g/l; Extrato de Levedura 2,5 g/l; Agar 

15.0 g/l; pH fina = 7.0 +/- 0.2 a 25 ºC) para a realização da coleta, que pode ser de algum 

objeto pessoal, ou de uma parte do corpo. Realizada a coleta, os alunos fazem semeadura nos 

meios de cultura, o qual serão fechados e vedados com parafilme, e levados para uma estufa 

de aquecimento a 35 ºC por um período de 48 horas, para que haja o desenvolvimento das 

colônias microbianas. 
Após uma semana, ocorre a quarta e última etapa do projeto. Neste momento é aplicado 

um novo questionário, que tem o intuito de verificar se existiu ou não a fixação e 

compreensão dos conteúdos abordados. Em seguida, os alunos podem verificar o resultado da 

prática realizada. Contudo, podemos dizer, de maneira concreta, que é nesta etapa, que há a 

confirmação da importância das atividades práticas e lúdicas na fixação e compreensão dos 

conteúdos abordados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Podemos dizer que os questionários são a porta de entrada para saber como está o 

conhecimento básico dos alunos sobre o conteúdo abordado, que apesar de ter como tema 

central “Os micro-organismos”, dá um maior enfoque no reino Monera. Outro fator bastante 

importante, é a percepção visual que se tem a partir expressão facial dos alunos ao entrarem 

no laboratório de Microbiologia Ambiental. 

No entanto, serão citadas aqui, apenas as questões de maior relevância. Vale ressaltar 

também, que os resultados obtidos não fazem comparativos entre os questionários aplicados 

aos alunos da rede pública de ensino com os da rede privada, uma vez que nenhuma das 

instituições contempladas realizam atividades laboratoriais. 

 Ao fazer uma avaliação criteriosa das respostas, além do levantamento geral das 

questões diretas, obtemos os seguintes resultados: 

  



 

2226 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Questão 1: “O que são micro-organismos para você?” 

“Bactérias”; 

“são pequenos organismos”; 

“são seres microscópicos e que podem causar doenças”; 

“Seres que nos prejudicam, é ao mesmo tempo nos ajuda”; 

“São bactérias e pequenas células”. 

Estas respostas, no entanto, mostram que os alunos não possuem um conhecimento 

concreto sobre o tema, sabendo apenas o básico. 

Questão 2: “Você acredita que todos os micro-organismos causam doenças?”  

Através do gráfico abaixo, fica evidente o conhecimento prévio dos alunos sobre a 

patogenia dos micro-organismos. Segundo TORTORA (2012): “Poucos micro-organismos 

são patógenos. De fato, a presença de alguns micro-organismos é até benéfica ao 

hospedeiro.” Apesar da maioria acreditar que os micro-organismos não são prejudiciais à 

saúde, o resultado não é muito satisfatório, uma vez que os alunos já deveriam ter estes 

conhecimentos pré-estabelecidos. 

 

Figura 1. Dados referentes ao conhecimento prévio dos alunos sobre a patogenia dos 

micro-organismos. IFPE, 2016. 

 

Outra questão importante, foi saber se os alunos já haviam tido experiência de 

observação de algum micro-organismo ao microscópio. O resultado, apesar de ser esperado, 

foi surpreendente. Isso por causa da falta de estruturas e investimentos financeiros em aulas 

experimentais e práticas nas diversas escolas do país que fazem com que os alunos se 

surpreendam ao visualizarem pequenos organismos que eles só ouvem falar através do quadro 
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e de livros. Isso demonstra ainda, a necessidade da continuidade e expansão do projeto de 

extensão em execução no IFPE Garanhuns como importante agente motivador do aprendizado 

para os alunos do ensino fundamental.  
 

 
Figura 2. Resultados referente o número de alunos que já haviam visto algum micro-

organismo. IFPE, 2016. 

 

A aplicação de um segundo questionário teve por objetivo, fazer com que os alunos 

avaliassem o projeto e dissertassem um pouco sobre a experiência vivenciada. Com isto, na 

primeira questão, foi pedido aos mesmos que citasse algo de novo aprendido com a realização 

do projeto. Surgiram variadas respostas, como por exemplo:  

“Como algumas bactérias e micro-organismos realmente são”;  

“Que as bactéria estão e todos os lugares”; 

“que existe bactéria e fungo em todo o lugar”. 

“O nome do objetos do laboratório, vi uma células pelo microscópio, aprendi a cultivar 

bactérias no meio de cultura...”. 

Questão 2: “Para você, as aulas práticas colaboram com a fixação do conteúdo? Por 

que?” 

Nesta questão, os alunos assinalaram as alternativas “sim” ou “não”, sem expressarem o 

porquê de suas respostas. 
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Figura 3. Resultados obtidos através da avaliação dos alunos para saber se as aulas 

práticas ajudavam o aprendizado.  IFPE, 2016. 

 

Já com o intuito de identificar o desempenho do projeto, segundo os alunos 

participantes, e se o mesmo está tendo um resultado positivo sobre a aprendizagem dos 

estudantes, fez-se necessário perguntar o seguinte: 

 

Questão 3: “Como você avalia o trabalho realizado pelo projeto Aproximando a 

microbiologia dos alunos e professores da rede escolar pública de Garanhuns-PE? 

 
Figura 4: Avaliação do projeto, através da opinião dos alunos participantes. IFPE, 2016. 
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No total, já participaram três escolas, sendo uma da rede municipal, uma da rede estadual 

e outra da rede privada, todas com turmas do ensino fundamental. Com uma estimativa de 105 

alunos contemplados, o projeto visa atender ainda mais estudantes até o final de dezembro de 

2016. 

 

CONCLUSÕES 

Até o devido momento, o projeto não apresenta dificuldades para ser realizado, pois conta 

com total apoio das instituições de ensino contempladas e dos participantes. Caso perpetue-se 

no ano seguinte, o projeto pretende alcançar um maior número de crianças e adolescentes. 

Também está previsto a criação de uma plataforma online para a divulgação das atividades do 

projeto, o desenvolvimento de maior variedade de atividades lúdicas e práticas, além da criação 

e exposição de vídeos educativos (autorais) em relação a temática do projeto. 
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RESUMO: O ensino de Biologia, muitas vezes é marcado por aulas meramente expositivas. A 
Genética é uma subárea da Biologia que estuda como as características hereditárias são passadas 
durante as gerações, no entanto, seus conceitos e processos básicos, são tidos por muitos alunos como 
difícil assimilação. Tendo como base este contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar o 
entendimento dos alunos de duas escolas públicas da cidade de Floriano/PI, acerca dos conceitos 
elementares em Genética, bem como comparar o desempenho de ambos os alunos das duas escolas 
pesquisadas no que diz respeito a resolução prática de um caso genético, mediante a utilização de um 
heredograma. Como instrumento de coleta de dados aplicou-se dois questionários, um estruturado com 
14 alunos de uma escola da rede estadual e federal de ensino, e o segundo questionário com as 
professoras titulares da disciplina de sua respectiva escola. Os alunos de ambas as escolas, 
apresentaram ter um conhecimento fragmentado sobre os conceitos elementares de genética, 
comprovado com a resolução de uma questão proposta. A escola federal, teve um melhor desempenho 
no que diz respeito aos conceitos elementares e a resolução de uma questão que versava sobre 
probabilidade condicional em relação a escola estadual. Portanto, há necessidade que os professores 
busquem ferramentas que contribuam com a aprendizagem dos alunos, bem como a utilização de 
estratégias de ensino que facilite o entendimento dos alunos em processos básicos proveniente da 
Biologia. 
 
Palavras-chave: Biologia, Conceitos Elementares, Ensino-aprendizagem, Heredograma 
 

GENETICS IN HIGH SCHOOL: AN ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF 
SCHOOL STUDENTS OF PUBLIC AND FEDERAL STATE NETWORK 
IN Floriano / PI 
 
ABSTRACT: The Biology Teaching , is often marked by merely lectures. Genetics is a biology 
subfield  that studies how hereditary traits are passed over generations, however, its basic concepts and 
processes, are seen by many students as difficult to assimilate. Based on this context, this study aims 
to analyze the understanding of students from two public schools in the city of Floriano / PI, about the 
basic concepts in genetics, and compare the performance of both students of the two schools surveyed 
in As regards the practical resolution of a genetic case, by using a pedigree. As data collection 
instrument was applied two questionnaires, structured with 14 students of a school of state and federal 
school system, and the second questionnaire with the full professors of the discipline of their 
respective school. Students of both schools have had a fragmented knowledge about the basic concepts 
of genetics, proven with the resolution of a proposed question. The federal school, had a better 
performance with regard to the basic concepts and the resolution of a question which was about 
conditional probability relative to state school. Therefore, it is necessary that teachers seek tools that 
contribute to student learning, and the use of teaching strategies to facilitate students' understanding of 
basic processes from the biology. 
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1 INTRODUÇÃO  

O ensino de Biologia, muitas vezes, é marcado por aulas meramente expositivas, 

mediante a transmissão de informações pelo professor (a)1. A forma como os conteúdos são 

ministrados em sala de aula pode dificultar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, 

o aluno poderá utilizar da memorização dos conteúdos para ser aprovado no final do ano 

(BRÃO; PEREIRA, 2015). A Biologia detém de várias áreas do conhecimento, no entanto, 

muitos estudiosos apontam o conteúdo de Genética como um dos tópicos em que os alunos do 

ensino médio sentem mis dificuldade (ÇIMER, 2012). 

O ensino de Biologia deve propiciar aos seus estudantes a capacidade de desenvolver 

habilidades e competência para a sistematização e reelaboração dos fatos descritivos da 

realidade transformando em conhecimento (KRASILCHIK, 2000; SILVA; CICILLINI, 

2008). Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) direcionado para o ensino 

médio, orientam a aplicação dos conteúdos biológicos sinalizado para o exercício da vida em 

cidadania e para o trabalho. Estimulando a construção de saberes que permita ao aluno formar 

uma visão crítica e reflexiva dos processos que estão a sua volta (BRASIL, 2002).  

A Genética tem ganhado grande proporção no meio científico e midiático, por 

exemplo, a conclusão do projeto Genoma humano, que teve grande repercussão no mundo 

inteiro (VESTENA; LORETO; SEPEL, 2015). No entanto, muitas vezes, esses avanços não 

chegam dentro da sala de aula, levando o professor a utilizar o livro didático como a única 

ferramenta, o que pode tornar sua atividade pedagógica meramente simplista, contribuindo, 

apenas, para a memorização dos conceitos e processos básicos (MOURA et al., 2013).  

O ensino de Genética surgiu com a finalidade de estudar todos os aspectos que 

envolvem os genes e como funciona o processo de transmissão das caraterísticas hereditárias 

ao longo das gerações (MOURA et al., 2013). Quando se refere a vida em sua totalidade, é de 

extrema importância a compreensão de processos genéticos que fundamentam as questões 

biológicas (GRIFFITHS et al., 2013). Um dos principais objetivos da Genética é auxiliar os 

alunos no que diz respeito, a desvendar os principais conceitos genéticos e estabelecer 

conexões, contribuindo para uma aprendizagem ampla e integradora (PIERCE, 2016).  

Muitos alunos podem terminar o ensino médio com seu conhecimento fragmentado 

acerca das Leis de Mendel. Associando o estudo da hereditariedade a simples “letras”, tais 

                                                           
1 Nesse trabalho explicitaremos os gêneros (masculino e feminino) considerando a ideologia que marca e valoriza as 
particularidades e atributos de ambos.  
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como AA, Aa e aa, sem compreenderem que elas os genes e os alelos, que estão contidos no 

cromossomo, sendo que se segregam durante a formação dos gametas na meiose (DURBANO 

et al., 2008). Além disso, muitos não conseguem fazer essa associação entre alelo, gene, 

dominante, recessivo, homozigoto e heterozigoto consequentemente a falta desse 

entendimento pode dificultar a compreensão de conteúdos futuros (MARTINS, 2010).  

Muitos alunos por não conseguirem fazer essas analogias, sentem dificuldade em 

alguns aspectos da Genética. Por isso, alguns autores apontam cinco obstáculos para o ensino 

de Genética: vocabulário e terminologia específica; Conteúdo Matemático nas atividades das 

Leis de Mendel; Processos citológicos; Natureza abstrata devido à sequência no currículo; A 

natureza complexa da Genética (KNIPPELS, 2002). 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm ganhado 

uma ampla aceitação pelos profissionais de educação. Por meio das constantes inovações 

propiciadas em sala de aula, essas ferramentas podem desempenhar um papel relevante e 

positivo no processo de ensino-aprendizagem (SILVA; SILVA; COELHO, 2016). Frente a 

estas mudanças, a utilização das tecnologias no ensino Biologia, especificamente no conteúdo 

de Genética, tem impulsionado o entendimento de alguns conceitos e processos que são 

visualizados como difícil assimilação (MORAIS; SILVA, 2012).  

Tendo como base o presente estudo, objetiva analisar o entendimento dos alunos de 

duas escolas públicas da cidade de Floriano, acerca dos conceitos elementares em Genética, 

bem como comparar o desempenho de ambos os alunos das escolas pesquisadas no que diz 

respeito a resolução prática de um caso genético, mediante a utilização de um heredograma.   

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da amostra 

Para a realização da pesquisa, adotou-se uma pesquisa de caráter qualitativa e 

quantitativa com enfoque descrito. Buscou-se analisar os conhecimentos elementares dos 

alunos acerca do conteúdo de Genética em duas escolas públicas, uma estadual e outra federal 

na cidade de Floriano/PI. O grupo amostral foi de 14 (quatorze) alunos do 3º ano do ensino 

médio da Escola Normal Osvaldo da Costa e Silva (ENOCS) com idade média de 18 

(dezoito) anos. E 14 (quatorze) alunos do 4º ano do curso técnico integrado ao médio em 

informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, Campus 

Floriano com idade média de 18 anos. Devido a existência de cursos técnicos oferecidos pelo 

IFPI, os alunos do curso técnico integrado ao médio de informática só veem os conteúdos de 
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Genética, Evolução e Ecologia no quarto ano, uma vez que durante os 4 anos são vistas 

disciplinas da base comum (correspondente ao ensino médio) e disciplinas técnicas.  

 

2.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 Como instrumento da coleta de dados, foram utilizados questionários semiestruturados 

e estruturados aplicados em dois momentos distintos. O primeiro questionário 

semiestruturado foi aplicado com os alunos do 3º e 4º ano de ambas as escolas públicas, 

objetivando analisar os seus conhecimentos prévios dos a respeito conceitos e termos 

genéticos e a utilização de heredogramas, bem como verificar como era o seu desempenho na 

resolução de uma questão de probabilidade genética. A questão que retratava o albinismo, 

uma doença autossômica recessiva, causada pela alteração na produção de melanina, podendo 

afetar homens, mulheres, animais e vegetais (GRIFFITHS et al., 2013). A questão foi extraída 

da prova da Faculdade de Tecnologia de Estado de São Paulo (FATEC – 2010), como mostra 

a figura 1. 

 
 Fonte: FATEC, 2010. 

Figura 1. Questão da FATEC, 2010 proposta aos alunos para análise da aplicabilidade dos 
conhecimentos de genética. 

 

  Na etapa seguinte aplicou-se um questionário estruturado com as duas professoras 

titulares da disciplina de Biologia de ambas as escolas, objetivando compreender como está 

sendo a operacionalidade da sua prática pedagógica no ensino de Genética e quais as 

principais dificuldades encontradas.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Questionou-se aos alunos acerca dos conceitos de genótipo, fenótipo, homozigoto, 

heterozigoto, dominante e recessivo. Cerca de 71% dos alunos da escola federal tiveram um 
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alto índice de aproveitamento para o conceito de genótipo, ao passo que os alunos da escola 

estadual tiveram 29% de acertos. Nos conceitos de homozigoto, heterozigoto e dominante a 

Escola Federal teve um aproveitamento médio de 86% de acertos, e a Escola Estadual, com a 

média de acertos de 50%, a representação geral dos conceitos pesquisados estão presentes na 

figura 02.   

 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 02. Representação dos acertos e erros dos conceitos básicos trabalhados no ensino de Genética 
apresentados pelos alunos de ambas as escolas.  

 

 Vale ressaltar que alguns alunos da escola Estadual o responder sobre o conceito de 

genótipo, enfatizaram que dominância é relação de uma característica prevalecer em relação a 

outra, apresentando uma maior frequência do alelo “A” em relação ao “a”, caracterizando 

assim, o genótipo. Desvinculando do real conceito, sendo o genótipo considerado a 

composição genética elementar do organismo, transmitidas ao longo das gerações, por um 

conjunto de informações contidas em seu genoma, em que cada gene pode ter formas 

alternativas alelos (LEWONTIN, 2011).  Muitos alunos sentem dificuldade, ainda, em alguns 

conceitos genéticos. No entanto, os alunos devem desde cedo conhecer esse aparato 

conceitual para que possa compreender os processos biológicos, uma vez que, a Biologia tem 

discutido vários temas polêmicos no atual contexto social (VESTENA, LORETO, SEPEL, 

2015).   

 Ao serem indagados sobre quais as principais dificuldades que acometem o processo 

ensino aprendizagem em Genética, os alunos da escola estadual apontaram que cerca de 29%  

e 36% da escola federal tem dificuldade em Matemática. Cerca de 57% dos alunos da escola 

estadual afirmam que apresentam dificuldade em conceitos e processos básicos, como por 

exemplo, a meiose. A falta de domínio do professor com a disciplina é outro fator 

apresentados pelos alunos da escola estadual. Além disso, 21% dos alunos da escola federal 
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apontam que não tem dificuldade com o conteúdo de Genética, assim como 7% da escola 

estadual, como mostra a figura 03. 

 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 03. Principais dificuldades elencadas pelos alunos de ambas as escolas acerca do processo ensino 
aprendizagem de Genética. 

 

 Após aplicar o questionário diagnóstico para sondar o conhecimento dos alunos de 

ambas as escolas acerca dos conceitos elementares em Genética, sugeriu-se que respondessem 

a uma questão sobre uma manifestação autossômica – o albinismo. Nenhum dos alunos da 

Escola Estadual conseguiu respondê-la, sendo que, somente 29% dos alunos fizeram um 

esbouço do cálculo no papel, no entanto não chegaram a resposta correta. 

 Todos os alunos da escola federal tentaram responder a questão proposta, sendo que 

em 71% dos alunos encontraram 1/6 como resposta, uma resposta incorreta. Portanto, 

apresenta-se uma resposta errada desprezando a probabilidade de 2/3 de ambos os pais 

passarem o genótipo “Aa” para que sua filha seja heterozigota para o albinismo. No entanto 

os alunos aproximaram-se da resposta correta, que era 1/12, no entanto, somente 29% 

conseguiram resolvê-la. 

 Perguntou-se aos alunos de ambas as escolas quais são suas concepções acerca da 

utilização de heredogramas no ensino de genética. Alguns responderam que os heredogramas: 

“Ajuda a identificar os pais, filhos e os membros afetados e não afetados.” (Aluno da escola 

estadual - AEE). “Os heredogramas organizam as informações e enumera distinguindo cada 

indivíduo.” (AEE). “É um recurso visual que facilita a compreensão de parentescos e de 

doenças hereditárias.” (AEE).  

“Ajuda os alunos a entenderem o histórico familiar e a carga genética que cada pessoa 

possui e como essa, dependendo da combinação alélica pode ser expressar em cada ser 

mediante seu fenótipo.” (Aluno da Escola Federal - AEF). “Permite entender melhor a 

determinação do padrão de herança das características dependente de um levantamento 

histórico da família em que características aparecem.” (AEF). “Podemos visualizar todas as 
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pessoas de uma família e a partir de uma análise genética, podemos ver a possibilidade de 

algum que está por vir, identificando a probabilidade e a chance de ter uma doença ou não.” 

(AEF).  

 A utilização de heredogramas no ensino de Genética, propicia a capacidade 

rapidamente de compreender a estrutura de um grupo familiar e a prevalência de uma doença 

caracterizada por ser dominantes ou recessivas (BENNETT et al., 2008). Quando se refere as 

dificuldades enfrentadas no ensino de Biologia, os conceitos e a aplicabilidade básica nos 

temas relacionado a Genética apresentam-se, ainda, como um dos problemas mais apontados 

pelos estudantes do ensino médio, chegando muitas vezes a serem considerados de difícil 

compreensão (BRÃO; PEREIRA, 2015). 

 Em relação as dificuldades enfrentadas na prática docente, ouviu-se as professoras 

titulares de ambas as escolas pesquisadas. Quando questionadas sobre quais as implicações e 

dificuldades no que diz respeito ao ensino de Biologia, especificamente ao conteúdo de 

Genética, elas responderam:  

“No contexto educacional atual pude observar uma evolução no interesse dos alunos 

para a disciplina de Biologia, principalmente no conteúdo de genética. Talvez isto tenha 

ocorrido devido à divulgação em massa, através da mídia, de temas relacionados a genética 

que podem fazer com que o aluno desperte o interesse pela disciplina antes mesmo de cursá-

la. De início há uma grande dificuldade devido a abstração da simbologia. Acredito que uma 

das maiores dificuldades é, realmente, fazer os alunos compreenderem tudo o que a 

simbologia genética representa para o seu entendimento. Feito isso, ainda esbarramos na 

dificuldade da aplicação da matemática para os cálculos genéticos.” (Professora da Escola 

Federal - PEF).  

“Um dos principais problemas enfrentados, no que diz respeito ao ensino de Genética, 

é a dificuldade em Matemática. Os alunos muitas vezes não conseguem formular os 

cruzamentos, muito menos interpretar as questões, havendo um alto índice de notas baixas.” 

(Professora da Escola Estadual - PEE). 

“Ao corrigir as provas percebo que o aluno fez o que, na maioria das vezes, é mais 

difícil que é: interpretar a questão, os genótipos com seus respectivos fenótipos, realizar os 

cruzamentos, e efetuar os cálculos. Mas, as vezes, acredito que por pressa ou por achar que 

fez tudo corretamente acabam deixando de realizar o cálculo que a questão pede, ou seja, 

finalizar a resposta da forma correta. Nos casos de probabilidade condicional, isto se repete 

constantemente.” (PEF). 
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“A falta de recursos didático-pedagógicos são uns dos principais problemas 

enfrentados na escola que trabalho. Os conteúdos de Genética necessitam de uma visão bem 

ampla sobre os processos, no entanto, o professor fica limitado ao quadro branco, havendo a 

necessidade de mostras as mudanças que estão acontecendo e os processos mediante a 

utilização de animações, facilitando a compreensão dos alunos.” (PEE).  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O ensino de Biologia é marcado por um grande aparato conceitual. A Genética é uma 

subárea que carrega consigo um enorme leque de simbologia e processos, sendo considerado 

por muitos alunos, de difícil entendimento. Após a análise dos dados, identificou que muitos 

alunos, ainda, tem uma concepção desvinculado do verdadeiro estudo da Genética. Os alunos 

interpretam as Leis de Mendel, como apenas “letras” - AA, Aa e aa, que combinadas 

expressão uma característica, sem entenderem como as características são transmitidas de 

geração em geração. 

 Os alunos da escola federal detêm de um conceito mais elaborado, no que diz respeito 

a termologia genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. Em 

relação a questão proposta, 29% dos alunos da escola federal responderam de forma correta, 

diferentemente dos alunos da escola estadual que nenhum conseguiu. Além disso, os alunos 

relataram a importância da utilização dos heredogramas, como ferramenta auxiliadora no 

processo de entendimento de casos genético. No entanto, quando se refere a questões de 

Genética, muitos alunos não conseguem interpretá-las, confirmando que há um conhecimento 

fragmentado, havendo a necessidade do professor buscar estratégias para que o aluno consiga 

compreender os conteúdos de forma correta. O professor de Genética ainda tem desafios 

muito grandes a vencer em sala de aula, pois deve readequar sua metodologia de ensino, no 

sentido de buscar estratégias que contribuam para a construção, significativa, do 

conhecimento do aluno. 
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RESUMO:Em virtude dos padrões capitalistas de consumo e geração de resíduos, a educação 
ambiental na escola configura-se um instrumento eficaz de interação sociedade versus 
natureza. Nessa perspectiva,o objetivo desse estudo foi difundir na comunidade escolar a 
importância da preservação do meio ambiente através de oficinas que abordaram a 
problematização do que é lixo?Para tanto, foram desenvolvidas oficinas de produção de 
brinquedosrecicláveis, de desenho, de confecção de lixeiras,além de incentivar o debate 
sobreos impactos ambientais causados pela geração de lixo. Durante a oficina de 
desenho,verificamos que os alunos do ensino fundamental da escola Lions de Maceió, não 
identificava o espaço em que habitavam como parte do meio ambiente. Na caracterização do 
que é lixo, 65% dos alunos definiram como sendo algo que “não serve mais para nada”. Por 
outro lado, dos 100 alunos que participaram desta pesquisa, 45% citaram a reciclagem como 
uma alternativa de reaproveitamento do lixo. Quando interrogados sobre a disposição do lixo 
no ambiente, 75% responderam que se incomodavam com a presença do lixo. A atividade que 
incentivou a implantação da coleta seletiva, foi facilmente incorporada pelos alunos que já 
possuíam o hábito de utilizar as lixeiras da escola. A oficina de produção de brinquedos foi a 
atividade que apresentou maior adesão dos alunos, com relatos positivos de toda a 
comunidade escolar. Assim,possibilitamos com este estudo, a formaçãode uma concepção 
ambientala partir de iniciativas individuais, que apresentaram efeitos positivos na construção 
de um ambiente melhor para toda a comunidade.    

Palavras–chave: Coleta seletiva,Reciclagem, Oficinas 
 

A GARBAGE GENERATION AS THEME GENERATOR IN 
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN ELEMENTARY EDUCATION 
 
ABSTRACT:Because the capitalist patterns of consumption and waste generation, 
environmental education in schools set up an effective tool of interaction society versus 
nature. In this perspective, the objective of this study was spread in the school community the 
importance of preserving the environment through workshops that addressed the questioning 
of what is waste? Therefore, recyclable toys production workshops were developed, drawing, 
cooking dumps, in addition to encouraging discussion on the environmental impacts of waste 
generation. During the design workshop, we found that elementary school students school 
Lions Maceió, did not identify the space in which they lived as part of the environment. The 
characterization of what is waste, 65% of students defined as something that "no longer serves 
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for nothing." On the other hand, of the 100 students who participated in this survey, 45% cited 
recycling as an alternative to reuse waste. When asked about the disposal of waste in the 
environment, 75% said they were bothered by the presence of garbage. The activity that 
encouraged the implementation of selective collection was easily incorporated by students 
who already have the habit of using the school dumpsters. The toy production workshop was 
the activity with the highest membership of students with positive reports of the entire school 
community. Thus, we enable with this study, the formation of an environmental design from 
individual initiatives that had a positive effect in building a better environment for the whole 
community. 
KEYWORDS: Selective collection, Recycling, Workshops 
 

INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental, além de abordar os impactos ambientais decorrentes da ação 

antropológica, objetiva a mudança de valores, atitudes e comportamento que visa estabelecer 

uma relação sustentável entre o ser humano e a natureza, de forma harmônios a e respeitadora 

dos limites ecológicos (LOUREIRO, LAYRARGUES & CASTRO, 2009). 

De acordo com Vizentim & Franco (2009), o primeiro passo para a construção de 

hábitos sustentáveis, e consequentemente de uma consciência ambiental é reduzir o uso dos 

recursos naturais de forma arbitrária. O segundo passo é reutilizar e reusar produtos em sua 

forma original em outras tarefas ou ainda criar novas formas de utilização para determinados 

produtos. E o terceiro passo é reciclar utilizando recursos tecnológicos, obtendo novos 

produtos a partir de produtos usados, de maneira a consumir menos recursos naturais.  

Segundo Neves, Serikawa e Raymundo (2012), quanto menos desenvolvido é o país, 

maior a porcentagem de resíduos orgânicos gerados. No Brasil a produção de resíduos por 

pessoa é de aproximadamente 500 gramas por dia, sendo que 250 gramas destes resíduos são 

restos de alimentos. Portanto, quanto mais desenvolvido é o país, maior é a porcentagem de 

resíduos industrializados jogado no lixo, como plástico, papel, alumínio, vidro (GÓES, 2013). 

É fato que os problemas ambientais fazem parte do nosso dia-a-dia e que as 

informações necessárias a uma educação ecológica devem chegar principalmente às 

localidades mais próximas de onde ocorrem crimes ao meio ambiente (ESTEVAM & 

BARBOSA, 2013). Considerando que as crianças são receptivas ao conhecimento e 

potenciais multiplicadores da informação (FIORENTIN, 2005), o professor tem o papel 

fundamental de facilitador da aprendizagem e tem-se como base a motivação na 

aprendizagem. Sem motivação não há aprendizagem escolar (POZO & GÓMEZCRESPO, 

2009). 

Para Bizzo (2000) o ensino de ciências deve proporcionar a todos os estudantes a 

oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a inquietação diante do 
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desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, amparadas em elementos tangíveis. 

Sobre este ponto de vista, o lixo é um elemento presente no dia a dia de qualquer pessoa, 

sendo por esta razão, um ótimo tema a ser trabalhado com os alunos, visando a 

conscientização e a mudança de atitudes dentro e fora da sala de aula (SILVA, 2007, p.11). 

Entre tais razões, este estudo é de grande relevância, pois visou desenvolver oficinas de 

reciclagem com o intuito de estimular o despertar da consciência ambiental dos alunos pela 

abordagem da temática lixo na aula de ciências. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem baseada na análise 

qualitativa das respostas apresentadas no questionário semi-estruturado com questões 

discursivas que abordaram os seguintes temas: meio ambiente, coleta seletiva, reciclagem e 

os 3Rs e da participação e interação promovida durante as oficinas. O grupo de estudo foi 

formado por 100 alunos, selecionados aleatoriamente,matriculados no 6º ano do ensino 

fundamental da Escola Lions de Maceió/AL, inserida na comunidade do vale do Reginaldo 

em Maceió-AL. 

Após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelos pais ou 

responsáveis dos alunos participantes deste estudo, procedeu-se a execução de oficinas 

descritas a seguir: 1) oficina de desenho, que teve por objetivo verificar a consciência sobre o 

que é meio ambientee a percepção ambiental individualizada; 2) oficina de produção de 

lixeiras para a coleta seletiva, que teve o intuito de demonstrar a importância da seleção dos 

resíduos (lixo); e por fim a 3) Oficina dereciclagem, que visou a confecção de brinquedos a 

partir da seleção de resíduos sólidos que seriam descartados e de outros materiais recicláveis e 

de fácil acesso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade” (LEI Nº 9.795, de 27 de abril de 1999). Nessa 

pespectiva, foram realizadas visitas a comunidade em torno da Escola Lions de Maceió/AL, 

para realização do diagnóstico local da problemática do lixo que faz parte do cotidiano dos 

alunos, alvo desse estudo. Verificamos que o saneamento básico é precário e a disposição do 

lixo na comunidade no entorno da escola é inapropriada (Figura 1).  
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Figura 1.Identificação do ambiente e da disposição do lixo no entorno da escola Lions de 

Maceió/AL.IFAL/CAMPUS MURICI, 2015. 

 

A análise dos questionários do pré-teste revelaram que 50% respondeu no container 

próximo a escola, 20% no córrego,20% no container na comunidade,10% na rua.Quando 

abordados sobre o que pode ser feito para mudar essa realidade os alunos afirmaram 50% 

responderam não descartando o lixo de qualquer jeito, 20% respondeu reciclando e 30% 

consumindo menos produtos descartáveis. Quando questionados sobre que tipo de problema o 

lixo pode ocasionar na comunidade 70% responderam que doenças, 20% responderam mal-

cheiro,10% que não causa nenhum malefício ao meio ambiente. Para SILVA (2007,p.11) 

éprecisoqueaescolaevidencieemseuprojetoeducativoqueaquiloqueacriançavivenciaforadasalad

eaulatambémeduca,ouseja,aformadelidarcomalimpezaoucomolixo,noambientefamiliar,nacom

unidadeenaescola,representamsituaçõesdeensinoeaprendizagem. 

Em estudo realizado por Santos (2005), 40 % dos alunos participantes definiram o lixo 

como um monte de coisa podre. Porém, após a realização da oficina de reciclagem de lixo 

como atividade prática em educação ambiental, 63 % dos alunos passaram a afirmar que o 

lixo é algo que pode ser reaproveitável. Em nossa pesquisa verificamos que os alunos 

perceberam que do lixo “materiais que são reaproveitáveis” podem se transformar em 

brinquedos (Figura2). 
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Figura 2.Oficina de produção de brinquedo recicláveis, realizada com alunos da escola 

Lions de Maceió/AL. IFAL/CAMPUS MURICI, 2015. 

 

De acordo com Magalhães (2002) a coleta seletiva consiste basicamente na separação 

dos materiais que serão jogados no lixo. Porém, esta separação prévia, não terá valor se nos 

centros urbanos não houver um sistema público eficiente que colete, transporte e dê um 

destino a estes resíduos (OLIVEIRA & CARVALHO, 2004, p. 90).Para Fadanni & Massola 

(2010)a escola tem o dever de propor ao educando e educadores a prática para transformar a 

sociedade em que vivemos com dignidade, sem medo de ter como resposta um futuro melhor.  

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que os alunos foram sensibilizados quanto ao problema da geração do 

lixo, bem como da necessidade de ações que saiam da escola e atinjam a comunidade visando 

modificar a realidade local no que tange a necessidade de seimplantara coletiva eficiente do 

lixo minimizando os danos ambientais e de saúde pública. 
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RESUMO: O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas na monitoria da 
disciplina de Biologia Celular, do curso de Licenciatura em Biologia, no IFRN, Campus 
Macau, realizada com uma turma do 1º período que continha 29 alunos frequentes na 
disciplina. Tem como objetivo analisar, através da comparação das notas e dos índices de 
aprovação e reprovação, o desempenho dos alunos que frequentaram as monitorias de 
Biologia Celular em relação aos alunos que não frequentaram, proporcionando, a partir dos 
resultados, respostas acerca da contribuição da monitoria para o bom desempenho destes 
alunos na disciplina. A análise e tabulação dos dados obtidos foram realizadas por meio do 
uso de tabelas de frequência e gráficos. Diante dos dados, foi possível concluir que as 
monitorias são importantes não apenas para a formação dos alunos-monitores, mas também 
para os alunos que à frequentam, uma vez que aqueles mais assíduos obtiveram maiores 
índices de aprovação e notas mais altas em relação àqueles menos assíduos, demonstrando 
assim a importância da monitoria na disciplina de biologia celular. 
Palavras–chave: biologia, frequência escolar, monitor. 
 

THE IMPORTANCE OF TUTORING ON THE COURSE OF 
CELLULAR BIOLOGY FOR THE TEACHING LEARNING PROCESS: 
A CASE STUDY IN IFRN, MACAU CAMPUS. 
 
ABSTRACT: The following paper results from activities developed on the tutoring of the 
course of cellular biology, of the Graduation in Biology, at IFRN, Macau campus, done with 
the class of the 1º semester, which contained 29 students who attend the course frequently. Its 
goal is to analyze, through the comparison of the grades and rates of approval and failure, the 
perfomance of the students who participated in the tutoring of Cellular Biology compared to 
the ones who didn't, providing, from the results, answers about the contribution of the tutoring 
for the good performance of the students on this subject. The analysis and tabulation of the 
obtained data were conducted by the use of frequency charts and graphs. Towards the data, it 
was possible to conclude that the tutoring is important not only for the formation of the 
students-tutors, but also for the students who attend it, since the most assiduous obtained 
higher rates of approval and higher grades compared to the less assiduous ones, showing the 
importance of the tutoring on the discipline of cellular biology. 
KEYWORDS: biology, school attendance, tutor. 
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INTRODUÇÃO 

Inicialmente instituída pela lei Federal n° 5.540, Art. 41 (BRASIL, 1968), a monitoria 

acadêmica é um instrumento importante e estimulante para a aprendizagem dos alunos, pois é 

com o auxílio desta que esses alunos podem esclarecer suas dúvidas e revisar conteúdos em 

outros momentos que não durante as aulas, possibilitando assim um maior entendimento das 

matérias. A monitoria contribui também na perspectiva de proporcionar, para o monitor, um 

conhecimento mais amplo em relação aos conteúdos abordados pela disciplina, otimizando 

seu aprendizado enquanto auxilia os alunos na compreensão e na produção do conhecimento.  

Compreendido ainda como “subsídio necessário à prática docente, pois o monitor além 

de complementar seus conhecimentos, adquire várias habilidades, capacidade de interação e 

trabalha a postura diante de determinadas situações, seja na vida acadêmica ou na 

profissional” (SILVA; BELO, 2012, p.1), o exercício da monitoria se mostra como uma 

prática relevante para a formação do estudante, caracterizando-se como atividade de iniciação 

à docência. Assim, e segundo Haag et al (2008, p. 1) a monitoria pode ser vista como “um 

serviço de apoio pedagógico que visa oportunizar o desenvolvimento de habilidades técnicas 

e aprofundamento teórico, proporcionando o aperfeiçoamento acadêmico”. 

Para Baraúna (2001 apud SCHNEIDER, 2004), o trabalho de monitor tende a promover 

e estimular o aluno, por meio do constante acompanhamento e auxílio, garantindo a eficácia 

no processo de ensino-aprendizagem. Passando a estudar mais para, assim, estar preparado 

para as dificuldades encontradas por seus colegas, o monitor atua como facilitador do 

conhecimento, “uma ligação entre professor e aluno, disposto a colaborar com o processo de 

ensino-aprendizagem desse aluno” (SILVA; BELO, 2012, p.1), proporcionando uma 

experiência proveitosa, tanto para o monitor quanto para os alunos que frequentam a 

monitora. 

Durante o processo do querer aprender mais para, ao mesmo tempo, repassar aquilo que 

sabe e assim auxiliar os alunos, o monitor torna-se indispensável, pois possibilita a troca de 

conhecimentos sem que haja o menosprezo das dificuldades dos alunos, tornando-se um 

incentivador para que estes alcancem o conhecimento esperado. Nesse sentido, o trabalho de 

monitoria, segundo Araújo e Moreira (2005), 

[...] traz um diferencial para a instituição. Como atividade extra-classe, atua como 

fonte de auxílio, a fim de suprir deficiências de conhecimentos necessários para o 

perfeito entendimento de conceitos do curso, numa situação em que a população 

estudantil assistida ganha, qualitativamente, pois o monitor, por ser um integrante da 
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mesma categoria da população alvo, reúne favoráveis condições de se tornar um 

vetor motivacional no processo de ensino aprendizagem (ARAÚJO; MOREIRA, 

2005, p.2). 

Sendo componente obrigatório à estrutura curricular do 1º período do curso de 

Licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, IFRN Campus Macau, a disciplina de Biologia Celular tem carga horária 

total de 60 horas, divididas em aulas teóricas e práticas. 

Segundo Melo e Alves (2011), a disciplina de Biologia Celular, que compreende o 

estudo das células com relação a seus tipos, estruturas e funções, representa um conhecimento 

fundamental para o entendimento da vida, uma vez que a célula é a unidade fundamental dos 

seres vivos. Ainda segundo as autoras, muitos alunos se assustam ao chegar ao primeiro 

semestre da universidade – como é o caso nesse trabalho, e se deparam com conceitos e 

termos diferentes. Sabendo-se que a Biologia Celular é uma disciplina que dispõe de termos 

complexos, muitas vezes de difícil assimilação para os alunos, as monitorias se fazem 

importantes no processo de aprendizagem desses estudantes. Por outro lado, por permitirem a 

integração do aluno-monitor com a iniciação da prática docente, fortalecendo sua formação 

acadêmica no curso de licenciatura, voltado para a formação de professores, a monitoria faz-

se igualmente importante para o desenvolvimento dos monitores. 

Segundo Silva e Belo (2012),  

[...] o aluno que dispõe do auxílio de um monitor deve apresentar-se como um 

indivíduo curioso que prima pela construção de seu conhecimento, aproveitando as 

oportunidades que surgem nas instituições educacionais. Entretanto, muitas vezes 

isso não ocorre. Durante o desenvolvimento de programas de monitoria em 

universidades, alguns alunos negligenciam o suporte didático oferecido pelo monitor 

ou subutiliza-o devido as mais diversas causas (SILVA; BELO, 2012, p.2). 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar a importância da monitoria 

de Biologia Celular no processo de ensino aprendizagem dos alunos de uma turma do 1º 

período do curso de licenciatura em Biologia, do IFRN Campus Macau, bem como comparar, 

a partir das tabelas de frequência, o desempenho e índices de aprovação dos alunos 

frequentadores da monitoria com o daqueles que não à frequentaram, tendo em vistas verificar 

suas possíveis contribuições. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas na monitoria da disciplina de 

Biologia Celular, do curso de Licenciatura em Biologia, no IFRN, Campus Macau, realizada 
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com uma turma do 1º período, que continha 38 alunos matriculados e 29 alunos frequentes até 

o fim da disciplina; dessa forma, para os dados expostos neste trabalho, apenas estes 29 

alunos foram levados em consideração. A pesquisa, realizada por um docente e de Biologia e 

dois alunos-monitores que exerceram a função durante o 1º semestre de 2016, tem como 

intuito analisar, através da comparação das notas e dos índices de aprovação e reprovação, o 

desempenho dos alunos que frequentaram as monitorias de Biologia Celular em relação aos 

alunos que não frequentaram, proporcionando, a partir dos resultados, respostas acerca da 

contribuição da monitoria para o bom desempenho destes alunos na disciplina. A análise e 

tabulação dos dados obtidos foram realizadas por meio do uso de tabelas de frequência e 

gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a melhor análise dos dados, a turma foi categorizada entre alunos que frequentaram 

e alunos que não frequentaram as monitorias de Biologia Celular. Aqueles que frequentaram 

foram divididos ainda entre alunos não assíduos, ou seja, com 1/3 de presenças ou menos nas 

monitorias, e alunos assíduos, com mais de 1/3 de presenças nas monitorias. A seguir, a 

exposição e análise dos dados obtidos.   

 

               

 Figura 1. Alunos frequentadores e não frequentadores da monitoria. IFRN, 2016. 

 Exposto na figura 1, aparece o total de alunos frequentadores e não frequentadores das 

monitorias. A partir da averiguação das listas de presença, foi possível notar que 72% dos 

alunos da turma frequentaram a monitoria pelo menos uma vez em algum momento do 

semestre. Já 28% da turma nunca frequentou as monitorias.  
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 Figura 2. Assiduidade na monitoria. IFRN, 2016. 

 Na figura 2, aparece a assiduidade daqueles que frequentaram as monitorias de 

Biologia Celular. Também a partir das listas de frequência, foi possível averiguar que 67% 

não foram assíduos, contando com 1/3 de presenças ou menos nas monitorias. Partindo da 

premissa que é na monitoria que se sanam dúvidas específicas, é possível dizer que esses 

alunos à frequentaram apenas quando possuíam essas dúvidas. 33%, porém, foram mais 

assíduos, com mais de 1/3 de presenças nas monitorias.  

 

 Figura 3. Aprovação e reprovação de alunos com 1/3 ou menos de presenças na 
monitoria. IFRN, 2016. 

 Na figura 3, é possível ver que, dos alunos menos assíduos, ou seja, aqueles com 

menos de 1/3 de presenças na monitoria, 79% foram aprovados na disciplina de Biologia 

Celular, enquanto 21% foram reprovados. As médias das notas dos alunos aprovados variam 

entre 60 e 74 pontos. 
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 Figura 4. Aprovação e reprovação de alunos com mais de 1/3 de presenças na 
monitoria.  IFRN, 2016. 

 A partir da figura 4, é possível notar que todos os alunos mais assíduos na monitoria 

passaram por média na disciplina de Biologia Celular. As notas desses alunos variaram entre 

76 e 87 pontos, perceptivelmente maiores que as notas daqueles não assíduos.  

 

 

 

 

 Figura 5. Aprovação e reprovação dos alunos que frequentaram a monitoria. IFRN, 
 2016. 

A partir da figura 5, é possível perceber que, entre os alunos que frequentaram as 

monitorias, houve no total 86% de aprovação. Apenas 14% dos alunos que frequentaram as 

monitorias foram reprovados.  
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 Figura 6. Aprovação e reprovação dos alunos que não frequentaram a monitoria. 
IFRN,  2016.  
 A partir da figura 6, se percebe que, entre os alunos que não frequentaram a monitoria, 

87% foram aprovados na disciplina de Biologia Celular. 13% dos alunos que nunca 

frequentaram a monitoria foram reprovados.  

 

 Figura 7. Total de aprovação e reprovação na turma. IFRN, 2016.  

A partir da figura 7 é possível ver o resultado geral da turma, constatando 86% dela 

como aprovada e um índice de 14% de reprovação. Somando um total de apenas 4 alunos 

reprovados na disciplina, é importante apontar que, nos semestres anteriores, quando não 

eram oferecidas as monitorias, as turmas sofriam com maiores índices de reprovação. A turma 

de 2014.1, que contava com 39 alunos frequentes ao final da disciplina, por exemplo, teve 14 

reprovações; já no semestre de 2014.2, 21 alunos frequentaram a disciplina e 6 foram 

reprovados. Com esses dados, é possível dizer não apenas que as monitorias contribuem para 

o índice de aprovação, atenuando o problema da reprovação, mas também que a quantidade 
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de presenças está diretamente relacionada com a nota final desses estudantes, uma vez que os 

alunos mais assíduos obtiveram notas superiores aos dos não assíduos, apontando assim a 

eficácia das monitorias como um processo auxiliar e complementar no ensino e aprendizagem 

da disciplina de Biologia Celular.  

É válido salientar também a importância das monitorias do ponto de vista do aluno-

monitor, que, como dizem Souza e Gomes (2016) em pesquisa, além de proporcionar uma 

maior aproximação com a docência e a experiência acadêmica, uma vez que o aluno-monitor 

dissemina para outras turmas o conhecimento por ele adquirido, a prática do exercício da 

monitoria tem também, como ponto positivo, a melhora no aprendizado e em sua prática de 

sala de aula. 

 

CONCLUSÕES 

A partir desta pesquisa, foi possível concluir que a monitoria é extremamente 

importante tanto para o licenciando que está em processo de formação quanto para o aluno 

frequente das monitorias, pois é nela que se abrem as portas para o esclarecimento das 

dúvidas, contribuindo significativamente no processo de ensino aprendizagem. É válido 

destacar que para que haja eficácia, são necessários a participação e o interesse do aluno que 

está cursando a disciplina. Dentro deste contexto, observou-se não somente que os alunos que 

frequentaram a monitoria obtiveram maiores índices de aprovação, mas também que aqueles 

mais assíduos obtiveram notas mais altas, demonstrando assim a importância da monitoria 

unida à disciplina de Biologia Celular, culminando num melhor entendimento e construção do 

conhecimento pelos alunos. As experiências vividas durante esse processo são marcas que 

ficam fixadas na memória de quem teve o privilégio de vivenciar essa realidade, marcando a 

importância da monitoria também na formação de futuros professores. 
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RESUMO: O ensino de Microbiologia exige, além de todo o conhecimento teórico do 
professor, a aplicação de atividades práticas com o intuito de aprimorar o processo de ensino-
aprendizagem. Aulas práticas e vivências em laboratório de Microbiologia são atividades 
corriqueiras no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos, fazendo 
parte da matriz curricular dos cursos técnicos de nível médio na modalidade integrado e nos 
cursos de ensino superior, especialmente nos cursos de Alimentos onde esta ciência é 
ministrada de forma aplicada. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o nível de 
satisfação e verificar os resultados referentes às práticas em laboratório de Microbiologia pela 
aplicação de questionários junto a alunos e ex-alunos do Instituto. Percebeu-se uma afinidade 
dos entrevistados junto a disciplina além de resultados que demonstraram que a associação de 
atividades práticas com a parte teórica melhora a compreensão e o desempenho acadêmico 
dos mesmos durante o curso e nas atividades extraescolares. 
Palavras–chave: laboratório; atividades; ciência; professor. 
 

MICROBIOLOGY PRACTICE LIKE A TEACHING-LEARNING AID 
 
ABSTRACT: Microbiology teaching requires, besides any professor theoretical knowledge, 
the application of practical activities to improve the teaching-learning process. Practical 
classes and Microbiology laboratory experiences are current activities at the Rio Grande do 
Norte Federal Institute – Currais Novos Campus, being part of technical courses curricular 
matrices, at the high school and graduation in Food Technology, where this science is 
teaching by applied. This work aimed to evaluate satisfy level and to verify the results at the 
Microbiology Laboratory practices by application of surveys with students and ex-students of 
the Institute. It found that the surveyed have affinity with the discipline in addition the results 
showed that the association of practice and theory improve understanding and academic 
performance of the students during all the course and with the extra-school activities. 
KEYWORDS: laboratory; activities; science; teacher 
 
INTRODUÇÃO 

O estudo de ciências consiste em tomar posse do preceito cientifico, de modo a aprender 

como termos específicos relacionam-se entre si e com o contexto aos quais são inseridos 

(LEMKE, 1992). Segundo Driver et al. (1994), o ensino e aprendizagem de ciências consiste 

em uma “enculturação”, isto é, a educação é considerada um sistema de apropriação da 

cultura cientifica. Em resumo a construção cientifica é alicerçada em inúmeros elementos, 

sejam eles, leis, teorias, conceitos e princípios, todos dotados de particularidades 

imprescindíveis para o desenvolvimento escolar nos seus diferentes níveis (VILLANI e 

NASCIMENTO, 2003).   



 

2258 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Acredita-se que a metodologia do ensino tradicional fundamenta a ação passiva e um 

tanto distante do aluno, esse que geralmente comporta-se como um simples ouvinte dos 

ensinamentos que em sala são transmitidos, sintetizando assim uma aprendizagem 

negligenciada.  Com o objetivo de desviar ou ate mesmo amenizar tal realidade acredita-se 

que práticas experimentais configuram-se como uma solução pertinente, uma vez que 

promove a contextualização e o estímulo de questionamentos referente ao assunto estudado, 

por parte do aprendiz desenvolvendo o raciocínio critico, dotando o educando de habilidades 

utilizadas em situações fora do ambiente escolar. (GUIMARÃES, 2009; GRANDINI E 

GRANDINI, 2008).  

Usualmente, a concepção de que o ensino experimental de ciências é relevante para a 

construção efetiva do ensino-aprendizagem, é perpassada entre os estudiosos.  Pereira (2010) 

defende que as aulas experimentais devem ser somadas a um ambiente adequado que forneça 

ao discente a transgressão de suas concepções cientificas, assim como o estímulo, 

incentivando-o a propor conceitos e ideias para explicitar os fenômenos por ele presenciados 

nos laboratórios de ensino.  

Os laboratórios de ensino, quando voltados para educação tecnológica insere-se em um 

contexto amplo, e desempenha um papel fundamental, pois promove o desenvolvimento do 

triângulo educacional caracterizado pelo ensino, pesquisa e extensão, dispondo de ferramentas 

inovadoras e metodologias bem, alicerçadas. Neste sentido, o âmbito laboratorial perfaz 

diferentes trajetórias, mais precisamente, uma atmosfera cientifica voltada para o incentivo a 

pesquisa; abrange a sociedade ao prestar serviços por meio da extensão e essencialmente são 

locais de ensino. (KORRES, 2014) 

O ensino de Microbiologia, quando mediado em âmbito laboratorial desperta no aprendiz 

novas concepções, inclusive comprova que a prática como forma de ensino é tão essencial 

quanto à transmissão teórica do professor e o livro didático. 

O presente estudo, partindo da importância didática, desenvolvida em contexto 

laboratorial, objetiva explicitar algumas atividades desenvolvidas no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos do IFRN - Campus Currais Novos, principalmente no que se 

refere às aulas práticas, além de diagnosticar a aceitação dos discentes em relação às aulas 

experimentais. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, situado no 

município de Currais Novos – RN com a aprovação do diretor da instituição, e com finalidade 

de elucidar os resultados e avaliar o interesse dos alunos pela disciplina de microbiologia, 

assim como pelas aulas experimentais. 

Os episódios analisados pelo presente estudo foram selecionados a partir de uma 

quantidade de aulas práticas, referentes à grade de microbiologia, ministradas no IFRN- 

Campus Currais Novos.  

A metodologia para a coleta de dados baseou-se em observações visuais, aplicação de 

questionários aos discentes, além de algumas anotações escritas em um caderno de campo. 

Foram observadas as aulas, sendo as mesmas, para fins didáticos agrupadas em: Aulas 

introdutórias (Montagem de material, Limpeza de Vidrarias e Esterilização), aulas de bancada 

(preparo de meio de cultura, técnicas assépticas) e aulas de análises (métodos de 

plaqueamento), além da aplicação de questionários. 

 Os questionários foram aplicados a 30 pessoas, das quais 9 são ex- alunos e 21 

encontram-se matriculadas no curso de alimentos integrado ao ensino médio. A escolaridade 

dos entrevistados está entre o 2º, 3º e 4º período do curso de técnico em alimentos ao 2º 

período do ensino superior nas áreas de nutrição, fisioterapia e medicina, por exemplo. As 

idades dos questionados variam entre 16 e 19 anos, desses 14 pertencem ao sexo feminino e 

16 ao masculino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em análise dos questionários, conclui-se que 96,62 % dos entrevistados possuem ou 

possuíam aulas práticas, enquanto o restante, que equivale à minoria 3,33%, nunca teve 

contato com o laboratório de microbiologia, por meio de aulas. Este resultado é reflexo da 

ocorrência de metodologias que diferem do padrão de aulas teórico-expositivas e que 

consequentemente atraem o interesse dos alunos, uma vez que ocorre há disponibilidade de 

um laboratório equipado e com adequação da infraestrutura, com capacidade para 20 alunos.   

 Com relação à ocorrência dessas aulas detecta-se que 7 alunos declararam ter aulas 

experimentais 1 vez por semana, a maioria, 14 entrevistados afirmou ter este tipo de aula 1 ou 

2 vezes ao mês, dos restantes, 8 afirmam ter aulas práticas esporadicamente e 1 declarou não 

ter experiência em laboratório no que se refere à disciplina de microbiologia (FIGURA 1). 
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Figura 1. Frequência de aulas práticas ao longo da disciplina de microbiologia. IFRN, 2016. 

      

Os dados encontrados na presente pesquisa corroboram com os levantamentos feitos 

por Lima et al. 2013, que entrevistaram professores com licenciatura em Ciências, no sul 

catarinense. Na oportunidade, a maioria dos docentes afirmou que realizavam aulas práticas 

mensalmente. 

As entrevistas indicaram que (40 %) dos alunos acredita que a frequência das aulas 

práticas poderia ser ajustada, a maioria declarou-se em dúvida quanto a este ajuste (56,66 %) 

e o restante (3,33 %) afirma estar satisfeito com a frequência de tais aulas (FIGURA 2). Isso 

nos leva a sugerir que muitos discentes valorizam esse recurso didático e almejam que com 

maior frequência, o mesmo possa ser aplicado.  Pois, como foi encontrado no estudo de Lima 

et al. 2013, conforme há o uso dessas aulas, os alunos são atraídos, consequentemente 

prestam mais atenção e melhoram o entendimento.  
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Figura 2. Opinião dos discentes quanto à necessidade de ajustar a frequência das aulas práticas. IFRN, 2016. 

 

Para a maioria dos alunos questionados, o que equivale a (53,33%), as aulas práticas 

configura-se como complemento das aulas teóricas e do aprendizado, o restante 46,6% 

consideram tais aulas, facilitadoras para o ensino e, como mostra a Figura 3, nenhuma pessoa 

considera este tipo de aula indiferente para o estudo. Nesse sentido, tal resultado, sugere um 

uso potencial dessa modalidade didática, uma vez que sua aplicação gera retorno positivo ao 

aprendizado. 

No estudo de Andrade e Massabni (2011) e Lima e Garcia (2011), nota-se a 

importância atribuída às aulas práticas. Porém, conforme argumenta Andrade e Massabni 

(2011), o fato das aulas experimentais serem consideradas apenas complemento da 

metodologia tradicional, como detectado no presente estudo, culmina em uma situação 

contraditória, pois, segundo Cavalcante e Silva (2008), esse recurso educacional é muito mais 

que um mero complemento, é um mediador no favorecimento da aprendizagem aos discentes. 

Isso se dá pelo fato desse recurso incentivar e envolver os alunos com os temas trabalhados, 

além de promover o entendimento e a correlação com os fenômenos cotidianos. 

Além das aulas práticas completarem a teoria, essas estimulam a construção de uma 

visão crítica, auxilia a estabelecer relações pertinentes e torna a Biologia mais prazerosa e 

interessante (LIMA e GARCIA, 2011). 



 

2262 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

 

 Figura 3. Atribuições diferentes aplicadas às aulas práticas de microbiologia. IFRN, 2016. 

 

 Quando indagados a respeito da importância das aulas experimentais e/ou teóricas a 

maior parte (80%) considera ambas as metodologias importantes, a segunda maioria dos 

entrevistados (16,6%) classificam as aulas práticas como mais interessantes e a minoria 

(3,3%) acredita que as aulas teóricas são mais relevantes (FIGURA 4). É observado que parte 

dos questionados estão satisfeitos com as aulas em laboratório, uma vez que as consideram 

mais relevantes. Acredita-se que isso seja plausível, aos ver daqueles que compõem a 

instituição, pois reflete o uso adequado e otimista dos investimentos federais nas redes de 

escolas técnicas e institutos.  É verificado ainda, que a maior parte, destaca a importância dos 

dois métodos didáticos, o prático e o teórico, isso sugere a correlação benéfica entre ambos, 

na qual, os conhecimentos teóricos podem ser mais bem aplicados e discutidos. 

 Além disso, ainda comparando as duas metodologias de aulas, prática e teórica, 100% 

daqueles que responderam ao questionário, acredita que as aulas de microbiologia devem 

começar em sala, exclusivamente com a parte teórica, resultado esse que difere de outro, 

encontrado por Lima e Garcia 2011, no qual, em questionamento a alguns professores da área 

biológica, metade deles acredita que a prática deve ser simultânea a teoria, 25% creem que a 

prática deve ser ministrada antes da teoria e 25% preferem depois. 
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Figura 4. Interesse dos alunos pelas metodologias das aulas de microbiologia. IFRN, 2016. 

 

 Em análise aos discentes que não possuem experiência em laboratórios, a maior parte 

dos entrevistados (60%), consideram que a ausência das aulas práticas pode dificultar o 

desempenho dos mesmos em futuras aprovações como concursos e/ou empregos, por 

exemplo. O restante (40%) acredita que a ausência deste tipo de metodologia pode dificultar o 

desempenho acadêmico, ou seja, para todos os questionados a falta de aulas experimentais 

prejudica de alguma forma os discentes (FIGURA 5), assim como conclui Krasilchi (2008), 

afirmando que a falta desse recurso pedagógico têm prejudicado a aprendizagem biológica 

dos aprendizes.   
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Figura 5.  Análise dos entrevistados, com relação aos alunos que não têm aulas práticas. IFRN,2016. 

 

As aulas experimentais que envolvem áreas da biologia são ferramentas 

frequentemente usadas para gerar o debate e reflexão entre professores e alunos, isso porque, 

os resultados de tais aulas podem despertar conclusões diferentes entre os envolvidos; esta 

concepção foi colocada aos entrevistados e em seguida os mesmos assinalaram a 

concordância ou não com tal pensamento (MARTINS E VEIGA, 1999).  Neste sentido 

(63,4%) concordaram totalmente com os autores, enquanto que os 36,6% restantes acreditam 

apenas em partes, que este pensamento está correto. Felizmente, detecta-se que uma parcela 

significativa considera que as metodologias aplicadas, produzem resultados positivos, ao 

passo que correspondem às expectativas, como o despertar de discussões e reflexão, isso 

reflete a eficiência do recurso pedagógico estudado e a facilidade de absorção dos 

conhecimentos pelos alunos, frente a essas aulas práticas.  

Muitos dos questionados acreditam que o ambiente laboratorial, deve se contrapor ao 

modelo tradicional, neste sentido o professor não deve ocupar um local de destaque; as 

bancadas e assentos devem ser móveis, de modo que seja possível o trabalho em grupo e o 

individual. Indagados a respeito deste tema e se as condições de trabalho do Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos do IFRN - Campus Currais Novos, estão de acordo com esta 

realidade, os alunos mostraram-se divididos, pois (50%) admite que as condições encontradas, 

são totalmente condizentes com o pensamento em análise, e os outros 50%, acredita que 

alguns pontos podem ser melhorados para alcançar tal realidade.  
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CONCLUSÕES 

Os resultados demonstraram que há uma aplicação regular dos métodos práticos em 

aulas. Constatou-se que os discentes se interessam pelas práticas, fato que colabora para um 

melhor rendimento acadêmico e o mais importante, o aprendizado.  

Embora a realidade escolar analisada pelo presente estudo, tenha se mostrado 

eficiente, com vários aspectos positivos, diferente do contexto nacional, no qual predomina a 

metodologia tradicional de ensino, muitos dos questionados acreditam que alguns pontos 

podem ser aperfeiçoados para melhor atender as necessidades pedagógicas, no que se refere 

às aulas de microbiologia ministradas no IFRN- Currais Novos. 
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RESUMO: A educação que temos hoje é resultado de muitas mudanças que ocorreram ao 
longo do tempo, pois no passado o que prevalecia era a educação tradicional, porém, apesar 
das muitas modificações, ainda há muito que melhorar. Atualmente é indispensável o uso de 
metodologias diversificadas, pois elas facilitam o ensino e a aprendizagem. Os recursos 
tecnológicos estão cada vez mais presentes no cotidiano dos estudantes, então se faz 
necessário que os professores acompanhem essa evolução para tornar suas aulas mais 
atrativas e dinâmicas, e os softwares educativos podem ser uma ferramenta excelente para 
auxiliar e facilitar no processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais significativo. Este 
trabalho objetivou analisar a eficiência de um software no processo de aprendizagem. Na 
culminância do Projeto de Intervenção, foi realizada uma aula sobre briófitas e pteridófitas no 
Instituto Federal do Piauí - Campus Floriano, com alunos do segundo ano do ensino médio da 
escola Fauzer Bucar da cidade de Floriano-PI. O software utilizado na aula foi o site 
Planetabio. A partir das respostas dos alunos aos questionários é possível afirmar a 
importância de aulas mais dinâmicas e atraentes e que o software educativo é uma ótima 
ferramenta de ensino para que o aluno possa aprender com mais facilidade. Conclui-se, então, 
que há necessidade de o professor utilizar recursos diferenciados em suas aulas, que atendam 
os interesses e as necessidades de seus alunos, sendo o software educativo um método eficaz 
que auxilia no ensino e facilita a aprendizagem dos estudantes. 
 
Palavras–chave: aprendizagem, educação, metodologias, recursos tecnológicos  

 

SOFTWARE FOR USE AS EDUCATIONAL RESOURCE IN 

TEACHING BRYOPHYTES AND PTERIDOPHYTES IN U. E. FAUZER 

BUCAR 

 
ABSTRACT: The education that we have today is resulted of a lot of changes that happened 
along the time, because in the past that prevailed it was the traditional education, however, in 
spite of the a lot of modifications, there is still a lot to get better. Now it is indispensable the 
use of diversified methodologies, therefore they facilitate the teaching and the learning. The 
technological resources are more and more presents in the daily of the students, then it is done 
necessary that the teachers accompany that evolution to turn your more attractive and 
dynamic classes, and the educational softwares can be an excellent tool to aid and to facilitate 
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in the teaching process and learning, turning him/it more significant. This work aimed at to 
analyze the efficiency of a software in the learning process. In the culminância of the Project 
of Intervention, a class was accomplished on briófitas and pteridófitas in the Federal Institute 
of Piauí - Campus Floriano, with students of the second year of the medium teaching of the 
school Fauzer Bucar of the city of Floriano-pi. The software used in the class it was the site 
Planetabio. Starting from the answers of the students to the questionnaires is possible to 
affirm the importance of more dynamic and attractive classes and that the educational 
software is a great teaching tool so that the student can learn with more easiness. It is ended, 
then, that there is the teacher's need it to use resources differentiated in your classes, that 
assist the interests and your students' needs, being the educational software an effective 
method that aids in the teaching and it facilitates the students' learning. 
KEYWORDS: learning, education, methodologies, technological resources 
 

INTRODUÇÃO 

Por muito tempo a educação tradicional prevaleceu nas escolas, com aulas somente 

expositivas, utilizando apenas o livro didático, sem a participação dos alunos, sempre 

passivos, nunca participativos, ensino esse que Freire (2014) nomeou de educação bancária, 

nela o professor aparece como o detentor do saber e sujeito de toda a ação, cuja tarefa é 

“encher” os alunos do conteúdo.  

Os tempos mudaram e, com isso, houve a necessidade de que a educação também 

mudasse e que outros recursos didáticos fossem utilizados em sala de aula, pois eles facilitam 

não somente no ensino, como também na aprendizagem do aluno, que, muitas vezes, fica 

preso apenas em imagens e textos do livro. Dessa forma, cabe ao professor estar sempre 

pesquisando métodos pedagogicamente aplicáveis, com a finalidade de envolver e instigar a 

curiosidade dos estudantes, fazendo com que haja uma produção de conhecimento mais 

interessante, lúdica e autônoma (FIALHO; MATOS, 2010).  

Durante o período de observação, realizado no Estágio Curricular Supervisionado no 

Ensino Médio, foi possível observar a dificuldade que os alunos possuem em acompanhar as 

aulas de biologia, pois a professora utilizava somente o livro didático, sendo que muitos 

alunos não o tinham recebido, além de que, em uma aula de 45 minutos a professora perdia 

muito tempo escrevendo no quadro, enquanto a turma conversava bastante. Assim, foi notória 

a necessidade de se utilizar outro método de ensino em que todos os alunos pudessem 

acompanhar a aula. E como nessa etapa de estágio é exigida a Elaboração, Execução e 

Avaliação de um Projeto de Intervenção, conforme a sondagem e o diagnóstico, realizados no 

2º ano do Ensino Médio, foi planejado e executado um projeto que viesse a atender tal 

necessidade. 
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Na execução desse projeto foi utilizado um software como recurso diferenciado em uma 

aula de briófitas e pteridófitas, onde foi possível que todos os alunos acompanhassem, de 

maneira interativa, o conteúdo ensinado. Após o estudo, foi aplicado um questionário, cujo 

objetivo foi investigar de que forma a utilização de recursos didáticos diferenciados, no caso, 

software, pode facilitar no processo de ensino aprendizagem. 

 

BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS 

A botânica é a área da biologia que estuda tudo que diz respeito a plantas. O Reino 

Plantae inclui todos os vegetais e os organismos que compõem esse Reino são seres 

autótrofos, pluricelulares e eucarióticos. Ele é dividido em dois grandes grupos, que são as 

fanerógamas, representadas pelas angiospermas e gimnospermas e as criptógamas, que 

incluem as briófitas e as pteridófitas (LOPES; ROSSO, 2010). 

As briófitas são plantas que não possuem vasos condutores de seiva, seus nutrientes são 

passados de célula a célula, sendo um processo bastante lento, e por essa razão são de 

tamanho pequeno. Segundo Raven (2007) as briófitas modernas apresentam similaridades 

com as primeiras plantas; estudos revelam que as briófitas contêm os mais antigos grupos de 

plantas viventes, podendo assim contribuir com informações importantes sobre as adaptações 

terrestres das primeiras plantas. 

As pteridófitas, por sua vez, já são bem mais desenvolvidas que as briófitas, pois 

apresentam xilema e floema “Fato que contribui para uma melhor adaptação do grupo a vida 

terrestre e permite o surgimento de representantes de porte elevado” (PAULINO, 2005, p. 

101). 

 

A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

É importante ressaltar que quando se ministra uma aula sobre qualquer assunto, este 

deve ser dado de forma que tenha sentido e significado para o estudante, onde ele possa 

entender e ser capaz de construir uma aprendizagem significativa, segundo Moreira (2011) 

aprendizagem significativa é um processo em que há uma interação cognitiva entre as novas 

informações e os conhecimentos prévios da pessoa que aprende, é a aprendizagem com 

significado, com compreensão, com capacidade de transferência e de aplicação a situações 

novas.  

As aulas de biologia muitas vezes são consideradas pelos alunos como chatas. A 

utilização da mesma ferramenta de ensino, no caso o livro didático, faz com que o aluno tenha 

a biologia como uma disciplina decorativa. O que se observa nas classes atuais são 
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professores disputando atenção dos alunos com os celulares, mas a questão que fica é: já que 

recursos tecnológicos chamam tanto a atenção dos alunos, porque não usa-los a seu favor? 

Quando um professor usa sempre as mesmas fichas e exemplos há décadas, sem ter 
o cuidado de atualizar-se, é sinal de que não está levando em consideração os 
alunos, que estão “plugados” com as novidades, que vivem num ritmo acelerado, 
nesses tempos de internet movida a adrenalina. Sem renovação, o professor torna-se 
um prisioneiro do seu próprio comportamento e acaba prejudicando muito os alunos, 
que perdem o poder de participação (TIBA, 1996, p. 129). 
 

A tecnologia causou muitas mudanças em vários setores da sociedade atual, dessa forma 

essa nova geração está cada vez mais próxima dessas ferramentas tecnológicas, segundo 

Masciano e Souza (2014) software educativo são programas que possuem concepções 

pedagógicas e educativas, que buscam apoiar direta ou indiretamente o processo de ensino e 

aprendizagem. Os softwares podem ser um excelente aliado do professor em suas aulas, então 

é de suma importância que o educador ao fazer o planejamento da disciplina inclua essa 

ferramenta de forma que possa favorecer a aprendizagem de seu alunado.  

A utilização dos softwares não somente irá aumentar a participação dos alunos nas 

aulas, como também irá facilitar o ensino, um “aspecto importante para observarmos é 

reconhecer que vivemos na sociedade da informação, na qual a comunicação é interativa e a 

tendência é a autoria fazer parte cada vez mais de nossa vida” (CAVALCANTE, 2010, p. 31). 

Na internet o professor encontra uma infinidade de softwares que poderá facilitar o 

ensino dos conteúdos de biologia, no caso do ciclo reprodutivo das briófitas e pteridófitas, o 

aluno poderá visualizar como ocorre, através de softwares que façam simulações desse 

evento, alcançando assim uma aprendizagem significativa.  

Neste cenário e com todos os recursos computacionais existentes, encontramos 
alguns softwares educacionais que podem ser utilizados como apoio ao trabalho 
docente enriquecendo sua prática pedagógica e proporcionando momentos de 
motivação e grande interesse dos alunos, uma vez que estes vêm desempenhando 
cada vez mais um papel relevante como ferramenta educativa, possibilitando 
reproduções de fenômenos do mundo real e permitindo ao aluno imprimir em seus 
trabalhos um realismo e qualidade superiores em seu aprendizado, algo difícil de se 
conseguir nas formas conservadoras de ensino. (FIALHO, MATOS, 2010 p. 122). 
 

Diante do avanço da tecnologia, é importante destacar que os softwares educacionais 

são recursos que podem ser utilizados em qualquer disciplina, sendo assim é possível tornar 

as aulas de biologia mais atrativas, interessantes e mais motivadoras. Então “fica o convite à 

descoberta da nova internet para nós professores (as) ”(CAVALCANTE, 2010 p. 31). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido com alunos do segundo ano do ensino médio da escola 

estadual Fauzer Bucar da cidade de Floriano-PI. A pesquisa tem uma abordagem quanti-

qualitativa, pois procura apresentar os resultados em números, porém visa analisar a qualidade 

do software como ferramenta de ensino. 

Para a culminância do projeto 19 alunos foram deslocados da escola Fauzer Bucar até o 

IFPI Campus Floriano, onde foram levados para o Laboratório Interdisciplinar de Formação 

de Educadores - LIFE, que contém várias ferramentas tecnológicas para facilitar o ensino e a 

aprendizagem. Em seguida, foi utilizada uma lousa interativa para ministrar uma aula sobre 

briófitas e pteridófitas. O software utilizado na aula foi o site Planetabio, que contém uma 

variedade de conteúdos da biologia, nele os alunos puderam ver a simulação do ciclo 

reprodutivo dos dois grupos de plantas, além de imagens de briófitas e pteridófitas e sua 

alternância de geração. 

Para finalizar, os alunos participaram da aula respondendo a uma atividade do tipo 

cruzadinha e outra atividade de caça - palavras sobre o conteúdo ensinado, o que colaborou 

para que a aula ficasse mais dinâmica e interativa. Depois do projeto realizado, os discentes 

responderam a um questionário para avaliar a aula com o uso do software educativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados aqui apresentados serão feitos de acordo com as respostas dos 19 

estudantes que responderam ao questionário. 

 
Figura 1 - Utilização de materiais didáticos alternativos. IFPI, 2016. 

Atualmente existe uma gama de recursos que podem ser utilizados pelos professores 

para facilitar o ensino e a aprendizagem, mas a realidade é que muitos docentes não os 

utilizam, segundo Calado et al. (2011), apesar do ensino tradicional ser arcaico e antiquado, 
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ainda é muito comum hoje em dia nas salas de aula, dessa forma os conteúdos ensinados se 

tornam mais difíceis para os alunos. 

Na figura 1 foi perguntado aos alunos se nas aulas o professor costuma utilizar 

materiais didáticos alternativos, doze alunos responderam que não, confirmando a afirmação 

de que o ensino tradicional, apesar de ser ultrapassado, ainda é utilizado. 

 

Figura 2 - Utilização do software no ensino de briófitas e pteridófitas. IFPI, 2016. 

 

A questão da figura 2 foi feita com a intenção de saber se o software ajudou aos alunos 

a compreenderem os conteúdos que eles encontravam mais dificuldades. Seis alunos 

relataram que o software facilitou na compreensão do conteúdo todo, quatro discentes 

apontaram as diferenças entre os dois grupos de plantas como os mais difíceis de aprender, 

porém, o software ajudou-os na compreensão, um aluno relatou que o software o ajudou a 

entender as características dos dois grupos de plantas, seis pessoas conseguiram compreender 

o ciclo reprodutivo das briófitas e pteridófitas com a utilização do software. Segundo Fialho e 

Matos (2010) os softwares educativos devem ser utilizados como uma ferramenta de apoio 

nas práticas educacionais, capaz de motivar e tornar as aulas mais dinâmicas, instigando a 

participação e a interação entre docente e discente, de forma que todos aprendam e construam 

juntos. 
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Figura 3 - A utilização do software como facilitador na aprendizagem. IFPI, 2016. 

A tecnologia está presente em tudo na sociedade atual, dessa forma é interessante que as 

escolas acompanhem essa tendência. 

Não se pode negar a crescente utilização das novas tecnologias em diversos ramos 
sociais, inclusive na educação, de forma direta ou indireta. Os alunos, desde a mais 
tenra idade, têm contato direto com esses novos recursos, e a escola, se não imersa 
nessa realidade, torna-se obsoleta, não conseguindo alcançar de maneira satisfatória 
seus objetivos (SILVA et al., 2013, p. 80-81). 

Questionados se o software como ferramenta de ensino facilitou na aprendizagem 

(figura3), dezessete alunos responderam que sim, dessa forma pode-se considerar o software 

educativo como uma ótima ferramenta de ensino e aprendizagem. 

 
Figura 4 - A compreensão dos alunos sobre briófitas. IFPI, 2016. 

As briófitas são as únicas plantas avasculares, por isso são pequenas e não possuem 

caule, raiz e folhas verdadeiras, representadas principalmente pelos musgos (LAURENCE; 

MENDONÇA, 2010). Na figura 4 os alunos foram questionados sobre o conceito de 

briófitas. Nesta questão todos os alunos responderam corretamente. 
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Figura 5 - A compreensão dos alunos sobre pteridófitas. IFPI, 2016. 

 

Segundo Amabis e Martho (2004) as pteridófitas são plantas vasculares sem sementes, 

que podem viver sobre outras plantas sem parasitá-las e que possui o esporófito diploide 

como a fase mais predominante e desenvolvida do seu ciclo de vida. A pergunta da figura 5 

tem como objetivo saber o conhecimento dos alunos sobre as pteridófitas. Nessa questão, 

quatorze alunos acertaram, quatro pessoas erraram e um não respondeu. Infere-se assim, que 

com o uso do software os alunos realmente conseguiram compreender e assim obter êxito nas 

suas respostas. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível concluir com este trabalho a importância do professor utilizar recursos 

diferenciados em suas aulas, pois os alunos se sentiram bastante motivados e animados com o 

software que foi utilizado na realização do projeto. Ao finalizar o projeto, foi possível 

observar que o software pode facilitar na construção de uma aprendizagem significativa, pois 

alguns alunos relataram que se as aulas fossem sempre assim eles aprenderiam bem mais e 

com mais facilidade. Como forma de auxiliar o educador e o educando, existem inúmeros 

recursos didáticos eficientes e eficazes, como os softwares. 
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RESUMO: No ensino de Biologia, em especial em Genética, subárea importante que serve como 
subsídio para outras subáreas e tem uma grande influência na economia de um país, é vista por muitos 
alunos como uma disciplina de difícil compreensão. Dessa forma, o presente trabalho teve como 
objetivo analisar a eficácia de uma proposta lúdica na compreensão da estrutura do DNA com alunos 
da Escola Normal Osvaldo da Costa e Silva situada na cidade de Floriano/PI. A pesquisa apresenta 
caráter qualitativo e quantitativo com enfoque descritivo. O trabalho foi realizado com um grupo 
10(dez) alunos, com idade média de 18(dezoito) anos. Como instrumento de coleta, adotou-se 02 
(dois) questionários semiestruturados, o primeiro foi aplicado antes da micro aula expositiva 
intercedida pela atividade lúdica e o outro logo depois. Por meio do questionário foi possível analisar a 
eficiência da metodologia utilizada na revisão do conteúdo da estrutura do DNA, de forma discursiva e 
dinâmica, onde gerou uma aprendizagem significativa. Portanto, a utilização de um material didático 
faz-se necessário no processo de ensino de Genética, onde o professor tem o desafio de facilitar e 
estimular a aprendizagem em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Biologia, Ensino-aprendizagem, Estrutura do DNA, Material Didático 
 
USE OF AN EDUCATIONAL MATERIAL IN DNA STRUCTURE OF 
UNDERSTANDING PLAYFUL WAY 
 
ABSTRACT: In teaching biology, particularly in genetics, important sub-area that serves as a 
resource for other subareas and has a great influence on the economy of a country, is seen by 
many students as a subject difficult to understand. Thus, this study aimed to analyze the 
effectiveness of a playful proposal in understanding the structure of DNA with students from 
Ecole Normale Osvaldo da Costa e Silva in the city of Floriano / PI. The research presents 
qualitative and quantitative with descriptive approach. The study was conducted with a group 
ten (10) students with a mean age of eighteen (18) years. As a collection instrument, it 
adopted two (02) semi-structured questionnaires, the first was applied before the micro lecture 
intercedida the play, and the other soon after. Through the questionnaire was possible to 
analyze the methodology of efficiency used in the review of the structure of DNA content, 
discursive and dynamically, which generated a significant learning. Therefore, the use of 
didactic material is necessary in genetics teaching process where the teacher has the challenge 
of facilitating and stimulating learning in the classroom. 
 
Keywords: Biology, Teaching and Learning, DNA structure, Handouts 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Os materias didáticos no ensino de Biologia ganharam uma credibilidade especial nos 

últimos anos, pois contribui para um melhor aprendizado minimizando as dificuldades 
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existentes no processo de ensino-aprendizagem (MADUREIRA et al., 2016).  Dessa forma, 

novas metodologias e práticas didáticas são desenvolvidas visando facilitar a compreensão 

dos alunos, aumentando o rendimento, despertando o seu interesse para a disciplina, além 

apresentá-lo ao conhecimento científico (MORAIS; SOARES; BRAGA, 2013).  

  O grande desafio do professor de Biologia é tornar a disciplina atrativa, portanto, é 

preciso criar situações problemas, induzindo os alunos à investigação para construir suas 

próprias conclusões (DO CARMO; SCHIMIN, 2013). No decorrer do Ensino Médio, vários 

conceitos estudados em Biologia podem esquecidos pelos alunos. Contudo, a utilização de 

modelos didáticas em sala de aula, pode viabilizar a revisão e a fixação dos conteúdos, 

proporcionando um momento de discussão de forma lúdica (JORGE et al., 2009). 

 Na Biologia, as dificuldades no ensino de Genética são marcantes, acredita-se que as 

grandes descobertas científicas na área gerou um grande volume de informações, onde 

existem dificuldades em abordá-los nos livros didáticos, cabe ao professor desenvolver 

métodos que facilite a compreensão desses conteúdos (SCHNEIDER; MEGLHIORATTI; 

CORAZZA, 2016). Vale ressaltar que o ensino de Genética é embasado na teoria e de uma 

maneira superficial por conta da insegurança dos professores da disciplina, principalmente 

aquele que se formaram há bastante tempo, pois não conseguem alcançar e lhe dar com as 

grandes evoluções no estudo da Genética, além das controvérsias existente nesse contexto 

(LORETO; SEPEL, 2006; PEDRANCINI et al., 2007). 

 Um marco importante da história Genética, foi a descrição da estrutura do Ácido 

Desoxirribonucléico (DNA), por James Watson e Francis Crick em 1953. O DNA é material 

responsável pela hereditariedade, compostos por duas longas cadeias polinucleotídicas 

enroladas uma na outra, formando uma estrutura helicoidal (WATSON, et al., 2015). As 

cadeias polinucleotídicas são formadas por vários nucleotídeos, que é a associação de um 

fosfato, o açúcar e uma base nitrogenada (Adenina, Guanina, Citosina, Timina). Quando se 

refere apenas a ligação do açúcar a base, é chamado de nucleosídeo. As pontes de hidrogênio 

são responsáveis pela estabilidade do DNA e pela especificidade do pareamento de bases 

(JORDE; CAREY; BAMSHAD, 2010).  

 A Genética está diretamente relacionada ao estudo do DNA, pois analisa como as 

características são passadas de geração a geração. Contudo, é preciso compreender alguns 

conceitos básicos necessários para entender os processos que envolvem a hereditariedade, 

assim como, conhecer a estrutura do DNA (SCHEID; FERRARI; DELIZOICOV, 2005).  A 

Genética tem uma grande influência na economia mundial, pois é aplicada nos diversos ramos 
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industriais (alimentação, farmacêutica, biotecnológica, etc.), além de servir como base do 

estudo das disciplinas contíguas de biologia (PIERCE, 2011).  

  Esta pesquisa teve como objetivo analisar a eficácia de uma proposta lúdica na 

compreensão da estrutura do DNA através da construção de um modelo da molécula com 

alunos da Escola Normal Osvaldo da Costa e Silva situada na cidade de Floriano/PI.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da amostra 

 Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se uma pesquisa de caráter qualitativo e 

quantitativo com enfoque descritivo. O trabalho foi realizado com um grupo 10(dez) alunos 

do 3º ano do Ensino Médio de uma escola estadual da cidade de Floriano-PI com idade média 

de 18(dezoito) anos.  

 

2.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 Utilizou-se como instrumento de coleta, 02 (dois) questionários semiestruturados, o 

primeiro foi aplicado antes da microaula expositiva intercedida pela atividade lúdica e o outro 

logo depois. O primeiro questionário (considerado pré-teste) objetivou analisar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre o conceito e a estrutura do DNA. Para a micro aula 

expositiva dialogada, utilizou-se um projetor de imagem, quadro branco e pincel, a fim de 

revisar o conteúdo. Os materiais utilizados para a confecção do modelo lúdico foram: isopor 

de 40 milímetros, tinta guache, pincel para guache, palitos de madeira para churrasco, estilete, 

caneta, papel A4 (para fazer a moldura das estruturas). O círculo(amarelo) representa o grupo 

fosfato, o pentágono(azul) representa o açúcar desoxirribose, o hexágono(laranja) com a 

inicial C representa a citosina, o hexágono(vermelho) com a inicial T representa a timina, o 

duplo hexágono(marrom) com a inicial G representa guanina e o duplo hexágono(verde) com 

a inicial A representa a adenina, como mostra a figura 01. 
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Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 01. Exposição do material proposto. 

 

 O modelo didático proposto teve como objetivo promover aprendizagem, por meio da 

discussão a cerca do conteúdo, ao montar a estrutura do DNA. Primeiramente os alunos foram 

orientados a montar os nucleotídeos, depois os pareamentos de bases acrescentando as pontes 

de hidrogênios e as ligações fosfodiésteres (representadas pelos palitos de madeira), como 

mostra figura 02. 

 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 02. Exposição do material montado pelos alunos. 

 

 O segundo questionário, pós-teste, possuía os mesmos questionamentos do primeiro, 

acrescido de um momento para relatar a importância da atividade realizada no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quando questionados sobre o conceito de DNA, no pré-teste pôde-se observar que 

80% dos alunos não responderam e o que o fizeram apresentam um conhecimento meramente 
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superficial. Ao passo que no pós-teste pôde-se observar uma significativa melhora no 

desempenho dos alunos onde 90% que responderam que DNA é o responsável por carregar as 

informações genéticas, como mostra a figura 03. 

 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 03. Representação comparativa do conceito de DNA. 

 

 O conceito de DNA é um dos mais básicos da Genética. O DNA é considerado a 

molécula da vida, pois contem as informações genéticas que são passadas de geração a 

geração (WATSON, 2005). Por mais que seja um conceito de memorização rápida, é de 

difícil compreensão, pois diante desse conceito estão vários processo. Autores relatam em 

suas pesquisas, a dificuldade e a necessidade em desenvolver materiais de ensino, para serem 

aplicados de forma lúdica, para haver uma relação entre o conhecimento-professor-alunos 

gerando um melhor resultado no processo de ensino-aprendizagem (MARTINEZ; 

FUJIHARA; MARTINS, 2008). 

 Sobre a composição do nucleotídeo, no pré – teste, 70% dos alunos não responderam e 

30% se referiram as células presentes no sangue (hemácias, hemoglobinas e leucócitos). No 

pós-teste pôde-se notar um aproveitamento consideravelmente positivo, após as atividades 

desenvolvidas com os alunos, como mostra a figura 04. 
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Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 04. Representação dos erros e acertos dos alunos sobre a composição do nucleotídeo. 

 

 Apesar da importância de conhecer os nucleotídeos, pouco é discutido em sala de aula 

sobre sua composição. Vale salientar, que o DNA é composto por 04(quatro) diferentes tipos 

de nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui um açúcar desoxirribose, um fosfato e uma das 

bases nitrogenadas existentes: A, T, G, C. É a sequência desses nucleotídeos que codifica as 

informações hereditárias (GRIFFITHS et al., 2015).    

 Ao serem indagados sobre as bases nitrogenadas e sobre o tipo de ligação que 

possibilita o pareamento de bases, o pré-teste todos os alunos não souberam responder. Já no 

pós-teste, 70% responderam corretamente as duas perguntas e 30% responderam apenas uma 

das duas, como mostra  a figura 05.  

 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Figura 05. Representação dos erros e acertos dos alunos sobre as bases nitrogenadas e a ligação que permite o 

pareamento das bases. 

 

 É perceptível o grau de contribuição no aprendizado dos alunos, pois antes não tinham 

noção do que se tratava. Foi explicado e demostrado os tipos de bases nitrogenadas, 
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especificando a afinidade de pareamento entre elas, onde adenina(A) se pareia com timina(T) 

por 02(duas) pontes de hidrogênio e guanina(G) só se pareia com citosina(C) por 03(três) 

pontes de hidrogênio. Além de identificar as purinas: A e G, pirimídicas: C e T. São as pontes 

de hidrogênio que permite esse pareamento entre as bases (ZAHA; FERREIRA; 

PASSAGLIA, 2012). 

 De acordo com a Regra de Chargaff, foi proposta uma questão para estabelecer às 

bases correspondentes a sequência CAATGT. No pré-teste 60% dos alunos acertaram, 30% 

erraram e 10% dos alunos não responderam. No pós- teste, todos acertaram, como mostra 

figura 06. 

 
Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2016. 

Gráfico 04. Representação dos erros e acertos dos alunos sobre o pareamento das bases de acordo com a Regra 

de Chargaff. 

 

 Erwin Chargaff e seus colaboradores realizaram um estudo no DNA de organismos 

diferentes e em 1952 concluíram que as purinas estavam na mesma proporção que as 

pirimídicas, ou seja, A está na mesma quantidade que T e a mesma quantidade de G são a de 

C. (WATSON et al., 2015). 

 Para melhor subsidiar o trabalho, pediu-se aos alunos para colocarem seus pontos de 

vista e contribuições da miniaula expositiva juntamente com o modelo didático do DNA. Um 

dos alunos relatou que: “Contribuiu no meu aprendizado e ajudou a relembrar o conteúdo 

sobre o DNA, que já tinha esquecido”. Um segundo aluno elogiou a metodologia aplicada: “A 

metodologia do ensino foi ótima e bem explicativa”. Outro aluno contou que: “facilitou o 

conhecimento sobre o DNA”. Outras colocações foram postas e percebe-se que os alunos 

gostaram da metodologia e que teve uma contribuição positiva na revisão do conteúdo. 
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 Buscar o posicionamento dos alunos é um ato pedagógico, permite ao professor ter 

uma visão ampla da sua metodologia (FREIRE, 2014). Para gerar uma aprendizagem 

significativa é preciso criar estratégias, os modelos didáticos são meros exemplos de 

estratégias que contribui nesse processo. Mas, é preciso saber fazer o uso em sala de aula.  O 

professor deve levar ao aluno como e o porquê que aquilo esta sendo aplicado, mostrando a 

eficiência da atividade que será desenvolvida. O Aluno precisa estar motivado e o material 

oferecido não pode está distante do que ele consiga desenvolver (PIERRE, 2013).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conhecer a estrutura do DNA no estudo na Genética é fundamental para entender os 

processos que envolvem a hereditariedade. De uma maneira geral, é importante despertar o 

interesse dos alunos pelos conteúdos que envolvem a genética, uma vez que, é uma subárea 

da Biologia que serve de base para entender as outras subáreas.  O material didático entra 

neste contexto como uma estratégia de ensino, onde envolve o conhecimento, o professor e 

aluno, de maneira unificada, permitindo a aprendizagem e o contato dinâmico entre os 

envolvidos nesse processo. 

 O material didático proposto se mostrou bastante eficiente na revisão do conteúdo, 

notou-se durante a realização da atividade um grande envolvimento do grupo de alunos, além 

do grande interesse em participar. Foi possível discutir todo o conteúdo durante a execução da 

atividade, e ao mesmo tempo em que as dúvidas surgiam, eram esclarecidas. Os questionários 

teve uma grande importância na verificação da aprendizagem, mostrando um resultado 

positivo.  É um método de custo barato, fácil de confeccionar, mas, exige tempo.  

 Nota-se no ensino de Genética os grandes desafios existente no processo de ensino-

aprendizagem, entende-se a necessidade de os professores aperfeiçoarem suas metodologias 

de ensino para uma melhor contribuição na assimilação dos alunos sobre os conteúdo 

estudados na disciplina de Biologia. Sabe-se que os professores possuem uma carga horária 

de trabalho exaustiva, onde é estendido para dentro de sua casa, o que dificulta a confecção de 

materias como o proposto. Seria interessante, as escolas proporcionarem momentos durante a 

semana pedagógica, para expor ideias inovadoras e se possível confeccionar e guardá-las para 

serem utilizadas durante o ano letivo, contribuindo para uma aprendizagem significativa. 
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RESUMO: Os jovens estão cada vez mais associados ao consumismo e materialismo, uma vez 
que o estilo de vida cultiva o presente, e efêmero e a satisfação de todas as suas necessidades. 
Este trabalho tem como objetivo analisar de forma comparativa o nível de conscientização 
ambiental dos estudantes do sexo masculino e feminino da Escola Estadual Monsenhor 
Honório localizada no município de Pendências – RN. O presente estudo se utilizou de uma 
pesquisa quantitativa que leva como base de seu delineamento, questões ou problemas 
específicos através da aplicação de um questionário com o objetivo de mensurar o nível de 
consciência ambiental. Os resultados demonstram que há uma pequena diferença entre os 
gêneros questionados a respeito da opinião e entendimento sobre a consciência ambiental, e as 
mulheres mostram-se um pouco mais preocupadas com esta questão. 
Palavras–chave: consciência ambiental, gênero, problemas ambientais. 

 

CONSCIOUSNESS LEVEL ENVIRONMENTAL COMPARATIVE 
ANALYSIS AMONG THE GENDER MALE AND FEMALE STUDENTS OF 
STATE SCHOOL MONSENHOR HONÓRIO LOCATED IN PENDING 
COUNTY – RN 
 
ABSTRACT: Young people are increasingly associated with consumerism and materialism, 
since the lifestyle cultivate the present and the ephemeral and the satisfaction of all your 
needs. This work aims to analyze comparatively the level of environmental awareness among 
students of the men and women of the State School Monsignor Honorius in the municipality 
of Pendências - RN. This study used a quantitative research that takes as the basis of their 
design, specific issues or problems through the application of a questionnaire in order to 
measure the level of environmental awareness. The results show that there is little difference 
between genders asked about the opinion and understanding of environmental awareness, and 
women show a little more concerned with this issue. 
KEYWORDS: environmental awareness, gender, environmental problems. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O planeta terra vem presenciando uma série de mudanças que afetam as vidas das 

pessoas de diversas maneiras, e de uma forma geral e que podemos denominar de uma grande 

crise ambiental. Como tentativa para reverter essa crise, a educação ambiental se tornou um 
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caminho, e cada vez mais as questões ambientais vêm adquirindo uma grande importância na 

nossa sociedade. Estudos acerca dos problemas ambientais surgem a partir de novos 

paradigmas que visam uma direção mais sistêmica e complexa da sociedade. Nesse contexto a 

escola emergiu suas discussões sobre a educação ambiental, com um processo de 

reconhecimento de valores, em que as novas práticas pedagógicas devem ser responsáveis na 

formação dos sujeitos de ação e de cidadãos conscientes de seu papel no mundo (MEDEIROS 

et al., 2011). 

Atualmente o meio ambiente vem passando por diferentes mudanças ocasionadas pela 

ação do homem. Essas mudanças são conhecidas como impactos ambientais, que segundo o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, é qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas (CARVALHO, 2002).  

Segundo DICKMANN e CARNEIRO (2012), cabe ao ser humano a responsabilidade 

ética de cuidar da vida do planeta como um todo, pensar um novo modo de vida quanto à 

produção, ao consumo e à justiça social e ambiental – apreendendo os problemas 

socioambientais em sua ordem complexa, ética, social e política, enfim, repensando a vida em 

sociedade a partir de um novo padrão civilizatório sustentável. 

Podemos definir poluição ambiental como a ação de contaminar o meio ambiente. A 

poluição ocorre de diversas formas, tais como do ar, atmosfera, águas, solos, entre outras, 

além da degradação envolvendo a vegetação, a extração de minérios e a ocupação 

agropecuária. Gerando impactos ambientais, como, aquecimento global, mudanças climáticas, 

extinção de espécies, etc., são alguns resultados diretos do modelo de sociedade que optamos 

vinculados ao consumo e automaticamente ao capitalismo (SANTOS, 2004). Impacto 

ambiental por sua vez: Consiste no resultado da variação da quantidade e/ou da qualidade de 

energia transacionada nas estruturas aleatórias dos ecossistemas diante da ocorrência de um 

evento ambiental capaz de afeta-las, quer ocasionando eventos derivados, quer modificando a 

natureza e a intensidade do comportamento e/ou da funcionalidade de pelo menos um 

conjunto de fatores ambientais, beneficiando-os ou prejudicando-os nas relações que mantem 

entre si e com outros fatores a eles vinculados, [...] O impacto ambiental constitui-se em 

qualquer modificação dos ciclos ecológicos em um dado ecossistema. (SÂMIA MARIA 

TAUK et al., 1995, p. 28,29). 

No Brasil, o órgão responsável pela legislação e emissão de medidas relacionadas com 

o meio ambiente é o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Existe também a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). A nível federal, o IBAMA (Instituto Brasileiro 
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do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) é responsável pelo cumprimento das 

normas legais estabelecidas pelo Governo para o meio ambiente.   

Apesar de o homem ser parte integrante da natureza, ele a destrói. Por quê? Esta é uma 

pergunta que deverá ser respondida antes que as próximas gerações venham sofrer 

consequências dramáticas causadas pelas ações mal planejadas do homem. Existem muitos 

exemplos de poluição e degradação da natureza e podemos garantir que por detrás de todos, o 

homem está presente. 

A preocupação com o meio ambiente surgiu por volta das últimas décadas do século 

XX, que foi marcada pelo agravamento dos problemas ambientais, e, consequentemente pela 

maior conscientização desses problemas em todo o mundo. À medida que os problemas 

ambientais intensificavam-se, evidenciando a crise ambiental, diversas iniciativas revelaram a 

preocupação com o futuro do planeta, provocando reflexões e discussões em níveis mundiais. 

As preocupações com as questões ambientais tornaram-se cada vez mais densas, em razão das 

consequências das ações transformadoras do homem sobre o espaço. Para que ocorra o 

entendimento da questão ambiental como reflexo de uma crise civilizatória é necessário 

reconhecer que os bens ambientais do planeta são à base de sustentação dos seres humanos e 

não humanos, devendo ser tratados como bens coletivos (MMA, MEC, IDEC, 2005).  

Com a seguinte problemática: Qual o nível de consciência ambiental dos jovens 

estudantes homens e mulheres da escola estadual Monsenhor Honório? Esta escola não 

apresenta nem um projeto de educação ambiental ativo atualmente,  talvez, a realização dessa 

pesquisa na escola sobre estas preocupações ambientais poderiam representar também, um 

movimento dos estudantes, para as mudanças de comportamento da escola para com o meio 

ambiente, é interessante estudar os jovens uma vez que são eles o futuro do planeta e os seres 

capazes de mudar a situação ambiental da atualidade, mais interessante ainda é fazer o 

comparativo entre gênero feminino/masculino e ver se realmente ambos são 

interessados/preocupados em relação a problemática ambiental ou se existe diferença nesse 

âmbito.  Nesse contexto este trabalho tem como objetivo analisar de forma comparativa o 

nível de conscientização ambiental dos estudantes do sexo masculino e feminino da Escola 

Estadual Monsenhor Honório localizada no município de Pendências – RN. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo se utilizou de uma pesquisa quantitativa que leva como base de seu 

delineamento, questões ou problemas específicos através da aplicação de um questionário. 

Segundo Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto 
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nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Foram coletadas informações sobre 

o objeto de estudo através da aplicação de um questionário nas turmas da Escola Estadual 

Monsenhor Honório, localizada na cidade de Pendências – RN.  A escolha do questionário se 

deu pela objetividade das perguntas, o que ajuda a obter uma imagem da conscientização do 

público de estudo com maior precisão. O questionário consistiu em 10 perguntas, sendo nove 

subjetivas e uma objetiva, aplicado para 68 alunos entre idades de 14 e 19 anos com o 

objetivo de mensurar o nível de consciência ambiental dos mesmos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os entrevistados foram encontrados 43% homens e 57% de mulheres, estudando 

em quatro turmas do ensino médio da Escola Estadual Monsenhor Honório situada na cidade 

de Pendencias – RN. 

Figu
ra 1. Proporção sexual de entrevistados da Escola Estadual Monsenhor Honório. IFRN, 2016. 

                  
Figura 2. Proporção de respostas a pergunta “No seu entender, o que seria meio 

ambiente? ”. IFRN, 2016. 

 
 

MULHERES HOMENS 
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Segundo o CONAMA 306:2002: “Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, 

influencia e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas forma”. Do total das mulheres questionadas 

95% responderam que o meio ambiente está relacionado ao espaço que vivemos, enquanto 

64% dos homens acham que o meio ambiente está associado apenas a natureza, sendo assim a 

resposta mais coerente foi a do sexo feminino.  

 

Segundo as respostas dos entrevistados ao pedido de que eles mencionem quatro 

exemplos de problemas ambientais, 31% das mulheres afirmaram que o maior problema 

ambiental seria a degradação do meio ambiente, já 45% dos homens afirmaram que o maior 

problema existente seria o aquecimento global (Figura 2). Também foram mencionados 

outros problemas existentes, como, as queimadas, a poluição dos rios e mares, desmatamentos 

de florestas entre outros. 

                 

Figura 3. Proporção de respostas a pergunta “Cite quatro exemplos de problemas 
ambientais que você tem conhecimento.”. IFRN, 2016. 

 

A preocupação com o meio ambiente surgiu por volta das últimas décadas do século 

XX, que foi marcada pelo agravamento dos problemas ambientais, e, consequentemente pela 

maior conscientização desses problemas em todo o mundo. 

MULHERES 
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A preocupação com a degradação do solo também vem crescendo nos últimos tempos, 

uma vez que a contaminação gerada pelas atividades desenvolvidas pelo homem tem 

comprometido o estado natural do solo, intensificando os processos de erosão e aumentando a 

desertificação. Os processos degradativos do solo estão ligados ao uso indiscriminado de 

adubos e componentes químicos na lavoura, à falta de práticas de conservação de água no 

solo, à devastação das florestas, ao desmatamento e queimadas em áreas protegidas por lei, à 

inadequada disposição do lixo, à destruição de espécies vegetais, à contaminação do solo 

devido ao derramamento de petróleo e derivados, dentre outras. (SANTOS, 2004) 

Quando questionamos aos entrevistados as iniciativas de melhorar o meio ambiente 

em que vivem, 51% das mulheres afirmaram que conscientizando as pessoas é a melhor 

maneira de conservar o ambiente em que vivemos, enquanto 46% dos homens afirmaram que 

reciclar é a melhor maneira de preservar o meio ambiente (Figura 4). 

 

     

Figura 4. Proporção de respostas a pergunta “O que você tem feito para melhorar o 
meio ambiente em que vive? ”. IFRN, 2016. 

 

Gadotti (2009) ressalta que é importante reconhecer que a sociedade saiba o que cada 

um poderá fazer para salvar o planeta, sabendo que todos nós temos a responsabilidade de 

lutar na transformação dessa situação. O que se pode pensar ser um simples gesto, cada um 



 

2293 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

pode contribuir com a preservação do meio ambiente, onde cuidados simples fazem grande 

diferença no dia a dia de todos. 

          

Figura 5. Proporção de respostas a pergunta “De que forma você acha que seus 
professores podem contribuir com uma sociedade mais sustentável? ”. IFRN, 2016. 

 

Bortoloto e Felício (2003) ressaltam que os alunos ficam entusiasmados quando 

recebem uma proposta de aprender de uma forma mais interativa. Ao longo das aulas, além de 

jogos, também realizar atividades práticas, como por exemplo o desenvolvimento de uma 

horta dentro do ambiente escolar, confecção de pufes de garrafas pet para mobiliar a sala do 

vídeo, gincanas com coleta de papéis em geral, para serem revertidos em dinheiro para a 

escola.  

Os resultados dos questionamentos deixaram claro que existe sim, uma diferença de 

consciência ambiental entre os gêneros masculino e feminino, na pesquisa, vemos que as 

mulheres são mais preocupadas com a questão ambiental, porém esse resultado não é tão 

significativo uma vez que os jovens do gênero masculino também mostraram bastante 

interesse pelo assunto e consciente que temos eu mudar os nossos comportamentos para com 

o meio ambiente.  
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CONCLUSÕES 

Diante dos resultados, os dados analisados demonstram, que o discurso dos estudantes 

questionados discorda, em muitos momentos, das suas afirmativas em relação às práticas 

quanto ao consumo sustentável e a consciência ambiental. Grande parte dos entrevistados 

reconhece a importância da consciência ambiental e do compromisso com a conservação do 

ambiente.  

Os estudantes entrevistados demonstram pouco esforço pessoal no sentido de mudança 

de comportamento. Como um dos propósitos desta pesquisa era a análise do comportamento 

dos gêneros masculino e feminino com o consumo sustentável, observou-se que em pequena 

incidência que as mulheres demonstraram, de um modo geral nas perguntas, mais 

preocupação e compromisso com o consumo sustentável.  

Os resultados demonstram que há uma pequena diferença entre os gêneros questionados 

a respeito da opinião e entendimento sobre a consciência ambiental, e as mulheres mostram-se 

um pouco mais preocupadas com esta questão. 

 

REFERÊNCIAS 

CAMPOS, L. M. L.; BORTOLOTO, T. M.; FELICIO, A. K. C. A produção de jogos 

didáticos para o ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. 

Caderno dos Núcleos de Ensino, p.35-48, 2003. 

CARVALHO, José Carlos. RESOLUÇÃO CONAMA nº 306, de 5 de julho de 

2002.<Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=306>  

Acesso em 02 de Setembro de 2016.  

DICKMANN, Ivo; CARNEIRO, Sonia Maria Marchiorato. Paulo Freire e a educação 

ambiental: contribuições a partir da obra Pedagogia da Autonomia. Revisa de Educação 

Pública., v. 21, n. 45, 2012. 

GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição á década da 

educação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo 

Freire, 2009. 

 

ISAIA. Silvia e BOLZAN. Doris Pires Vargas. Formação do professor do ensino 

superior: um processo que se aprende? Revista Educação. V.29, n2, p. 121-133. UFSM. Santa 

Maria/RS, 2004. 



 

2295 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

TAUK, S. M. Et al. Analise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2. Ed. São                                        

Paulo: editora da Unesp, 1995. 

 MEDEIROS, Monalisa Cristina Silva; RIBEIRO, Maria da Conceição Marcolino; 

FERREIRA, Catyelle Maria de Arruda. Meio ambiente e educação ambiental nas escolas 

públicas. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 92, set 2011. Disponível em: 

<http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10267&revista_caderno=5>. 

Acesso em set 2016. 

SANTOS, Fabiano Pereira dos. A poluição e os danos ambientais. In: Âmbito Jurídico, 

Rio Grande, VII, n. 16, fev 2004. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4324>. Acesso em set 

2016. 

CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ 

MMA/ MEC/ IDEC, 2005. 160 p. 

BRASIL. Ministerio do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Meio Ambiente, 

CONAMA. Resolução CONAMA no306/2002, de  DE 5 DE JULHO DE 2002. – In: 

Resoluções, 2002. Disponivel em: < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30602.html> Acesso em 27 de Setem. 2016.  

  



 

2296 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA 
UTILIZADA NA FABRÍCAÇÃO DO GELO COMERCIALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, PARÁ 

 
Adriele Costa do Rego1, Dirlene Ferreira da Silva2 
 
1Discente de graduação em ciências biológicas – IFPA. e-mail: adriely.costa19@yahoo.com.br; 2Professora do 
Curso de Ciências Biológicas - IFPA. e-mail: dirlene.silva.ifpa@edu.br 

 
RESUMO: A água utilizada na fabricação do gelo quando contaminada apresenta riscos a 
população consumidora, através da veiculação de microrganismos patogênicos causadores de 
doenças hídricas. Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água utilizada na 
produção de gelo industrializado e caseiro, comercializados no município de Abaetetuba-Pá. 
Foram coletadas sessenta amostras de gelo, sendo trinta industriais e trinta caseiras, vendidas 
em diversos estabelecimentos, durante o período de outubro de 2015 e agosto de 2016. Para 
detectar presença ou ausência de coliformes totais e Escherichia coli, foi utilizada a 
metodologia do kit Colitest. Das sessenta amostras de gelo analisadas trinta e cinco, o que 
equivale 58%, apresentaram características microbiológicas impróprias, apresentando 
elevadas concentrações de bactérias do grupo coliformes totais e termotolerantes (E.coli), 
sugerindo condições higiênico-sanitárias ineficientes, determinando-as impróprias para o 
consumo humano. 
Palavras–chave: Coliformes totais, Colitest, Escherichia coli, potabilidade, saúde. 

ANALYSIS MICROBIOLOGICAL QUALITY USED IN WATER ICE 
MANUFACTURE MARKETED IN THE MUNICIPALITY 
ABAETETUBA, PARÁ 
 
ABSTRACT: The water used in the manufacture of ice when contaminated poses risks to 
consumer population by conveying-causing pathogens from water borne diseases. This study 
aims to assess the quality of water used in the production of industrial ice and homemade, 
marketed in the city of Abaetetuba-Pá. Sixty ice samples were collected, and thirty industrial 
and thirty home, sold at various outlets during the period between October 2015 and August 
2016. To detect the presence or absence of total coliforms and Escherichia coli. the 
methodology of Colitest kit was used. The sixty samples of ice analyzed thirty-five, which 
equals 58% had improper microbiological characteristics, with high concentrations of bacteria 
total coliform and thermotolerant (E. coli), suggesting inefficient sanitary conditions, 
determining them unfit for human consumption. 
KEYWORDS: Total coliforms, Colitest, Escherichia coli, potability, health. 
 

INTRODUÇÃO 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e seus países membros, “todas as pessoas, 

em quaisquer estágios de desenvolvimento e condições socioeconômicas têm o direito de ter 

acesso a um suprimento adequado de água potável e segura”. “Segura”, neste contexto, refere-

se a uma oferta de água que não represente um risco significativo à saúde, que tenha 

quantidade suficiente para atender a todas as necessidades domésticas, que seja disponível 
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continuamente e que tenha um custo acessível (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE 

SAÚDE, 2009). 

De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, a água de consumo 

humano é considerada potável, sob o ponto de vista microbiológico, quando está de acordo 

com a seguinte conformidade: ausência de Escherichia coli em 100 ml de amostra de água 

(BRASIL, 2011a). O consumo de água fora dos padrões de potabilidade constitui-se fator de 

risco e agravos à saúde da população no meio rural, em particular (RIBEIRO, 2005), onde a 

água tão necessária à vida do ser humano é também responsável por transmitir doenças 

(DANIEL et al., 2001) devido as inexistentes ou precárias condições de saneamento básico. 

A água para consumo humano pode ser obtida de diferentes fontes. Uma dessas fontes, 

o manancial subterrâneo, é um recurso utilizado por ampla parcela da população brasileira. A 

água subterrânea pode ser captada no aquífero confinado ou artesiano, que se encontra entre 

duas camadas relativamente impermeáveis, o que dificulta a sua contaminação, ou ser captada 

no aquífero não confinado ou livre que fica próximo à superfície, e está portanto, mais 

suscetível a contaminação. Em função do baixo custo, a facilidade de perfuração, a captação 

de água do aquífero livre é mais frequentemente utilizada no Brasil (SILVA; ARAUJO, 

2003). Porém, segundo AMARAL et al, (2013) as duas fontes de manancial subterrâneo 

limitam-se ao poder filtrante do solo, pois as fontes ficam expostas à contaminação 

principalmente pelas águas de escoamento superficial e pelas que nele infiltram. 

Segundo Macedo (2001), no Brasil, em torno de 60% das internações anuais são 

resultado da falta de saneamento e cerca de 30% das mortes de crianças, no mundo, com 

menos de um ano ocorrem por diarréia. 

O gelo, produto resultante do congelamento da água potável é utilizado em bebidas e na 

conservação de alimentos. A avaliação bacteriológica, após fusão, permite demonstrar se 

houve contaminação por microrganismos patogênicos durante o processo de fabricação. A 

preocupação com a qualidade da água para consumo é constante por parte da população como 

um todo, no entanto, o gelo consumido em bares, restaurantes, eventos, entre outros, não 

recebem a máxima atenção que deveria ter, principalmente por ser um produto congelado. O 

gelo produzido, distribuído e comercializado pode estar contaminado por coliformes fecais e 

outras bactérias, atuando como veículo de transmissão de microrganismos, podendo provocar 

desde náuseas, vômitos, enjoos e diarréias, até casos mais graves. Por isso, faz-se necessário 

avaliar a qualidade do gelo, através de rigorosas práticas higiênicas em sua fabricação, 

manuseio, embalagem, conservação e distribuição (SHAMSUDDEEN et al., 2010). 
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Mediante tal importância e a escassez de trabalhos científicos nacionais sobre a 

qualidade higiênico-sanitária do gelo para consumo humano, foi considerado pertinente o 

desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade microbiológica do gelo, fornecendo 

subsídios ao público consumidor sobre os possíveis riscos que esse produto possa oferecer, 

salientando, que o gelo é considerado uma importante via de transmissão de doenças. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar aspectos de qualidade da 

água utilizada para a produção de gelo industrializado e caseiro, comercializado no município 

de Abaetetuba-Pá. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Abaetetuba pertencente à mesorregião do nordeste paraense e à 

microrregião de Cametá, situa-se nas coordenadas geográficas de 01º43‟24” de latitude Sul e 

48º52‟54” de longitude Oeste. Limita-se ao Norte com o Rio Pará e município de Barcarena, 

a Leste com o município de Moju, ao Sul com os municípios de Igarapé-Miri e Moju, e a 

Oeste com os municípios de Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru e Muaná. Apresenta clima 

super úmido, com altas temperaturas, inexpressiva altitude térmica e precipitações ambulantes 

(SEPOF, 2011). Possui cerca de 141.100 habitantes e área geográfica de 1.610,606 km2. Sua 

principal fonte de renda é o comércio, além da agricultura, pecuária e extrativismo, 

principalmente de madeira, fibras, palmito e frutos de açaí e miriti (IBGE, 2010b). 

A água fornecida à população é de origem subterrânea e não sofre nenhum tipo de 

tratamento exceto a adição de cloro e correção de pH. Para a realização dos ensaios 

microbiológicos, amostras de gelo, caseiras, foram compradas em algumas residências 

servidas pelo sistema de abastecimento de água estadual e em residências que utilizam água 

de poços artesianos, em diferentes bairros, escolhidos aleatoriamente. Outras amostras, as 

industrializadas, foram compradas em supermercados, postos de combustíveis e em fábricas. 

Para este estudo foram considerados dose locais de coleta, sendo que em seis locais 

foram compradas amostras de gelo industrial (quatro em supermercados e duas em fábricas), e 

nos outros seis locais foram compradas amostras de gelo caseiras: bairros (Francilândia, São 

João, São Lourenço, São Rosa, Centro e Aviação) todos situados na cidade de Abaetetuba. 

A fim de avaliar a potabilidade da água utilizada na fabricação do gelo, foram coletadas 

sessenta amostras de gelo, sendo trinta industrializadas, e, trinta caseiras, todas 

comercializadas em pacotes de 1, 2, 3 e 5 kg, vendidos em diversos estabelecimentos (postos 

de combustíveis, supermercados e casas populares). Compreendendo o período de outubro de 
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2015 a agosto de 2016. Nesse período, de dois em dois meses coletava-se uma amostra em 

cada estabelecimento. 

Em seguida as amostras foram colocadas em sacos plásticos esterilizados, sendo então 

transportadas em caixas de material isotérmico para o Laboratório Multidisciplinar do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Abaetetuba onde 

ocorreram as análises microbiológicas. Para a determinação da presença ou ausência de 

coliformes totais e fecais/E. coli, foi utilizada a metodologia do Colitest. 

O COLItest é um substrato, cromogênico e fluorogênico para detecção simultânea de 

coliformes totais e E.coli. O meio COLItest possui em sua formulação substâncias, nutrientes 

e MUG que, devidamente balanceados, inibem o crescimento de bactérias Gram-positivas e 

favorecem o crescimento de bactérias do grupo coliforme, facilitando a identificação da E.coli 

através da fluorescência e do teste do Indol após incubação a 37ºC no período de 18-48 horas. 

Primeiramente as amostras já em sua forma líquida foram retiradas dos sacos plásticos, 

transferindo para vidros esterilizados com capacidade de 100 mL. Sendo assim, os resultados 

estão expressos em mililitro (mL) de água de degelo. 

As amostras foram levadas até o fluxo para que não houvesse nenhuma forma de 

contaminação quando fossem abertos os frascos. Em seguida foram adicionados em cada 

frasco um sachê com meio de cultura COLItest; as amostras foram movimentadas o sentido 

horário e anti-horário para a total diluição do pó contido no sachê. Os vidros foram incubados 

a 37 ºC, em estufa bacteriológica, onde as leituras foram realizadas após 24 horas, observando 

se houve desenvolvimento microbiano, caracterizado pela turvação do meio, com a produção 

de gás no interior dos frascos de fermentação e pela alteração da cor do meio, purpura 

negativo amarelo positivo, nos casos negativos as amostras eram descartadas. A partir dos 

frascos, que apresentaram resultados positivos, prosseguiu-se para a etapa de confirmação de 

E. coli. No teste confirmativo para E. coli; as amostras foram levadas para a capela, onde a 

mesma impedia que o odor da fermentação fosse exposto. Em seguida foi transferida uma 

alíquota da cultura positiva para os tubos de ensaios e colocadas três gotas de reativo de 

Kovacs (Indol). Os tubos foram retirados da capela e após 20 min em temperatura ambiente, 

para as amostras positivas era possível visualizar um anel avermelhado confirmando a 

presença de E. coli. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação às análises microbiológicas observou-se que 58% (35) das amostras 

apresentaram contaminação por coliformes totais e E. coli (Figura 1). Em equivalência, 42% 
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(25) das amostras de gelo degelado, não apresentaram contaminação por coliformes totais e 

termotolerantes (Figura 1). 

 
Figura 1. Distribuição percentual de coliformes totais e termotolerantes, em amostras 

de gelo dentro e fora dos padrões microbiológicos de potabilidade da água de acordo com a 
Portaria nº 518 de 25/03/2004 (BRASIL, 2011a). IFPA, 2016. 

 
Referente às analises industriais é possível observar na Figura 2 que 53% (16) das 

amostras havia contaminação por coliformes totais e E. coli; e 47% (14) não apresentaram 

contaminação. Esse é um quadro preocupando, pois nos mostra que mais de 50% das 

amostras de gelo comercializados nos supermercados, hipermercados e posto de combustíveis 

estão contaminados. Em pesquisa realizada por Tancredi (2002), no Rio de Janeiro – RJ, 

sobre a qualidade sanitária de 74 amostras de gelo, contemplando 26 marcas comercializadas, 

detectou-se que 16 amostras não estavam em conformidade com os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela legislação vigente. Dentre as quais, 4 apresentaram contaminação por 

microrganismos, e destes, 42,9% eram de bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes 

totais. 
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Figura 2. Quantidade e porcentagem de amostras industriais positivas e negativas para 

coliformes totais e E. coli. IFPA, 2016. 
 

Em relação a análise feita nas amostras de gelo comercializado pela população dos 

bairros da cidade é possível ver que 63% (19) das amostras apresentaram contaminação por 

coliformes totais e E.coli e 37% (11) das amostras não apresentaram contaminação (Figura 3). 

 
Figura 3. Quantidade e porcentagem de amostras caseiras positivas e negativas para 

coliformes totais e E. coli. IFPA, 2016. 
 

Os números e as porcentagens das amostras de gelo, dentro e fora dos padrões 

estabelecidos, segundo a portaria 518 de 25 de março de 2004, estão expressos na figura 3. 

Observou-se, que quanto aos resultados determinados para coliformes totais e E. coli, apenas 

41% (25) das 60 amostras estavam inseridas nos padrões microbiológicos de potabilidade da 

água, e 59% (36) não correspondiam aos padrões determinados pela portaria. 
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Em relação à caracterização das condições em que se apresentavam as embalagens de 

gelo, conforme figura 4 foi observada uma taxa de 92% das amostras com embalagens 

danificadas, com presença de pequenas perfurações que permitiam a exposição do produto ao 

meio externo, tornando-se susceptível a contaminações e 8% delas estavam intactas, sem 

nenhum detrimento, porém, essas amostras são comercializadas em garrafas pets. 

 
Figura 4. Embalagens intactas e danificadas das amostras industrias e caseiras. IFPA, 

2016. 
 

Segundo a portaria n° 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, sobre a Portabilidade de 

águas, do Ministério da Saúde/ANVISA, a água é considerada potável para consumo humano 

quando estiver em conformidade com o padrão microbiológico: ausência de coliformes totais 

e termotolerantes (Escherichia coli). Em relação a coliformes totais, o artigo 27, §1º, desta 

Portaria determina que no controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras 

com resultado positivo para coliformes totais, novas amostras devem ser coletadas em dias 

imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. 

 

CONCLUSÕES 

No presente estudo foi possível apurar que das sessenta amostras de gelo analisadas 

trinta e cinco, o que equivale 58%, apresentaram características microbiológicas impróprias, 

em discrepância com os padrões vigentes legais, apresentando elevadas concentrações de 

bactérias do grupo coliformes totais e termotolerantes/E.coli, sugerindo condições higiênico-

sanitárias ineficientes, determinando-as impróprias para o consumo humano, 92% das 

embalagens que acondicionavam o gelo estavam danificadas, fato que pode facilitar a 
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contaminação. O gelo contaminado apresenta riscos à população consumidora, através da 

veiculação de microrganismos patogênicos causadores de doenças hídricas. 
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ANÁLISE DE EFICIÊNCIA TÉRMICA DE SUNWATER 

 
Rodrigues, Leandro Alves1, Souza, Katia Regina2 
1Discente de graduação em Biologia – IFRN campus Macau. e-mail: Leandro.alves@ifrn.edu.br;  
2 Professora Doutora do curso técnico em Química – IFRN campus Macau. e-mail: katia.souza@ifrn.edu.br. 
 
RESUMO: A desinfecção através da radiação solar é uma alternativa de eliminar ou inativar 
patógenos do grupo coliformes totais na água. A água usada no abastecimento da 
Comunidade Maxixe, em Macau/RN, apresenta contaminação por coliformes totais na água 
usada para consumo, essas condições estão impróprias para o consumo humano de acordo 
com a portaria da MS n°2.914/2011. Nesta perspectiva surgiu o termosolar “SUNWATER” 
foi utilizado com objetivo de realizar a desinfecção da água a partir do aquecimento da água. 
Este trabalho tem como objetivo realizar testes de eficiência através da variação da 
temperatura em função das horas exposta a radiação solar. O equipamento supracitado 
apresenta-se no formato de uma parabólica revestida de espelhos e no seu centro encontra-se 
uma câmara de vidro com 2,5 litros de água. Foram feitas 66 leituras in loco com termômetro 
digital (TM-363), durante três dias: no primeiro as leituras eram realizadas de 1(uma) em 
1hora, no segundo dia, passaram a ser lidas de 30 em 30 minutos, e no terceiro de 15 em 15 
minutos. As leituras utilizadas para serem analisadas foram: 8, 9,10,11, 12,13, 14, 15, 16 e 17 
horas. O tratamento da amostra de água por radiação solar mostrou certa eficiência quanto ao 
ajuste do foco foi realizado de 15 em 15 minutos. Nesse período, a temperatura manteve-se 
constante durante o tempo de permanência no sistema, porém conseguiu-se atingir uma maior 
temperatura (87,7°C). Dessa forma, é possível inferir à eficiência do sistema para eliminação 
de coliformes totais quando se consegue manter o eixo alinhado.  
Palavras–chave: água, coliformes totais, desinfecção solar, Sunwater 
 

THERMAL EFFICIENCY ANALYSIS SUNWATER 
 
ABSTRACT: Disinfection by solar radiation is an alternative to eliminate or inactivate 
pathogens of total coliform in the water. The water used in the supply of Community Maxixe 
in Macau / RN, has total coliforms in the water used for consumption, these conditions are 
unfit for human consumption according to the MS ordinance number 2.914/2011. In this 
perspective came the solar term "SunWater" was used in order to carry out disinfection of 
water from the water warming. This work aims to perform efficiency tests by temperature 
variation depending on the hours exposed to solar radiation. The above equipment is 
presented in the form of a parabolic coated with mirrors and in its center is a glass chamber 
with 2.5 liters of water. They were made 66 readings on site with digital thermometer (TM-
363) for three days: the first readings were performed every hour, on the second day, began to 
be read to every 30 minutes, and the third day to every 15 minutes. Readings used for analysis 
were: 8.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 hours. The water sample treatment by solar 
radiation has shown some effectiveness as focus adjustment was perform to every 15 minutes. 
During this period, the temperature was kept constant during the permanence time in the 
system, but reached a higher temperature (87.7 °C). Therefore, it is possible to infer the 
system efficiency for removal of coliforms when it can remain the axis aligned. 
KEYWORDS: water, total coliforms, solar disinfection, SunWater 
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INTRODUÇÃO 

A desinfecção da água utilizando a radicação solar é uma das formas alternativas que 

podem melhorar a saúde pública, sobretudo para as comunidades que não tem acesso a água 

de qualidade. O consumo de água contaminada constitui altos riscos de transmissão de 

doenças tais como: diarreia, cólera, febre tifoide, entre outras. Comunidades Rurais são mais 

vulneráveis devido ao distanciamento dos locais de tratamento de água, sendo necessária a 

utilização de carros-pipas para o transporte e abastecimento de água potável. Dessa forma, 

métodos de purificação da água, técnicas de prevenção de contaminação e ações educativas de 

higiene são necessárias para proteger a saúde da população (JAVARRA, 2005). 

A comunidade do Maxixe, localizada na zona rural do município de Macau-RN, de 

acordo com análises realizadas, a água apresentou contaminação por coliformes totais, cuja 

água que está disponível para o consumo humano encontra-se armazenada em cisternas, e 

esses resultados microbiológicos não estão em conformidade com a portaria do Ministério da 

Saúde nº 2.914/2011(RODRIGUES E SOUZA, 2015). 

Nesta perspectiva a pesquisa está relacionada numa alternativa de tratamento da água 

para a comunidade do Maxixe através de um equipamento, como um aquecedor solar, 

denominado por termosolar (SUNWATER), cujo princípio de funcionamento é baseado no 

aquecimento por radiação solar, e com a proposta de que a alta temperatura atingida pela 

radiação durante o dia possa eliminar ou inativar patógenos bacterianos, principalmente, os do 

grupo coliformes totais que estiverem presente na água. A vantagem dessa técnica é que, além 

de não ter custo energético, é de fácil operação e instalação. 

Logo, o objetivo deste trabalho é realizar vários testes de eficiência, medindo a 

temperatura em função do tempo, até que seja necessário o ajuste de foco de SUNWATER, 

tendo em vista que temperatura acima de 60 ºC quando mantidas acima de 15 minutos tem 

efeito eficiente na destruição de microrganismos do grupo coliformes totais (CHAGAS et al, 

2016).  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 O teste de temperatura no SUNWATER (Figuras 1, 2 e 3) foi estabelecido em função: 

da temperatura atingida da água aquecida dentro da câmara (in loco) versus o tempo de 

exposição no sol. 

Para os testes foi usado um termômetro digital (Marca: TENMARS e modelo: TM-363) 

Figura 3. 
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A câmera de tratamento do equipamento tem capacidade para 4 litros, porém para os 

testes foi usado 2,5 litros de água in natura para realização do monitoramento da variação 

térmica. 

O ajuste de inclinação da mesa onde está a parabólica com o globo com a água pode ser 

ajustada manualmente pelo usuário, através da base de sustentação da parábola (superfície 

refletora), o objetivo é focar o máximo de raios solares na base espelhada e direcioná-los para 

a câmera de vidro onde está a água a ser tratada, como visto na Figura 4. 

O período de monitoramento da temperatura ocorreu obedecendo ao mesmo intervalo 

de tempo, o intervalo foi de 8 horas às 17 horas, e se deu da seguinte forma: 

O primeiro dia, 23 de agosto de 2016, as leituras foram feitas de uma em uma hora; 

O segundo dia, 25 de agosto de 2016, as leituras foram feitas de 30 em 30 minutos; 

O terceiro dia, 26 de agosto de 2016, as leituras foram feitas de 15 em 15 minutos.  

 

Figura 1. SUNWATER. IFRN, 2016. 
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Figura 2. SUNWATER inclinado. IFRN, 2016. 

 

 

Figura 3. Leitura de temperatura com termômetro digital (TM-363). IFRN, 2016. 
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Figura.4 – Esquema do alinhamento do foco (Parábola-câmara-sol). IFRN, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de temperatura apontaram variação em função do tempo de ajuste de foco de 

SUNWATER. Na leitura de (1) uma em 1h obteve-se um valor médio de 49,1 °C, enquanto 

que na de 30 em 30 minutos obteve-se o valor de 58,0 °C, já na de 15 em 15 minutos, o valor 

alcançado foi de 69,9 °C. Todas referentes ao mesmo intervalo de tempo das 8 horas às 17 

horas. Ao todo foram realizadas 66 leituras da temperatura, sendo consideradas as leituras dos 

horários das 8h da manhã até às 16h da tarde, essas leituras estão dispostas na Figura 5. 

 

Figura 5 - Medidas de temperatura em função do tempo. IFRN, 2016. 
 

Através dos resultados apresentados na Figura 5 foi possível verificar eficiência do 

sistema com relação a temperatura e o tempo de exposição ao sol, atingindo temperatura 

máxima de 87,7 °C. Vale ressaltar o estudo realizado por Chagas et al. utilizando 
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temperaturas de aquecimento para tratamento da água acima de 60 °C por até 15 minutos, a 

autora conseguiu eliminar os coliformes totais presente na sua mostra de água. 

Embora os testes de 30 em 30 minutos tenham atingido, por alguns momentos, 

temperaturas acima de 60°C com duração mais de 15 minutos. Sendo esse tempo não 

recomendado devido à variação de temperatura, como ocorreu no intervalo de 9h e 10h 

diminuiu em 11,6ºC, e aumentou em 21,0ºC (entre 10h e 11h). Nesse sentido, quanto menor 

for à variação de temperatura mais eficiente será o tratamento. 

Não é recomendável realizar os ajustes de 1 (uma) em 1hora, pois a água dentro da 

câmara não consegue ganhar calor para atingir 60 °C, como também facilita a perda de calor 

quando o eixo (câmara-parábola-sol) não estão alinhados. 

 

CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos é possível inferir que SUNWATER é bastante eficaz 

para eliminação de coliformes totais, quando o objetivo principal do tratamento trata-se do 

binômio, Tempo x Temperatura, uma vez que foi comprovado que o sistema em estudo 

(câmara –parábola - sol) quando alinhados, consegue-se temperaturas elevadas e capazes de 

eliminar as algumas espécies patogênicas. 

O SUNWATER apresenta algumas limitações, são elas, dificuldade no manuseio para a 

obtenção do foco (máxima concentração de raios na parabólica), sendo necessário que se faça 

correções base de sustentação da parábola de modo que consiga inclinar a parábola dos dois 

lados (feito manualmente), e também, permitir que as laterais sofram inclinações. 

A primeira etapa da pesquisa já foi obtida, avaliação do sistema quanto à temperatura 

atingida, a segunda etapa, será testar com água contaminada para avaliar a eficiência do 

tratamento. A esse respeito, será utilizada a água “contaminada” de consumo da comunidade 

do Maxixe. 

A partir dos dados obtidos, verifica-se que essa tecnologia apresentou uma boa 

expectativa quanto a temperatura atingida e que, pode ser usada em comunidades rurais, 

naquelas em que são assistidas por água tratada e transportada por carro-pipa e o 

armazenamento é feito em cisterna, que são contaminadas devido a esse armazenamento. 

Logo, mediante os resultados alcançados, é possível estimar que esse tipo de tecnologia pode 

ser adotada para fins de tratamento em comunidades que possuem as características 

semelhantes a da comunidade do Maxixe e uma opção de contribuir para melhoria da saúde 

dessas pessoas. 
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RESUMO: A associação de Nanopartícula (NP) a óleo essenciais, como de Copaiffera sp., 
podem apresentar propriedades terapêuticas ainda desconhecidas. Foram desenvolvidas 
nanoemulsões O/A à base de óleo de Copaíba e NP de Ferrita de Acetato zinco para estudo de 
estabilidade. O objetivo do estudo foi identificar quais as concentrações das NP tornam 
estáveis as nanoemulsões formuladas através de testes de centrifugação e estresse térmico. 
Contatatou-se que as amostras com concentrações de NP abaixo de 0,3 gramas são estáveis 
enquanto as concentrações com valores superiores de 0,05 g de NP tornam instáveis as 
nanoemulsões, apresentando separação de fases ou cremeação tanto para testes de 
centrifugação quanto para estresse térmico, onde a temperatura limite de estabilidade foi de 
40ºC. 
 
Palavras–chave: acetato de zinco, coprecipitação, formulações, tensoativo 

 
STABILITY ANALYSIS NANOEMULSION O / OF THE COPAIFFERA 
SP OIL BASE AND NANOPARTICLES OF ZINC FERRITE 
 
ABSTRACT:The combination of nanoparticle ( NP ) essential oil, as Copaiffera sp. , May 
have therapeutic properties still unknown. The nanoemulsions were developed / A -based 
copaiba oil and NP Ferrite zinc acetate to the stability study . The aim of the study was to 
identify the concentrations of NP make the stable nanoemulsions made by centrifugation tests 
and thermal stress. It was observed is that samples with NP concentrations below 0.3 grams 
are stable while concentrations higher values of 0.05 g of NP become unstable 
nanoemulsions, showing phase separation or creaming both centrifugation and to stress tests 
heat where the temperature stability limit was 40 ° C . 
 
KEYWORDS: zinc acetate, coprecipitation , formulations, surfactant 
 

 

INTRODUÇÃO 

Nanoemulsão são parte de uma ampla classe de colóides dispersos multifásicos, 

constituídas por glóbulos entre 20 a 500 nm. Apresentam vantagens quando comparadas a 

emulsões ou microemulsões, por apresentarem maior estabilidade frente à cremeação e 

sedimentação, utilizarem baixa concentração de tensoativos, serem transparentes e fluídas e 
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aumentarem a molhabilidade, espalhabilidade e penetração devido à baixa tensão interfacial 

(SOLANS, 2005). A alta estabilidade coloidal das nanoemulsões é bem mais entendida a 

partir de sua estabilização estérica ao utilizar polímeros não-iônicos, reduzindo os efeitos da 

coalescência sobre o sistema (MEZADRI, 2010). As nanoemulsões são obtidas, aplicando-se 

altas intensidades de agitação para dispersar uma fase líquida fundida em um dispersante 

quente, com adição de tensoativo, e com resfriamento subsequente para obter o núcleo sólido 

(MEYAGUSKU, 2014).  As nanoemulsões são preparadas por uma variedade de lipídeos e 

são estabilizadas por tensoativos biocompatíveis como por exemplo o óleo-resina da copaíba. 

A copaíba (Copaifera sp.), pertencente ao gênero Copaifera da família das Leguminosas-

Caesalpiniaceas, é utilizado na medicina popular brasileira como anti-inflamatório das vias 

superiores e urinárias, tendo aplicação mais ampla como do antisséptico (VEIGA JUNIOR, 

2005).  

Nanopartículas magnéticas (Nm) estão sendo utilizadas em aplicações biomédicas 

magnéticas funcionalizadas com diversas coberturas (proteínas, óleos, ácidos 

biocompatíveis), vão desde a escala manométrica para micrométrica e estão em crescente uso 

na área farmacológica e aplicações médicas (ITO et al., 2005).  O método mais simples para 

obtenção de coprecipitação que e consiste basicamente numa reação entre o precursor e o 

mineralizante (uma base), sob aquecimento e agitação (CRUZ et al., 1999). Essas Nm podem 

ser incoporadas as nanoemulsões em diferentes concentrações e utilizadas para aplicações de 

fármacos.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver Nanoemulsões com partículas 

magnéticas de Ferrita de Acetato zinco e óleo de copaíba para realização de testes de 

estabilidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Síntese das Nanopartículas Magnética 

Para a preparação da base, foi utilizado o Hidróxido de Sódio (NaOH)em forma de 

lentilhase água destilada.  Foram pesados 144, 052 g de Hidróxido de Sódio em lentilhas e 

adicionado água destilada até completar um volume de 600ml. Em seguida foi feito o 

aquecimento até atingir uma temperatura de 65 ºC. A preparação dos sais para obtenção de 

Ferrita de Zinco foram utilizados o Cloreto de Zinco (FeCl3.6H2O) PM= 270,30 e Acetato de 

Zinco (C4H6O4Zn.2H2O) PM= 219,49 pelo método da Coprecipitação.  As formulações de 

Nanoemulsões foram desenvolvidas baseadas no método utilizado por (MARUNO, 2009; 

SANTOS, 2006; XAVIER JUNIOR, 2011).  Foram desenvolvidas 06 formulações compostas 
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pela fase aquosa, fase oleosa e tensoativos, diferindo quanto a quantidade de nanopartículas 

magnéticas (Tabela 1).  Ambas as fases oleosas e aquosas foram aquecidas a temperatura de 

75± 2°C. A fase aquosa foi adicionada a fase oleosa sob agitação contínua até o resfriamento 

em temperatura ambiente à 25±3 ºC. 

A fase oleosa, representada pelo óleo de copaíba, foi adicionado a tensoativos e 

homogeneizada por agitação manual. Em seguida, a fase aquosa (água destilada) foi 

adicionada a fase oleosa para homogeneização por agitação manual em temperatura ambiente 

(25±2 ºC). A formulação para determinação do EHL (equivalente hidrofílico lipofílico) do 

óleo de Copaíba foi obtida pelo protocolo utilizado por (MARUNO, 2009; XAVIER 

JUNIOR, 2011) onde o EHL que determina a estabilidade da nanoemulsão formuladas com 

surfactantesTween 20 e Span 80 foram entre 12,7 e 15,7, respectivamente. 

 

Tabela 1. Composição das diferentes formulações de óleo de copaíba, Polissorbato 20, Ácido 

Oléico, água destilada e nanopartículas. UNIR, 2015. 

Formulações OCO/ml AP/ml 

q.s.p 

Tp20+TAO/ml NANOP/g 

Acetato de Zinco 1 10,0 100,0 12,7 0,005 

Acetato de Zinco 2 10,0 100,0 12,7 0,01 

Acetato de Zinco 3 10,0 100,0 12,7 0,03 

Acetato de Zinco 4 10,0 100,0 12,7 0,05 

Acetato de Zinco 5 10,0 100,0 12,7 0,1 

Acetato de Zinco 6 10,0 100,0 12,7 1 

Legenda: OCO – óleo de copaíba; AP – água purificada; Tp20 – polissorbato 20; Tao – ácido oleico; Nanop – 

nanopartícula de acetato de zinco. 

 

Para caracterização das amostras, foram realizadas testes de centrifugação térmica.  

Foram colocadas em tubos de vidro graduado 5 g de cada amostra e submetidas a 

centrifugação nas velocidades de 980 rpm, 1800 rpm e 3000 rpm, de acordo com o protocolo 

estabelecido pela (ALMEIDA; BAHIA, 2003) e estresse térmico, utilizou-se em diferentes 

frascos, 10 g de cada amostra. Os frascos foram submetidos a aquecimento na faixa de 5 ºC a 

50 ºC, aumentando a temperatura de 5 em 5 ºC até atingir a temperatura final de 50 ºC. As 

amostras foram analisadas quanto a ocorrência ou não de separação de fases ou modificações 

(Figura 1). Para aquecimento, utilizou-se aparelho de banho ultratermostático (Nova Técnica 

Modelo 281 NT). 
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Figura 1 - Aspecto das amostras apresentando separação de fases e cremeação após 

Centrifugação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram obtidas 6 amostras de Nanoemulsão incorporando Ferritas de Acetato de Zinco 

obtidas através do método de Copreciptação, Óleo de Copaíba e tensoativos (hidrofílicos e 

lipofílicos). As amostras foram diferenciadas conforme a concentração de NP (0,005g, 0,01g, 

0,03g, 0,05g, 0,1g e 1g). Após o teste de centrifugação e análise macroscópica das 

nanoemulsões, evidenciou-se a separação de fases na velocidade de 980 rpm a partir da 

concentração de 0,1 g para formulações com Acetato. A partir da velocidade de 1800 rpm, 

todas as formulações apresentaram-se levemente modificadas e na velocidade de 3000 rpm 

todas as formulações sofreram separação de fases . 

Todas as amostras compostas por nanopartículas de Acetato de Zinco ficaram estáveis a 

temperatura limite de 40ºC.Quando submetidas ao estresse térmico, as formulações com 

concentrações 0,1 g e 1,0 g apresentaram modificações a temperature de 45ºC. Estudos 

realizados por Maruno (2009) demonstraram equivalente resultado com nanoemulsões de óleo 

de gergelim, assim como em nanoemulsões formuladas a partir de óleo de maracujá e 

lavanda, que não ocorreram modificações quando submetidas a temperaturas de até 65 °C  

(CAMARGO, 2008; MARUNO, 2009). 

 

CONCLUSÕES 

Todas as amostras compostas por nanopartículas de Acetato de Zinco, apresentaram-se 

estáveis a temperatura limite de 40 ºC. As nanoemulsões desestabilizaram com o aumento da 

concentração de nanopartículas e se mantiveram estáveis em concentrações entre 0,005 mg/ml 

e 0,03 mg/ml tornando viável o seu uso para testes in vivo. 
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ANÁLISE DO POTENCIAL INSETICIDA DO LACREIRO (Vismia 
guianensis) FRENTE À CUPINS DO GÊNERO Nasutitermes. 
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RESUMO: O efeito dos inseticidas botânicos sobre os insetos é variável podendo ser tóxico, 
repelente, causar esterilidade, modificar o comportamento, o desenvolvimento ou reduzir a 
alimentação. Os cupins do gênero Nasutitermes são classificados como uma das pragas que 
mais atacam residências e os que mais causam prejuízos prediais. Neste viés, o objetivo da 
pesquisa foi analisar a ação inseticida do Lacreiro (Vismia guianensis) frente a cupins do 
gênero Nasutitermes. Para isso, foram coletados 30 indivíduos no Instituto Federal - Campus 
Zé Doca do gênero estudado e disponibilizados para análise. A espécie vegetal foi coletada 
nas proximidades do Instituto Federal - Campus Zé Doca,as folhas  foram desidratadas, 
trituradas e colocadas em banho de etanol 92%, a extração ocorreu por quatro vezes 
consecutivas em intervalos de três dias. Os testes do potencial inseticida foram realizados com 
o extrato seco, diluído em água a 40 °C em seis concentrações. Também se realizou análise de 
metabólitos secundários na espécie vegetal afim de comprovar sua existência. No caso da 
Vismia guianensi constatou-se a presença de metabólitos secundários com provável eficiência 
inseticida no screening fitoquímico. Assim, constatou-se que os cupins do gênero 
Nasutitermes são susceptíveis ao efeito inseticida do extrato das folhas adultas da espécie 
Vismia guianensis e também, foi comprovada a existência da espécie coletada na cidade de Zé 
Doca – MA. 

Palavras - chave: metabólitos secundários, pesticida, screening fitoquímico 
 
 

ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF INSECTICIDE LACREIRO 
(Vismia guianensis) AGAINST THE TERMITES OF THE GENUS 
Nasutitermes. 
 
ABSTRACT: The effet of botanical insecticides for the insects is variable and may be toxic, 
repelente, cause sterility, modifying behavior, the development or reduce power. The 
Nasutitermes termites are classified as one of the pests that attack more homes and causing 
more gross losses. It this bias, the objective of the research was to analyze the action 
insecticide Lacreiro (Vismia guianensis)  against termites of the genus Nasutitermes. For that 
were collected 30 individuals at the Federal Institute – Campus Ze Dock genre studied and 
made available for analysis. The  plant species colleted near the Federal Institute – Campus 
Ze Dock they were dried, crushed and placed in 92% ethanol bath, extraction occured four 
consecutive times at intervals of threendays. The potential insecticidal tests were performed 
with the dry extract, diluted in water at 40°C in six concecntrations. Also conducted analysis 
of secondary metabolites in plant species in order to prove its existence. It the case of Vismia 
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guianensis found that the presence of secondary metabolites likely insecticida efficiency of 
phytochemical screening. Thus, it was found that Nasutitermes termites are susceptible to the 
insecticide effect of the extract of adult leaves of Vismia guianensis species and has also 
proven the existence of the species collected in the city of Ze Dock – MA. 
 

KEYWORDS: secondary metabolites, pesticide, screening phytochemical 
 

INTRODUÇÃO 

Os cupins do gênero Nasutitermes são classificados como uma das pragas que mais 

atacam arvore frutífera e bens de consumo de origem vegetal, comuns em plantações de 

manga, cajú e abacate, além de prejuízos econômicos devido a diminuição da taxa média de 

produção, podem provocar a morte da árvore.  

São animais arbóreos de origem Latino Americana Silvestre, no entanto, se adaptam 

rapidamente à mudanças de seu nicho ecológico, podendo viver em áreas urbanas, lavouras e 

plantações, por isso são classificados como insetos praga, pois atacam arvores frutíferas, 

ornamentais, residências e praticamente tudo que contem celulose. O uso de inseticidas 

sintético para o combate da praga possui controvérsias quanto aos prejuízos ecológicos e 

ambientais que podem trazer, além do preço elevado para aplicação em batelada. 

Neste viés, há necessidade de desenvolver alternativas mais seguras, ecológicas e 

eficientes que tenham potencial para substituir os pesticidas sintéticos (ÇALMASUR et al., 

2006). Um dos meios alternativos é o emprego de inseticidas botânicos, onde as substâncias 

são de origem vegetal de fácil extração, degradação e grande seletividade. 

O efeito dos inseticidas botânicos sobre os insetos é variável podendo ser tóxico, 

repelente, causar esterilidade, modificar o comportamento, o desenvolvimento ou reduzir a 

alimentação (ARNASON et al., 1990; BELL et al., 1990 MOREIRA et.al., 2010). Dentre os 

compostos secundários das plantas que possuem atividades biológicas, destacam-se os 

alcalóides, flavonóides, cumarinas, taninos, quinonas e óleos essenciais (CASTRO, 2004). 

Alguns dos quais foram detectados em triagem fitoquímica da espécie Vismia guianensis, 

motivando a análise de seu potencial inseticida. 

A Vismia guianensis é uma arvore de pequeno porte, nativa da América do Sul, 

resistente a áreas antropizadas e a estresse hídrico de longa duração, é dotada de um 

importante conjunto de metabolitos de defesa, pertencente à família Cluseaceae e da própria 

espécie. O seu látex é utilizado em tinturas para esmalte e como objeto medicinal por algumas 

comunidades, a espécie é polinizada por abelhas e pode estabelecer relações ecológicas 
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positivas com algumas espécies de formigas, conforme observações de Camelo (2010). 

Portanto, o estudo de suas propriedades inseticidas pode indicá-la como uma espécie com 

potencial seletivo benéfico ao controle de pragas. 

 Diante do exposto a pesquisa tem como objetivo analisar a ação inseticida do Lacreiro 

(Vismia guianensis) frente a cupins do gênero Nasutitermes.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A espécie de cupim analisada foi coletada no IFMA (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão) – Campus Zé Doca, por meio de fratura controlada da 

estrutura física das galerias da colônia, os mesmo foram coletados em recipiente de vidro, 

contados e postos em três placas de petri na quantidade de trinta indivíduos e disponibilizados 

para análise. Alguns dos quais passaram por um estudo entomológico de identificação 

baseado na análise das características morfológicas dos indivíduos e na estrutura física da 

colônia comparada. 

 A espécie vegetal foi coletada nas proximidades do IFMA - Campus Zé Doca na 

quantidade de 1 kg de folhas, as quais foram desidratadas, trituradas e postas em banho de 

etanol 92%, a extração ocorreu por quatro vezes consecutivas em intervalos de três dias. Os 

testes do potencial inseticida foram realizados com o extrato seco, diluído em água a 40 °C 

em seis concentrações: 2,5 g/L, 18,3 g/L, 1,0 g/L, 0,5 g/L e o teste branco, conforme literatura 

(FREITAS et al., 2011; AMARANTE et al., 2011) com algumas modificações. A 

identificação foi realizada mediante estudo das características botânicas da espécie coletado 

de acordo com o método de (WIGGERS, 2008; MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2009) 

para identificação e herborização. 

 A análise do potencial inseticida foi realizado aspergindo-se as diferentes soluções das 

amostras nas placas contendo os cupins, sendo feita a contagem de mortos após 20, 30 e 60 

minutos, em seguida, fez a aspersão em recipiente aberto, adotando-se os mesmo critérios de 

medição. Os resultados foram estatisticamente por meio de cálculo percentual e comparação. 

A confirmação de alguns metabólitos secundários como: purinas, saponinas 

espumídicas, alcalóides, acidos orgânicos, polissacarídeos, açucares redutores, taninos, 

flavonóides, esteroides e triperpenoides foram realizados mediante observação de reações que 

resultam no aparecimento de coloração e/ou precipitado conforme manual de Barbosa (2001). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 (A e B) mostra os indivíduos utilizados na pesquisa e algumas 

características pelas quais a identificação foi realizada, conforme supracitada. Em A, tem-se 

os representantes do gênero Nasutitermes, onde se observa algumas características típicas do 

gênero, como forma da cabeça, abdômen, cor, dentre outras, e, em B, tem-se parte de uma V. 

guianensis. As duas espécies no tocante a análise de campo, não parecem ter relações 

ecológicas estabelecidos, conforme o observado em toda a área de coleta do vegetal e nos 

ambientes onde os cupins foram coletados. O que se apresentou como o primeiro indício de 

que no mínimo o vegetal apresentaria um caráter repelente aos cupins, tendo em vista, que são 

poucos seletivos quanta a alimentação.  

 

Fonte A: Arquivo pessoal                                                Fonte B: Camelo 2010 

FIGURA 1. Cupins e vegetal de estudo em ambiente natural de coleta. 

 

A conservação e a utilização de agentes de controle biológico dentro dos 

agroecossistemas é uma das principais estratégias adotadas no manejo integrado de pragas. 

Em ambos os casos deve-se conhecer a ação dos produtos fitossanitários de origem química 

sobre o inimigo natural e a partir daí determinar sua seletividade/compatibilidade (BATISTA, 

2003). No caso da V. guianensis a constatou-se a presença de metabolitos secundários com 

provável eficiência inseticida no screening fitoquímico, os quais são encontrados na Tabela 1. 

Onde apenas flavonoides, alcaloides e taninos são apontados como substancias com efeito 

inseticida. 

 

 

A  B  
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Tabela 1 – Resultados das análises do screening fitoquímico das folhas adultas da 

V.guianeses. IFMA, 2014. 

Classes Reações  Resultados  

Purinas NH4OH -- 
Saponinas espumídicas 
Alcalóides  
 
Acidos orgânicos  
Polissacarídeos 
Açucares redutores 
Fenóis e taninos  
Esteroides e triperpenoides 
Flavonóides 

Espuma 
Bouchardat 
 Mayer  
Pascová  
Lugol 
Fehling A e B 
FeCl3 

H2SO4 

Mg+HCL 

+++ 
++ 
+ 
++ 
++ 
+ 
+++ 
++ 
+++ 

   

 
 

Os metabólitos da Tabela 1 foram analisados em virtude de sua possível influência 

no efeito inseticida relacionado aos hábitos dos cupins. Estas substâncias podem agir direta ou 

indiretamente contra diversos agentes agressores no sentido de repelir ou eliminá-los, 

ocorrendo de acordo com os mecanismos evolutivos por ela desenvolvidos na luta pela vida; 

Além de garantir a execução de atividades vitais frente eventos adversativos, os mesmos 

podem ser absorvidos por outros organismos mantendo sua função original, combatendo o 

mesmo agressor ou outro ser com metabolismo reacional similar ou ainda eliminando o 

consumidor. 

Pesquisas de Camelo (2010) revelam que a tintura das folhas de V. guianensis tem 

atividade contra a bactéria Staphylococcus aureus alem de diversos metabólitos secundários, 

dentre os quais, os confirmados na Tabela 1. O que indica que os grupos de plantas não estão 

isolados em condições de sobrevivência tão distintas, mesmo estando a longas distância. A V. 

guianensis no estado do Pará apresenta-se, de acordo com esta analise em comparação com 

literatura paraense produzindo os mesmos metabólitos. 

 No ensaio toxicológico frente a cupins do gênero Nasutitermes, expresso no Gráfico 

1, observa-se que para as concentrações testadas a toxidade mostrou-se relativamente alta aos 

cupins, matando-os em grande quantidade. Portanto, é necessário o isolamento das frações 

com estes metabólitos para identificação de seus efeitos toxicológicos específicos e como 

corroboram uns com os outros a morte dos cupins. 
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Alguns hábitos dos cupins podem ser citados como ferramenta de explicação para as 

taxas de mortalidade semelhantes em diferentes concentrações, em especial a grooming, a 

trofilaxia e, modo de alimentação, alem da especificidade dos metabólitos causadores de 

morte, os quais necessitam ser identificados e estudados separadamente. 

 

Gráfico 1.Toxidade do screening fitoquímico para cupins do gênero Nasutitemes. IFMA, 

2014. 

 

Os cupins habitualmente “lambem-se” com muita frequência, além dos operários 

repassarem o alimento que produzem em seu interior para os demais pela cavidade bucal e 

anal, desta forma quando um pequeno grupo de indivíduos é infectado, provavelmente a 

colônia ou boa parte poderá ser infectada, conforme estudos de YAKODA (2014).  O maior 

efeito foi evidenciado na maior concentração testada 18,3 g/L, a variação ascendente da taxa 

de mortalidade pode ser explicada se a resistividade individual dos cupins e sua “classe 

social” (operário, soldado, etc.) forem consideradas como fatores relevantes a sua resistência 

ao inseticida. 

A toxidade em relação ao tempo é de grande importância, assim como o tempo de vida 

após a infecção, pois através destes pode-se estimar quantos indivíduos podem ser 

contaminados a partir de um pequeno grupo, uma vez que podem chegar até onde é inviável 

para o aplicador do inseticida e levar o veneno para toda a colônia. 

Quando as diferentes concentrações de extrato entraram em contato com os as placas 

contendo os insetos, a ação dos metabolitos foi notoriamente evidenciada após 20 minutos, os 
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dados da tabela mostraram-se satisfatórios e ao fim dos testes aos 60 minutos praticamente 

todos os indivíduos encontravam-se mortos diferentemente do teste branco em que 

aproximadamente 1% morreu. Durante o tempo de espera o grooming foi constantemente 

observado, o que provavelmente teve grande importância no processo, outro fator importante 

a ser evidenciado é a não seletividade de “classes sociais” de cupins. 

Quando se fez o teste para o potencial inseticida em recipiente aberto com a 

concentração 18,3g/L pode-se concluir que a toxidade é relativamente menor, no entanto, os 

resultados para mortalidade apresentaram-se semelhantes com o passar do tempo, de forma 

que se pode concluir que foi o contato da solução com o corpo dos cupins que produz o maior 

efeito toxicológico. Ao fim de 30 minutos a contagem dos mortos revelou que apenas 5% a 

menos haviam morrido no ambiente aberto em relação ao ambiente fechado em que 86,67% 

foram abatidos. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo permite inferir que os cupins do gênero Nasutitermes são suscetíveis 

ao efeito inseticida do extrato das folhas adultas da espécie V. guianensis, além de comprovar 

que a espécie coletada em Zé Doca – MA é compatível em seus metabólitos secundários com 

a mesma espécie encontrada no Pará através da comparação de dados fornecidos por Camelo 

(2010), podendo ser uma fonte de exploração para produção de inseticida contra os cupins do 

gênero supracitado no combate de pragas em plantações. 

 

REFERÊNCIAS 

AMARANTE, C. B.; et al. Estudo fitoquímico biomonitorado pelos ensaios de toxicidade 

frente à Artemia salina e de atividade antiplasmódica do caule de aninga (Montrichardia 

linifera). Acta, Amazônica, 2011. v. 41, n. 3,p. 431-434. 

BARBOSA, W. L. R., et al. Manual para Análise Fitoquímica e Cromatográfica de Extratos 

Vegetais. Revista Científica da UFPA, 2001. 

BATISTA, A. FILHO; RAMIRO Z.A; ALMEIDA, J.E.M.; LEITE L.G.; CINTRA E.R.R.; 

Lamas, C. Manejo Integrado De Pragas Em Soja: Impacto De Inseticidas Sobre Inimigos 

Naturais, Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.70, n.1, p.61-67, jan./mar., 2003. 



 

2324 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

ÇALMASUR, O.; ASLAN, I.; SAHIN, F. Insecticidal and acaricidal effect of three 

Lamiaceae plant essential oils against Tetranychus urticae Koch and Bemisia tabaci Genn. 

Industrial Crops and Products, Amsterdam, v.23, p.140-146, 2006. 

CAMELO, S. R. P. Estudos de pré-formulação e formulação de Vismia guianensis 

(Aubl.) Choisy. Dissertação (Mestrado - Área de concentração: Fármacos e Medicamentos) - 

Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará. p.163, 2010. 

CASTRO, D. P.; Atividade inseticida de óleos essenciais de Achillea millefolium e Thymus 

vulgaris sobre Spodoptera frugiperda e Schizaphis graminum. 87p. Dissertação (Pós-

graduação em Agronomia) – Faculdade de Agronomia, Universidade Federal de Lavras, 

Minas Gerais, 2004.  

FREITAS, M. C. R.; et al. Synthesis and structural characterization of a zinc (II) complex 

of the mycobactericidal drug isoniazid – Toxicity against Artemia salina. Polyhedron, v. 

30, n. 11, p. 1922-1926, 2011. 

MOREIRA, Márcio Dionízio; PICANÇO, Marcelo Coutinho; SILVA, Ézio Marques da; 

MORENO, Shaiene Costa; MARTINS, Júlio Cláudio; Uso de inseticidas botânicos no 

controle de pragas,  capítulo de livro, acessado em 

http://pt.scribd.com/doc/237160310/Capitulo-livro-Controle-Alternativo-1-USO-DE-

INSETICIDAS-BOTANICOS-NO-CONTROLE-DE-PRAGAS, visualizado em 2014. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, CENAFLOR, SERVIÇO FLORESTAL 

BRASILEIRO. Curso de identificação botânica de espécies arbóreas amazônicas, Brasília, 

2009. 

PARRA, J. R.; BOTELHO, P. S.; CORRÊA-FERREIRA, B. S. et al. Controle biológico no 

Brasil: parasitóides e predadores. 1. ed. 635 p, São Paulo: Manole, 2002.  

YAKODA; Cupim, empresa especializada no combate a cupins, acessado em 

http://www.cupim.net.br/ visualizado em 2014.  

WIGGERS, Ivonei; STANGE, Carlos Eduardo Bittencourt; Manual de instrução para 

coleta,  identificação e herborização de matéria botânico. Programa de desenvolvimento 

educacional- SEED- PR, UNICENTRO. 2008. 

  



 

2325 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA NO 
ABASTECIMENTO DE HABITAÇÕES NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRINHAS, MARANHÃO 
 
Danrley Nunes Soares1, Carlos Augusto Gomes Soares2, Éville Karina Maciel Delgado 
Ribeiro-Novaes3 
 
1Discente do curso técnico integrado em agroindústria - IFMA Campus Barreirinhas. Bolsista PIBIC-EM do 
CNPq/IFMA. e-mail: danrleysnider@gmail.com; 2Professor Bacharel em Química Industrial – IFMA Campus 
Barreirinhas. e-mail:carlos_augusto@ifma.edu.br; 3Professora Doutora em Biologia Vegetal – IFMA Campus 
Barreirinhas. Líder do Grupo de Pesquisa em Biodiversidade e Educação Ambiental .e-mail: 
eville.ribeiro@ifma.edu.br 

 

RESUMO: Apesar de todos os esforços para armazenar e diminuir o seu consumo, a água 
está se tornando, cada vez mais, um bem escasso, e sua qualidade se deteriora cada vez 
mais rápido. A água subterrânea, por exemplo, além de ser um bem econômico, é 
considerada mundialmente uma fonte imprescindível de abastecimento para consumo 
humano, para as populações que não têm acesso à rede pública de abastecimento ou para 
aqueles que, tendo acesso a uma rede de abastecimento, têm o fornecimento com 
frequência irregular. O município de Barreirinhas não possui rede e nem tratamento de 
esgotos, o qual é despejado em galerias, ou mesmo diretamente no rio. As galerias são 
esgotadas periodicamente, e o esgoto é despejado em uma área a céu aberto, que fica 
muito próximo de moradias. O objetivo deste trabalho foi fazer estudo qualitativo e 
quantitativo das águas subterrâneas de moradias e outros prédios abastecidos por poços, 
em raios de 2 km a partir da área de depósito do esgoto das galerias de Barreirinhas, 
Maranhão, através de análise físico-química, em pontos de coleta sorteados. Em todos os 
pontos coletados, tanto na estação seca quanto na chuvosa, pelo menos um parâmetro de 
cada amostra está em desacordo com as normas estabelecidas pela Portaria n° 2914 de 
setembro de 2011 e Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005. 

Palavras–chave: Qualidade da água, sustentabilidade, contaminação 
 
ANALYSIS PHYSICAL CHEMISTRY USED WATER ON HOUSING SUPPLY IN 
BARREIRINHAS MUNICIPALITY, MARANHÃO 
 
ABSTRACT: Despite all efforts to store and reduce their consumption, the water is 
becoming increasingly a scarce commodity, and its quality deteriorates faster and faster. 
Groundwater, for example, in addition to being an economic good, is widely regarded as an 
essential source of supply for human consumption, for the people who do not have access to 
public water supply or for those who, having access to a supply network they have supplies 
with irregular frequency. The city of Barreirinhas does not have network nor sewage 
treatment, which is dumped in galleries, or even directly into the river. The galleries are 
exhausted periodically, and the sewage is dumped in an area in the open, which is very close 
to houses. The objective of this work was to make qualitative and quantitative study of 
groundwater housing and other buildings supplied by wells, 2 km radii from the sewage 
storage area of galleries Barreirinhas, Maranhão, through physical-chemical analysis, points 
drawn collection. In all collected points, both in the dry and in the wet, at least one parameter 
of each sample is at odds with the standards established by Ordinance No. 2914 of September 
2011 and CONAMA resolution of 17 March 2005. 
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KEYWORDS:. Water quality, sustainability , contamination 
 

INTRODUÇÃO 

Dos recursos naturais importantes, a água é o que possui grande destaque, pois sua 

disponibilidade e acesso são necessários a todo tipo de vida no planeta, bem como para a 

maioria dos meios de produção (SARDINHA et al. 2008).  

As águas subterrâneas são fundamentais para o desenvolvimento humano. No Brasil, 

elas desempenham importante papel no abastecimento público e privado, suprindo as mais 

variadas necessidades de água em diversas cidades e comunidades, bem como em sistemas 

autônomos residenciais, indústrias, serviços, irrigação agrícola e lazer (HIRATA et al. 2011). 

O município de Barreirinhas não dispõe de tratamento de esgotos, o qual é despejado 

diretamente em galerias ou até mesmo no rio. As galerias são esgotadas periodicamente, e o 

esgoto é despejado em uma área a céu aberto, que fica muito próximo de moradias. 

Os esgotos domésticos são uma das principais fontes de poluição química antrópica dos 

recursos hídricos nas áreas urbanas. No Brasil, o índice de coleta de esgotos domésticos é de 

33,5% e o tratamento chega a 35% do total coletado, o que perfaz um índice de tratamento de 

11,7% do volume total de esgoto doméstico gerado. É esperado um aumento significativo no 

volume de tratamento de esgotos, mas, mesmo que o volume seja dobrado, o Brasil ainda vai 

ficar com um índice de tratamento de esgotos domésticos abaixo de 25% (FINOTI et al., 

2009). O objetivo desse trabalho foi fazer um estudo qualitativo das águas subterrâneas de 

moradias e outros prédios abastecidos por poços, em raios de 2 km a da área de despejo de 

esgotos do município de Barreirinhas, Maranhão. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de Barreirinhas, Maranhão. O clima da região 

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

Köppen), com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a maior parte estando 

concentrada nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito 

secos. A temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC (BRASIL, 1984). 

As coletas de água nas residências ou prédios comerciais/institucionais 

compreenderam água de torneira e/ou água de poços artesianos. As amostras foram 

coletadas em garrafas PET (300 ml) previamente limpas e ambientadas para as análises 
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físico-químicas . Para avaliar os fosfatos, sulfetos, nutrientes nitrogenados, oxigênio 

dissolvido e ferro das amostras de água foi utilizado o Kit de análise Alfakit (observação 

de resultados pelo método colorimétrico). Para análise do pH foi utilizado pHmetro. 

A qualidade das águas foi avaliada comparando-se os resultados obtidos com os 

valores máximos permitidos recomendados pela Portaria n° 2914 de 12 de setembro de 2011, 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e da Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005 

(BRASIL, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estação seca 

. 

Tabela 1. Resultados obtidos dos testes de controle de qualidade físico- químico das amostras 
de água coletadas durante a estação seca. Resultado lidos em mg/L, excetuando-se o pH. * 
indicam valores acima do permitido pela Portaria n° 2914/11 e pela Resolução CONAMA 
357/05. IFMA, 2015 

 

 

Amostras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alcalinidade 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Amônia 3,0* 0,0 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25 

Ferro total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ferro 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nitrato 0,70 0,10 0,10 0,05 2,5* 0,70 1,0* 0,70 0,10 0,30 

Nitrito 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,10 0,01 0,01 

Fosfato 0,0 0,0 0,75
* 

0,75* 0,75* 0,75* 0,75* 0,75* 0,75* 0,75* 

Sulfeto 0,02 0,02 0,02
5 

0,0 0,02 0,02 0,025 0,02 0,02 0,02 

pH 4,92
* 

5,24* 6,30 5,21* 4,24* 4,78* 4,96* 5,10* 5,01* 4,87* 
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Estação chuvosa 

 

Tabela 2. Resultados obtidos dos testes de controle de qualidade físico- químico das amostras 
de água coletadas durante a estação chuvosa. Resultado lidos em mg/L, excetuando-se o pH. * 
indicam valores acima do permitido pela Portaria n° 2914/11 e pela Resolução CONAMA 
357/05. IFMA, 2016 

 

 

 Amônia (NH3) 

De todas as amostras coletadas, 20% apresentaram valores elevados de amônia como é 

mostrado nas tabelas 1 e 2. Sendo maior parte delas coletadas no período chuvoso. A presença 

de compostos nitrogenados em águas subterrâneas pode ser vir de contaminação proveniente 

de atividades antropogênicas, entre estas, o uso de fossas (Alaburda & Nishihara, 1998; 

Ferreira, 1999). A ocorrência de concentrações elevadas de amônia (NH3) pode ser indicativa 

de poluição recente, possivelmente oriunda da redução de nitrato por bactérias ou íons 

ferrosos, presente no solo (Silva & Araujo, 2003)  

 

 Nitrato 

Detectou-se que cerca de 25% das amostras coletadas mostrou alto teor de nitrato, 

especialmente na estação chuvosa. 

 Dentre os poluidores das águas, salienta-se que fontes de água potável contendo altas 

concentrações de nitrato apresentam um grande risco para a saúde pública e animal, embora 

não apresente relativa toxidez para os adultos, por ser rapidamente excretado pelos rins. 

Amostras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alcalinidade 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5 

Amônia 1,0* 1,0* 0,10 0,25 0,10 0,10 0,25 0,10 0,10 1,0* 

Ferro total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ferro 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nitrato 0,70 0,10 2,5* 0,10 0,30 0,30 2,5* 0,70 0,50 2,5* 

Nitrito 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,10 0,05 0,03 0,01 

Fosfato 0,75* 0,75* 0,75* 0,0 0,0 0,75* 0,75* 0,75* 0,75
* 

0,75
* 

pH 4,45* 4,43* 4,33* 4,99* 4,75* 5,07* 4,09* 4,91* 4,99
* 

4,41
* 



 

2329 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Entretanto, concentrações maiores que 10 mg/L de nitrato, expresso como nitrogênio, pode 

ser fatal para crianças com idades inferiores há seis meses e causar problemas na saúde dos 

animais (QUEIROZ, 2004). 

O nitrato é um dos íons mais encontrados em águas naturais, geralmente ocorrendo em 

baixos teores nas águas superficiais, mas podendo atingir altas concentrações em águas 

profundas. O seu consumo através das águas de abastecimento está associado a dois efeitos 

adversos à saúde: a indução à metemoglobinemia, especialmente em crianças, e a formação 

potencial de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (Alaburda & Nishihara, 1998). 

De acordo com Silva & Araújo (2003), níveis elevados de nitratos indicam ainda 

contaminação por disposição inadequada de dejetos humanos, industriais ou de indústrias 

alimentícias, além do uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura. 

 

 Fósforo 

A quantidade de fosfato encontrou-se fora dos padrões da Resolução 357/05-

CONAMA (BRASIL, 2005) em 75% das amostras analisadas. A presença do fósforo na água 

pode estar relacionada a processos naturais, como dissolução de rochas, carreamento de solo, 

decomposição de matéria orgânica, e também a processos antropogênicos, como lançamento 

de esgotos, detergentes, fertilizantes e pesticidas. A principal fonte de fósforo em águas 

residuais são os detergentes fosfatados empregados no uso doméstico em larga escala 

(Donadio et al. 2005; Sperling 1996). 

 

 pH ( Potencial Hidrogeniônico ) 
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A figura 1 exibe as variações nos teores de pH em diferentes amostras coletadas nos 

períodos seco e chuvoso . 

Figura 1. Variações de pH das amostras analisadas 

 

O parâmetro pH (potencial hidrogeniônico) é a medida da concentração 

hidrogeniônica, ou seja, íons H+ presentes na água. O pH é essencialmente função do gás 

carbônico dissolvido e da alcalinidade da água; assim, pode indicar condição de acidez, 

alcalinidade ou neutralidade da água e pode ser resultante de fatores naturais e antrópicos 

(ROCHA, 2008). 

Segundo Esteves (1998) o pH é uma das mais importantes variáveis, com uma 

complexidade de interpretação em razão do grande número de fatores que podem influenciar 

em seu valor, e que as flutuações do pH (ácido, neutro ou alcalino) estão relacionadas com os 

processos de decomposição e atividades fotossintéticas. O processo de decomposição da 

matéria orgânica reduz o pH pelo aumento da concentração de gás carbônico, estando também 

relacionado com o consumo de oxigênio dissolvido 

De acordo com a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) o pH 

da água deve ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Com isso, cerca de 95% das amostras 
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encontra-se fora do Valor Máximo Permitido (VMP) para consumo, principalmente aquelas 

coletadas no período chuvoso. A acidez predominante na estação chuvosa pode ser explicada  

pela  decorrência de enxurradas nesse período , causando a percolação  de  resíduos no solo e  

infiltrando  metais e  substâncias provenientes  dos esgotos e lixões , consequentemente 

atingindo o lençol freático. 

Considerando que a água subterrânea e o subsolo não estão visíveis, o risco de 

contaminação é muito mais elevado, fato estudado e comprovado, visto que esta 

contaminação pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, através do chorume do lixo, 

pela descarga de efluentes industriais ou por derramamento de combustível de tanques 

subterrâneos. Através destas formas, ou mesmo de outras, os poluentes antropogênicos, tais 

como metais ou compostos aromáticos, podem contaminar o lençol freático ao integrar-se ao 

ciclo hidrogeológico da natureza ou ao atingir uma fonte receptora de água subterrânea. Com 

isto, os limites da intervenção humana não deveriam ser ultrapassados, sob pena de 

caracterizar-se uma situação de perigo para a humanidade, resultante do esgotamento de suas 

reservas e/ou a sua degradação (AIRES et al., 1999). 

 Grande parte dos moradores as quais foram realizadas coletas em suas residências não 

tem informações básicas de saneamento básico como a distância mínima entre poço e fossa ou 

mesmo a profundidade ideal dos poços. A Agência Nacional de Águas (2005) destaca que, as 

fontes de contaminantes da água subterrânea, derivadas da falta de saneamento, representam 

um risco iminente à saúde das populações. Pois através da infiltração do escoamento 

superficial das fossas negras no solo, e também pelo vazamento de redes de esgoto, a 

qualidade microbiológica das águas sofre grandes alterações, sendo tal situação especialmente 

crítica, nas cidades em que existe uma elevada densidade populacional e, portanto, alta taxa 

de produção de esgotos. 

 Ressalta-se que, a água de poço artesiano, mesmo que cristalina e aparentemente 

própria para o consumo, pode estar contaminada. Vários fatores podem ser responsáveis pela 

contaminação da água de poços artesianos em nível de propriedade, tanto rural quanto urbana, 

como a falta de manutenção do reservatório; localização inadequada do poço; e falta de 

cuidado e higiene com a água antes do consumo. Sendo que, as fontes de contaminação 

antropogênica, em águas subterrâneas, são em geral diretamente associadas a despejos 

domésticos, industriais e ao chorume oriundo de aterros de lixo que contaminam os lençóis 

freáticos com microrganismos patogênicos (FREITAS & ALMEIDA, 1998). 
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CONCLUSÕES 

Em todos os pontos coletados, tanto na estação seca quanto na chuvosa, pelo menos 

um parâmetro de cada amostra está em desacordo com as normas estabelecidas pela Portaria 

n° 2914 de setembro de 2011 e Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005, sendo 

notável a influência das chuvas na movimentação de resíduos e infiltração destes no solo, 

fazendo com que o perfil das amostras adquiridas no período chuvoso se apresentasse com o 

pH ácido  em 100%   das análises . 

Contudo, esses contaminantes também são oriundos de atividades antropogênicas da 

população. É nítida a falta de informação dos moradores do município sobre noções básicas 

de saneamento básico, o que acaba aumentando os riscos de contaminação das águas 

utilizadas nas residências. Isso se dá também pelo falso senso de segurança, onde todos 

imaginam que a água está sendo tratada adequadamente, porém a falta de monitoramento dos 

recursos hídricos vem sendo um problema enfrentado em âmbito nacional trazendo perigos a 

saúde pública, pois grande parte das doenças veiculadas aos recursos hídricos são 

provenientes da ausência de fiscalização. 

 Considerando a importância da água subterrânea para o município de Barreirinhas-MA 

como fonte de abastecimento e vasta utilização, faz-se necessária uma intervenção dos órgãos 

municipais por meio do monitoramento periódico do lençol freático além de promover a 

propagação de informações acerca dos recursos e hídricos e saneamento básico. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo avaliar as características de germinação do 
Ipê rosa (Tabebuia roseo alba)  relacionadas a temperatura e frequência poliembrionias para a 
produção de mudas, bem como descrever  média de brotamento das sementes por meio de 
uma análise laboratorial. O Ipê Rosa é considerada uma espécie exótica da região do Sul do 
Amapá, no município de Laranjal do Jari, na qual seu habitat natural é característico dos 
Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, sendo muito comum nas 
margens do Pantanal mato-grossense e no nordeste brasileiro, devido  a variação distintas de 
temperatura e solo. Com isso, a hipótese transcorreu sobre a afirmativa de que as as sementes 
de Tabebuia roseo alba  ao serem colocadas no mesmo ambiente sob a mesma temperatura 
todas germinarão ao mesmo tempo. A pesquisa foi do Tipo Experimental, com observação e 
registros do desenvolvimento das sementes da referida planta, utilizando a abordagem 
quantitativa e o método estatístico, para avaliar a média de germinação. Os resultados obtidos 
indicaram a geminação de 91,59% das sementes utilizadas no experimento. O locus da 
pesquisa foi no Laboratório de microscopia, do Instituto Federal do Amapá - Campus Laranjal 
do Jari, no período de 19 a 31 de agosto de 2015. Concluiu que a espécie de planta estudada 
mesmo sendo exótica há possibilidades de se adaptar a demais regiões, levando em 
consideração o solo e a temperatura para o seu desenvolvimento. 
Palavras - chaves: Germinação. Tabebuia roseo alba. Temperatura. Exótica.   
 
ANALYSIS GERMINAL SEEDS OF IPE ROSA (Tabebuia roseo alba) 
 
ABSTRACT: This study aims to evaluate the Ipe rose germination characteristics (Tabebuia 
roseo alba) related to temperature and frequency poliembrionias for the production of 
seedlings and describe average of sprouting seeds through a laboratory analysis. The Ipe Rosa 
is considered an exotic species of South Amapá region in the Orangery of the municipality of 
Jari in which their natural habitat is characteristic of the states of São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais and Goiás, being very common in banks the Pantanal and in northeastern 
Brazil, due to distinct variations in temperature and soil. Thus, the hypothesis passed on the 
assertion that the Tabebuia roseo alba seeds to be placed in the same atmosphere under the 
same temperature all germinate at the same time. The study was the Experimental Type, with 
observation and records the development of the seeds of said plant using the quantitative 
approach and statistical method to evaluate the germination medium. The results indicated the 
twinning of 91.59% of the seeds used in the experiment. The locus of the research was the 
microscopy laboratory, the Federal Institute of Amapá - Campus Laranjal do Jari, in the 
period 19-31 August 2015 concluded that the plant species studied even as exotic there are 
possibilities to adapt to other regions taking into account the soil and the temperature for its 
development. 
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INTRODUÇÃO 

O Tabebuia róseo alba é conhecido popularmente como Ipê Branco ou Ipê Rosa. Trata-

se de uma espécie nativa que pertence à família Bignoniaceae. Possui uma altura que varia de 

7 a 13 metros e seu tronco possui um diâmetro médio de 40 a 50 cm. Possui madeira de boa 

qualidade, muito utilizada na construção civil. A árvore é considerada ótima para paisagismo 

por ser ornamental, não somente pelo florescimento que pode ocorrer mais de uma vez por 

ano, mas também pela folhagem densa de cor verde azulada e forma piramidal da copa. 

Também é muito utilizada em reflorestamentos de ambientes com terrenos secos e pedregoso, 

destinados a recomposição da vegetação arbórea (LORENZI, 1992). 

O Ipê tem sido alvo de muitos estudos devido a exuberâncias das flores, sendo bastante 

aproveitado em projetos de arborização e reflorestamento uma vez que adapta-se a terrenos 

secos e pedregosos  e sua madeira é usada na construção civil e acabamentos internos 

(ORTOLANI, 2007). 

De acordo com Kageyama e Marques (1981), espécies do gênero Tabebuia são 

pioneiras e como tal desenvolveram mecanismos adaptáveis que favorecem a dispersão e o 

rápido estabelecimento, possuindo pequena quantidade de reserva o que implica em curto 

período de viabilidade das sementes. 

As espécies do gênero Tabebuia produzem uma grande quantidade de sementes leves, 

aladas com pequenas reservas, e que perdem a viabilidade em poucos dias após a sua coleta 

em condições naturais (KAGEYAMA & MARQUEZ, 1981). As sementes aladas da espécie 

não necessitam de quebra de dormência e são ortodoxas, ou seja, toleram o dessecamento a 

baixos teores de umidade (3% a 7%), sem danos a sua viabilidade, permitindo o seu 

armazenamento em câmaras frias com temperaturas abaixo de zero (WETZEL, SILVA & 

GONÇALVES, 2005). 

A germinação de sementes é uma das fases críticas para o estabelecimento das plantas 

em condições naturais e, inicia-se com a embebição de água pela semente, seguida da 

retomada do crescimento do embrião quiescente e terminando com a protrusão de alguma 

parte deste por meio do tegumento. Na maioria dos casos, o primeiro órgão a emergir é a raiz 

primária. O processo de germinação inicia-se com o ressurgimento das atividades metabólicas 

que foram quase que paralisadas após a maturação da semente (BEWLEY E BLACK, 1982). 

A temperatura é um fator muito importante para o desenvolvimento da semente, sendo 

considerada ótima entre 15°C a 30°C, normalmente vinculada à temperatura do local de 
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origem da planta. E segundo Stockman et al. (2007) o substrato de algodão e papel filtro é o 

mais indicado para teste de germinação.  

O Ipê Branco (ou Ipê rosa) ocorre nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais e Goiás, sendo muito comum nas margens do Pantanal mato-grossense e no 

nordeste brasileiro. As sementes da espécie em estudo foi coletada em Imperatriz/MA, que 

está inserido no entre os biomas Cerrado e Amazônico e sua temperatura média anual varia de 

22ºC à 28ºC, e em algumas época do ano a temperatura máxima pode chegar a mais de 35ºC.  

O município de Laranjal do Jari no estado do Amapá possui temperatura média anual é 

de 27,2º C, sendo que a temperatura máxima pode chegar a 36ºC durante o período seco e seu 

bioma predominante é o amazônico que segundo Ab’Saber (1977) estende-se do oceano 

Atlântico às encostas orientais da Cordilheira dos Andes, até aproximadamente 600 m de 

altitude, contendo parte de nove países da América do Sul, sendo 69% dessa área pertencente 

ao Brasil, abrangendo os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, 

Amapá, Rondônia e Roraima, (INPE, 2004). O solo da Floresta classifica como latossolo 

sendo é em geral bastante arenoso, logo são pobres em nutrientes. A temperatura é elevada, 

normalmente variando entre 22ºC e 28ºC. 

O Cerrado possui um solo classificado como latossolo com baixa fertilidade natural e o 

clima predominante neste domínio é o Tropical sazonal, de inverno seco. A temperatura 

média anual fica em torno de 22-27ºC (Haridasan,1992). 

Sendo assim há possibilidade de adaptação do Tabebuia roseo alba à região local uma 

vez que esta possui características semelhantes ao município de origem da espécie. 

O Objetivo deste estudo foi observar e avaliar as características de germinação do Ipê 

Rosa, como o tempo de germinação, a quantidade de sementes germinadas e as características 

relacionadas à brotação, temperatura e frequência poliembriônicas para a produção de mudas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi do Tipo Experimental no qual segundo Gil (2008) é quando se determina 

um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, define-se 

as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto, e por essas 

razões este tipo de pesquisa foi considerado o mais adequado ao proposito deste estudo uma 

vez pretendíamos avaliar a influencia que as variáveis temperatura e período germinativo. 

Foi realizados observação e registros do desenvolvimento das sementes da referida 

planta, utilizando a abordagem quantitativa e o método estatístico que segundo Lakatos e 
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Marconi (2010) são dados colhidos pela pesquisa apresentado em “bruto”, necessitando da 

utilização da estatística para seu arranjo, analise e compreensão. Outra parte importante é a 

tentativa de determinação da fidedignidade dos dados, por intermédio do grau de certeza que 

se pode ter acerca dos mesmos. Sendo assim, este método se adequou ao proposito de avaliar 

a média de germinação. 

O trabalho foi realizado no laboratório de Microscopia do Instituto Federal de Ciências 

e Tecnologia do Amapá - Campus Laranjal do Jari. As sementes de Tabebuia róseo alba 

foram coletados em julho de 2015 de árvores adultas, com o auxílio de tesoura de poda alta, 

em Imperatriz/MA. Após coletadas, as sementes foram armazenadas em sacos de papel e 

armazenados em geladeira. Para as análises da frequência de sementes poliembriônicas as 

sementes maduras de diferentes populações de Tabebuia sp foram colocadas para germinar 

em lotes de 30 sementes com alas, sobre papel filtro e algodão umedecido com água destilada 

em temperatura ambiente e sob luz natural em 23 caixas Gerbox®, forradas internamente com 

uma folha de papel-filtro umedecido com água destilada. 

A leitura dos testes foi realizada a cada 24 horas, durante 13 dias, utilizando pinça e 

algodão umedecido com água destilada para limpeza das caixas na ocorrência de fungos, e 

umedecendo as sementes com agua destilada e medindo a temperatura a cada 24 horas, sendo 

consideradas germinadas as sementes que apresentaram raiz primária superior a 2mm. 

Durante a germinação das sementes as mesmas foram caracterizadas como mono ou 

poliembriônicas, dependendo do número de plântulas que emergir de cada semente. As 

sementes consideradas germinadas apresentaram a protrusão da radícula. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A montagem das caixas Gerbox® para plantação das sementes foi realizada no dia 19 

de agosto de 2015. A leitura dos testes foi realizada até o dia 31 de agosto de 2015. Observou-

se que as primeiras sementes germiram no 5º (quinto) dia após a plantação das mesmas, sendo 

que houve um pequeno aumento na quantidade de sementes germinadas de um dia para o 

outro nos três dias seguintes permitindo afirmar que as sementes da Tabebuia roseo alba não 

germinam ao mesmo tempo. No segundo dia após a germinação observou-se a protrusão da 

plântula e o 9° (nono) dia foi o último dia em que ocorreu germinação e a partir daí até o 13° 

(décimo terceiro) dia de observação não ocorreram germinações nas sementes restantes. 

Sendo assim, foi possível visualizar que não houve poliembrionia nas sementes germinadas. 
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Houve uma variação de temperatura em que as primeiras sementes germinaram à 

31,5°C e nos dias seguintes 30°C, 31,2ºC e 29,5°C, portanto  respectivamente, sendo a 

frequência germinativa analisada, a partir dos cálculos estatísticos de média moda, mediana, 

desvio padrão, variância, desvio médio e coeficiente de variação,  ressaltando que para 

estabelecer um parâmetro utilizamos os dados germinativos do último dia em que as sementes 

germinaram, levando em consideração que das 690 sementes postas para germinar apenas 632 

germinaram, tendo uma média de aproveitamento de 91,59%. 

 

Figura 1. Quantidade de sementes germinadas por dia no período observado. IFAP, 2015. 
 

Após termino da observação referente à germinação, as plântulas foram transferidas 

para sacos de mudas preenchidos com substrato composto por terra preta, rica em matéria 

orgânica, produzindo mudas. Até o presente momento as mesmas estão se desenvolvendo 

regularmente adequando-se ao ambiente da região local. 

 

Tabela 1. Dados estatísticos das sementes de Tabebuia róseo alba germinadas no Laboratório 
de microscopia do IFAP – Campus Laranjal do Jari, 2015. 
 
Xi fi Fi fr Fr Xi*fi (Xi-X)*fi (Xi-X)²*fi (Xi-X)4*fi 
21 1 1 0,04348 0,04348 21,00 6,5 41,97 1761,30 
23 1 2 0,04348 0,08696 23,00 4,5 20,05 402,20 
25 3 5 0,13043 0,21739 75,00 7,4 18,43 113,16 
26 3 8 0,13043 0,34783 78,00 4,4 6,56 14,33 
27 2 10 0,08696 0,43478 54,00 1 0,46 0,10 
28 3 13 0,13043 0,56522 84,00 1,6 0,82 0,22 
29 3 16 0,13043 0,69565 87,00 4,6 6,95 16,09 
30 7 23 0,30435 1,00 210,00 17,7 44,51 283,07 

Soma 23  1,00000  632,00 47,6 139,7 2590,5 
Legenda: Xi = variável (quantidade de sementes germinadas); fi = frequência absoluta (caixas em que germinou 
as sementes); Fi = frequência acumulada; fr = frequência relativa; Fr = frequência relativa acumulada; X = 
média. 
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Conforme a tabela 1 obteve-se os seguintes resultados: média = 27,47; moda = 30; 

mediana = 28; desvio padrão = 2,464; coeficiente de variação = 0,0897 ou 8,97%. Utilizando 

o cálculo de coeficiente de Pearson a Assimetria = -1,02 caracterizando uma assimetria 

negativa forte, e, curtose = 0,0512, o que caracteriza uma curva leptocurtica. 

 

 

Figura 2. Total de germinação de sementes de Tabebuia róseo alba. IFAP, 2015. 
 

Segundo Castanheira (2010) as medidas de posição representam os fenômenos pelos 

seus valores médios, em torno dos quais tendem a concentrar-se os dados.  

O total de aproveitamento foi de 632 sementes germinadas que estavam distribuídas em 

23 caixas, cada caixa contendo 30 sementes, obtendo assim média igual a 27,47. A mediana, 

valor que ocupa a posição central dos dados, foi igual a 28 e, a moda (valor observado com 

mais frequência entre todos os dados) igual a 30, tornando possível afirmar que houve um 

grande aproveitamento das sementes de Ipê, visto que haviam 30 sementes em cada caixa, e a 

maioria das caixas tiveram todas suas 30 sementes germinadas. 

Analisando as medidas de dispersão, que, segundo Castanheira (2010) são medidas 

utilizadas para verificar quando os valores encontrados numa pesquisa estão dispersos ou 

afastados em relação à média. Obteve-se nessa pesquisa o desvio padrão de 2,464 em relação 

ao valor central, e coeficiente de variação do resultado final das germinações igual a 0,0897 

ou 8,97%. 

Nas medidas de assimetria, onde é possível identificar o grau de deformação de uma 

frequência, utilizou-se o coeficiente de Pearson e obteve - se assimetria igual á -1,02, 

classificada como assimetria negativa forte, ou seja, os dados estão desviados à esquerda. 

Para uma análise mais criteriosa, além de todas as medidas já mencionadas (posição, 

dispersão, assimetria), utilizou-se também a medida de curtose que completa o estudo no 

quadro das estatísticas descritivas em relação à germinação das sementes do Ipê roseo alba, 



 

2341 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

sendo o valor encontrado igual a 0,0512, classificada como leptocúrtica, pois a K>0, 

concluindo que os dados estão próximos da média, e são homogêneos. 

 

 

Figura 3. Polígono de frequência referente ao total de germinação. IFAP, 2015. 
 

CONCLUSÕES 

Ao final da observação obteve-se mais de 91% de aproveitamento nas sementes 

plantadas, acredita-se que a temperatura ambiente influenciou no êxito da germinação das 

sementes visto que variou de 29 a 31,5ºC, sendo esta considerada a variação de temperatura 

ideal para geminação. Não houve poliembrionia nas sementes germinadas. 

Considera-se que mesmo sendo uma espécie exótica há possibilidade de adaptação à 

região do município de Laranjal do Jari uma vez que este possui características semelhantes 

e/ou parecidas às do local de origem da espécie.  

Por se tratar de uma árvore ornamental, o Ipê rosa pode ser utilizado na região do Vale 

do Jari para projetos de arborização e reflorestamento de áreas degradadas. 
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RESUMO 

Diante da situação atual de desequilíbrio ecológico e da fundamental importância da 
qualidade da água no gerenciamento dos recursos hídricos é fundamental principalmente, 
estudar os aspectos físicos, químicos e biológicos da água. Diante disso o rio Estiva é de 
grande importância para a cidade de Marechal Deodoro por ser o principal recurso hídrico da 
localidade. O objetivo desta pesquisa foi analisar a qualidade da água utilizando os 
parâmetros físico-químicos (pH, cor, turbidez, sólidos totais, ferro total, alcalinidade de 
HCO3)  e os parâmetros biológicos da água (Coliformes Totais e Escherichia coli). Para 
compreensão dos resultados das analises, tomou-se como base a legislação vigente do 
CONAMA nº 357/2005 e nº 274/2000 para a realização da análise de dados obtidos e a 
verificação dos valores permitidos de acordo com a legislação. Os dados obtidos das variáveis 
cor, turbidez, pH, Sólidos totais, dureza de cálcio e magnésio, ferro total, alcalinidade HCO3, 
coliformes totais e Escherichia coli, foram submetidos a analise de variância pelo teste F, e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey à 5 % de probabilidade.  Durante os seis meses 
estudados os 4 pontos de amostragem foram classificados como classe 2 de acordo com a 
resolução do CONAMA, Dentre os 4 pontos estudados, verificou-se que o ponto 3 Cajazeiras 
foi o que apresentou os maiores valores em todos os parâmetros analisados, devido ao mesmo 
está localizado em uma área mais propensa a ocorrência de impactos ambientais.  

Palavras chaves: Rio Estiva; qualidade da água; análises físico-químicas e bacteriológicas. 

 
PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS ESTIVA RIVER BACTERIOLOGICAL, 
Marechal Deodoro, Alagoas 
ABSTRACT  
Given the current situation of ecological imbalance and the fundamental importance of water 
quality in the management of water resources is especially important to study the physical, 
chemical and biological water. Thus, the river Stowage is of great importance for the city of 
Marechal Deodoro to be the main water resource of the locality. The objective of this research 
was to analyze the water quality using the physico-chemical parameters (pH, color, turbidity, 
total solids, total iron, alkalinity HCO 3) and biological parameters of water (Total Coliforms 
and Escherichia coli). To understand the results of the analysis, it was taken as the basis of 
legislation of CONAMA 357/2005 and No. 274/2000 for the realization of the obtained data 
analysis and verification of the amounts permitted under the law. The data of color, turbidity, 
pH, total solids, calcium hardness and magnesium, total iron, alkalinity HCO3, total coliforms 
and Escherichia coli were subjected to analysis of variance by F test and means were 
compared by Tukey test to 5% probability. During the six months studied the four sampling 
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points were classified as Class 2 according to the resolution of CONAMA, Among the 4 
points studied, it was found that the point 3 Cajazeiras showed the higher values in all 
parameters, because the same is located in an area more likely the occurrence of 
environmental impacts. 
 
KEYWORDS: River Stowage; water quality; physical-chemical and bacteriological. 
 

INTRODUÇÃO 

A água é um componente de maior importância para os seres vivos e embora seja um 

recurso renovável sua quantidade é limitada, influindo no clima através da manutenção de 

temperaturas amenas e variações não muito acentuadas. No entanto, é pouca a importância 

que se dá para a água e principalmente com os cuidados necessários para manter a sua 

qualidade; sendo a água um bem comum para todos, se torna indispensável estabelecer 

dispositivos legais que sirvam de instrumentos para seu planejamento, gerenciamento e uso 

racional dos corpos d’água, a fim de conservar suas características físico-químicas e 

biológicas. Gerenciar Recursos Hídricos representa uma estratégia cuja perspectiva é a 

preservação desses recursos e seus micro-organismos, onde o objetivo maior é a preservação 

das suas qualidades naturais. 

Dessa forma o município de Marechal Deodoro tem procurado utilizar instrumentos de 

planejamento que permitam o uso racional e a correta utilização dos recursos hídricos, através 

da Secretaria municipal de meio ambiente e do SAAE. 

A Lei nº. 9433, de 08 de Janeiro de 1997 que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, propõe implementar ações que regularizem o uso, o controle e a proteção dos cursos 

d’água, sendo  um documento de valiosa contribuição para a gestão das águas e a proteção 

ambiental, além dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos para avaliar a 

qualidade da água. 

 A Resolução CONAMA 357/05 dispõe sobre a classificação e enquadramento dos cursos 

d’água e a Resolução CONAMA 274/00 define a balneabilidade das águas doces, salinas e 

salobras para recreação primária, assegurando a saúde e bem-estar humano. A definição de 

estratégias para a preservação e conservação dos Recursos Hídricos, proporcionam a perfeita 

interação entre o homem e o meio ambiente, além de  evidenciar a preocupação com o intenso 

processo de degradação buscando soluções de forma que seus recursos sejam protegidos. 
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A questão da qualidade da água  ganhou evidência com a sanção da Lei Federal N° 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que 

teve  como um dos seus fundamentos gerir tais recursos (SILVA, 2007).  De acordo com Silva 

(2010) apesar da má distribuição no globo, o Brasil detém 77% do manancial de água doce da 

América do Sul e 11,6% da reserva do mundo.  

A preocupação com as fontes disponíveis de água está ganhando força, pois há muito 

vem sendo comprometidas ou correndo risco de se esgotarem, decorrentes do crescimento 

demográfico, aumento da população de forma desordenada e com o uso da água de forma 

irracional para atender além das necessidades, desenvolvimento industrial e tecnológico que 

avançam de forma acelerada, juntamente com a devastação dos recursos naturais como: o 

desmatamento, assoreamento dos rios, poluição, entre outros, fatores que estão interferindo 

cada vez mais na qualidade e quantidade da agua disponível. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no município de Marechal Deodoro, Alagoas, distante 35 km 

da capital alagoana. Quanto à coleta da água, foi realizado um levantamento de dados 

amostrais, uma vez ao mês, durante o período de agosto de 2015 a janeiro de 2016 em 04 

pontos distintos no rio Estiva. A localização foi na comunidade Tuquanduba em Marechal 

Deodoro, Alagoas. A metodologia usada para realização deste trabalho seguiu o seguinte 

roteiro: demarcação dos pontos de amostragem; para determinação dos pontos foi utilizado o 

GPS GRAMIN delimitando os pontos escolhidos ao longo do rio Estiva, observando os usos 

da água e possíveis fontes de poluição que poderiam afetar a qualidade do corpo hídrico. Para 

as analises laboratoriais (físico-químicas e bacteriológicas), foi utilizada mala térmica, frascos 

de coleta; equipamento de segurança pessoal (batas, luvas, touca); cadernetas para registros e 

álcool 70º para desinfetar as mãos. As análises foram realizadas no laboratório do SAAE; se 

levou em consideração, como referência para classificação,  as legislações do CONAMA; 

levou-se como base o principal indicador ambiental às características da água: cor, turbidez, 

pH, dureza de cálcio e magnésio, sólidos totais, ferro total, alcalinidade HCO3, coliformes 

fecais e Escherichia coli. A conformidade da qualidade da água foi verificada de acordo com 

a legislação: Resolução CONAMA 357/2005 e Resolução 274/2000. Também se estudou as 

características físicas sabor e odor.  

Para as análises bacteriológicas foi utilizada a técnica de tubos múltiplos; para o pH foi 

utilizado o phmêtro com eletrodo de faixa entre 4 à 7, para análise de turbidez foi utilizado o 
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aparelho digital turbidímetro, para dureza de ca e mg e alcalinidade foi realizado pelo método 

de titulação, para cor foi utilizado o aparelho calorímetro, para sólidos totais dissolvidos foi 

utilizado o aparelho de campo para STD, e para análise de ferro foi realizada análise 

espectrofotometria. Os resultados das análises tomaram-se como base as legislações do 

CONAMA 357/2005 e 274/2000. A verificação da qualidade da água do rio citado de acordo 

com suas classes, padrões de qualidade, balneabilidade e parâmetros permitidos. Os dados 

obtidos das variáveis cor, turbidez, pH, sólidos totais, dureza de cálcio e magnésio, ferro total, 

alcalinidade HCO3, coliformes totais e Escherichia coli, foram submetidos a analise de 

variância pelo teste F, e as médias comparadas pelo teste de Tukkey à 5 % de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A figura 1 apresenta a marcação dos pontos de amostragem 

.  

Figura 1- Delimitação dos pontos de amostragem do rio Estiva. Fonte: Google Earth. 

Adaptação: a autora. IFAL, 2016. 
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ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA. 

A tabela 1 apresenta médias das análises físico- químicas coletados nos pontos de coleta 

Tabela 1 - Médias das análise físico- químicas coletados nos pontos de coleta. IFAL, 2016. 

Parâmetros 

Pontos de Coleta 

Nascente Catita Cajazeiras Estação SAAE 

..........................................mg.L-1...................................... 

pH 6,50 a 6,50 a 8,29 c 6,92 b 

Dureza de Ca 3,33 a 3,50 a 4,00 a 9,33 b 

Dureza de Mg 3,95 a 3,12 a 6,23 a 2,78 a 

Ferro Total 0,32 a 0,35 a 1,25 b 0,35 a 

Alcalinidade HCO3 9,66 a 11,00 a 17,66 a 14,00 a 

Média seguida de mesma letra na linha, não difere estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

  De acordo com a tabela 1 observa-se que o pH não diferiu estatisticamente nos pontos 

nascente e Catita; nos demais pontos houve uma pequena  elevação na estação do SAAE 

(6,92); em Cajazeiras, observou-se uma alcalinidade média de 8,29 que diferiu 

estatisticamente  dos demais pontos, no entanto, os 3 pontos apresentaram uma elevação no 

pH, aproximando-se da neutralidade, enquanto que apenas no ponto 4 houve um pequeno 

aumento, porém os 4 pontos estão próximos do aceitável conforme a Resolução CONAMA 

nº357/2005 que preconiza valores de pH entre a faixa de 6,0 a 9,0. 

  Conforme a tabela 1 nos pontos referentes à nascente, catita e cajazeira a dureza de Ca 

não diferiu estatisticamente entre si, diferindo apenas da estação SAAE, onde foi verificado 

dureza de Ca de 9,33. Neste caso observa-se uma distorção elevada em relação aos demais. 

Observou-se na tabela 1 que em todos os pontos de amostragem a dureza de mg manteve-se 

igual estatisticamente, não houve grandes alterações, apenas no ponto Cajazeiras onde foi 

observado dureza de mg de 6,23. Dessa forma observa-se uma pequena elevação neste ponto 

em relação aos outros, que pode ser resultante do despejo de materiais por parte da população, 

materiais que acentuem o indicie de dureza de mg na água. A resolução CONAMA nº 

357/2005 não menciona este parâmetro em seu texto. 
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A tabela 1 mostra que não houve mudanças significativas nas concentrações de Ferro 

total nos pontos analisados. Observa-se uma pequena elevação do ponto 3 com 1,25 mg/L de 

Ferro Total, neste  ponto o parâmetro  apresentou um pequeno aumento comparado aos 

demais, neste ponto o aumento do nível de ferro pode ter relação com a erosão do solo na 

margem do rio que nos períodos de chuva o solo é lavado e os detritos acabam sendo 

lixiviado para o rio e influir no nível de ferro total do mesmo. A resolução CONAMA 

nº357/2005 classifica como classe 1 Ferro Total até 0,3 mg/L e classe 3 até 5,0 mg/L. 

Portanto o ponto Cajazeiras apesar de se encontrar com parâmetros mais elevados em relação 

aos demais, também se enquadra na classe 3, de acordo com a legislação. 

Observa-se, ainda na tabela 1, que a alcalinidade HCO3 aumentou gradativamente no 

ponto 3 Cajazeiras  e decresceu no ponto 4 devido principalmente devido ao fato do ponto 3 

está localizado na região urbana diferente dos demais. Este ponto está situado numa área onde 

a população tem o contato mais frequente, e acabam lançando muitos materiais que 

provavelmente contribuem com o aumento da alcalinidade. Já a alcalinidade dos demais 

pontos foi menor, provavelmente porque os mesmos estão situados em pontos com o acesso 

mais difícil, impossibilitando a ocorrência de alguns impactos. Dessa forma a tabela mostra 

que não houve diferença estatística entre os pontos, porém ocorreu variação entre os pontos 

analisados e uma elevação no ponto 3. A resolução CONAMA nº 357/2005 não menciona 

este parâmetro em seu texto.A tabela 2 apresenta as médias das análises físico- químicas 

coletados nos pontos de coleta. 

Tabela 2- Médias das análises físico- químicas coletados nos pontos de coleta. IFAL, 2016. 

Parâmetros 
Pontos de Coleta 

Nascente Catita Cajazeiras Estação SAAE 

Cor (uH) 0,83 a 10,00 a 43,33 b 10,83 a 

Turbidez (UNT) 4,03 a 7,68 a 54,56 b 12,51 a 

Sólidos Totais (mg.L-1) 57,66 a 62,33 a 94,00 b 66,16 a 

Média seguida de mesma letra na linha, não difere estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

  De acordo com a tabela 2 a cor não deferiu estatisticamente nos pontos Nascente, 

Catita e Estação do SAAE, porém houve mudança no ponto Cajazeiras onde foi verificada o 

valor de 43,33b uH, em que o parâmetro apresentou uma elevação de acordo com os dados 

estatísticos. Isso porque o mesmo está localizado em uma área de fácil acesso, num local em 
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que há a incidência de várias ações antrópicas como, por exemplo: lançamento de efluentes, 

lixo urbano, desmatamento da mata ciliar entre outros, que facilitam e ajudam na deterioração 

da qualidade da água. Portanto, houve nesse ponto, de acordo com os dados estatísticos um 

aumento brusco na coloração da água, diferindo dos demais pontos analisados. Segundo a 

Resolução do Conama nº 357/05, o máximo permitido para cor é de 75 Pt L-1 , desta forma, 

os valores médios observados, de acordo com as análises, estão dentro dos valores permitidos.  

  Conforme a tabela 2 a turbidez referente aos pontos Nascente, Catita e Estação do 

SAAE não diferiram estatisticamente, diferente do ponto Cajazeiras onde ocorreu um maior 

índice dessa variável 54,56b UNT; mantendo uma grande diferenciação em relação aos outros 

pontos de análises. Esse fato pode ser resultado da localização do ponto de amostragem, o 

qual sofre maior influência do meio externo, a variação da turbidez neste ponto comparado 

aos outros pode ser devido a prováveis ações naturais que ocorreram no meio ambiente como; 

a erosão do solo que com a incidência da chuva as partículas são carregadas para o corpo 

hídrico aumentando a turbidez devido a grande quantidade de matéria orgânica suspensa na 

água. Esses dados estão de acordo com LIBÂNIO (2010) quando afirma que a turbidez dos 

corpos d’água é particularmente elevada em regiões com solos erodíveis, onde as 

precipitações podem carrear partículas de argila, silte, areia, fragmentos de rocha e óxidos 

metálicos do solo. 

De acordo com os resultados obtidos pelo teste do Tukey (P<0,05) para turbidez, 

demostram que houve uma grande diferenciação entre o ponto Cajazeiras em relação aos 

demais e a média dos outros pontos não diferiram significativamente. Os valores médios 

encontrados para turbidez estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005 (BRASIL, 2005) que estabelece valor máximo de turbidez igual a 100 UNT para 

manancial Classe 2. 

Verificou-se que os valores do parâmetro Sólidos Totais mg/L de acordo com a tabela 

3 , são estatisticamente iguais em 3 pontos de amostragem, com exceção do ponto 3 

Cajazeiras que apresenta uma média superior e que difere estatisticamente dos demais, devido 

a  pequena, porém significativa elevação em que o ponto apresentou o valor de 94,00 mg/L.  

Esta elevação nesse ponto se dá em função das ações antrópicas que são constantes. A 

resolução do CONAMA nº 357/2005 não menciona este parâmetro em seu texto.A Tabela 3 

apresenta as análises bacteriológicas coletada nos pontos coletados. 
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Tabela 3 - Análises bacteriológicas coletada nos pontos coletados. IFAL, 2016. 

Parâmetros 

Pontos de Coleta 

Nascente Catita Cajazeiras Estação SAAE 

.........................................(UFC)/100mL................................... 

Coliforme Total 42,83 a 51,66 a 122,33 c 79,16 b 

Escherichia coli 21,00 a 28,83 ab 66,33 c 45,16 bc 

Média seguida de mesma letra na linha, não difere estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

  Observa-se na tabela 3 que o índice de coliformes totais manteve-se estatisticamente 

sem diferença, nos pontos de amostragem Nascente e Catita. Já nos pontos Cajazeiras e 

Estação do SAAE, houve uma elevação, diferindo estatisticamente dos demais pontos. A 

maior elevação ocorreu no ponto Cajazeiras cujo resultado pode estar atrelado à falta de 

esgotamento sanitário na região, devido também a influencias humanas sobre o ponto de 

amostragem. Por está localizado em uma área de fácil acesso, foram identificados no local: 

dejeto de animais e lixo urbano, fatores que também podem alterar a qualidade da água. 

De acordo com a tabela 3 foram encontradas concentrações de Escherichia Coli 

(E.coli) em todos os pontos de amostragem, foram detectadas concentrações de E. coli de 

45,16 NMP/100 mL no ponto da Estação do SAAE e 28,83 NMP/100 mL no ponto do Catita, 

porém a maior concentração foi no ponto Cajazeiras de 66,33c NMP/100 mL. Por se tratar do 

ponto mais impactado levando em consideração os demais pontos, este, porém foi o que 

apresentou os maiores índices em todos os parâmetros analisados, devido aos outros pontos 

estarem localizados em áreas mais favorecidas por estarem situadas em locais um pouco mais 

afastadas da população, com menor acesso e, portanto com o menor índice na incidência de 

impactos um pouco menores. Observa-se que não houve diferença estatística entre os pontos 

um e dois; também não diferiu estatisticamente os pontos dois e quatro; também não houve 

diferença entre os pontos três e quatro. No ponto três foi onde ocorreu o maior valor para E. 

Coli  

Esses valores de Coliformes totais e Escherichia coli se encontram dentro do padrão 

estabelecido pela resolução CONAMA 274/2000. Que classifica os corpos hídricos de acordo 

com os resultados obtidos das análises em Excelente, Muito Boa e Satisfatória. Portanto os 

valores apresentados na tabela 3 em relação aos pontos das coletas para Coliforme total e 
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Escherichia coli estão dentro dos valores permitidos em condições excelentes, segundo a 

resolução CONAMA. 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados das análises físico-químicos e bacteriológicos da água do rio 

Estiva foi possível realizar uma análise de conformidade dos recursos hídricos desse rio de 

acordo com as legislações CONAMA, conhecendo suas principais características e variações 

nos 4 pontos estudados. Conforme os parâmetros discutidos: cor, turbidez, pH, sólidos totais, 

ferro total, dureza de ca e mg, alcalinidade de HCO3, coliformes totais e Escherichia coli, 

verificou-se que os pontos 1, 2 e 4 possuem boa qualidade, por se tratar de áreas onde não 

existem tantas interferências humanas. Já o ponto 3 apresentou em todos os parâmetros 

analisados os maiores valores em comparação com os demais, relacionando os resultados 

obtidos com as alterações resultantes das ações antrópicas, pois o ponto 3 localiza-se dentro 

da área urbana de Marechal Deodoro, portanto tendo um fácil acesso e um alto nível de 

degradação ambiental. Os 4 pontos estudados, de acordo com as análises, estão dentro dos 

valores permitidos pela legislação do CONAMA. O rio da Estiva nos 4 pontos de amostragem 

está enquadrado como rio de classe 2 e sua variação nos meses estudados, tem relação com as 

interferências antrópicas. 
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RESUMO: O presente trabalho consiste em uma proposta de confecção e uso de um tabuleiro 
paradidático, como material complementar ao ensino de zoologia dos invertebrados – 
pertencente ao componente curricular biologia. O jogo, intitulado “Trilha da Taxonomia”, 
trata-se de um tabuleiro estruturado em 38 casas, em que cada uma delas corresponde a uma 
espécie de animal, há também 50 cartas com perguntas e pinos de diferentes cores que 
representam o progresso do jogador no tabuleiro. Para o jogo, é necessária a participação de 
no máximo 5 componentes para cada tabuleiro. Os autores deste trabalho aplicaram o jogo em 
turmas da 6ª série, do Ensino Fundamenta, em três escolas voluntárias das redes públicas 
estadual e municipal do município de Laranjal do Jari. No decorrer do jogo foi possível 
observar a facilidade dos alunos em participar da atividade e, houve notável engajamento em 
responder ao que lhes era questionado. Devido ao conteúdo, cobrado no jogo, pertencer à 
grade curricular desta série de ensino, algumas dúvidas também foram esclarecidas no 
decorrer da atividade e, aparentemente, ao fim do jogo houve melhor assimilação de 
conteúdo. Jogos paradidáticos são aparatos auxiliares aos professores de ensino básico e tem 
funcionalidade comprovada por diversos autores, este trabalho apresenta um modelo também 
de sucesso. 

Palavras–chave: jogo de tabuleiro, estudo taxonômico, zoologia, invertebrados 

 

APPLICATION AND PREPARATION OF A PARADIDACTIC GAME 
NAMED "WAY OF TAXONOMY": A CASE STUDY WITH CLASSES 
OF FUNDAMENTAL EDUCATION IN LARANJAL DO JARI, AMAPÁ 
 
ABSTRACT: This paper demonstrate a proposal for making and using a paradidactic game 
board as supplementary material to teache invertebrate zoology. The game was entitled "Way 
of Taxonomy" and was structured in 38 houses, each of which corresponds to a kind of 
animal. To play, there are 50 cards with questions, and the game has pins of different colors 
representing the player's progress on the board. To game are required 5 components. The 
authors applied the game in groups of 6th grade, in three voluntary schools of Laranjal do 
Jari, Amapá. During the game was possible to observe the facility of  participating in activity, 
and there was engagement to respond to what was questioned. Some doubts were clarified in 
the course of game and, apparently, some students obtained better assimilation of content in 
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the end of the game.Paradidactic games are auxiliaries to primary school teachers and it was 
proven functionality by several authors, this paper presents a model of success also. 
KEYWORDS: game board, taxonomic study, zoology, invertebrates 
 

INTRODUÇÃO 

Estimular o interesse e a participação dos alunos no decorrer das aulas e atraí-los pelos 

conteúdos abordados, é desafiador aos educadores e pode ser sanado por diversas alternativas 

que o professor venha a oferecer. A opção de utilização de jogos paradidáticos, que permitam 

participação discente ativa durante as aulas, é uma das soluções e é o objeto deste trabalho. 

Segundo Gomes et al.(2001), “O jogo didático é utilizado para atingir determinados 

objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes 

em alguns conteúdos de difícil aprendizagem”. 

É possível encontrar diversos exemplos que representam eficácia na utilização de jogos 

paradidáticos. Fortuna (2003), afirma que, “Enquanto joga o aluno desenvolve a iniciativa, a 

imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e interesse, concentrando-se por 

longo tempo em uma atividade”. 

Nesse sentindo o jogo simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor a 

condição de estimulador, condutor e avaliador da aprendizagem. 

A proposta desenvolvida para este trabalho teve por objetivo: elaborar, confeccionar e 

aplicar um jogo paradidático que auxilie na compreensão do conteúdo de Zoologia de 

Invertebrados, possibilitando a revisão das informações dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula de forma prática e repetidas por quantas vezes forem necessárias. Atividade corroborada 

por Lima (2011), que afirma que “os jogos no ensino de ciências tem a importante função de 

criar um vínculo afetivo entre o aluno e o conteúdo a ser abordado”. 

O exemplo aqui proposto apresenta o jogo como metodologia que envolva o aluno no 

processo de ensino-aprendizagem de maneira lúdica, auxiliando os educadores nas aulas 

destinadas ao Filo dos Artrópodes. A aplicabilidade do jogo gera aulas diferenciadas, 

enriquecendo as aulas tradicionais para que aconteça desenvolvimento de visão crítica, 

participativa e cooperativa, necessárias a disciplina de ciências. 



 

2356 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

A faixa etária dos alunos, entre 12 e 13 anos, aparentemente indica que se encontram 

envolvidos com dinâmicas e jogos, logo esta é uma forma de chamar a atenção para o 

conteúdo zoologia dos invertebrados de maneira atrativa. 

A metodologia de ensino é destinada a alunos do ensino fundamental do 7° ano (antiga 

6°série). Ministrado o jogo constou com uma estrutura em forma de tabuleiro abordando o 

filo dos Artrópodes, acompanhado de cartas apresentando características gerais e/ou 

especificas do filo e das espécies pertencentes ao mesmo.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), “O ensino de ciências é 

obrigatório e valorizado principalmente com o avanço cientifico e com as exigências de novos 

conhecimentos adquiridos através da vida contemporânea onde, o ensino de zoologia tem seu 

espaço garantido”.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Através do programa CorelDRAW foi criada a arte do tabuleiro, com uma floresta de 

fundo. Há neste tabuleiro 38 casas, apresentando individualmente diferentes espécies 

pertencentes ao Filo Arthropoda. 

A casa inicial apresenta o ponto de partida e na última casa há o ponto de chegada. A 

arte foi impressa em PVC, com dimensão 42x30 cm. As cartas, contendo perguntas, e o 

cartão-resposta foram impressos em papel VG, por ser um papel resistente. 

Para este jogo foram feitas 50 cartas enumeradas, permitindo identificar pelo número a 

resposta correta no cartão-resposta. Para o jogo foram necessários, também, 4 pinos plásticos, 

conforme a Figura 1. 
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Figura 1. Tabuleiro, cartas, cartão-respostas e pinos. Acervo dos autores, 2015. 

O jogo foi aplicado após a conclusão das aulas de zoologia e antes da aplicação de 

atividades avaliativas em três escolas voluntárias da rede municipal e estadual do município 

de Laranjal do Jari/AP. Foi utilizado um tabuleiro por grupo de 5 alunos, em que um dos 

participantes ficou responsável pelo cartão-respostas e somente este tinha o direito de ver as 

respostas de cada pergunta e dizer se o jogador iria prosseguir, regressar ou permanecer na 

casa do jogo (dependendo de cada critério existente em cada resposta). Os demais alunos 

participaram do desenvolvimento normal do jogo, retirando um de cada vez uma carta e 

respondendo à pergunta existente nesta, em caso de acerto o participante teve o direito de 

fazer a retirada de outra carta e assim sucessivamente até que este errasse ou que então 

chegasse ao final do trajeto do jogo. 

Em caso de respostas erradas, os jogadores eram penalizados com o regresso em casas 

já avançadas durante o jogo e no caso de acerto o avanço delas, cada participante teve um 

pino de cor diferente o qual identificava a sua posição no tabuleiro. Ao término do jogo foi 

aplicado um questionário com os alunos da 6° série do ensino fundamental, este questionário 

era composto por 8 questões referente a opinião dos alunos sobre a utilização do jogo “Trilha 

da Taxonomia”, aprendizado adquirido com a aplicação do mesmo e perguntas pessoais, no 

questionário não foi necessário a identificação do aluno. Como mostra a Figura 2. 
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Figura 2. Questionário aplicado. Acervo dos autores, 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A proposta demonstrada neste trabalho pode ser empregada aos outros filos de 

invertebrados, fazendo-se assim um tabuleiro para cada filo, cada grupo de alunos na sala de 

aula fica com um tabuleiro, fazendo rodízios conforme forem sendo finalizadas as rodadas.  

Devido ao conteúdo de zoologia de invertebrados ser ministrado no 6° ano, quando foi 

feita a aplicação deste jogo nas escolas, não foram observadas muitas dificuldades para os 

alunos responderem as perguntas sobre o filo em questão. 

A dificuldade apresentada foi de distinção entre as classes dos artrópodes e, 

aparentemente o jogo permitiu, aos discentes, melhor assimilação das características 

relacionadas as espécies de artrópodes, o que possivelmente não ocorreu anteriormente por 

meio das aulas tradicionais. Aqueles alunos que durante as aulas normais apresentaram baixa 

assimilação de conteúdo, afirmaram ter obtido com o jogo o que não tinham conseguido antes 

e os alunos que já obtinham um bom conhecimento de artrópodes eram motivados pela 

competição a cada vez mais testar seus conhecimentos, como é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3. Alunos no momento do Jogo. Acervo dos autores, 2015. 

A análise dos questionários sobre a eficácia do jogo “Trilha da Taxonomia”, mostrou 

que 60% dos alunos achou o jogo excelente, 25% bom, 12% ótimo e apenas 3% Ruim (Figura 

4). 100% dos discentes afirmaram que o jogo facilitou o aprendizado sobre artrópodes (Figura 

5) e que gostariam de ter a oportunidade de jogar o jogo mais vezes (Figura 6).  

 

 

Figura 4. O que você achou do jogo “Trilha da Taxonomia”?. Acervo dos autores, 2015. 
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Figura 5. A aplicação deste jogo facilita o aprendizado sobre artrópodes?. Acervo dos 
autores, 2015. 

 

 

 

Figura 6. Você gostaria de ter a oportunidade de jogar o jogo mais vezes? Acervo dos 
autores, 2015. 
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Foi perguntado aos alunos se havia a necessidade de alguma mudança ou 

melhoramento de algo no jogo, 70% disse que nada precisava ser mudado ou melhorado e 

30% sugeriram por exemplo que no tabuleiro ao lado da imagem de cada espécie trouxesse 

alguma informação desta, outros queriam mais perguntas no jogo e que se fosse possível que 

se dessem pistas durante a dinâmica, conforme mostra a Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. O que você acha que precisa ser mudado ou melhorado no jogo?  

 

CONCLUSÕES 

Considerando a dimensão e complexidade do conteúdo de Zoologia dos Invertebrados e 

a falta de entusiasmo apresentada eventualmente por alunos, o jogo paradidático demonstrou 

ser boa alternativa para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, de modo que o objetivo 

do jogo foi alcançado quando os discentes conseguiram uma maior fixação e construção de 

conhecimento. 

Também foram desenvolvidos diversos aspectos cognitivos e conceitos abstratos como 

lógica, motivação e trabalho em grupo. Deste modo, a aplicação do jogo, aparentemente, 

facilita o trabalho docente e o aprendizado discente. 
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Apesar de os jogos serem materiais facilitadores no aprendizado dos alunos, muitos 

professores ainda não fazem a aplicabilidade destes, limitando-se apenas as aulas comuns. 

Aqueles que já incluem este tipo de atividade no seu planejamento, encontram barreiras como 

a falta de recurso ou matérias disponibilizados pela escola, impedindo assim a confecção de 

um jogo. 

Todo planejamento escolar pode ser ajustado às novas perspectivas que surgem com a 

realidade cotidiana, os discentes precisam ser atraídos pelas novas metodologias de ensino 

que facilitam tanto o trabalho do professor quanto o aprendizado do aluno, logo um bom 

planejamento pode incluir no início de cada ano letivo estes tipos de metodologias, 

assegurando que elas poderão ser executadas. 
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RESUMO: Além de ser uma palmeira típica da Amazônia o açaizeiro (Euterpe oleracea) 
apresenta variadas utilidades. O fruto é largamente comercializado no município de 
Araguatins –TO, fato que levou a realização do presente trabalho, o qual objetivou associar 
uma frutífera presente no cotidiano dos alunos para assim fazer uma abordagem 
contextualizada acerca dos conteúdos de botânica. A aula foi realizada por meio de 
apresentação de vídeos, apresentação de lendas e degustação do suco do açaí, bem como 
exposição de peças artesanais feitas a partir do fruto e outras partes do açaizeiro.       
Palavras–chave: Açaí, cotidiano, conteúdos de botânica 
 
ART PLANT GROW AND ENJOY THE ACAI (EUTERPE OLERACEA) IN 
MUNICIPALITY ARAGUATINS-TO 
 
ABSTRACT: Besides being a typical Amazonian palm the açaí (Euterpe oleracea) has plenty 
utilities. The fruit is widely sold in the city of Araguatins -TO, a fact that led to the realization 
of this study, which aimed to associate a fruit present in the daily lives of the students to do so 
a contextualized approach about botany content. The class was held through video 
presentations, presentation of legends and tasting of acai juice, as well as exhibition of 
handicrafts made from the fruit and other parts of acaí.  
KEYWORDS: Acai, everyday, botany content 
 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Araguatins-TO, está localizada na região norte do Bico-do-papagaio 

sendo considerada um ecótono por abranger os biomas Amazônia e Cerrado. O açaizeiro 

(Euterpe oleracea) é nativo da Amazônia Brasileira e o Estado do Pará é o principal centro de 

dispersão natural dessa palmacea. Populações espontâneas também são encontradas nos 

Estados do Amapá, Mato Grosso e Tocantins.   

O fruto do açaizeiro é largamente utilizado no comércio regional, da polpa obtém-se um 

suco, de estimado valor nutricional sendo altamente calórico. A expressão econômica da fruta 

é algo recente, porém já ultrapassou os limites da Amazônia sendo comercializado nas 

grandes capitais brasileiras, nas diferentes formas de sorvetes, picolés, alimento energético, 

acompanhado de outras frutas e cereais, bebida energética, geleias, etc (Oliveira et al). O fruto 

é ainda utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de cosméticos e medicamentos. 
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O presente trabalho objetivou de aproximar os conteúdos de botânica ao cotidiano do 

aluno, promovendo a valorização cultural do meio ambiente onde o mesmo está inserido, 

gerando maior interação em sala de aula.  

O processo pedagógico envolveu metodologias diferenciadas como: produção de vídeo 

didático, valorização de histórias e lendas relacionadas ao açaí, confecção de objetos a partir 

da semente do açaí e degustação do suco da fruta.  

Ministrar o conteúdo de forma lúdica e contextualizada com a região, refletiu 

positivamente no aprendizado dos alunos, o que é essencial quando se trata de temas 

relacionados à botânica, pois, tal conteúdo costuma ser muito teórico e não chamar a atenção 

dos educandos, ainda que seja algo presente no seu dia a dia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A ação foi desenvolvida no Colégio Estadual Osvaldo Franco durante a semana 

nacional de ciência e tecnologia no dia 25 de Novembro de 2014, envolvendo duas turmas do 

sexto ano, somando um total de 40 alunos. Na ocasião estavam sendo realizadas diversas 

atividades científicas e culturais, logo o momento foi propício para desenvolver o presente 

trabalho. 

 Inicialmente os alunos foram recepcionados na sala de aula, decorada com produtos 

artesanais confeccionados a partir do açaí como: luminárias, arranjos florais, vasos de flor etc. 

em seguida foi passado um ‘’quiz’’ para sondar o conhecimento dos participantes antes das 

atividades. Logo após deu-se início à palestra com o tema ‘’Arte de plantar cultivar e apreciar 

o açaí (Euterpe oleracea) no município de Araguatins-TO, com o objetivo fazer uma 

abordagem geral, sobretudo levantando os aspectos culturais, históricos e científicos acerca 

do açaí. 

 Após a palestra foi contada da lenda do açaí utilizando bonecos de pano como 

recursos,  para finalizar foi exibido um vídeo produzido originalmente pelos acadêmicos, o 

qual recapitulou o assunto de forma dinâmica através do teatro com fantoches (Figura 1),  

para a reprodução do vídeo utilizou-se  como recursos: aparelho datashow, quadro branco, 

pincel e bonecos para enfatizar os personagens da lenda do açaí.   

A parte metodológica foi finalizada com a confecção de chaveiros feitos pelos alunos 

a partir de sementes de açaí (Figura 2) e fibra de silicone.  Ao término desta atividade, seguiu-

se com o momento de de degustação do suco de açaí. A última etapa consistiu em uma nova 

aplicação do ‘’quiz’’ para avaliar o conhecimento retido pelos alunos.  
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Figura 1. Fantoches usados no vídeo, IFTO, 2014.   Figura 2. Confecção de chaveiro, IFTO, 2014.                                                           

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ambiente em sala de aula e metodologias de ensino  

No primeiro momento da ação percebeu-se grande empolgação dos alunos devido a 

decoração do ambiente cuja intenção era exatamente buscar a atenção do aluno. De acordo 

com Soares (2003), hoje em dia o principal interesse na aprendizagem é o de procurar 

identificar características de natureza humana, social, cultural, ética, metodológica e 

instrumental, capazes de influenciar no desempenho escolar dos alunos. Nesta mesma 

perspectiva seguiram as atividades de amostra de vídeo e apresentação de histórias sobre o 

açaí.  

A amostra de vídeo resultou em um momento de descontração ao mesmo tempo em que 

deixou os alunos mais focados. Para Seabra (1994)  as rápidas transformações nos meios e 

nos modos de produção, resultado da revolução tecnológica e científica, vivemos em uma 

nona era onde a educação, além de se adaptar as novas necessidades  deve assumir um papel 

de protagonista nesse processo.  Nesse contexto a utilização de recursos audiovisuais entra 

como um forte aliado, sendo capaz de aproximar os alunos da tecnologia favorecendo o 

aprendizado.  

Sobretudo utilizar procedimentos variados de ensino pode estimular a reflexão por parte 

do aluno, ao passo que oferece ao mesmo tempo oportunidades para participar e conviver nas 

diversas experiências (BENETTI ; CARVALHO, 2002).  
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Vale ressaltar que toda essa abordagem dinâmica do tema motivou uma participação 

efetiva dos alunos, e, por conseguinte, obteve-se um resultado positivo refletido nos 

questionários aplicados após a finalização da aula.   

 

Quiz avaliativo  

Embora a utilidade do açaizeiro seja diversa boa parte das pessoas desconhece o valor 

desta frutífera que inclusive é geradora de renda, não só para a indústria, mas para quem 

desenvolve o trabalho artesanal. Do açaizeiro pode ser aproveitado praticamente tudo seja a 

polpa, o caule, fibras e caroços a aplicação pode ser usada para a produção de bebidas, 

cosméticos, fitoterápicos, ração animal, etc. (NOGUEIRA, 2006).  

Além de ser uma palmeira típica da Amazônia o açaizeiro (Euterpe oleracea) apresenta 

abundância utilidades. Para Nogueria (1995), o sistema extrativo, é o mais utilizado, os frutos 

destinam-se ao consumo local, e o palmito, a exportacão. Os plantios por sua vez vem 

despertando grande interesse de agricultores e grupos empresariais, pelas perspectivas 

altamente promissoras dos mercados interno e externo.   

É consenso entre os diversos autores que o açaí é uma planta de grande importância 

econômica. O fruto faz parte da culinária araguatinense sendo amplamente comercializado. 

No entanto, o primeiro Quiz aplicado demonstrou que os alunos possuem pouco 

conhecimento em relação a informações básicas acerca do fruto, o que pode ser observado na 

figura.  

Conforme o gráfico 1,  87,5% dos alunos não sabem da utilidade do açaí no artesanato 

e a mesma quantidade não soube responder corretamente acerca do nome científico, fato 

bastante comum no que se refere aos conteúdos de botânica.  

Apesar do questionário ter sido para sondagem prévia de conhecimentos, percebeu-se 

um resultado positivo em relação a região de predominância do açaí e sua utilidade na 

indústria de cosméticos.  
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Gráfico nº 1 – Quiz  aplicado antes da aula  

Conforme demonstra o gráfico nº2, após a ação os alunos tiveram um bom aprendizado, 

fato refletido nas afirmações pós aula.  Um número reduzido de alunos deixou de responder 

corretamente indicando um resultado satisfatório.  

 

 
Gráfico nº 2 – Quiz  aplicado após a aula  
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CONCLUSÕES 

 Buscar metodologias facilitadoras no processo de ensino aprendizagem e aliá-las a 

conteúdos vivenciados pelos alunos proporcionou uma melhor assimilação do assunto, além 

de consolidar a imagem do açaí como fonte de renda para a região e sua importância cultural. 

Isso possivelmente irá resultar na valorização desta frutífera e desenvolver uma consciência 

maior nos alunos acerca das riquezas do ambiente onde está inserido. É importante ressaltar a 

satisfação observada em proporcionar um evento de lazer e socialização ao passo que torna a  

aprendizagem prazerosa, divertida e significativa.  
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RESUMO: O abacateiro (Persea americana) possui grande importância econômica e 
medicinal, no entanto são poucos os trabalhos relacionados à análise e descrição dos aspectos 
anatômicos e histoquímicos dessa espécie. Diante disso, o presente estudo teve por objetivo 
caracterizar principais tecidos e componentes químicos presentes nas folhas de Persea 
americana durante práticas educativas com Licenciandos em Ciências Biológicas na 
disciplina de Anatomia Vegetal, no Instituto Federal do Amazonas (IFAM). A espécie foi 
coletada em ambiente domiciliar na zona leste de Manaus, no Estado do Amazonas. A análise 
dos resultados anatômicos evidenciou as características de estômatos, parênquima e vasos 
condutores de seiva, enquanto os testes histoquímicos mostraram a presença de amido, 
mucilagem e compostos fenólicos na planta. 

Palavras–chave: abacateiro, aulas práticas, Lauraceae  

 

Anatomic aspects and Persea americana histochemical as 
contribution to biology teaching  

 
ABSTRACT: The avocado (Persea americana) has great economic importance and 
medicinal, however there are few studies related to the analysis and description of the 
anatomical aspects and histochemical this species. Therefore, this study aimed to characterize 
the main tissues and chemical components present in Persea americana leaves during 
educational practices with  licenciat in Biological Sciences in the discipline of Plant Anatomy, 
at the Federal Institute of Amazonas (IFAM).The species was collected at their homes in the 

east of Manaus, state of Amazonas. The analysis of the results revealed the anatomical 
features of stomata and parenchymal sap conducting vessels, while the histochemical tests 
showed the presence of starch, mucilage and phenolic compounds in the plant. 

KEYWORDS: avocado, practical classes, Lauraceae 
 
 

INTRODUÇÃO 

A família Lauraceae possui uma importância econômica muito grande, destacando-se 

das demais. Segundo Coutinho et al. (2006), essa família compreende cerca de 50 gêneros, e 
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aproximadamente 2.500 espécies. Apresenta distribuição tropical e subtropical no planeta, 

sendo considerada uma das famílias mais primitivas, devido às suas características 

morfológicas e anatômicas, semelhantes a outras famílias. De acordo com Marques (2001), 

suas espécies têm sido utilizadas em várias áreas, dentre elas, na culinária, na marcenaria, na 

construção civil, na fabricação de papel, na indústria de perfumaria e ainda na indústria 

química e medicina popular.   

O abacateiro (Persea americana) pertence ao gênero Persea, família Lauraceae. É uma 

espécie originária da América Central e México, mas atualmente é fortemente cultivada em 

várias zonas tropicais e subtropicais. Suas folhas são simples, elípticas, oblongas ou oval-

acuminadas, de margens mais ou menos onduladas. Possui coloração verde-escura na face 

adaxial e verde-claro na face abaxial e o pecíolo tem até 5 cm de comprimento.  

A espécie possui potencial medicinal no qual se destacam a casca, frutos, folhas e 

sementes que em diferentes partes do mundo é indicada para diversos tratamentos como a 

regulação das funções intestinais, produção de HDL (o “colesterol bom”), elevação do nível 

energético, efeito diurético e diminuição dos sintomas da Tensão Pré-Menstrual dentre outros. 

O fruto, conhecido como abacate, é altamente consumido pelo seu valor nutritivo, 

destacando-se pelas suas fibras e nutrientes, que de acordo com Naveh et al. (2002), o total de 

fibras presentes no fruto fresco é de 5.2g/100g. Segundo Salgado (2005), em comparação com 

outras frutas, o abacate destaca-se também pela alta quantidade de proteína vegetal, 

propiciando ao consumidor, inúmeros benefícios para a saúde. Acredita-se que o fruto possa 

diminuir a incidência de problemas vasculares, pois tem efeito na diminuição de lipídios na 

corrente sanguínea. De acordo com Teixeira (1991), do fruto são retirados óleos bastante 

comercializados, da semente é produzida uma tinta castanho-arroxeada e outras partes da 

planta são utilizadas na medicina popular. Alguns estudos apontam para uma ação 

antimicrobiana do extrato hidroalcoólico das folhas de abacateiro.  

As folhas também têm sido relatadas como anti-inflamatórias, antidiabéticas e 

especialmente como diuréticas. Onde o chá serve para aliviar dores musculares, cansaço, 

dispepsias, bronquite e também ajuda a eliminar cálculos.  

Uma das formas de resgatar o conhecimento da espécie é por meio da divulgação na 

escola que pode ser feito de forma teórica ou prática. Para Cruz et al. (2009), existe a 

necessidade de criar diferentes práticas de ensino para despertar o interesse do aluno por 

atividades diversificadas, facilitando e valorizando sua interação com o objeto de estudo no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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De acordo com Lima e Garcia (2011), as atividades práticas podem contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades importantes no processo de formação do pensamento 

científico e auxiliar na fuga do modelo tradicional de ensino, em que o aluno é um mero 

expectador e não participa no processo de construção do seu conhecimento. 

Embora seja uma espécie economicamente importante, são poucos os estudos 

disponíveis na literatura referentes a essa espécie quanto à descrição da anatomia e 

componentes químicos da folha, que, segundo Gomes et al. (2005), os estudos anatômicos 

assumem maior importância quando associados a aspectos ecológicos, fisiológicos e 

taxonômicos.  

Nosso objetivo com este trabalho é de caracterizar principais tecidos e componentes 

químicos presentes nas folhas de Persea americana durante práticas educativas com 

licenciandos em Ciências Biológicas na disciplina de Anatomia Vegetal.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de cunho qualitativo. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu durante a 

disciplina de Anatomia Vegetal no Instituto Federal do Amazonas (IFAM), no primeiro 

semestre de 2016 no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O material botânico 

utilizado no presente trabalho foram os ramos das folhas de (Persea americana) coletadas em 

ambiente domiciliar da zona leste da cidade de Manaus, do Estado do Amazonas. 

Para o estudo anatômico, foram utilizadas folhas frescas completamente adultas das 

quais foi realizado o primeiro procedimento laboratorial a partir da técnica da impressão, que 

consiste na visualização da epiderme foliar. Sendo que, neste processo utilizou-se esmalte 

incolor e fita adesiva. O esmalte foi aplicado nas faces abaxial e adaxial da folha, após a 

secagem, que durou cinco minutos, colocou-se aproximadamente 5 cm de fita adesiva no 

local pintado, em seguida retirou-a, imediatamente colocando-a sob uma lâmina, para que, a 

partir da impressão obtida pelo esmalte, fosse possível observar no microscópio óptico os 

complexos estomáticos presentes na epiderme da folha. Segundo Segatto et al. (2004), a 

técnica da impressão é rápida, de preço acessível e de fácil execução, e a durabilidade em 

condições ambientais pode ser superior a um ano, sem comprometimento da qualidade. 

Em seguida, para a observação do parênquima e dos vasos condutores de seiva (xilema 

e floema) foi realizado cortes transversais da folha na região da nervura central, com o auxílio 

de lâmina cortante, utilizando bandeja de isopor como suporte, a fim de obter cortes tênues, 

para facilitar melhor visualização das estruturas. As microssecções foram clarificadas em 

solução comercial de hipoclorito de sódio a 50% até ficam translúcidos, a pós, foram lavadas 
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com água destilada, álcool etílico 70% e posteriormente, coradas com a solução indicadora 

azul de metileno; os cortes foram dispostos sob a lâmina, seguido de uma lamínula.  As 

descrições, ilustrações e fotomicrografias foram realizadas ao microscópio óptico, com 

câmera do celular. 

Para os testes histoquímicos foram feitas secções a mão livre com lâmina cortante da 

nervura central do material fresco, submetidos a reagentes específicos e foram fotografadas a 

fim de documentar a coloração original do tecido analisado. Na caracterização histoquímica 

do secretado (Tabela 1), verificou-se a reação positiva para substâncias amido, mucilagem e 

compostos fenólicos. 

 

Tabela 1.Testes histoquímicos realizados. IFAM, 2016. 

Substâncias Cor Reagentes 

Amido Negro Lugol 

Mucilagem Azul turquesa Azul de Metileno 

Compostos Fenólicos Negro Cloreto Férrico (FeCl3 ) 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da técnica da impressão, constatou-se a predominância dos estômatos apenas na 

face abaxial da folha (figura 1-A), classificando-a como hipoestomática, pois as células 

estomáticas estão ausentes na face adaxial foliar (figura 1-B). O estudo de outras espécies da 

família Lauraceae também evidenciaram essa mesma característica. Segundo Coutinho 

(2006), as folhas da espécie Ocotea gardneri também são do tipo hipoestomáticas. Assim 

como Gonçalves et al. (2013) também constatou na espécie Endlicheria paniculata folhas do 

mesmo tipo. Estômatos, ou células estomáticas, são estruturas fundamentais para a 

sobrevivência das plantas terrestres, já que estas precisam adaptar-se às inúmeras variações do 

meio em que estão, e os estômatos são vitais para essa função (CASSON; GRAY, 2008), 

assumindo um comportamento dinâmico, capazes de aumentar ou diminuir a resistência à 

passagem dos gases através do controle potencial hídrico das células-guardas (ROELFSEMA, 

HEDRICH, 2005). Essas estruturas possuem uma abertura chamada ostíolo por onde ocorrem 

as trocas gasosas e a saída de água, sendo formado também por células subsidiárias, que 
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influenciam a liberação de água e auxiliam no estágio hormonal da planta, e células guardas 

que sempre os acompanham. 

 

 

Figura 1. A- Vista frontal da epiderme abaxial (setas indicando a presença de células 
estomáticas). B-Vista frontal da epiderme adaxial com ausência de estômatos. 

 

No campo analisado foram encontrados estômatos anomocíticos (estômatos com mais 

de quatro células subsidiárias), anisocítico (estômatos circundados com três células de 

tamanhos diferentes) e tetracítico (estômatos envolvidos por quatro células), nota-se a 

presença de estrias epicuticulares, paralelamente dispostas na parede periclinais externas.  

No ensino os estômatos destacam-se pela função das trocas gasosas e são abordados no 

ensino médio quando estuda-se a epiderme das plantas, o processo de transpiração e, 

principalmente, a fotossíntese. Já no ensino superior os conteúdos são abordados em temas 

como transporte de água na planta e estudo anatômico da epiderme. 

Em seguida, observou-se o parênquima paliçádico encontrado entre as duas epidermes 

da folha na região da nervura central (figura 2). A nervura central é convexa, com maior 

acentuação para a face abaxial, diferentemente das espécies Ocotea puberula e Ocotea 

gardneri que apresentam nervuras biconvexas (FARAGO et al., 2005; COUTINHO et al., 

2006). O parênquima paliçádico foi encontrado apenas na epiderme adaxial com células em 

formato cilíndrico, podendo ser uni ou biestratificado. 

 

A B 
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Figura 2. P-Parênquima paliçádico. IFAM, 2016. 

 

Utilizando o corte transversal da nervura central, visualizaram-se os tecidos condutores, 

denominados xilema e floema (figura 04 – X, F). Essas estruturas constituem o sistema 

vascular da planta e são responsáveis pelo transporte e distribuição das substâncias ao longo 

do vegetal. O xilema transporta seiva bruta constituída de água e sais minerais, enquanto o 

floema transporta seiva elaborada composta por substâncias orgânicas, produtos da 

fotossíntese. 

 

 

Figura 3. Corte transversal da nervura central. X-xilema, F-floema. IFAM, 2016. 

 

A análise histoquímica da espécie Persea americana em corte transversal evidenciou a 

presença de substâncias como o amido, mucilagem e compostos fenólicos. Assim como em 

Ocotea puberula (FARAGO et al., 2005), também foi encontrado compostos fenólicos na 

região da nervura central. 

 

CONCLUSÕES 

A espécie Persea americana possui importante valor econômico, pois contém 

propriedades que podem auxiliar no bom funcionamento do organismo humano. Assim como 

P 

X F 
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a família a qual pertence, Lauraceae, que também possui muitos gêneros importantes 

economicamente. Entretanto, os estudos sobre as características anatômicas e histoquímicas 

desta espécie são bastante escassos. Dessa forma, o presente estudo permitiu a análise 

anatômica e histoquímica das folhas de Persea americana, classificando-as como 

hipoestomáticas, pois os complexos estomáticos são ausentes na epiderme adaxial da folha, 

além disso, constatou-se a presença de substâncias químicas como amido, mucilagem e 

compostos fenólicos. Salienta-se a necessidade de mais estudos nessa área sobre essa planta, 

contribuindo para o conhecimento aprofundado desta espécie. Um outro ponto que pode-se 

concluir com a realização deste trabalho é que para a melhor fluência do processo ensino-

aprendizagem necessita-se realizar aulas práticas que motivem os alunos e melhorem a 

qualidade da aprendizagem. 
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RESUMO: O trabalho objetivou verificar as condições higiênico–sanitárias dos boxes 
comercializadores de peixe no Mercado Público José Emídio que está localizado no 
município de Timon – MA. Primeiramente, foram aplicado checklist, com prévia 
apresentação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, classificando-os em satisfatório, 
regular e irregular, quando 76 a 100, 51 a 75 e 0 a 50% das respostas forem SIM, 
respectivamente. Posteriormente, foi realizada a coleta de amostras para análises 
microbiológicas, determinando o número mais provável de coliformes a 35º e a 45º C e 
bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas. Todos os boxes foram classificados como 
irregulares segundo os aspectos avaliados. Ao que tudo indica, a necessidade da pesquisa no 
mercado é notória, pois o desconhecimento de normas, legislação e boas práticas na 
manipulação do alimento. Logo, pode-se sugerir a adoção de cartilhas educativas com 
apresentação da legislação vigente e procedimento de boas práticas de manipulação, 
enfatizando a importância destes cuidados para a saúde pública no município de Timon/MA. 
Os estabelecimentos comercializadores de pescado no mercado público José Emídio estão 
irregulares quanto aos aspectos higiênico-sanitários, segundo a Resolução da Anvisa nº 275. 
Todavia nas análises microbiológicas verifica-se qualidade microbiológica satisfatória em 
dois boxes classificados como irregulares, o que torna a aplicação somente do “checklist” 
ineficiente para avaliação das condições higiênico-sanitárias de estabelecimento 
comercializadores de pescado. Logo, sugere-se a adoção de cartilhas educativas com 
apresentação da legislação vigente e procedimento de boas práticas de manipulação, 
enfatizando a importância destes cuidados para a saúde pública no município de Timon/MA. 
Palavras–chave: inspeção, microbiologia, pescado, saúde pública 
 

TOILET-HEALTH ASPECTS OF ESTABLISHMENTS FISH TRADERS 
(BOXES) THE MUNICIPAL MARKET IN JOSÉ EMIDIO TIMON / MA 
 
ABSTRACT: The study aimed to verify the sanitary conditions of fish boxes traders in José 
Emídio Public Market which is located in the town of Timon - MA. First, checklist were 
applied, with prior presentation of the Statement of Consent, classifying them as satisfactory, 
regular and irregular, when 76-100, 51-75 and 0-50% of the answers are YES, respectively. 
Subsequently, the sampling was performed for microbiological analyzes, determining the 
most probable number of coliforms at 35 and 45 ° C and heterotrophic aerobic mesophilic 
bacteria. All boxes were classified as irregular according to the aspects evaluated. Apparently, 
the need for research in the market is obvious, because the lack of standards, legislation and 
best practices in food handling. Therefore it can be suggested the adoption of educational 
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booklets with presentation of current legislation and good handling practices procedure, 
emphasizing the importance of care for public health in the town of Timon/MA. The fish 
traders establishments in the public José Emídio market are irregular as to the hygienic-
sanitary aspects, according to ANVISA Resolution nº. 275. However in the microbiological 
analysis there is satisfactory microbiological quality in two boxes classified as irregular, 
which makes the application only the "checklist" inefficient to evaluate the sanitary 
conditions of suppliers establishment of fish. Therefore, it suggests the adoption of 
educational booklets with presentation of current legislation and good handling practices 
procedure, emphasizing the importance of care for public health in the town of Timon/MA. 
KEYWORDS:  inspection, microbiology, fish, public health 
 

INTRODUÇÃO 

Os mercados municipais são grandes polos de venda de produto regionais, assim como 

de uma multiplicidade de gêneros alimentícios. Dentre esses produtos, está o peixe, que por 

ser uma carne mais barata e com alto valor nutricional é bastante consumido. Estas 

características do pescado atendem a uma tendência mundial de se consumir alimentos que 

não apenas forneçam nutrientes, mas, de alguma forma, tragam benefícios à saúde da 

população (RIBEIRO, et al., 2009). 

Assim como a carne, o pescado também é uma grande fonte nutritiva. Segundo Lira 

Pereira e Athayde, (2001), o pescado (peixe, moluscos e crustáceos) é desde a antiguidade 

uma importante fonte de alimentos. Entretanto, vale ressaltar que nas feiras-livres e nos 

mercados públicos os alimentos estão expostos a várias situações que propiciam a sua 

contaminação, das quais podem ser citadas: a contaminação através dos manipuladores 

quando os mesmos não adotam práticas adequadas de manipulação; exposição do alimento 

para venda, bem como o seu acondicionamento e armazenamento em condições inapropriadas 

(SILVA et al., 2010).  

Vicente (2005) define o controle sanitário dos alimentos como o conjunto de normas e 

técnicas utilizadas para verificar se os produtos alimentícios estão sendo produzidos, 

manipulados e distribuídos de acordo com as regras pré-estabelecidas. Partindo deste 

pressuposto, o objetivo deste trabalho foi verificar a necessidade de um rígido controle 

higiênico-sanitário no Mercado Municipal José Emídio, conhecido popularmente como 

“Mercado da Formosa”, localizado no Município de Timon/MA, pois o mesmo possui grande 

comercialização de peixe. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado o levantamento dos boxes participantes da pesquisa e apresentação do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE aos proprietários dos boxes e ao 
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responsável pela administração do mercado.Após a concordância do responsável pelo boxe 

em participar da pesquisa, foram aplicados “Checklists”, considerando a edificação, 

instalações, equipamentos, móveis e utensílios; higienização de instalações, equipamentos, 

móveis e utensílios; controle integrado de pragas; abastecimento de água; manejo de resíduos 

e exposição e comercialização dos produtos cárneos. O “Checklist” utilizado foi resumido, 

limitando-se a aspectos do estabelecimento, utensílios e equipamento, com base na Resolução 

Nº 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2004).  

Posteriormente a aplicação do “Checklist”, foi feito a classificação dos boxes, sendo: 

satisfatório, regular e irregular, quando 76 a 100, 51 a 75 e 0 a 50%, respectivamente, ao 

atendimento dos itens SIM do “Checklist”, classificação segundo Resolução nº 275 (BRASIL, 

2002).  

Após a classificação dos estabelecimentos, foram coletadas e armazenadas amostras de 

peixes em sacos plásticos estéreis NascoWhirl-Pak® lacradas e identificadas. 

As amostras foram homogeneizadas em homogeneizador tipo Stomaker. Após, 25 g de 

cada amostra foram pesadas assepticamente e transferidas para 225 ml de água peptonada 

0,1%, obtendo assim a diluição 10-1. Em seguida foram realizadas as diluições decimais 

seriadas consecutivas 10-2 e 10-3. Foram realizadas as análises para determinação do número 

mais provável de coliformes a 35º C e a 45º C (NMP/g) e bactérias heterotróficas aeróbias 

mesófilas de acordo com as recomendações descritas na Instrução Normativa nº 62 do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003). 

Foram inoculados 1,0 ml de cada diluição em uma série de três tubos contendo 10 ml de 

Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST). Em seguida os tubos inoculados foram incubados em 

estufa a 35 ± 0,5 ºC por 24 a 48 ± 2 horas para observação do crescimento com produção de 

gás. Foram considerados positivos os tubos que apresentarem crescimento e produção de gás. 

Dos tubos positivos no LST foi inoculada uma alçada para tubos contendo Caldo Verde 

Brilhante Bile Lactosado a 2% (VBBL) e incubados a 35±0,5ºC por 24 a 48±2 horas. Anotou-

se o número de tubos positivos, sendo possível determinar o Número Mais Provável/g 

(NMP/g) de acordo com a tabela de Hoskins. 

Dos tubos positivos no LST transferiu-se uma alçada para tubos contendo caldo 

Escherichia coli (EC) e incubados por 24 a 48 h±2 horas em banho-maria a 44,5±0,2ºC. 

Anotou-se o número de tubos positivos no caldo EC com produção de gás para determinar o 

Número Mais Provável/g (NMP/g) de acordo com a tabela de Hoskins. 

Os dados foram tabulados e analisados estatisticamente de forma descritiva, com auxílio 

de software estatístico. Com base nos resultados obtidos, foram elaboradas e distribuídas 
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cartilhas educativas com ênfase nos aspectos higiênico-sanitários a serem adotados nos 

estabelecimento comercializadores de produtos cárneos no mercado público alvo da nossa 

pesquisa, bem como orientações corretivas aos boxes com classificação irregular, visando 

melhorias nas condições higiênico-sanitárias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Mercado Municipal José Emídio abastece vários bairros da cidade de Timon, entre 

eles os bairros Vila Angélica, Mateuzinho, São Marcos, Parque Aliança e regiões ao entorno. 

O mercado é popularmente conhecido como Mercado da Formosa, por ficar localizado no 

bairro Formosa, do município.  

Foram identificados 3 (três) estabelecimentos comercializadores de pescados no 

Mercado Municipal José Emídio. A princípio teve-se uma resistência por parte dos donos dos 

estabelecimentos na aplicação dos Checklists, por receio de haver cunho político e/ou 

fiscalização de órgãos competentes, mesmo com a autorização da administração do mercado.  

Com base nas respostas aos itens SIM do “checklist”, os boxes foram classificados, 

conforme apresentado na Tabela 1. Tal classificação serve como observação in loco do 

ambiente, um diagnóstico prévio para posteriormente apresentar orientações conforme a 

classificação encontrada. 

 

Tabela 1. Porcentagem “SIM” de respostas aos itens dos Checklists. IFMA,2016. 
Boxes Porcentagem de itens “SIM” (%) Classificação 
A 24,14 Irregular 
B 31,03 Irregular 
C 34,48 Irregular 
 

O resultado da Tabela 1 demonstra que os boxes avaliados apresentam problemas no 

tocante a instalações, utensílios e equipamentos que requerem melhorias para proporcionar 

condições higiênico-sanitárias adequadas para a comercialização de produtos perecíveis, em 

especial o pescado. Tais condições de instalações, utensílios e equipamentos serão descritas 

adiante a fim de possibilitar entendimento desta classificação.  

As análises microbiológicas foram realizadas com o pescado comercializado no 

mercado. O músculo do pescado recém-capturado é estéril, ou seja, livre de contaminação 

microbiana e sendo assim a contaminação encontrada nele, só pode advir de formas exógenas 

ao pescado (HAYES, 1993). 
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A escolha do peixe coletado foi aleatória, sob critério dos proprietários dos boxes, que 

consideravam o pescado que apresentava melhor custo-benefício ao consumidor. Na tabela 2 

apresenta-se as análises microbiológicas de coliformes a 45ºC. 

 

Tabela 2. Análise microbiológica de coliformes a 45ºC de acordo com o Número Mais 
Provável por grama (NMP/g) dos pescados comercializados em Timon-MA. IFMA, 2016. 

Boxes Coliformes a 45ºC (NMP/g) 

A 2,9x101 
B 2,9x102 
C 1,1x103 

 

Os dados apresentados na tabela 2 mostram que os estabelecimentos dos boxes “B” e 

“C” apresentam índices altos de contaminação para coliformes a 45ºC ou termotolerantes, 

mesmo que a RDC n° 12 de 02 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2001) não apresente um valor padrão de coliformes para peixe in natura, 

o valor encontrado demonstra que os aspectos higiênico-sanitários estão indesejáveis, 

permitindo contaminação dos produtos comercializados. 

Nas avaliações constatou-se que mesmo classificados como irregulares, segundo a 

Resolução da Anvisa nº 275 (BRASIL, 2002), entretanto avaliando-se microbiologicamente 

amostras coletadas nos boxes, os resultados de dois boxes (A e B) contrapõem a classificação 

determinada pela resolução supracitada. Estes resultados sinalizam que somente a aplicação 

do checklist não é eficaz na determinação da qualidade higiênico-sanitário dos 

estabelecimentos comercializadores de pescado no mercado público José Emídio, em 

Timon/MA. 

 

CONCLUSÕES 

Os estabelecimentos comercializadores de pescado no mercado público José Emídio 

estão irregulares quanto aos aspectos higiênico-sanitários, segundo a Resolução da Anvisa nº 

275. Todavia nas análises microbiológicas verifica-se qualidade microbiológica satisfatória 

em dois boxes classificados como irregulares, o que torna a aplicação somente do “checklist” 

ineficiente para avaliação das condições higiênico-sanitárias de estabelecimento 

comercializadores de pescado. 

Existe a necessidade de ações educativas e orientativas considerando o 

desconhecimento de normas, legislação e boas práticas na manipulação do alimento por parte 

dos manipuladores.  
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Logo, pode-se sugerir a adoção de cartilhas educativas com apresentação da legislação 

vigente e procedimento de boas práticas de manipulação, enfatizando a importância destes 

cuidados para a saúde pública no município de Timon/MA. 
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE MANEJO E GESTÃO DA ÁREA 
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RESUMO: A presente pesquisa aborda as principais pressões, ameaças e vulnerabilidades 
que a Área de Proteção Ambiental Estadual de Santa Rita – Alagoas (APA – SR) enfrenta em 
seu manejo e gestão. Pretende com isso auxiliar nos processos de gestão da unidade e aplicar 
um diagnóstico de manejo internacionalmente conhecido. Para a realização deste trabalho 
foram aplicadas entrevistas com o conselho gestor da unidade em questão utilizando o método 
RAPPAM – Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management, responsável 
pela Avaliação Rápida e Priorização do Manejo de Unidades de Conservação. Entre os 
resultados positivos obtidos pode-se destacar a elevada importância socioeconômica e 
biológica, a baixa vulnerabilidade da unidade e a agilidade nos processos de tomada de 
decisões pelo conselho. Entre os aspectos negativos observados destacam-se a ausência de 
recursos financeiros e humanos capazes de fazer uma gestão adequada, seguindo os preceitos 
da sustentabilidade e a falta de políticas públicas voltadas para mitigação das principais 
ameaças destacadas. Diante dos resultados foi possível a elaboração de um diagnóstico sobre 
a real situação desta unidade de conservação, além de nos permitir a proposição de 
recomendações ao melhor funcionamento do conselho gestor e consequentemente da unidade. 
 
Palavras–chave: biodiversidade, RAPPAM, unidades de conservação. 
 
MANAGEMENT EFFECTIVENESS EVALUATION AND PROTECTION AREA OF 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SANTA RITA / ALAGOAS 
 
ABSTRACT: This research addresses the main pressures, threats and vulnerabilities that the 
state Environmental Protection Area of Santa Rita – Alagoas (APA – SR) faces in 
management. Intended with this to assist the management processes and apply an 
international diagnosis of management. For this work interviews were carried out with the 
unit's management board using the RAPPAM method – Rapid Assessment and Prioritization 
of Protected Area Management. Among the positive results obtained we can highlight the 
high biological and socio-economic importance of the unit, the low vulnerability of the area 
and the agility in decision-making processes by the board. Among the shortcomings of it we 
can detach the lack of financial and human resources able to make a proper management of 
the unit following the principles of sustainability and the lack of public policies to mitigate 
the main threats highlighted. With these results it was possible to make a diagnosis on their 
real situation of this protected area and allow a propose recommendations to improve the 
functioning board manager and consequently the unit itself. 

KEYWORDS: biodiversity, RAPPAM, protected areas. 
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INTRODUÇÃO 

A ideia de definir espaços para a preservação ambiental surgiu em meados do século 

XIX, através da criação do primeiro Parque Nacional Americano de Yellowstone, em 1972. 

Sua origem foi vista por muitos pesquisadores da época como um marco histórico e ponto de 

partida para a essência de áreas protegidas mundialmente (BENSUSAN, 2006). 

Conforme dados registrados no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC/MMA, 2016), existem 1.979 unidades de conservação no Brasil, criadas e geridas 

pelos governos federal, estadual e municipal. E são distribuídas em diferentes categorias 

dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e estão dispersas por todos 

os biomas, cobrindo cerca de 20% do território nacional. 

De acordo com o SNUC, art. 2º, inciso I, Unidades de Conservação (UC) é o: 

 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2006, p. 7 ). 
 

As UC’s proporcionam inúmeros benefícios para o país, como oportunidades de 

negócios, geração de emprego e renda, abastecimento de recursos naturais de forma direta 

e/ou indireta e na produção de serviços ambientais responsáveis pela polinização das flores, 

produção de água, lazer da sociedade, entre outros incalculáveis bens (MEDEIROS et al, 

2011). Constanza et al (2014) faz uma extensa revisão do papel dos ecossistemas na prestação 

de serviços globais e aponta a cifra de 125 trilhões de dólares por ano de contribuição. 

Os principais problemas que as UC’s brasileiras vêm enfrentando ao longo dos anos 

referem-se à falta de recursos financeiros para sua manutenção, ausência de gestão 

participativa, carência para o exercício da gestão, dificuldades de integração entre envolvidos 

e governo e insuficiência na efetividade da aplicação da legislação (RAMOS, 2012). 

O método RAPPAM (Avaliação Rápida e Priorização do Manejo de Unidades de 

Conservação) foi criado com o objetivo de identificar os pontos fortes e fracos do manejo, 

verificar o processo de gestão, analisar as pressões e ameaças, ressaltar a importância 

biológica, socioeconômica e as vulnerabilidades da unidade e auxiliar no desenvolvimento de 

políticas públicas e/ou fornecer recomendações adequadas. 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo primordial de analisar a efetividade de 

manejo e gestão da Área de Proteção Ambiental Estadual de Santa Rita (APA–SR), situada na 

região metropolitana de Maceió, Alagoas, Brasil. Para isso, foi aplicado o método RAPPAM 

por meio de oficinas participativas com os membros do conselho gestor da UC. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A Área de Proteção Ambiental de Santa Rita (APA – SR) está localizada no Estado de 

Alagoas compreendendo partes dos Municípios de Maceió, Marechal Deodoro e Coqueiro 

Seco, incluindo todas as ilhas ali situadas e no continente, as encostas dos tabuleiros e 

restingas que as circundam. Além dessas áreas importantes destaca-se a Reserva Ecológica do 

Saco da Pedra que também está inserida dentro da unidade (ALAGOAS, 1985). 

A APA – SR se estende pela faixa central do litoral alagoano entre os paralelos 

09°31’39” e 09°37’16” de latitude Sul e os meridianos 35°45’32” e 35°49’19” de longitude 

Oeste de Greenwich. Sendo apresentada pelos seguintes limites: ao Norte com a laguna 

Mundaú, as encostas e vales de tabuleiros; ao Sul com o Oceano Atlântico e os terraços 

marinhos pleistocênicos; a Leste com o oceano Atlântico e a cidade de Maceió e a Oeste com 

a laguna Manguaba (PMGA, 2010; PMGA, 2013). 

A pesquisa foi realizada em três etapas: a primeira em 2013 e 2014 através de 

levantamentos bibliográficos em livros, artigos científicos, dissertações, teses, análise da 

legislação ambiental e consultas a documentos de órgãos ambientais; a segunda etapa foi 

executada nos meses de março, abril e maio de 2014 sendo divididas em três oficinas, todas 

com o propósito de coletar dados com o conselho gestor por meio da aplicação do 

questionário RAPPAM. Foram colhidos oito questionários e o resultado final foi obtido 

através do consenso entre as respostas dadas pelos conselheiros; e a terceira etapa foi à 

análise, tabulação dos dados coletados e a redação final do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) entre os anos 2014 e 2015. 

A metodologia RAPPAM abrange cinco passos: determinação do escopo, avaliação das 

informações existentes, aplicação do questionário para a avaliação rápida, identificação dos 

próximos passos e recomendações de melhorias. O questionário é divido por módulos que 

formam elementos de análises (ERVIN, 2003). 

O questionário utilizado é composto por temas específicos, abordados em diferentes 

módulos, compreendendo três elementos de análises distintos: o Contexto engloba o perfil da 

unidade, abrangendo as pressões e ameaças, importância biológica, importância 

socioeconômica e as vulnerabilidades; a Análise da Efetividade da Gestão compreende o 

planejamento, insumos, processos e os resultados da UC; e por fim, a Análise do Sistema de 

Unidades de Conservação, elemento que possui caráter opcional, no entanto, é de suma 

importância, pois, é responsável por averiguar a legislação e as políticas públicas relacionadas 

à unidade de conservação (IBAMA; WWF- BRASIL, 2007). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A APA – SR foi criada pela Lei Estadual nº 4.607, de 19 de dezembro de 1984 e 

regulamentada pelo Decreto nº 6.274, de 05 de junho de 1985. Compreende cerca de 10.230 

hectares de extensão territorial e é gerida pelo órgão ambiental Estadual de Alagoas o 

Instituto de Meio Ambiente (IMA) (PMGA, 2010). 

No quadro de funcionários consta apenas um diretamente ligado à gestão e fiscalização, 

sendo o chefe/administrador da unidade de conservação. As parcerias são representadas pelo 

poder público e sociedade civil que compõem o quadro do conselho consultivo. 

As pressões e ameaças da APA – SR foram avaliadas através da sua abrangência, do 

impacto, da permanência e do seu grau de criticidade. Foram apontados pelos conselheiros, 

como pressões e ameaças a integridade da UC em estudo, os seguintes impactos ambientais: 

desmatamento, disposição de resíduos, espécies exóticas invasoras, mineração, pastagem, 

queimadas, turismo, assoreamento da laguna, e a redução da biodiversidade nativa. 

A criticidade das pressões e ameaças representam um dos principais indicadores desse 

estudo. As atividades que possuem um alto grau de criticidade são: as espécies exóticas 

invasoras, a redução da biodiversidade nativa e o assoreamento da laguna (64 pontos) e o 

turismo (48 pontos). Já as atividades que exibiram o menor resultado foram: a disposição dos 

resíduos (36 pontos), o desmatamento (27 pontos) e a pastagem (4 pontos). A atividade que se 

destacou somente como pressão foi à mineração com 24 pontos (Gráfico 1). 

Apesar de não terem sido citadas pelo conselho gestor é possível identificar ao longo da 

análise que existem diversas outras pressões e ameaças, entre elas está o crescimento 

populacional, o mau uso da ocupação do solo, a coleta de produtos não madeireiros, a caça e a 

pesca predatória, bem como a poluição do ar e da água. 

As atividades que tiveram maior destaque dado pelos conselheiros e que merecem 

atenção especial são: introdução de espécies exóticas invasoras, assoreamento da laguna e a 

redução da biodiversidade, sendo permanentes com alta abrangência e mais impactantes.  
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Gráfico 1. Grau de criticidade para as pressões e ameaças. IFAL, 2015. 
 

Outro fator que merece ser evidenciado é o turismo, pois, foi diagnosticado como 

pressão e ameaça e apresenta uma grande abrangência em extensão de área. Isso ocorre pela 

ausência/dificuldade de controle nas atividades lagunares e na unidade como um todo.  

No que se refere ao elemento Análise do Contexto, a média geral atingida foi de 64% e 

os módulos referentes à importância socioeconômica conquistaram 88%, a importância 

biológica 62%, enquanto que a vulnerabilidade apresentou 40% de destaque, nessa situação, 

quanto menor à pontuação melhor será para a UC, pois mostra que está pouco vulnerável 

(Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2. Resultado geral da análise do contexto. IFAL, 2015. 
 

Os resultados comprovam que a APA – SR possui um contexto relevante, pois, toda 

Área de Proteção Ambiental (APA) deve abranger áreas que possuam importância biológica e 
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socioeconômica. No entanto, para que os objetivos de proteção dos recursos naturais sejam 

atendidos é necessário apresentar uma baixa vulnerabilidade. 

Com relação à Efetividade de Gestão da APA – SR, o elemento que mais contribui é o 

planejamento com a média de 69 %, seguido dos processos 65%. E os que menos 

colaboraram foram os insumos com 27,5 %, junto com os resultados 24 % (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Efetividade de Gestão da Área de Proteção Ambiental de Santa Rita. IFAL, 2015. 
 

Todos os módulos do elemento planejamento apresentaram resultados altos e relevantes. 

Nos insumos, somente o que se refere à comunicação e informação exibiram uma pontuação 

alta, os demais evidenciaram um resultado baixo e preocupante, principalmente no que diz 

respeito aos recursos financeiros e humanos. O módulo Processos mostrou uma média alta 

para o processo de tomada de decisões e para a pesquisa, avaliação e monitoramento da área, 

entretanto o planejamento dos processos foi considerado baixo. 

O elemento que se refere ao sistema de Unidades de Conservação é opcional, seu 

objetivo é analisar o desenho da unidade de conservação, as suas políticas e o contexto 

político a qual está inserida. Entretanto, na referida pesquisa só foi avaliado as políticas da 

UC e o contexto político geral (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Média geral do elemento análise do sistema de UC. IFAL, 2015. 

 

O elemento análise do sistema de Unidades de Conservação atingiu 39% de média 

geral. O módulo Política de Unidades de Conservação apresentou a média de 31%, e as 

questões que exibiram uma pontuação parcialmente alta foram os referentes às políticas 

estaduais, as áreas protegidas, ao comprometimento com a proteção de uma rede de UC viável 

e representativa e aos trabalhos acadêmicos sobre a diversidade biológica. As questões que 

apresentaram uma pontuação parcialmente baixa estão relacionadas à variabilidade de 

ecossistemas e sobre as ações críticas da unidade. Foi detectado também que não há metas de 

restauração para ecossistemas ameaçados, que não existe um programa efetivo de treinamento 

dos funcionários e que não há uma avaliação rotineira sobre a efetividade de manejo. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste trabalho proporcionou a geração de um documento formal de 

avaliação, possibilitou uma análise rápida, permitiu aos gestores uma real dimensão da 

situação que se encontra a APA – SR e democratizou o debate/ponto de vista dos 

conselheiros. Para tal, foram utilizados os principais instrumentos de gestão: o Plano de 

Manejo e Gestão, o Conselho Gestor e o Método de Avaliação de Efetividade (RAPPAM).  

A presente pesquisa também permitiu uma análise mais apurada sobre o Plano de 

Manejo e Gestão da unidade, apesar de extenso e detalhado, não aponta as principais 

diretrizes e caminhos específicos de forma clara para que o conselho gestor possa atender ao 

objetivo central da unidade. Por fim, segue as principais recomendações de melhorias com o 

intuito de beneficiar o manejo e a gestão da APA – SR (Tabela 1).  
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AÇÃO ELEMENTO RECOMENDAÇÕES 
Assoreamento da laguna Pressões e Ameaças  Conservar as matas ciliares. 

Disposição de resíduos Pressões e Ameaças  Aplicar multas às empresas 
poluidoras; 

Apresentar alternativas de 
reaproveitamento de resíduos; 
 Conscientizar os moradores locais; 
 Investir em saneamento básico. 

Turismo Pressões e Ameaças  Criar campanhas de educação 
ambiental que envolva diretamente 
os moradores, empresários e turistas 
sobre a importância da conservação 
da APA a fim de garantir o menor 
impacto possível na região. 

Atividades ilegais Análise do Contexto  Intensificar a aplicação das 
leis e multas ambientais. 

Condições de emprego Efetividade de 
Gestão 

 Contratar e capacitar 
funcionários; 

 Estabelecer parcerias entre as 
instituições públicas e privadas. 

Educação Ambiental Efetividade de 
Gestão 

 Aumentar as atividades de 
educação ambiental na unidade 
centralizada do (IMA) por meio de 
eventos, cursos, palestras e entrega 
de material informativo. 

Plano de trabalho Efetividade de 
Gestão 

 Elaborar periodicamente um 
plano de trabalho para identificar 
metas e serviços a serem traçados. 

Comunicação Sistema de 
Unidades de 
Conservação 

 Apresentar uma comunicação 
efetiva entre a comunidade local e 
os gestores da APA – SR. 

Tabela 1. Principais recomendações para a efetividade de manejo e gestão. IFAL, 2015. 
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POÇOS IN NATURA LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA 
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RESUMO: A obtenção da água para consumo humano pode ser através de diversas fontes, 
sendo uma delas as águas subterrâneas. Apesar de indispensável para a vida humana, a água 
pode atuar como um reservatório de diversos tipos de patógenos como parasitas, fungos, vírus 
e bactérias. O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade bacteriológica da água 
dos poços in natura da região metropolitana de João Pessoa – PB. Foram analisadas 20 
amostras de águas subterrâneas provenientes de diferentes poços de diversos segmentos 
(industrial, alimentício, residencial, hospitalar e construção civil). Os resultados foram 
expressos em número mais provável (NMP) de colônias de Escherichia Coli presentes em 
100mL de amostra de água “in natura”, e posteriormente, confrontados com a portaria nº 
2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. De acordo com os resultados 
evidenciou-se restrições à potabilidade de mais da metade das amostras analisadas, 
provavelmente devido à presença de contaminação nas tubulações dos poços, por proteção 
inadequada ou ações antrópicas no entorno que, direta ou indiretamente, afetam a potabilidade 
da água dos poços. 
 Palavras–chave: água subterrânea, consumo, Escherichia Coli, potabilidade, tubos 
múltiplos.  
 

EVALUATION OF BACTERIOLOGICAL WATER QUALITY FROM IN 
NATURA WELLS LOCATED IN METROPOLITAN REGION OF JOÃO 
PESSOA 
 
ABSTRACT: The obtainment of water for human consumption may be through several 
sources, one of them is groundwater. Although indispensable for human life, water can act as 
a reservoir of several types of pathogens such as parasites, fungi, viruses and bacteria. This 
study aims to evaluate the bacteriological water quality of wells in natura the metropolitan 
region of João Pessoa - PB.  Twenty samples of groundwater from different wells of several 
segments (industrial, food, residential, hospital and construction) were analyzed. The results 
were expressed as the most probable number (MPN) of E. coli present colonies in 100mL 
water sample "in natura", and later, compared with the  Portaria 2914, of Ministério da Saúde. 
According to the results it is possible to evidence restrictions on the potability of more than 
half of the samples, probably due to the presence of contamination in the pipes of the wells, 
by inadequate protection or human actions on the environment that directly or indirectly 
affect the potability of water from wells 
KEYWORDS: consumption, Escherichia Coli, multiple tubes, potability, groundwater. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um elemento essencial para a manutenção da existência humana. Apesar de 

indispensável para a vida humana, a água pode atuar como um reservatório de diversos tipos 

de patógenos como parasitas, fungos, vírus e bactérias. (MALHEIROS et al., 2009). Assim, 

sua qualidade para o consumo humano deve ser assegurada segundo os padrões de 

potabilidade, garantindo bem-estar para a população.  

A obtenção da água para consumo humano pode ser através de diversas fontes, sendo 

uma delas as águas subterrâneas. Tradicionalmente, esse tipo de fonte de abastecimento é 

considerado seguro para o consumo in natura , pois dependendo da capacidade filtrante do 

solo as águas subterrâneas podem se apresentar livres de contaminação, sendo, portanto, 

seguras como fonte de água para o consumo (JUNIOR et al., 2008) 

 Segundo Silva et al. (2003) a captação de água do aquífero livre, embora mais 

vulnerável à contaminação, é um recurso utilizado por ampla parcela da população brasileira 

em função do baixo custo e facilidade de perfuração. Entretanto, as doenças de veiculação 

hídrica emergem como um dos principais problemas de saúde pública nos últimos 25 anos 

(FRANCO, 2007). 

Diversos fatores podem comprometer a qualidade da água subterrânea. O destino final 

do esgoto doméstico e industrial em fossas e tanque sépticos, a disposição inadequada de 

resíduos sólidos urbanos e industriais, postos de combustíveis e de lavagem e a modernização 

da agricultura representam fontes de contaminação das águas subterrâneas (DA SILVA et al., 

2003).  

Visando a importância da qualidade das águas subterrâneas para o consumo humano e 

sua exposição à contaminação, o presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade 

bacteriológica da água dos poços in natura da região metropolitana de João Pessoa - PB, 

verificando se está em conformidade com os padrões de potabilidade exigidos pela Portaria nº 

2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados para a realização do estudo foram obtidos das análises bacteriológicas 

realizadas pela equipe do Programa de Monitoramento da Água (PMA) do IFPB - Campus 

João Pessoa, entre os meses de janeiro à julho. Foram analisadas 20 amostras de águas 

subterrâneas provenientes de diferentes poços in natura da região metropolitana de João 
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Pessoa - PB de diversos segmentos (industrial, alimentício, residencial, hospitalar e 

construção civil). 

 Para a coletas das amostras utilizou-se frascos estéreis de 150 ml e o procedimento da 

coleta foi realizado segundo o Manual Prático de Análise de Água da FUNASA (2013). As 

amostras coletadas foram acondicionadas sob refrigeração e levadas ao laboratório para 

realização das análises de determinação de Escherichia coli utilizando a técnica de tubos 

múltiplos e contagem pela técnica de número mais provável (NMP), determinados pelo 

Manual Prático de Análise de Água da FUNASA (2013).  

 Os resultados foram expressos em número mais provável (NMP) de colônias de 

Escherichia Coli presentes em 100ml de amostra de água “in natura” e posteriormente, 

confrontados com a portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011) do 

Ministério da Saúde, que dispões sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico 1 expressa os resultados em número mais provável (NMP) por 100 mL de 

amostra de cada poço in natura em estudo. A partir daí constatou-se que 11 (55%) das 20 

amostras dos poços in natura analisadas estão contaminadas por Escherichia Coli (gráfico 2), 

sendo consideradas impróprias para consumo humano. Mais da metade das amostras 

encontrou-se em desconformidade com a portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde, na qual determina a ausência de crescimento de Escherichia Coli na 

água quando destinada ao consumo humano.  
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Poços 

Gráfico 1.  Resultados em número mais provável (NMP) por 100 mL de amostra de cada 
poço in natura em estudo. IFPB, 2016. 

 

 
Gráfico 2.  Resultados percentuais de presença ou ausência de Escherichia Coli nos poços in 
natura em estudo. IFPB, 2016. 

 

As bactérias coliformes podem ser introduzidas nos sistemas de poços no momento da 

instalação da bomba ou quando as tubulações forem abertas para fins de restauração, visto que 

a abertura de qualquer parte do sistema oferece uma oportunidade para introdução de matéria 

estranha (PRZYGODDA et al., 2009). Além disso, essa contaminação pode se relacionar com 

outros fatores como a localização dos poços, que podem ter sidos perfurados pertos de fossas 

ou solos contaminados por disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos, entre outros 

fatores que influenciam na contaminação das águas subterrâneas.   

Essa contaminação pode acarretar diversos problemas à saúde pública. Em virtude das 

precárias condições de saneamento e da má qualidade das águas, as doenças diarréicas de 
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veiculação hídrica, como, por exemplo, febre tifóide, cólera, salmonelose, shigelose e outras 

gastroenterites, poliomielite, hepatite A, verminoses, amebíase e giardíase, têm sido 

responsáveis por vários surtos epidêmicos e pelas elevadas taxas de mortalidade infantil, 

relacionadas à água de consumo humano ( FREITAS et al., 2001) 

 No entanto, evidencia-se a necessidade de tratamento das águas dos poços 

contaminados, para assim, serem destinadas ao consumo humano sem que acarrete problemas 

na saúde da população. Medidas simples e de baixo custo devem ser empregadas com intuito 

de evitar contaminações, como a cloração do poço, com o auxílio de um técnico, o qual fará o 

cálculo da quantidade de reagente necessária; a fervura e posterior filtração da água, como 

forma de minimizar os perigos advindos de uma contaminação da água por microrganismos 

patogênicos ( JUNIOR et al., 2008)  

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados evidenciou-se restrições à potabilidade de mais da metade das 

amostras analisadas, provavelmente devido à presença de contaminação nas tubulações dos poços, por 

proteção inadequada ou ações antrópicas no entorno que, direta ou indiretamente, afetam a 

potabilidade da água dos poços. 

Devido ao uso da água para consumo humano, recomenda-se que sejam adotadas medidas que 

eliminem as possíveis causas de contaminação, visto que o consumo da água contaminada pode causar 

diversos malefícios à saúde dos consumidores. 
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RESUMO: A dinamicidade entre o homem e a natureza é referenciada pela dominação 
antrópica no que diz respeito à desintegridade dos recursos naturais. A insurgência do mundo 
capitalista intensificou este processo, comprometendo assim, os meios físicos, biológicos e 
sociais. Como resultado desta degradação, podemos perceber a deterioração dos corpos 
hídricos acerca da qualidade de sua água. Esta ação se fundamenta principalmente em rios 
localizados em áreas urbanas, tendo em vista o grande fluxo de poluição do curso desses rios. 
O rio Jaguaribe é o principal rio do município de João Pessoa, encontra-se inserido em sua 
totalidade em área urbana e o seu curso d’água vem sendo degradado. O objetivo deste 
trabalho é avaliar a qualidade da água do rio Jaguaribe no tocante aos exames bacteriológicos 
e físico-químicos. Para alcançar a finalidade proposta, foram realizadas as análises 
laboratoriais de acordo com o que determina o Manual Prático de Análises de Água da 
FUNASA. À guisa de conclusão, obtemos que preliminarmente, os padrões físico-químicos 
analisados encontram-se em conformidade com o que determina a resolução do CONAMA 
n°357/2005. Para os exames microbiológicos, temos que, os resultados detectados 
apresentaram a presença de Coliformes Termotolerantes nas amostras coletadas, indicando 
contaminação por dejetos fecais. Percebem-se, também outros padrões em desconformidade 
com a resolução, como por exemplo, a presença de odor na água. Os resultados aqui expostos 
são gerados pela influência antrópica no corpo d’água. Este estudo é um projeto inicial e abre 
margem para um futuro monitoramento da qualidade da água do rio Jaguaribe. 
 
Palavras–chave: atividade antrópica, degradação ambiental, qualidade da água, rio jaguaribe  

 
ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL 
QUALITY OF THE WATER OF THE JAGUARIBE RIVER IN THE 
PASSAGE THAT CORRESPONDS TO THE BOTANICAL GARDEN 
BENJAMIN MARANHÃO IN JOÃO PESSOA/PB. 
 
ABSTRACT: The dynamic between man and nature is referenced by the human domination 
with regard to destruction of natural resources. The insurgency of the capitalist world 
intensified this process, compromising thus the physical, biological and social media. As a 
result of this degradation, we can see the deterioration of the water bodies on the quality of 
your water. This action is based mainly in rivers located in urban areas, in view of the large 
flow of course pollution of these rivers. The Jaguaribe River is the main river of the city of 
João Pessoa, is inserted in its entirety in urban area and its watercourse has been degraded. 
The aim of this study is to assess the water quality of the river Jaguaribe concerning 
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bacteriological and physico-chemical tests. To achieve the proposed purpose, laboratory 
testing were carried out according to what determines the Practical Manual of Water Analysis 
from FUNASA. By way of conclusion, we obtain that preliminarily, the physical-chemical 
standards reviewed are in accordance with what determines the CONAMA resolution n° 
357/2005. For microbiological tests, we have that, the results showed the presence of 
thermotolerant Coliforms detected in the samples collected, indicating contamination by fecal 
wastes. There also other standards in compliance with the resolution, as for example, the 
presence of odor in the water. The results exhibited here are generated by anthropogenic 
influence on the body of water. This study is an initial project and opens room for a future 
monitoring of the water quality of the Jaguaribe river. 
 
KEYWORDS: environmental degradation, human activity, River Jaguaribe, water quality. 
 

INTRODUÇÃO 

A relação ser humano/meio ambiente é marcada pela dominação antrópica e a 

degradação dos recursos ambientais. O processo decorrente da Revolução Industrial e da 

busca por novas tecnologias de ponta e o seu crescimento urbano e industrial desestruturado 

abriu margem para intensificação desse processo, viabilizando a deterioração dos agentes 

naturais. Classificando essa relação como causa-efeito, tem-se que à medida que o homem 

degrada esses recursos finitos, mais implicações negativas causa ao ecossistema global, 

intervindo diretamente na qualidade de vida e na saúde pública.  

A produção industrial e o consumo desordenado têm refletido na degradação dos meios 

físicos, biológicos e sociais. A demanda exaustiva desses recursos para obtenção de lucro vem 

aprimorando a produção de resíduos, sua destinação inadequada e também a ocupação 

desordenada no espaço físico. Os resultados desta degradação dos recursos naturais podem ser 

devidamente observados nos corpos hídricos. 

A degradação ambiental se dá pela alteração das suas características 
químicas, físicas ou biológicas pela atividade antrópica, de forma a afetar 
negativamente o ecossistema natural, a saúde e o bem-estar do homem, 
assim como privar as gerações futuras do direito de usufruir de um meio 
ambiente sadio e equilibrado (FILHO et al.,2012, p. 1). 

A água é um bem fundamental para a sobrevivência humana, contudo é o recurso que 

mais tem passado pelo processo de contaminação nas últimas décadas. Os recursos hídricos 

localizados em áreas urbanas atualmente passam por um processo de deterioração, conforme 

Pereira et al. (2012) um dos fatores que podem ser atribuídos à degradação dos rios urbanos 

tem como origem a dinamicidade das cidades que, aliada a falta de fiscalização e 

conscientização ambiental, resulta na disposição inadequada de resíduos sólidos. O 

desenvolvimento urbano sem planejamento e a falta de infraestrutura de subsídio produz um 
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efeito contaminante gerado pelos efluentes urbanos, tais como esgoto doméstico, esgoto 

industrial e águas pluviais que são fortes aliados da poluição dos copos hídricos urbanos.  

No Brasil, apesar de possuirmos em torno de 12% de toda a água doce 
superficial do mundo, muita gente ainda não tem acesso a este bem. Segundo 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aproximadamente 
40 milhões de brasileiros ainda não recebem em suas casas água canalizada. 
Por sua vez, o Ministério do Meio Ambiente revela que 70% das bacias 
hidrográficas das regiões Sul e Sudeste do Brasil estão contaminadas por 
lixo industrial ou doméstico. Associada a este problema está à questão da 
falta de tratamentos de esgotos. Os rios brasileiros recebem um volume de 
substâncias poluentes quatro vezes maior do que sua capacidade 
(MAGOSSI, 2003, p. 18-19) . 

O rio Jaguaribe encontra-se inserido em área urbana e o seu curso d’água vem sendo em 

sua totalidade degradado (PEREIRA, et al ,2012). Este rio é o principal rio do município de 

João Pessoa em termos de drenagem urbana, e de acordo com o enquadramento dos corpos 

d’água da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, disponibilizado pela AESA (Agência Executiva 

de Gestão das Águas do Estado da Paraíba) pode ser classificado como rio de Classe três 

(1988). Apesar de ser enquadrado como o principal rio urbano, a sua extensão vem sendo 

ameaçada através dos impactos ambientais em seu leito e margens, por meio de ações 

antrópicas, que vem deteriorando a qualidade de suas águas (FILHO, et al.; p.3). 

Diante do que expomos acerca da degradação do leito e margens de rios urbanos e a 

situação que se encontra o Rio Jaguaribe, uma problemática se nos abre de modo desafiador, 

inquietando-nos ao presente estudo: Como se apresenta a água do rio Jaguaribe no tocante a 

sua qualidade microbiológica e físico-química?  

Diante disto objetivamos avaliar o índice de microrganismos patogênicos e alguns 

parâmetros físico-químicos presentes no corpo hídrico do rio que pode trazer implicações 

negativas a comunidade urbana em geral, mais especificamente as comunidades ribeirinhas 

que realizam atividades de contatos primários, secundários e terciários nas proximidades do 

rio.  

Para alcançar essa meta central nosso estudo seguiu três etapas: primeiramente 

propomos realizar as respectivas análises de três amostras de água do Rio Jaguaribe no 

percurso que corresponde ao trecho equilátero ao Jardim Botânico em João Pessoa/PB. Em 

seguida, buscamos apresentar os principais impactos ambientais no curso do rio causados pela 

atividade antrópica.  

Foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas buscando validar 

resultados acerca da situação que se encontra o rio no trecho onde está localizado o Jardim 
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Botânico Benjamin Maranhão, dentro da reserva florestal da Mata do buraquinho, e próximo 

à comunidade ribeirinha São Rafael. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo está localizada no munícipio de João Pessoa/PB, localizado na 

mesorregião da Mata Paraibana, microrregião de João Pessoa, com uma margem de 723.515 

hab. Km-2 (IBGE 2010 apud PEREIRA, et al, 2012) e encontra-se em uma reserva florestal de 

Mata Atlântica, denominada de Mata do buraquinho, onde está situado o Jardim Botânico 

Benjamin Maranhão, ao longo do Rio Jaguaribe, que nasce nas proximidades do Conjunto 

Esplanada na parte sul da cidade e desemborca no rio Paraíba ( PEREIRA, et al, 2012, p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Extensão do Rio Jaguaribe no munícipio de João Pessoa/PB 

 

Foram realizadas três coletas de amostras de água para realização de análises físico-

químicas e microbiológicas, em seguida, foram identificadas, acondicionadas de acordo como 

o Manual Prático de Análises de Água da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) e 

direcionadas ao laboratório.  

Acerca dos locais de coleta, constituíram-se três ambientes distintos, dois deles dentro 

da Reserva do Jardim Botânico Benjamin Maranhão e um terceiro local determinado fora da 

Reserva, próximo à Comunidade São Rafael localizada no bairro do Castelo Branco.  

As análises microbiológicas e físico-químicas foram realizadas nos laboratórios de 

microbiologia e de tratamento de água localizado no Instituto Federal da Paraíba- Campus 

João Pessoa em setembro de 2016. 

Para as análises de bactérias fermentadoras, coliformes totais e coliformes 

termotolerantes foi utilizada a técnica de tubos múltiplos, de acordo com o Manual da 

FUNASA (2011). 
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Por conseguinte, para as análises físico-químicas foram utilizadas as metodologias 

também dispostas no Manual Prático de Análises de Água da FUNASA (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 apresentamos os resultados das análises microbiológicas das amostras A1, 

A2 e A3. Dentre as amostras de água do rio Jaguaribe analisadas, temos que, para bactérias 

fermentadoras todos os tubos das três amostras analisadas deram positivo, adquirindo o valor 

de NMP igual a ≥1600NMP/100 ml.  

De igual modo, os resultados obtidos para coliformes totais apresentaram o valor de 

NMP igual a ≥1600 NMP/100 ml. Já para os resultados de coliformes termotolerantes os 

valores obtidos divergiram nas três amostras. Para a amostra A1 o valor obtido foi 1600 

NMP/100 ml de água, para a A2 foi 500 NMP/100 ml de amostra e o último resultado obtido 

para a A3 foi equivalente a ≥1600 NMP/100 ml de amostra. 

Tabela 1: Resultados de análises microbiológicas das amostras de água do Rio 

Jaguaribe. 

 

 

FONTE: Laboratório de Microbiologia – IFPB, João Pessoa-PB – Brasil. 

De acordo com a resolução n° 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), esses valores indicam que este corpo aquático pode ser 

utilizado para contato secundário, estando impróprio para dessedentação de animais.  

É importante ressaltar que o estudo aqui realizado é apenas a introdução de um projeto 

de maior dimensão, portanto, para determinarmos o nível de poluição do rio será necessário o 

monitoramento do seu curso em um prazo mínimo de um ano.  

Na Tabela 2 apresentamos os resultados dos testes físico-químicos das amostras A1, A2 

e A3. Os parâmetros analisados foram: pH, condutividade, turbidez, dureza total e cloretos.  
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A resolução n°357/2005 do CONAMA dispõe de valores limites para alguns desses 

parâmetros utilizados, contudo, nenhuma informação há acerca de dois parâmetros obtidos, 

sendo eles, condutividade e dureza total. Diante disto, apresentamos os valores das análises de 

condutividade e dureza total apenas como um demonstrativo e também como informações 

adicionais para diagnóstico preliminar do corpo aquático.  

Os resultados demostram que nos parâmetros que correspondem a pH, turbidez e 

cloretos o rio se enquadra dentro do padrão estabelecido pela resolução n°357/2005 do 

CONAMA para rio de Classe três. 

 

Tabela 2: Resultados dos testes físico-químicos das amostras de água do rio Jaguaribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

ONTE: Laboratório de tratamento de água- IFPB, João Pessoa- PB – Brasil. 

 

As análises laboratoriais demostraram que os parâmetros analisados encontram-se 

dentro do padrão estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, entretanto, de 

acordo com a mesma resolução podemos perceber que há algumas incoerências acerca de 

outros parâmetros estabelecidos, citamos: A resolução determina que os materiais flutuantes 

estejam visualmente ausentes, contudo no curso do rio que foi analisado é perceptível a 

presença de material suspenso na superfície do rio. Outro padrão irregular no curso do rio é a 

presença de odor, em detrimento a resolução, que estabelece que esses parâmetros estejam 

virtualmente ausentes, de igual modo, os resíduos sólidos objetáveis, que no percurso do rio, 

em razão de sua totalidade urbana, se apresentam visualmente presentes.  



 

2407 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Podemos associar a deterioração dos parâmetros apresentados, às ações antrópicas 

realizadas em volta do rio, enquadramos, por exemplo, o despejo de efluentes em seu curso, a 

poluição provinda das comunidades ribeirinhas e o despejo de resíduos industriais.  

Propomos assim, a Educação Ambiental como uma possível solução para amenizar a 

deterioração do rio, visando à conscientização das comunidades que realizam atividades, 

próximo as margens do rio, promovendo uma atenção primária a saúde ambiental. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo nos permitiram indicar preliminarmente que em 

relação aos parâmetros físico-químicos estudados, de acordo com a resolução n°357/2005 do 

CONAMA, o rio Jaguaribe se adequa a três padrões analisados, sendo eles: cloretos, pH e 

turbidez.   

Para as análises microbiológicas temos que foi diagnosticada a presença de coliformes 

termotolerantes, a observação desses microrganismos podem apresentar a indicação da 

presença de dejetos de origem fecais na água, qualificando está água como poluída e 

impropria para consumo humano sem tratamento convencional ou avançado.  

Foram detectados através da observação do local de coleta outros parâmetros em 

desconformidade com a resolução CONAMA n° 357/2005 como, por exemplo, a presença de 

odor e cor na água. A observância dos resultados apresentados sugere a deterioração do rio no 

que se refere à interferência antrópica, alterando a sua composição química, física e biológica, 

comprometendo também, em uma proporção de causa-efeito, a saúde pública em geral e 

principalmente a dos moradores de comunidades ribeirinhas. 

É importante ressaltar que os resultados aqui exposto são frutos da iniciação de uma 

pesquisa que terá continuidade com o monitoramento desta água, viabilizando resultados 

precisos em conformidade com a resolução CONAMA n° 357/2005.  
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RESUMO: O conforto ambiental é um fator de bastante relevância no diz respeito ao 
gerenciamento de ambientes, e em específico, é de grande importância para averiguação da 
qualidade de salas de aula. Neste sentido, este trabalho busca realizar uma avaliação de 
impacto ambiental nas salas de aulas localizadas na Universidade Federal de Sergipe, no 
município de São Cristóvão para verificar as fontes causadores de desconforto, e assim, 
constatar os impactos que possam vir a ser prejudiciais ao desempenho dos envolvidos no 
meio. Os dados levantados na avaliação foram exclusivamente de caráter qualitativo, com 
base em metodologia de avaliação de impacto ambiental. Com base nos dados levantados, a 
falta higienização foi registrada como um aspecto potencialmente prejudicial à saúde dos 
alunos e professores que estão expostos diariamente, contribuindo diretamente para 
proliferação de vetores e péssima qualidade dor ar. Além disto, foram notados também vários 
problemas envolvendo questões de ergonomia, como por exemplo, a falta de cadeiras 
suficiente para alunos canhotos e obesos. Diante disto, com base nos aspectos e impactos 
registrados, foi possível sugerir medidas mitigatórias e emergenciais a serem adotadas pela 
universidade a fim de sanar os problemas e melhorar a qualidade de ensino e aprendizado da 
comunidade acadêmica. 
Palavras–chave: Fatores ambientais, saúde ambiental, riscos ambientais.  
 

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL COMFORT IN THE 
CLASSROOMS OF THE FEDERAL UNIVERISIDADE OF SERGIPE 
 
ABSTRACT: The environmental comfort is a factor of enough relevance in it concerns the 
environments management, and in specific, it is of great importance for verification of the 
quality of classrooms. In this sense, this work looks to carry out an evaluation of 
environmental impact in the classrooms located in the Federal University of Sergipe, in the 
local authority of Saint Cristóvão to check the fountains which caused discomfort, and so, to 
note the impacts that could become damaging to the performance of the wrapped ones in the 
environment. The data lifted in the evaluation were exclusively of qualitative character, on 
basis of methodology of evaluation of environmental impact. On basis of the lifted data, the 
lack higienização was registered like a potentially damaging aspect to the health of the pupils 
and teachers who are exposed daily, contributing straightly to proliferation of vectors and the 
worst quality pain air. Besides this, several problems were noticed also wrapping questions of 
ergonomia, I eat for example, the sufficient lack of chairs for left-handed and obese pupils. 
Before this, on basis of the aspects and registered impacts, it was possible to suggest measures 
mitigatórias and emergenciais being adopted by the university in order to cure the problems 
and improve the quality of teaching and apprenticeship of the academic community. 
KEYWORDS: Environmental factors, environmental health, environmental risks. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente de uma sala de aula, consiste em uma localidade onde se deve frisar a 

qualidade ambiental, em razão da ocorrência de concentração, desenvolvimento e 

aprendizado, que a toda a comunidade acadêmica está sujeita. Neste contexto, se envolve 

diretamente o rendimento de alunos e o desempenho de docentes, logo, com a aplicação de 

recomendações e medidas de mitigação possivelmente se obterá bons indicativos, no diz 

respeito ao conforto ambiental. 

Para que os resultados de aprendizado em salas de aula sejam positivamente 

significantes, a concentração de determinados fatores é fundamental, sendo bastante relevante 

que neste ambiente acadêmico haja conforto, para que incômodos não influenciem os 

frequentadores das salas, como ruídos internos ou externos, calor, falta de iluminação e 

ventilação natural, entre outros (THOMÉ, 2011). 

Perante estas condições, durante a fase de elaboração de projetos de edificações 

escolares, é de extrema importância que se leve em consideração o conforto térmico, 

luminoso e acústico, com o intuito de evitar futuros problemas que causam incômodos (DIAS, 

2011). 

Em estudos já realizados, é apontado que o desempenho e a qualidade de aprendizado e 

no trabalho estão diretamente relacionados com o conforto e as condições do ambiente as 

quais são desenvolvidas as atividades educativas e laborais. De acordo com Rozenfeld (2006), 

o desconforto em diversos locais é principalmente ocasionado por fatores ambientais que 

envolvem a iluminação, temperatura, qualidade do ar e ruídos. 

Neste sentido, a qualidade na educação não só depende da qualidade dos docentes, mas 

de um conjunto de fatores, inclusive as condições ambientais, as quais interagem com todos 

podendo gerar impactos benéficos ou maléficos, sendo assim fundamental a realização de 

avaliação de impacto ambiental no meio acadêmico. 

Nesta conjuntura, se enquadram as salas de aula da Universidade Federal de Sergipe, 

situadas na Cidade Universitária Prof. Aloisio de Campo, no Bairro Rosa Else, do município 

de São Cristóvão, em Sergipe. As mesmas consistem em locais de extrema importância por 

envolver riscos diretos e indiretos aos usuários, que podem ser alunos, professores e técnicos 

do corpo administrativo, sendo assim, a universidade possui centenas de salas, distribuídas em 

seis prédios, conhecidos como didáticas.  

Diante disto, a realização de um estudo que avalie os impactos ambientais é um 

documento de grande importância para o planejamento de qualquer organização ou 

empreendimento, sendo indispensável para um planejamento sustentável de áreas que afetem 
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os meios físicos, bióticos e antrópicos. Com isso, se pode verificar a influência direta e 

indireta de fatores que afetam ou prejudiquem o conforto ambiental.  

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em aplicar uma avaliação de impacto 

ambiental, para averiguar os fatores que geram prejuízos ao conforto ambiental das salas de 

aula da Universidade Federal de Sergipe, na cidade de São Cristóvão. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Métodos de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) são mecanismos estruturados 

para coletar, analisar, comparar e organizar informações e dados sobre os impactos ambientais 

de uma dada proposta de empreendimento.  

Dente estes métodos, se pode citar as matrizes de interação, que consistem em listagens 

de interação que tem como objetivos a classificação e ponderação de impactos com caráter 

qualitativo. 

De acordo com Sanches (2013) uma matriz aponta as interações antre as atividades que 

compoem um processo ou empreendimento, e suas relações com alguns elementos ambientais 

selecionados por sua importância no local em estudo.  

Para este trabalho, foi usado uma matriz de interação como mostra a Tabela 01, na qual 

foram atribuídas escalas arbitrárias de efeitos, para a a medida referente ao peso do impacto e 

a importância. Sendo assim, as notas foram obtidas com base na seguinte escala: 0-

desprezível, 1-fraco, 3-médio e 5–forte. 

O peso do impacto refere-se a sua magnitude ou intensidade para os indivíduos que são 

afetados. A importância refere-se ao grau de relevância de determinado impacto, o quanto este 

impacto é importante para o desconforto em uma escala tempo-espaço. 

Para a coluna referente ao enquadramento legal, foi utilizada a escala de Block (1999), 

que dispõe a relevância do impacto no que tange aos resquisitos legais. Com isso, foram 

atribuidas estas notas com seguinte escala: 1 – Não há enquadramento legal; 2 – Prática 

empresarial; 3 – Política empresarial; 4 – Considerado para futura regulamentação; 5 – 

Regulamentado mediante lei. 

Diante disto, se pode adquirir o resultado total da ponderação de impactos, com base na 

fórmula: Total = Peso + Importância + Enquandamento legal. O fator numérico pode ser 

obtivo com a divisão entre o Total de cada impacto e o número de impactos registrados. 
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Tabela 01. Matriz de interação. 
Ação 
impactante/ 
atividades 

Impacto Ponderação 

Peso Importância Enquadramento 
legal 

Total Fator 
Numérico 

       

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da identificação de impactos ambientais que geram desconforto, foi alaborada 

uma matriz de impactos utilizada para interpretação dos dados, como revela a Tabela 02.   

Esta matriz, expõe as ações que causam os principais impactos nas salas de aula, com 

seus respectivos pesos, graus de importancia e enquadramento legal, assim, o total é obtido a 

partir do somário destas três classificações e o fator número de cada impacto, é o seu 

respectivo total dividido pela quantidade de impactos. 

 

Tavela 02. Ponderação dos impactos registrados. 
Ação 
impactante/ 
atividades 

Impacto Ponderação 

Peso Impor-
tância 

Enquadra-
mento 
legal 

Total Fator 
Numéri-
co 

Abertura de 
janelas 

Recirculação do 
ar 

1 1 4 6 0,86 

Entrada de 
iluminação 

2 2 3 7 1,00 

Iluminação 
inadequada 

Baixa 
visibilidade 

4 4 5 13 1,86 

Falta de 
Higienização 

Pior qualidade 
do ar 

5 5 4 14 2,00 

Proliferação de 
vetores 

2 4 2 8 1,14 

Proliferação de 
microrganismos 

2 4 2 8 1,14 

Estrutura 
inadequada 

Dano a 
equipamentos 

1 3 1 5 0,71 

Fórmulas Total = Peso + Importância + Enquadramento legal 

Fator numérico = Total / n  ;  n = número de impactos 
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Diante dos valores que estão expostos na tabela XX, pode-se perceber que o impacto de 

maior ponderação é o que envolve a qualidade do ar, motivado pela falta de higienização das 

salas, obtendo neste caso, um valor alto. Outro impacto bastante relevante encontrado foi 

referente a visibilidade ruim que ocorre na sala de aula. 

Em relação a falta de higienização, variados impactos podem ocorrer. Neste contexto, 

possivelmente é susceptível a ocorrência de proliferação de vetores e proliferação de 

microorganismos. Sendo que estes impactos receberam atribuições alta, em razão de suas 

intensidades relevantes. 

Com isso, estes impactos são agravados, e ocorrem principalmente em locais onde é 

apta a reprodução de vetores e microorganismos, como em lugares onde existe o acumulo de 

água parada ou em movimento. 

Nesta conjuntura, a falta de padronização em processos de higienização é um dos 

fatores importantes, no que diz respeito a saúde pública. A limpeza manual, quando realizada 

de maneira inadequada, muito provavelmente, tem como consequência, o consumo excessivo 

de água e de produtos de limpeza, gerando grande volume de efluentes.  

Além disto, outro fato registrado, causador de desconforto, é a iluminação inadequada 

no local de trabalho de alunos e professores. Assim, é exigido um esforço maior da visão do 

indivíduo. Este ambiente desfavorável, com o passar do tempo, provoca a diminuição da 

capacidade visual de indivíduos, causando sérios desconfortos e problemas no diz respeito a 

saúde pública. 

Em relação a estrutura inadequada que foi observada nas salas de aula, a mesma 

facilmente provoca danos a equipamentos. Diante disto, diversas mesas de estudo estão com 

defeito, e em muitos casos, estão sem condições de utilização. Este problema se agrava em 

sala de aula com quantidade numerosa de alunos. 

Um impacto de baixa intensidade que também pode ser registrado é a recirculação de ar 

que ocorre com a abertura de janelas, este fato ocorre, em situações quando aparelhos de ar 

condicionado não estão em funcionamento em salas de aulas de alguns prédios. 

Perante todo os impactos registrados, que possivelmente são os causadores de 

desconforto ambiental para os usuários de salas de aula na Universidade Federal de Sergipe, 

uma série de intervenções podem ser tomadas a fim de melhorar a comodidade do local. 

Desta maneira, pode-se traçar algumas medidas mitigadoras com a finalidade de aplicar 

ações que melhoram o desempenho de conforto ambiental nas salas de aula da UFS.  

Neste sentido, o planejamento de medidas que minimizem ou mesmo eliminem os 

efeitos considerados adversos é indispensável quando da realização de qualquer ambiente,vale 
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ressaltar que algumas medidas são de carater imediato, sendo necessário a sua adoção em 

tempo hábil. As Tabelas 03 e 04 mostram possiveis medidas mitigadoras para determinados 

impactos. 

 

Tabela 03. Proposta de medidas mitigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 
 

Impacto Reversi-
bilidade 

Medidas 

Abertura de 
janelas 
 

Recirculação 
do ar 

X Abrir diariamente as janelas para 
arejar, principalmente durante a 
higienização, diminuindo a 
proliferação de ácaros. 

Entrada de 
iluminação 

X Utilizar entradas indiretas de 
iluminação, como, por exemplo, 
claraboias. 

Entrada de 
material 
particulado 

X Fechar as janelas em caso de obras, 
emissão de gases e outros geradores de 
materiais particulados prejudiciais à 
saúde. 

Iluminação 
inadequada 

Baixa 
visibilidade 

X Trocar as lâmpadas das salas de aula, 
para lâmpadas novas fluorescentes; 

Realizar troca imediata de lâmpadas 
defeituosas. 

Menor 
desempenho 

X Melhorar as condições físicas das salas 
de aula, com melhor dimensionamento 
da quantidade de lâmpadas necessárias, 
melhorando a visibilidade. 

Ergonomia 

Pouca cadeira 
para canhotos 

X Aumentar a quantidade de cadeiras 
para canhotos. 

Ausência de 
cadeira para 
obesos 

X Aumentar a quantidade de cadeiras, 
inclusive para obesos. 

Tamanho 
inadequado 

X 
 

Comprar cadeiras adequadas e 
ergonômicas visando atender o maior 
número de alunos. 



 

2416 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Tabela 04. Proposta de medidas mitigadoras. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, é possível a elaboração de propostas de medidas 

mitigadoras para sejam minimizadas determinadas causas de desconforto, para assim, 

melhorar as condições nas salas de aula.  

O planejamento destas medidas é eficaz para a contenção de adversidades ambientais e 

deve ser indispensável a realização deste gerenciamento em qualquer ambiente. É valido 

ressaltar que algumas medidas são de caráter imediato, sendo necessário à sua adoção em 

tempo hábil.  

Com a aplicação da metodologia deste trabalho, se percebeu que as causas de 

desconforto ambiental estão ligadas principalmente a fatores ambientais envolvendo 

ventilação, iluminação, higienização e temperatura. Assim, o método empregado foi de 

Atividade Impacto Reversi-

bilidade 

Medidas 

Falta de 
higienização 

Proliferação de 
vetores 

X Realizar limpeza diariamente da sala de 
aula, utilizando agentes desinfetantes 
capazes de remover pragas e vetores; 

Retirar o resíduo não reciclável três vezes 
ao dia, porque a matéria orgânica gerada 
por resíduos (lanches, doces e frutas) 
servem de alimentos para alguns vetores. 

Odores 
desagradáveis 

X Realizar limpeza diariamente da sala de 
aula, utilizando agentes desinfetantes 
capazes de remover pragas e vetores. 

Acúmulo de 
resíduos 

X Coleta seletiva dos resíduos; 
Destinar os materiais orgânicos para o 
departamento de engenharia agrícola para 
realização da compostagem desses 
resíduos; 
Destinar os materiais recicláveis para 
CARE (empresa de reciclagem). 

Proliferação de 
microrganis-
mos 

X Realizar limpeza diariamente da sala de 
aula, utilizando agentes desinfetantes; 

Realizar limpeza do ar condicionado 
periodicamente; 

Em caso de doentes presentes, abrir as 
janelas para que haja a circulação do ar. 
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grande relevância para a avaliação do conforto ambiental nas salas de aula da Universidade 

Federal de Sergipe, e pode ser utilizado para fins de identificação de fontes causadoras de 

desconforto ambiental nestes ambientes.  
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RESUMO: Os efeitos de borda, do tamanho e do isolamento do fragmento – são tidos como 
dos mais importantes mecanismos causadores de algumas mudanças em processos nos 
ecossistemas. O objetivo desse trabalho foi estudar a influência do efeito de borda com duas 
espécies de moluscos de manguezal, assim, testamos a hipótese que as espécies Littoraria 
angulifera e Melampus coffeus sofrem influencia do efeito de borda em relação ao tamanho 
da concha e a densidade de caramujos dentro do bosque e na borda. Os exemplares analisados 
na borda mostraram que a densidade e o tamanho da concha foram maiores nos indivíduos L. 
angulifera, enquanto uma maior densidade de M. coffeus ocorreu dentro do bosque e sem 
diferença significativa com seu tamanho na borda ou dentro do bosque, indicando a influência 
do efeito de borda com os moluscos estudados. 
Palavras-chave: Efeito de borda; Manguezal; Moluscos.  
 
EVALUATION OF EDGE EFFECT ON DISTRIBUTION OF TWO 
SPECIES GASTROPODS ESTUARINE 

 
ABSTRACT: The edge effects, the size and fragment isolation - are considered the most 
important mechanisms causing some changes in processes in ecosystems. The objective of 
this work was to study the influence of the edge effect with two species of mangrove clams, 
so we tested the hypothesis that angulifera Littoraria and Melampus coffeus species suffer 
influence of the edge effect on the size of the shell and the density of snails in the forest and 
on the edge. The specimens analyzed on the edge showed that the density and size of the shell 
were higher in L. angulifera organisms while a higher density of M. coffeus took place in the 
woods and no significant difference with respect to its size on the edge or in the woods, 
indicating the influence of the edge effect with the mollusks studied. 
KEYWORDS: Border effect; Mangrove; Mollusks. 
 

INTRODUÇÃO 

O efeito de borda pode ser definido como uma alteração na estrutura, na composição 

e/ou na abundância relativa de espécies na parte marginal de fragmentos formados por 

barreiras naturais, como um rio, ou de origem antrópica, como o desmatamento (Forman & 

Gordon, 1986). O microambiente na borda de fragmento é diferente daquele no interior do 

bosque. Nesses ambientes ocorrem mudanças microclimáticas tais como nível de luz, 

temperatura, umidade e vento (Nascimento & Laurance, 2006; Rodrigues, 2001). 
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 Essas mudanças podem influenciar a distribuição dos organismos em diversos 

ambientes. Espécies de plantas e animais que já estão adaptadas a certa temperatura, umidade 

e níveis de luz podem ser eliminados ou levados a uma mudança na composição de espécies 

da borda do fragmento (Rodrigues, 2001). 

 Em manguezais existe variação na frequência de inundação pelas marés e isso 

influencia a distribuição de gastrópodes. Isto ocorre porque devido à topografia de algumas 

regiões, algumas áreas são inundadas diariamente enquanto outras apenas algumas vezes. 

Essa variação na frequência de inundação pelas marés no manguezal pode acarretar 

concentrações de sal, tanto em relação à distância do mar como em relação à fonte de água 

doce (Maia et al, 2011). 

 Caramujos marinhos são os indivíduos mais abundantes em manguezal, assim, sua 

distribuição varia em diferentes habitats em resposta a diversos fatores ambientais, como 

temperatura e resistência à dessecação, o que leva a alterações nos limites de tolerância 

fisiológica ao estresse (Maia, 2010).  

 Segundo Vermeij (1972), em um gradiente de distribuição vertical o tamanho da 

concha de caramujos tende a aumentar em direção a supralitoral para espécies características 

da franja supralitoral, enquanto espécies de níveis inferiores da região entremarés tendem a 

uma diminuição da concha. Esses padrões de distribuição estão associados a uma tendência 

inversa de abundância, o que seria causado por fatores biológicos como a competição, 

predação, disponibilidade de alimento e fatores físicos como temperatura e salinidade 

(Vermeij, 1972). 

 A espécie Melampus coffeus (Linneaeus, 1758) (Ellobiidae) é um gastrópode comum 

em manguezais e marismas do oceano Atlântico, pertencem ao um grupo de moluscos 

pulmonados marinhos e são habitantes de níveis superiores da zona entremarés (Rios, 1985; 

Maia et al, 2011). Realizam um processo de migração vertical diária uma vez que os 

indivíduos dessa espécie se alimentam no substrato durante a maré baixa e depois sobem na 

vegetação para não se afogarem com a subida da maré; é um gastrópode macrodetritívoro que 

se alimenta de detritos vegetais, preferencialmente de folhas de mangue (Maia & Tanaka, 

2007). 

 Littoraria angulifera (Littoriniidae) habita zonas do supralitoral do Atlântico e Caribe, 

vivendo em troncos e raízes de árvores típicas de mangue, são detritívoras e micrófagas 

(Merkt & Ellison, 1998). A morfologia dos litorinídeos varia entre os diferentes ambientes 

relacionando o formato ou tamanho da concha com diferentes reservas de água, sobrevivência 

diferencial e diferenças de crescimento em resposta à dessecação, hidroninamismo e predação 
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(Britton, 1992; Chapman, 1995). Indivíduos com conchas maiores tendem a conter mais água 

que conchas menores, assim como conchas mais largas comparadas às mais estreitas (Maia et 

al, 2010).  

Os efeitos de borda, do tamanho e do isolamento do fragmento – são tidos como dos 

mais importantes mecanismos causadores de algumas mudanças em processos nos 

ecossistemas. Sobre a base do que mais tarde foi chamado de "efeito de borda". Recentes 

investigações, têm descrito mudanças radicais na estrutura da comunidade nas bordas, o que 

sugere problemas de uma perspectiva de diversidade (Laurance & Bierregaard, 1997). 

Pelos fatos acima expostos, diversos trabalhos já procuraram verificar a existência de 

efeitos de borda em variados grupos animais (Laurance 2004, Malcolm 1997). Laurance & 

Bierregaard (1997) notaram que a riqueza de espécies de aves, primatas, morcegos e vários 

grupos de insetos diminui em função da borda, enquanto que a de pequenos mamíferos, 

anfíbios e borboletas aumenta. Ressalta-se ainda que, com algumas exceções, o número de 

espécies é menor quanto menor o fragmento. Apesar dos moluscos serem um dos principais 

componentes da fauna de um importante ecossistema florestal sujeito à impactos resultantes 

da fragmentação, como é o caso dos manguezais, não se sabe como o efeito de borda os 

influencia, em termos de riqueza de espécies e densidade de organismos.  

Acredita-se que a morfologia da concha e a abundância de gastrópodes marinhos variam 

entre os diferentes ambientes, sendo o formato ou tamanho da concha uma resposta a fatores 

como dessecação, salinidade e hidrodinamismo (Maia et al., 2010), dessa forma, eles 

possivelmente respondem ao efeito de borda. 

De acordo com Maia et al. (2011) Melampus coffeus é, portanto, um macrodetritívoro 

abundante em manguezais, alimenta-se preferencialmente de detritos vegetais, consumindo 

folhas caídas do mangue e, consequentemente, assume papel importante nesse ecossistema. O 

estudo dos invertebrados é especialmente significativo porque esse grupo é, em geral, mais 

importante para a manutenção dos ecossistemas do que os vertebrados. Isso porque eles 

ocupam uma grande variedade de nichos nos ecossistemas e auxiliam na manutenção do 

equilíbrio ambiental, podendo ajudar assim a compreender a distribuição e abundância das 

espécies como um todo (Rafael 2006), sendo estes potenciais indicadores de qualidade 

ambiental pelo ciclo de vida curto e baixa resistência a desequilíbrios ambientais (Brown & 

Hutchings, 1997). 

Deste modo esses organismos podem responder as condições diferenciais encontradas 

nas bordas dos fragmentos. Esse conhecimento torna-se essencial uma vez que esses habitats 
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encontram-se cada vez mais fragmentados em decorrências de uma variedade de atividades 

humanas, pois esse ecossistema está sendo muito ameaçado. 

Desta forma, o objetivo geral do presente estudo é avaliar a influência do efeito de 

borda sobre espécies de gastrópodes estuarinos Littoraria angulifera (Littorinidae) e 

Melampus coffeus (Ellobiidae) abundantes em manguezais de Acaraú. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado no estuário médio do rio Acaraú (Figura 1), município 

de Acaraú, litoral oeste do Estado do Ceará. O local apresenta um regime semidiurno de 

marés, que possuem um nível médio de 1,48 m e amplitude de 3 metros. O clima é tropical 

com temperatura média de 27ºC e pluviosidade aproximada de 1100 mm ao ano sendo o 

período de chuvas de janeiro a junho.    

                      

       
Figura 1: Estuário do rio Acaraú e imagem de satélite da região (modificada a partir do site Google 

Earth, acesso em fevereiro de 2016). 
 

Para avaliar como o efeito de borda influencia a distribuição e abundância de caramujos 

no manguezal estudado, foram escolhidos aleatoriamente 3 sítios de coletas e em cada sítio 

foi demarcado um transecto com duas parcelas de 100m² cada, paralelas ao rio e distanciadas 

em 50 metros,  sendo a primeira parcela delimitada com o início da vegetação (Figura 2). 

Todos os indivíduos de Melampus coffeus (Figura 3) e Littoraira angulifera (Figura 4) 

encontrados foram coletados manualmente e posteriormente, os animais foram fixados em 

álcool 70% e medidos quanto à altura da concha, com o auxílio de um paquímetro (precisão = 

0,01 mm). 
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Figura 2: Desenho amostral. 

 

                  

             Figura 3: Melampus coffeus.               Figura 4: Littoraria angulifera.                 

 

 Para análise estatística, para comparar o tamanho e abundância de moluscos na borda e 

no interior do bosque de mangue, foi utilizado o teste T de Student. Os dados foram 

transformados em logaritmo neperiano para alcançar as premissas do teste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 580 indivíduos, sendo 282 Littoraria angulifera e 298 Melampus 

coffeus. Os resultados do teste T de Student mostraram que os exemplares de L. angulifera 

apresentam menores valores de tamanho na borda do fragmento (15,62 + 4,98 DP mm) 

quando comparados com o interior do bosque de mangue amostrado (16,19 + 4,14 DP mm) (t 
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= 7,145; gl = 279; p < 0,001) (Figura 5) enquanto para M. coffeus não foram observadas 

diferenças significativas no tamanho da concha entre a borda (16,95 + 2,72 mm) e o centro do 

fragmento (17,92 + 2,93 DP mm) (t = 1,616; gl = 299; p = 0,107) (Figura 6). 

 

 

Figura 5: Variações de altura da concha de Littoraria angulifera. 

 

 

 Figura 6: Variações na altura de concha de Melampus coffeus. 

 

Com relação à densidade de indivíduos no ambiente, os resultados da análise estatística 

mostraram que na borda do fragmento os caramujos da espécie L. angulifera (t = 7,145; gl = 

279; p < 0,001) (Figura 7) são mais abundantes que dentro do bosque e o inverso ocorre com 
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os indivíduos de M. coffeus, que dentro do bosque são mais abundantes que na borda do 

fragmento (t = 1,616; gl = 299; p = 0,107) (Figura 8).  

 

 

Figura 7: Densidade de indivíduos de Littoraria angulifera dentro e na borda do bosque. 

 

 

Figura 8: Densidade de indivíduos de Melampus coffeus dentro e na borda do bosque. 

 

Os dados apresentados nesse trabalho indicam que na área estudada existe influência do 

efeito de borda e que as espécies estudadas possuem uma distribuição diferencial dentro do 

manguezal. Um fator importante delimita a distribuição de caramujos marinhos: a dessecação. 

Estudos relacionam o tamanho e largura da concha com reservas de águas, diferenças no 

crescimento e sobrevivência em resposta à dessecação (Briton, 1992; Chapman, 1995; Merkt 
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& Ellison, 1998), sendo que conchas maiores guardam maiores resevas de água, assim como 

conchas mais largas reservam mais que as estreitas. Segundo Tanaka & Maia (2006), tanto as 

características do bosque como a composição e a estrutura vegetal são fundamentais para o 

padrão de distribuição desses caramujos dentro do manguezal. 

Sendo assim, os dados apresentados indicam que os indivíduos da espécie Littoraria 

angulifera são mais abundantes na borda do bosque e que os adultos dessa espécie conseguem 

se afastar da borda por possuírem reservas de água no interior de sua concha, ocupando outros 

nichos dentro do bosque, enquanto os juvenis, em maiores densidades, ficam restritos a região 

mais próxima ao rio, pois a proximidade com o rio pode lhes conferir vantagens, como 

minimizar a dessecação (Britton, 1992). A abundância de L. angulifera também está 

associada a um gradiente horizontal de distribuição, o que pode ser causado por fatores como 

a competição, predação, temperatura, disponibilidade de alimento e salinidade (Vermeij, 

1972). 

Por ser um molusco pulmonado, Melampus coffeus encontra melhores condições de 

crescimento populacional em áreas mais distantes do rio, independentemente do tamanho de 

sua concha a fim de evitar a dessecação ou ataque de possíveis predadores. Essa distribuição 

pode estar relacionada a fatores como teor de matéria orgânica, possíveis competidores e 

principalmente refúgios em marés altas (Maia & Tanaka, 2007). Indivíduos adultos costumam 

subir em troncos de árvores para evitar afogamento durante a subida da maré, comportamento 

que já foi descrito anteriormente. Estudos indicam que M. coffeus habitam áreas diferenciais 

de L. angulifera a fim de evitar uma possível competição, uma vez que M. coffeus tem 

habilidade de distinguir predadores através do seu muco e até são inibidos com a presença de 

muco dos indivíduos de L. angulifera, que por sua vez consomem ovos de M. coffeus (Lee & 

Silliman, 2006).  

Assim, percebemos que os dados apresentados representam um primeiro passo para o 

entendimento da relação entre os gastrópodes estudados dentro do manguezal e novas 

pesquisas serão realizadas para a compreensão do assunto sobre uma possível competição 

entre as duas espécies estudadas. 

 

CONCLUSÕES 

Os adultos de Littoraria angulifera conseguem se afastar da borda por possuírem 

reservas de água no interior de sua concha, ocupando outros nichos dentro do bosque, 

enquanto os juvenis, em maiores densidades, ficam restritos a região mais próxima ao rio. 
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Por ser um molusco pulmonado, Melampus coffeus encontra melhores condições de 

crescimento populacional em áreas mais distantes do rio, independentemente do tamanho de 

sua concha. 

  Os dados apresentados indicam que na área estudada existe o efeito de borda e que as 

espécies estudadas possuem uma distribuição diferencial dentro do manguezal, possivelmente 

a fim de evitar a competição.  
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RESUMO: Avaliou-se o efeito do CO2 associado a temperatura de 25ºC sobre o fungo do 
gênero Fusarium sp., em função do período de armazenamento. O delineamento experimental 
foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 1 x 3 x 4, Sendo uma temperatura (25ºC), 
três concentrações de CO2 (0,0; 2,5 e 5,0 g de CO2 Kg-1 de sementes) e quatro períodos de 
armazenamento (30, 60, 90 e 120 dias). As sementes foram acondicionadas em câmaras 
herméticas. O CO2 foi injetado de forma direta através de um cilindro pressurizado de CO2. 
Após, as câmaras foram acondicionadas em sala com uma constante de 25ºC em diferentes 
períodos. Para a detecção do fungo nas sementes armazenadas com e sem dióxido de carbono, 
foram utilizadas 400 sementes em quatro repetições e colocadas em placas de Petri, sobre 
papel filtro umedecido com água estéril. As placas foram incubadas durante sete dias. Após, 
avaliou-se a incidência do fungo com auxílio de microscópio estereoscópico e microscópio 
composto, e os resultados expressos em números de sementes contaminadas com Fusarium 
sp. O efeito tóxico do CO2 foi significativo para o fungo, reduzindo satisfatoriamente a sua 
incidência nas sementes com o passar do tempo. Sendo mais eficiente para a concentração de 
5,0 g.Kg-1 de sementes, diferenciando positivamente em função do período de armazenagem, 
onde observou-se que a medida que o tempo se passou no ambiente enriquecido com dióxido 
de carbono, ocorreu uma redução na infestação por Fusarium sp.; da mesma forma foi 
observado o efeito contrário nas sementes que não receberam CO2. 
Palavras-chave: Conservação, Deterioração, Fitossanidade, Glycinemax, Patógeno 
  

EVALUATION OF THE EFFECT OF CARBON DIOXIDE (CO2) ON 
FUNGI Fusarium sp., UNDER THE ASSOCIATED SOYA BEANS 25ºC 
STORAGE IN TIME FUNCTION 
 
ABSTRACT: We evaluated the effect of CO2 associated with the temperature of 25°C on the 
fungus Fusarium sp., depending on the storage period. The experimental design was 
completely randomized in a factorial arrangement 1 x 3 x 4 Being a temperature (25°C), three 
concentrations of CO2 (0,0; 2,5 and 5,0 g of CO2 kg-1 seed) and four storage periods (30, 60, 
90 and 120 days). The seeds were placed in airtight chambers. CO2 was injected directly via a 
pressurized CO2 cylinder. After the cameras were placed in a room with a constant 25°C for 
different periods. For detection of fungi on seeds stored with and without carbon dioxide, 400 
seeds were used in four replicates and placed in a Petri dish on filter paper moistened with 
sterile water. The plates were incubated for seven days. Then, we evaluated the incidence of 
the fungus with the aid of a stereoscopic microscope and compound microscope, and the 
results expressed in seed numbers contaminated with Fusarium sp. The toxic effect of CO2 
was significant for the fungus satisfactorily reducing its impact on seed over time. It is more 
efficient for concentration of 5,0 g.Kg-1 seeds, positively differentiating function of the 
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storage period, where it was observed that as time passed the environment enriched with 
carbon dioxide, resulted in a reduction infestation by Fusarium sp.; It was similarly observed 
the opposite effect on the seeds that did not receive CO2. 
Keywords: Conservation, Deterioration, Plant health, Glycine max, Pathogen 
 
INTRODUÇÃO 

No Brasil, expansão da cultura da soja (Glycine Max (L) Merril) começou na década de 

70. Tornou-se de grande importância na produção de alimentos, representa ainda, importante 

fonte de matéria prima para indústria e alimentação animal (PELÚZIO et al., 2008). O 

desenvolvimento da cultura da soja está associado a novas tecnologias, principalmente 

relacionada à produção de sementes de qualidade, livres de fitopatógenos e que possam 

desenvolver plântulas com alto vigor (HENNING, 2004). 

Fungos fitopatogênicos podem infestar durante o processamento das sementes e causar 

várias doenças pós-plantio, dentre os quais mais de 40 espécies de fungo estão associados às 

sementes. No entanto, somente 15 espécies podem resultar em sérios prejuízos econômicos, 

desde a deterioração das sementes e fonte de inóculo primário de infestação de novos plantios 

(HENNING, 2004; VENTURA, 2000).  

Entre os fungos de armazenamento está o gênero Fusarium sp., que possui espécies 

importantes de fitopatógenos, causadores de murchas, podridões, morte de plântulas, aborto 

de flores, podridões de armazenamento e outras doenças. Frequentemente estão associados 

com sementes. Algumas espécies são produtoras de importantes micotoxinas (VENTURA, 

2000). 

Diversos fatores influenciam diretamente na viabilidade das sementes durante o 

armazenamento, tais como: umidade, temperatura, trocas gasosas, características do 

tegumento da semente, maturidade, infestação fungo e inseto, que podem acelerar a perda do 

vigor e longevidade das sementes (DESCHAMPS, 2006). Uma das alternativas é o uso de 

atmosfera modificada com adição de dióxido de carbono que, dependendo das concentrações, 

interfere no metabolismo e conserva a germinação das sementes, além de possuir efeito tóxico 

para a maioria dos organismos presente nas sementes (AGUIAR et al., 2010). 

A produção de sementes de soja no estado do Tocantins está restrita a área de várzeas, 

sob regime de irrigação subsuperficial, o que favorece a obtenção de sementes de boa 

qualidade (PELÚZIO et al., 2008). No entanto, devido a existência de uma demanda 

crescente por sementes livres de patógenos e de qualidade, beneficiadora de sementes vem 

adotando novas tecnologias, a fim de manter a germinação, vigor e sanidade das sementes 

(FERREIRA, 2010). Desse modo, este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do dióxido 
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de carbono associado à temperatura de 25ºC sobre Fusarium sp., e na manutenção da 

qualidade das sementes de soja em diferentes períodos de armazenamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus 

Universitário de Gurupi, no período de Setembro de 2009 a Fevereiro de 2010. As sementes 

da variedade MONSOY 9144 RR foram obtidas junto à empresa de sementes Talismã - 

Município de Formoso do Araguaia - TO.  

O delineamento experimental utilizado neste trabalho foi o inteiramente casualizado, em 

arranjo fatorial 1 x 3 x 4, Sendo uma temperatura (25ºC), três concentrações de CO2 (0,0; 2,5 

e 5,0 g de CO2 Kg-1 de sementes) e quatro períodos de armazenamento (30, 60, 90 e 120 dias). 

Inicialmente foi determinada a umidade, pureza e o potencial de germinação das sementes a 

serem usadas no experimento. Conforme a Regras para Análise de Sementes (RAS) 

(BRASIL, 2009). As sementes utilizadas nesta pesquisa apresentaram inicialmente aos testes 

realizados 11% de umidade, 97% de vigor e 98 % de poder germinativo. 

Para a realização dos experimentos, as sementes foram acondicionadas em câmaras 

hermeticamente vedadas ao CO2 e O2 com volume de 2 litros. O dióxido de carbono foi 

injetado de forma direta por meio de um cilindro pressurizado de CO2 até atingir a 

concentração desejada para cada tratamento (2,5 e 5,0 g de CO2 Kg-1 de sementes), sendo 

controlado por uma balança de precisão de 0,001 g (Modelo MARK 210A, Bel Engineering, 

Monza-MI, Itália). Nesse experimento, foi levada em consideração a densidade do dióxido de 

carbono (volume/peso).  Em todos os experimentos foi estabelecido um tratamento sem CO2, 

onde as sementes foram acondicionadas em embalagem sem a injeção do dióxido de carbono.  

O dióxido de carbono utilizado neste trabalho possui 99% de pureza, obtido junto a 

empresa White Martins presente na cidade de Gurupi. Logo após a obtenção das 

concentrações desejada, as câmaras com as sementes foram vedadas e acondicionadas em sala 

com temperatura controlada, com uma constante de 25ºC presente no laboratório de sementes 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Gurupi, e beneficiadora de 

sementes Talismã e avaliados em diferentes períodos de armazenamento (30, 60, 90 e 120 

dias).  

Para a detecção de fungos nas sementes armazenadas com dióxido de carbono, foram 

utilizadas 400 sementes para análise dividas em quatro repetições e colocadas em placas de 

Petri (Ф 120 mm) sobre papel filtro e umedecidas em 20 mL de água estéril. As placas foram 

deixadas em câmara de incubação com temperatura de 20± 2 oC e luz branca fluorescente 
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alternada (12 horas de luz/12 horas escuro) durante sete dias de acordo os procedimentos 

realizados segundo a metodologia proposto por Lucca Filho (1987). A seguir, avaliou-se a 

incidência do fungo nas sementes com auxílio de microscópio estereoscópico e microscópio 

composto, e os resultados foram expressos em números de sementes contaminadas com 

Fusarium sp. Os dados foram transformados em arco seno √x+1 e submetidos à análise de 

médias e comparadas pelo teste Tukey (P≤0,05), pelo intermédio do programa estatístico 

Sisvar 5.0 (FERREIRA, 2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O efeito tóxico do dióxido de carbono foi significativo (P≤0,05) para o Fusarium sp., 

presente nas sementes de soja, reduzindo satisfatoriamente a  incidência do referido fungo nas 

sementes analisadas de acordo com o período de armazenamento (Tabela 1). Sendo mais 

eficiente para a concentração de 5,0 g.Kg-1 de semente, diferenciando positivamente em 

função do período de armazenagem, onde observou-se que a medida que o tempo se passa no 

ambiente enriquecido com dióxido de carbono, ocorre uma redução na infestação por 

Fusarium sp., associados as sementes de soja. Da mesma forma foi observado o efeito 

contrário nas sementes que não receberam CO2 (Tabela 1).  Teoricamente, o efeito de dióxido 

de carbono sobre Fusarium sp., está associado a limitação do crescimento micelial e 

esporulação pela redução do oxigênio no ambiente de armazenagem. 

 

Tabela 1 - Incidência de Aspergillus sp., associados às sementes de soja em função das 
concentrações do dióxido de carbono acondicionadas a 25ºC em função dos períodos de 
armazenamento. 

Período de Armazenamento 
(Dias) 

Concentração 
(g.CO2 . Kg de Sementes-1) Fusarium sp. 

30 0,0 1,83  a 
 2,5 1,49  abc 
 5,0 1,44 bcd 

60 0,0 1,85  a 
 2,5 1,43  bcd 
 5,0 1,10  cd 

90 0,0 1,90  ab 
 2,5 1,26  cd 
 5,0 0,93  d 

120 0,0 2,02  a 
 2,5 1,26  cd 
 5,0 0,93  d 
CV(%)     18,09   
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Média seguida de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P≤0,05). 
 

Neste estudo observou-se que o dióxido de carbono possui alto potencial de inibição do 

Fusarium sp., no ambiente de armazenamento hermético enriquecido com CO2. De modo 

geral, o dióxido de carbono foi determinante na preservação das sementes na temperatura de 

25ºC. A utilização de dióxido de carbono pode ser uma tecnologia alternativa para manter a 

sanidade das sementes durante o armazenamento. Os resultados obtidos neste trabalho são 

semelhantes aos obtidos por Moreno et al. (2000), que verificou que o desenvolvimento de 

fungos em armazenamento hermético cessa quando a concentração de oxigênio é reduzida a 

1%, consequentemente com aumento da concentração de dióxido de carbono. O dióxido de 

carbono a 80% possui forte efeito sobre o desenvolvimento de Penicillium roquefortie P. 

commune, reduzindo o desenvolvimento e esporulação dos mesmos (TANIWAKI et al., 

2010). 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos no presente trabalho pode-se concluir-se que 

as concentrações de dióxido de carbono 2,5 e 5,0 g de CO2 Kg-1 de sementes associado 

a temperatura de 25ºC foi altamente significativa na inibição da dos 

fungo Fusarium sp. presente nas sementes durante as etapas de armazenamento. Pode ser 

considerada uma ótima alternativa de armazenamento de sementes de soja devido a 

manutenção da qualidade sanitária das mesmas. 
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RESUMO: A eutrofização artificial ocorre pelo enriquecimento de nutrientes dos corpos 
hídricos, sobretudo nitrogênio e fósforo, resultando em aumento de biomassa, produzindo 
mudanças na qualidade da água, reduzindo a biodiversidade aquática provocada 
principalmente pela diminuição do oxigênio dissolvido na água a mortandade de peixes. 
Fenômeno muito comum nos ambientes impactados das áreas urbanas. Este trabalho teve 
como objetivo quantificar o grau de trofia dos ecossistemas da microbacia B-5.1 conforme o 
índice de Lamparelli (2004), levantando informações que possam contribuir para um 
adequado manejo dos ecossistemas constituintes desta unidade na cidade de Fortaleza – CE, 
visando à sustentabilidade e seu uso pela população. O método Lampareli considera dados das 
concentrações de fósforo e clorofila-a, cujos resultados obtidos confirmam que os 
ecossistemas analisados apresentam-se em elevado estado de degradação, o açude Danilo e as 
lagoas Seca e de Messejana classificaram-se como hipereutróficos e o riacho Canaã 
supereutrófico. Percebe-se que todos os recursos hídricos estudados carecem de recuperação e 
preservação ambiental e que o aporte de nutrientes provenientes das atividades antrópicas na 
bacia de drenagem deve ser mitigado a fim de se resgatar os usos múltiplos do reservatório 
perdidos em decorrência da eutrofização deste ecossistema aquático. 
 
 Palavras–chave: ecossistemas urbanos; estado trófico; gestão de bacias; poluição  
 

EVALUATION OF TROPHIC DEGREE OF ECOSYSTEMS MEMBERS 
OF WATERSHED B-5.1 COCÓ RIVER, FORTALEZA - CEARÁ 
 
ABSTRACT: Artificial eutrophication occurs by nutrient enrichment of water bodies, 
particularly nitrogen and phosphorus, resulting in increased biomass, producing changes in 
water quality, reducing aquatic biodiversity caused mainly by the reduction of dissolved 
oxygen in the water to fish kills. Phenomenon very common in urban areas impacted 
environments. This study aimed to quantify the degree of hypertrophy of the B-5.1 watershed 
ecosystems as Lamparelli’s index (2004), getting information that can contribute to an 
adequate management of the constituent ecosystems of this unit in the city of Fortaleza - CE, 
aiming at sustainability and its use by the population. The Lampareli method considers data 
on concentrations of phosphorus and chlorophyll-a, whose results confirm that the analyzed 
ecosystems present in high state of degradation, the weir Danilo and the ponds Seca and 
Messejana were classified as hipereutrofics and Canaã stream supereutrofic. It is noticed that 
all water resources studied lack of recovery and environmental protection and that the nutrient 
input from human activities in the watershed must be mitigated in order to rescue the multiple 
uses of the lost reservoir due to the eutrophication of the aquatic ecosystem. 
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INTRODUÇÃO 

Um problema comumente detectado nos ecossistemas urbanos é a eutrofização, que 

consiste no envelhecimento dos corpos hídricos. Este processo ocorre de duas maneiras: 

natural ou artificialmente. A eutrofização natural ocorre pelo carreamento de nutrientes para 

os corpos hídricos pelas águas pluviais (SAMPAIO, 2006). A eutrofização artificial ocorre 

pelo enriquecimento de nutrientes dos corpos hídricos, sobretudo nitrogênio e fósforo, 

resultando em aumento de biomassa, mudanças na qualidade da água e reduzindo a 

biodiversidade aquática, ocasionada pela diminuição do oxigênio dissolvido na água, e 

percebida através da mortandade de peixes e ao aumento da floração de algas e cianobactérias 

(CETESB, 2013). Para Esteves (2011) a proliferação de cianobactérias em detrimento de 

outras espécies aquáticas torna-se um risco à saúde pública, visto a sua capacidade de 

produzir toxinas fatais aos animais e seres humanos.  

Segundo Tundisi (2006) os impactos causados pelo processo de eutrofização podem 

provocar uma perda do valor estético do corpo hídrico, impedindo seu uso para recreação e 

paisagístico. Barcelos et al. (2009) afirma que há uma crescente necessidade em identificar os 

problemas ocasionados pelos impactos da interferência humana nos recursos hídricos, 

sobretudo no ambiente urbano, onde há uma concentração de atividades potencialmente 

danosas intimamente ligadas a emergencial preservação dos ecossistemas. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi quantificar o grau de trofia dos ecossistemas da microbacia B-5.1 conforme 

o índice de Lamparelli (2004) levantando informações que possam contribuir para um 

adequado manejo dos ecossistemas constituintes desta unidade na cidade de Fortaleza visando 

à sustentabilidade e seu uso pela população. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na microbacia B-5.1 do rio Cocó, no bairro de Messejana, no 

município de Fortaleza, Ceará. Este espaço, de acordo com o Decreto Municipal de Nº 12.450 

de 2008 (FORTALEZA, 2008), de aproximadamente 1,8 km², é composto pelas áreas 

drenadas pelo açude do Danilo, e pelas lagoas de Messejana e Seca (Figura 1). 
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Figura 1 – Microbacia B-5.1, com destaque para os recursos hídricos e pontos amostrais. 

Autor (2016) 

O período de amostragem compreendeu o intervalo entre os meses de agosto e outubro 

de 2015, coincidente com o período seco da região, que tem como característica a baixa 

pluviosidade, alta insolação, a intensificação dos ventos de nordeste (alísios) e pouca 

nebulosidade.  O clima da região é, de acordo com a classificação de Köppen e Geiger (1928), 

do tipo Tropical com estação seca de verão (As). As amostragens tiveram frequência mensal, 

totalizando três coletas, em seis pontos (Tabela 1). 

 

Para as análises de fósforo total, as amostras foram coletadas com baldes plásticos 

descontaminados e sub-amostrados em garrafas plásticas de 2 litros e as determinações de 

clorofila a, foram coletadas (evitando-se a aeração excessiva da amostra na lâmina d’água) 

aproximadamente 1L de amostra em frascos de vidro cor âmbar. Todas as amostras foram 

acondicionadas em caixas isotérmicas e transportadas por via terrestre para o Laboratório de 

Tabela 1 – Pontos amostrais - Descrição e Coordenadas. 
Ponto Descrição Coordenadas Geográficas 
1 Açude Danilo (entrada) 3º 50’ 23,43” S 38º 29’ 50,40” O 
2 Açude Danilo (saída) 3º 50’ 15,35” S 38º 29’ 43,11” O 
3 Riacho Canaã (R. Guarujá) 3º 50’ 05,69” S 38º 29’ 41,70” O 
4 Riacho Canaã (R. Tomaz Coelho) 3º 49’ 54,96” S 38º 29’ 49,57” O 
5 Lagoa Seca (saída) 3º 49’ 26,23” S 38º 29’ 52,26” O 
6 Lagoa de Messejana (saída) 3º 49’ 38,87” S 38º 29’ 37,32” O 
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Limnologia e Microbiologia Ambiental (LMA) do IFCE para processamento imediato ou 

adequada conservação. Para ambos os parâmetros, as análises foram realizadas segundo as 

diretrizes do Standard Methods (APHA et al., 2005), cujas metodologias específicas estão 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Metodologia dos parâmetros de fósforo total e clorofila “a” 

Parâmetro Determinação Método Referência 

Fósforo total Espectrofotometria 

de absorção 

molecular 

Método do ácido 

ascórbico 
APHA et al (2005) 

Clorofila “a” 
Método da extração 

com acetona a frio 

A avaliação do grau de trofia dos corpos hídricos baseou-se no Índice do Estado Trófico 

(IET). Para a determinação do IET foi utilizada a metodologia definida por Toledo e 

colaboradores em 1990 (CETESB, 1999) e modificada por Lamparelli (2004), cujo resultado 

é composto pela média entre o Índice do Estado Trófico para o fósforo, IET(PT), e o Índice 

do Estado Trófico para a clorofila-a, IET(Cl“a”). As equações 1, 2, 3 e 4 foram utilizadas para 

os cálculos do IET(Cl“a”) e do IET(PT) em ecossistemas lênticos e lóticos. 

Equação 1 (determinação do IET(Cl“a”) em ecossistemas lênticos): 

 

Equação 2 (determinação do IET(Cl“a”) em ecossistemas lóticos): 

 

Equação 3 (determinação do IET(PT) em ecossistemas lênticos): 

 

Equação 4 (determinação do IET(PT) em ecossistemas lóticos): 
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Onde: 

PT = concentração de fósforo total medida à superfície da água, em μg.L-1; 

Cl“a” = concentração de clorofila-a medida à superfície da água, em μg.L-1; 

ln = logaritmo natural. 

Para a determinação deste índice foram adotados os estados de trofia apresentados na 

Tabela 3 junto com os limites de ponderação para cada nível. 

Tabela 3 – Índice de Estado Trófico 
Ponderação para o IET (IET) Classificação 
IET≤47 Ultraoligotrófico 
47<IET<52 Oligotrófico 
52<IET<59 Mesotrófico 
59<IET<63 Eutrófico 
63<IET<67 Supereutrófico 
IET>67 Hipereutrófico 

Fonte: Modificado de Lamparelli (2004) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao empregar o modelo Lamparelli (2004), determinou-se o grau de trofia dos corpos 

hídricos pesquisados aplicando-se os valores médios de CL“a” e PT encontrados em cada 

ponto amostral. Estes valores, seus respectivos IET e o IET médio são apresentados na Tabela 

4. 

Tabela 4  – Concentrações de fósforo e clorofila “a” e respectivos IETs 

Ponto CL“a” (μg/L) IET PT (μg/L) IET IET(médio) 

1 0,90 50,28 1170 85,11 67,70 
2 0,90 50,28 750 82,41 66,35 
3 2,67 55,50 5200 80,24 67,87 
4 1,30 49,27 2370 76,16 62,71 
5 4,01 59,02 1990 75,25 67,14 
6 74,23 71,93 390 78,45 75,19 

Fonte: Autor (2016) 

No açude Danilo observou-se os menores valores de IET(Cl“a”) e os maiores IET(PT). 

Já no riacho Canaã, o ponto 3 apresentou em ambos os índices, valores maiores que o ponto 4, 

indicando, possivelmente, uma diminuição da trofia ao longo do curso. No ponto da lagoa 

Seca (p5) o IET(PT) foi o menor detectado e o IET(Cl“a”) o segundo maior. Já na lagoa de 

Messejana (p6), a elevada concentração de Cl“a” detectada (74,23 μg/L) influenciou na 

obtenção do maior IET(Cl“a”) de toda microbacia. 
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Tomado os valores de IET(Cl“a”) e IET(PT) fez-se a média aritmética, representando 

IET(médio) de cada ponto, cujos os resultados estão expressos na Tabela 5. Os valores de IET 

médio para cada ecossistema e as respectivas classificações quanto o nível de trofia, tomando 

por base os valores de referencias expressos na Tabela 3. 

Tabela 5 – IET médio e classificação do estado trófico 

IET (médio) 
Ponderação Classificação 

Ponto amostral Ecossistema 

Ponto1 67,70 
Danilo 67,02 IET > 67 H 

Ponto 2 66,35 
Ponto 3 67,87 

Canaã 65,29 63 < IET ≤ 67 S 
Ponto 4 62,71 
Ponto 5 67,14 Seca 67,14 IET > 67 H 
Ponto 6 75,19 Messejana 75,19 IET > 67 H 

Fonte: Autor (2016) 

Estes resultados confirmam que os ecossistemas analisados apresentam-se em elevado 

estado de degradação, o açude Danilo e as lagoas Seca e de Messejana classificaram-se com o 

nível máximo de trofia, o hipereutrófico. Apesar de o riacho Canaã apresentar um nível 

menor, como supereutrófico, se não fosse os valores baixos de Cl“a” observado neste 

ecossistema, também se classificaria com nível de hipertrofia, basta ressaltar que os maiores 

teores de fósforo total foram detectados neste recurso. 

A elevada disponibilidade de nutrientes podem estimular o crescimento de organismos 

fotoautotróficos e consequentemente, causar a eutrofização. Quando estas concentrações 

diminuem, de acordo com Campos (2010) – que estudou a lagoa da Pampulha (MG) –, podem 

indicar que os processos microbiológicos estão a depurar as águas da lagoa. Entretanto, 

mesmo havendo a depuração na lagoa de Messejana, a ocorrência de floração de algas indica 

que a matéria orgânica na forma de nutrientes está contribuindo para o aumento de biomassa 

algal. 

Segundo Bem (2009) na determinação do IET, os resultados correspondentes ao 

fósforo, IET(PT), devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, pois 

este nutriente atua como o agente potencializador do processo, e a avaliação correspondente à 

clorofila-a, IET(Cl“a”), deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico 

ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento algal no corpo 

aquático. 
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CONCLUSÕES 

Percebe-se que todos os recursos hídricos estudados carecem de recuperação e 

preservação ambiental, pois formam um conjunto de grande valor histórico, social e ecológico 

na composição da paisagem da cidade. Para minimizar as agressões ao meio ambiente é 

indispensável a regulamentação do uso e ocupação do solo; promover o controle da erosão, a 

preservação e recuperação da vegetação ciliar; e, essencialmente, a construção de um sistema 

público de coleta e tratamento de esgoto, como forma de controle de fontes externas de 

nutrientes nos recursos hídricos.  

O aporte de nutrientes provenientes das atividades antrópicas na bacia de drenagem deve 

ser mitigado a fim de se resgatar os usos múltiplos do reservatório perdidos em decorrência da 

eutrofização deste ecossistema aquático. O conhecimento do estado trófico deve ser 

considerado quando se tem por objetivo a correta gestão de sistemas hídricos, para manter ou 

melhorar a qualidade de suas águas, principalmente em ambientes urbanos. Recomenda-se 

desse modo, a avaliação do grau de trofia dos ecossistemas da microbacia numa maior frequência 

e em outros períodos hidrológicos a fim de se verificar a influência da variável temporal na 

hidrodinâmica desses ecossistemas. 
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar a composição físico-química, 
microbiológica e ação mutagênica de amostras de água coletada em dois pontos de uma 
nascente nas proximidades do aterro sanitário urbano do município de Ji-Paraná-RO. Os 
parâmetros foram analisados utilizando o Standat Methods, 22º edição tendo como referência 
os valores estabelecidos pela Resolução do CONAMA 357/2005, a legislação vigente inscrita 
na RDC nº 275, de 22 de setembro de 2005, e o teste de micronúcleo através de análises das 
células meristemáticas da espécie vegetal Allium cepa expostas à amostras. Os resultados da 
análise físico-química da amostra de água coletada no ponto 1 (nascente) e ponto 2 (jusante) 
demonstrou que alguns parâmetros como Condutividade elétrica, Ferro, Alumínio dissolvido, 
Cloro residual livre, Zinco, Manganês e Nitrato, não estão de acordo com a norma 357/2005 
do CONAMA. Os resultados da analise microbiológica demonstram que a amostra do ponto 1 
apresentou crescimento de micro-organismos Coliformes totais e termotolerantes, acima dos 
padrões permitidos.  Já a amostra do ponto 2 apresentou acima do permitido somente 
crescimento microbiano de Coliformes Totais. O teste de micronúcleo demonstrou que apenas 
a amostra do ponto 1 possui agentes com potencial mutagênico. Esses resultados demonstram 
a urgência de tomada de medidas mitigadoras contra poluição ambiental por parte dos 
gestores públicos, visando à melhoria da qualidade dos recursos naturais hídricos.  
 
Palavras–chave: biomonitoramento, contaminação ambiental, resíduos sólidos 
 

PROFILE ASSESSMENT PHYSICAL AND CHEMICAL, 
MICROBIOLOGICAL AND EFFECT OF WATER SAMPLES 
MUTAGEN OF A RISING TO NEAR LANDFILL URBAN OF JI - 
PARANÁ -RO 
 
ABSTRACT: This study aimed to characterize the physico-chemical, microbiological 
composition and mutagenic action of water samples collected at two points from a spring near 
the city landfill in the city of Ji-Paraná-RO. The parameters were analyzed using Standat 
Methods, 22nd edition with reference values established by Resolution CONAMA 357/2005, 
the current legislation entered in the RDC No. 275 of 22 September 2005, and the 
micronucleus test through analysis of meristem cells of plant species Allium cepa exposed to 
samples. The results of physical-chemical analysis of water samples collected in 1 (east) and 
point 2 (downstream) showed some parameters such as electrical conductivity, Iron, 
Aluminium dissolved, free chlorine residual, zinc, manganese and nitrate, are not according to 
the standard 357/2005 of CONAMA. The results of the microbiological analysis shows that 
the sample point 1 grew total coliforms and thermophilic microorganisms, above the 
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permitted standards. Already the sample point 2 presented above permitted only microbial 
growth Total Coliform. The micronucleus test showed that only the sample point 1 has agents 
with mutagenic potential. These results demonstrate the urgency of taking mitigating 
measures against environmental pollution by public managers, aimed at improving the quality 
of water resources. 
 
KEYWORDS: biomonitoring , environmental pollution , solid waste 
 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial junto ao crescimento populacional desordenado causou 

um aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (RENOU et al., 2008), além disso, a 

maioria dos municípios não possui destinação final correta dos resíduos, sendo as regiões 

Norte e Nordeste, as que apresentam as piores condições quanto à destinação final dos 

resíduos, pelo fato de serem regiões pouco desenvolvidas (ABRELPE, 2010). Os despejos 

inadequados de efluentes industriais e esgotos domésticos não adequadamente tratados são 

elementos importantes para a deterioração da qualidade da água em países em 

desenvolvimento (BARBÉRIO, 2008). Hoshina e Marin-Morales (2009) ressaltam que as 

descargas de lixo e efluentes industriais e domésticos nos rios / riachos são o tipo de poluição 

mais comum e fonte de compostos químicos nesse ecossistema. Diante deste panorama há um 

crescente interesse acerca da citotoxidade e genotoxidade, devido ao desenvolvimento de 

danos genéticos e câncer em organismos aquáticos e humanos (RANK; NIELSEN, 1993). 

Resíduos sólidos urbanos, comerciais e resíduos industriais, não tratados corretamente 

podem conter substâncias químicas com características toxicas, dentre elas os metais pesados, 

que por sua vez apresentam um amplo espectro como contaminantes que incluem efeitos 

neurotóxicos, hepatotóxicos, nefratotóxicos, teratogênicos e mutagênicos. Portanto, esta 

pesquisa teve como objetivos caracterizar a composição físico-química, microbiológica e ação 

mutagênica de amostras de água coletada em dois pontos de uma nascente nas proximidades 

do aterro sanitário urbana do município de Ji-Paraná-RO. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de água foram coletadas no mês de outubro de 2015, utilizando recipientes 

de vidro estéreis. Foram definidos dois pontos de coletas sendo o ponto 1 (nascente) (10º 48’ 

26.36’S 62º 00’ 15.26’O ) no local da nascente e o ponto 2 (jusante) (10º 48’ 25.37’S 62º 00’ 

16.30’ 0) 300 metros à jusante do riacho. Os parâmetros físico-químicos foram analisados de 

acordo com o Standat Methods, 22º edição tendo como referência os valores estabelecidos 

pela Resolução da CONAMA 357/2005 para águas de Classe 1. As análises microbiológicas 
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foram realizadas de acordo com a legislação vigente inscrita na RDC nº 275, de 22 de 

setembro de 2005. O padrão estabelecido para Coliformes Termotolerante é de ausência em 

100 mL de água, para Coliformes Totais é < 1,0 UFC ou < 1,1 NMP ou ainda ausência em 

100mL. O teste biológico foi realizado utilizando bulbos da espécie (Allium cepa) e iniciado a 

partir do momento em que os mesmos foram expostas nas amostras de água, controles 

negativo (H2O potável) e positivo (Solução de dicromato de potássio K2Cr2O7 0,003 mg/L) 

para germinar, sendo que para cada amostra foram utilizadas 10 bulbos. O experimento foi 

mantido sobre temperatura ambiente com claridade indireta. Quando completadas 48h de 

germinação, meristemas foram coletadas para análise de micronúcleos. As mesmas foram 

colocadas em eppendorfs e o processo histológico foi iniciado com a devida lavagem dos 

meristemas em água destilada, seguida de hidrólise com HCl 1N, por oito minutos 

(adaptação) em banho-maria a 60ºC. Na sequência, os eppendorfs foram resfriados em água 

corrente e a lavagem dos meristemas realizada com água destilada. Os mesmos foram 

colocados sobre as lâminas e foi realizado o “squash”, pressionando a lamínula levemente 

sobre a lâmina sem fazer com que ela corra sobre a mesma.  

 

 
Figura 1: Germinação de bulbos da espécie A. 
cepa (MENEGUETTI et al., 2012). CEULJI/ 
ULBRA, 2015. 

 

Foi utilizado para coloração do material o kit Panótico Rápido LB conforme descrito 

por Meneguetti et al. (2012). As lâminas foram submersas por um minuto em cada solução de 

coloração, na sequência citada anteriormente. Após a coloração, as lâminas passaram pela 

etapa de secagem durante um período de 12 horas e finalizadas com a fixação de lamínulas 

através da aplicação de entelan (FISKESJÖ, 1985). Para a análise mutagênica, foi observada a 

presença de micronúcleos no universo de 1000 células em interfase, por lâmina, sendo 10 

lâminas por amostra. 
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Figura 2. Célula de A. cepa com 
Micronúcleo (MATSUMOTO et al., 2006). 
CEULJI/ ULBRA, 2015. 

 

Para as análises estatísticas, os dados foram submetidos à Análise de Variância 

(ANOVA) seguida de Tukey, adotando-se o nível de significância de 5%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando analisado o pH, apesar da amostra do ponto I demonstrar estar levemente ácido 

e o 2 está levemente alcalina, ambas estão de acordo com resolução 357/2005 CONAMA. 

Para Silva, Heuser e Andrade (2003) o valor de pH baixo, poderia favorecer o efeito tóxico da 

água, como poderia aumentar a dissolução dos íons metálicos e as suas concentrações na 

coluna de água, com isso, influencia diretamente os ecossistemas aquáticos naturais devido a 

seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Quanto a condutividade elétrica das 

amostras percebe-se que houve uma grande diferença entre os dois pontos (30,11 e 620,0 

(uS/cm) respectivamente). O ponto 1, apesar de ser o local principal da nascente, está mais 

próximo ao aterro e apresentou alteração de alguns parânmetros físico-químico (Tabela 1) e 

de micro-organismos (Tabela 2). Resultados parecidos foram apresentados por Hassan e 

Ramadan (2005) onde a análise das características do lixiviado de um aterro sanitário 

municipal registrou-se os valores médios de condutividade e sólidos totais dissolvidos de 

41,63 uS/cm e 30.083 mg/l, respectivamente. Para Bahaa-Eldin et al. (2010), analisando este 

parâmetro do chorume de aterro sanitário urbano na Malásia, registrou 31,68 uS/cm e para El-

Salam e Abu-Zuid (2015) o resultado para análise da condutividade elétrica de água 

subterrânea de poços próximo ao aterro sanitário foi de 40.921 uS/cm. Em ambos os pontos 

de coleta (I e II) o parâmetro Ferro ultrapassou o limite estabelecido pela resolução 357 do 

CONAMA de 0,3 mg/L. Apesar do ferro não ser tóxico, traz diversos problemas para o 

abastecimento público de água, pois confere cor e sabor á agua, também pode provocar a 

contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. O parâmetro manganês 

encontrou-se em níveis acima do permitido de 0,1 mg/L e segundo Piveli e Kato (2006) o seu 

comportamento nas águas é muito semelhante ao do ferro. Para o parâmetro zinco, ambos os 
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pontos apresentaram valores acima do limite de 0,18 mg/L. Metais pesados como o zinco, 

quando excede os limites máximos exigidos, causam sérios riscos para a saúde podendo 

ocasionar o enfraquecimento geral e alterações histológicas em diversos órgãos (MACÊDO, 

2001). 

 

Tabela 1. Resultados das análises realizadas nas amostras de água coletadas nos corpos hídricos 
presentes nos fragmentos florestais na área urbana de Ji-Paraná. CEULJI/ ULBRA, 2015. 

                                                                              Pontos de coleta 
PARÂMETROS P1 P2 
Condutividade (uS/cm) à 25º 30,11 620,0 
PH 6,8 8,3 
Ferro 2,90* 3,18* 
Alumínio Dissolvido 0,11* 0,24* 
Cloro Residual Livre 0,29* 0,27* 
Sulfato 66,96 10,69 
Zinco 0,32* 0,36* 
Manganês 1,76* 0,43* 
Nitrato 3,32* 2,12* 
Nitrito 0,39 0,29 
Nitrogênio Amoniacal 2,56 0,02 
Amônia 3,10 0,02 
Cobre 0,02 0,02 

O resultado refere-se exclusivamente ao item ensaiado. Realizado de acordo com o Standat Methods, 22º edição. 
* valores que não estão de acordo com a Resolução n0 357 do CONAMA. 

 

Outros três parâmetros analisados que se apresentaram fora do padrão foram nitrato, 

alumínio e cloro, apresentando valores acima do permitido nos pontos de coleta.  De acordo 

com o Conama só é permitido 10,00 mg/L de nitrato, pois quando este é consumido 

excessivamente pode desencadear sérios riscos à saúde humana, pela probabilidade de 

apresentar efeitos tóxicos agudos e crônicos, sendo prejudicial também por causar, 

carcinogênese e, até mesmo teratogênese (MCKNIGHT et al., 1999). O aluminio por sua vez 

apresentou valor pouco superior à 0,2 mg/L  apenas no ponto II,  sendo um dos mais 

frequentes causadores de intoxicações por metais pesados, podendo alterar as estruturas 

celulares, as enzimas, formam radicais livres e por efeito cumulativo leva a processos 

degenerativos; têm sido encontrado um índice elevado desse metal em pacientes portadores 

do Mal de Alzheimer (PASCALICCHIO, 2002).  

 Por fim o cloro residual livre apresentou valores superiores à 0,01 mg/L nos dois 

pontos, sua utilização no Brasil como desinfetante é muito comum, sendo aplicado em vários 

pontos do sistema de tratamento de água. No entanto na etapa de coagulação e floculação, o 

cloro auxilia na formação de flocos devido a sua ação oxidante, esta pré-cloração é discutível 
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devido à possibilidade de formação dos trihalometanos (THMs), que são compostos 

carcinogênicos (PIVELI; KATO, 2005). 

Comumente esses íons estão presentes nos solos, no entanto em concentrações ou 

formas que não oferecem risco para o ambiente, contudo, as atividades antropogênicas têm 

elevado, substancialmente, a concentração de alguns metais pesados em diversos ecossistemas 

(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

Os resultados obtidos através das análises microbiológicas demonstraram que a amostra 

do ponto 1 (Tabela 2) houve crescimento de micro-organismos Coliformes totais e 

termotolerantes, apresentando-se acima dos padrões permitidos pela legislação vigente. Já as 

amostras dos pontos 2 e 3 apresentaram crescimento microbiano apenas de Coliformes Totais, 

mas estando acima dos padrões permitidos pela legislação em vigor. Para Düsman et al., 

(2014) a presença de micro-organismos termotolerantes e coliformes totais em amostras de 

água de nascentes e rios pode indicar a presença de fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, o que pode comprometer a sua qualidade. 

 
Tabela 2. Contagem de bactérias Coliformes totais e Termotolerantes em NMP/mL, em 
amostras de água coletadas em uma nascente próxima a um aterro sanitário urbano no 
município de Ji-Paraná-RO. CEULJI/ ULBRA, 2015. 

                                                                            Micro-organismos 

 Coliformes Totais Coliformes Termotolerantes 

Ponto 1 > 2,3 x 101 NMP/100mL > 2,3 x 101 NMP/100mL 
Ponto 2 1,2 x 101 NMP/100mL < 1,1 NMP/100mL* 

* Não houve crescimento de células desse micro-organismo. 
 

Para o teste de micronúcleo em A. cepa utilizando as amostras de água coletada nos dois 

pontos biomonitorados, observa-se que o ponto 1 apresenta resultados que diferem 

significativamente do controle negativo, indicando efeito de mutagenicidade. Para a amostra 

do ponto 2 não foi registrado valores significativos (Figura 3). Resultados similares utilizando 

mesmo protocolo foram relatados por Oliveira et al. (2012) em análise das águas do rio 

Sinos/RS, que percorre área urbana recebendo despejo de efluentes doméstico e industrial. Da 

mesma forma, Kwasniewska et al. (2012) mostraram que as amostras de lixiviados a partir de 

seis aterros sanitários urbanos causou mutagenicidade em A. cepa após 24 h de exposição. 
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Figura 3. Média do índice de micronúcleos encontrado em 1000 
células (n=10) de Allium cepa por ponto de coleta e controle 
positivo na amostragem analisada, adotando-se o nível de 
significância de 5% *** em relação ao Controle Negativo (CN) 
(ANOVA, Tukey test). CEULJI/ ULBRA, 2015. 

 
Bioensaios utilizando animais tem mostrado o potencial genotóxico de lixiviados de 

aterros, como em peixes (EMENIKE et al., 2012) e em mamíferos (BAKARE et al, 2012). 

Para Klauck et al. (2013) chorume formado a partir da decomposição do lixo presente nos 

aterros contém diferentes tipos de orgânicos e inorgânicos contaminantes, que determina 

todos compostos mutagênicos causadores de quebras cromossômicas e formação dos 

micronúcleos.  

 

CONCLUSÕES  

Pelos resultados obtidos nessa pesquisa, é possível verificar que a água da nascente 

próxima ao aterro sanitário do Município de Ji-Paraná-RO, por receber de maneira indireta 

resíduos de chorume por lixiviação possui sua característica físico-química alterada sobre 

vários parâmetros, está contaminada por micro-organismos como Coliforme totais e 

Termotolerantes e possui agente químicos tóxicos capazes de provocar mutagenicidade. 

Diante disso, conclui-se que a mesma é imprópria para o consumo humano, podendo também 

representar riscos para a fauna e flora local. 
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RESUMO: Atualmente, a discussão da qualidade e disponibilidade da água tem se 
intensificado devido ao crescimento populacional que pode ocasionar escassez de recursos 
hídricos, visto que este fator interfere diretamente na qualidade de vida da população, 
podendo causar inúmeras doenças de veiculação hídrica. O presente trabalho teve como 
objetivo analisar a água da chuva armazenada em cisternas, localizadas no bairro Zuza 
Martins, no município de Itatuba (PB), através da avaliação de parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos, com o intuito de aferir a qualidade da água disponível para o consumo dos 
moradores locais. Na avaliação bacteriológica foi analisada a presença de bactérias do grupo 
dos coliformes e bactérias heterotróficas mesófilas, já na avaliação físico-química entre os 
parâmetros analisados estão pH, turbidez, acidez, nitrito e outros. Toda metodologia seguiu o 
roteiro estabelecido no APHA (1988). A partir das análises foi constatado que a água de todas 
as cisternas apresentou um índice elevado de contaminação e uma amostra de água por 
coliforme termotolerantes (280 NMP/100ml).Já em relação aos parâmetros físico-químicos, 
todas as amostras apresentaram-se de acordo com o valor máximo permitido estabelecido pela 
Portaria 2.914/2011. Apenas uma pequena alteração do pH foi observada em apenas uma das 
cisternas, que se mostrou mais ácido. 

Palavras–chave:análise, potabilidade, qualidade, recursos hídricos 

 

EVALUATION PHYSICAL-CHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL 
OF MUNICIPALITY ITATUBA-PB WATER TANKS 

 
ABSTRACT:  Currently, the discussion of the quality and availability of water has intensified 
due to the population growth that can cause shortages of water resources, since this factor 
interferes directly in the quality of life of the population, causing numerous waterborne 
diseases. The present work had as objective to analyze rainwater stored in tanks, located in 
the Zuza Martins neighborhood, in the municipality of Itatuba (PB) through the evaluation of 
physico-chemical and bacteriological parameters, in order to assess the quality of the water 
available for consumption of local residents.On bacteriological evaluation was analyzed the 
presence of bacteria of the coliform and heterotrophic bacteria group in mesophilic. Between 
the physico-chemical evaluation the parameters analyzed are pH, turbidity, acidity, nitrite and 
others. All methodology followed the roadmap established in APHA (1988). From the 
analysis it was found that the water of all tanks presented a high content of contamination and 
a water sample by termotolerants coliform (280 MPN/100ml). Already in relation to the 
physico-chemical parameters, all the samples submitted in accordance with the maximum 
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allowed value established by Ordinance 2,914/2011. One of the slights changed and pH 
number was more acidic than the others. 
KEYWORDS: analysis, drinking, quality, water resources 
 
INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a discussão da qualidade e disponibilidade da água tem se intensificado 
devido ao crescimento populacional que ocasionou escassez de recursos hídricos, visto que 
este fator interfere diretamente na qualidade de vida da população, podendo causar 
inúmerasdoenças de veiculação hídrica. 

A limitação do acesso à água de boa qualidade no território brasileiro tem sido 
preocupante, principalmente na região Semiárida do Brasil. Tal problema é bastante evidente 
nos estados do Nordeste brasileiro, onde a escassez hídrica compromete a quantidade de água 
disponível, bem como a qualidade desse recurso. 

No estado da Paraíba, vários municípios sofrem com o problema da falta d'água em 
termos quantitativos e qualitativos. Um exemplo desta situação é visto no Município de 
Itatuba, localizado na mesorregião do Agreste Paraibano, onde, no período do verão há uma 
frequente falta de chuva e escassez hídrica, em grande parte da região. Essa situação dificulta 
à vida da população local em relação ao acesso as condições básicas de saneamento, podendo 
comprometer a saúde e a qualidade de vida. 

 Uma das formas encontradas pela população para enfrentar a falta de água, durante os 
períodos de seca, e garantir a disponibilidade desse recurso, é a utilização das cisternas 
construídas com placas de cimento para o armazenamento da água da chuva. Na região de 
Itatuba, tais reservatórios foram construídos, inicialmente, pelos próprios moradores na área 
urbana do município e, posteriormente, na área rural pelo programa Um Milhão de Cisternas 
(P1MC),do Governo Federal. 

 Contudo, a qualidade desta água armazenada em cisterna, proveniente das chuvas, é 
questionável, devido ao sistema de captação que requer limpeza e cuidados específicos, 
visando com esses procedimentos, não alterar o estado inicial de potabilidade. 

 De acordo com Silva et al. (1984), para garantia de água para o consumo, em 
quantidade suficiente, qualitativamente adequada e oportunamente disponível, é necessário 
que alguns parâmetros sejam bem definidos, principalmente aqueles relacionados ao número 
de usuários da água e seu consumo, ao período sem ocorrência de chuvas, ao tamanho da área 
de captação e à precipitação média na região. Além disto, depois de construída, a cisterna 
necessita de um manejo da água adequado para evitar contaminação e preservar sua 
qualidade. 

Assim, a análise e o monitoramento da qualidade da água desses reservatórios fazem-
se necessários para garantir à população não apenas o acesso à água, mas também água de 
qualidade. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de estudos que enfoque a avaliação de parâmetros 
que comprovam a qualidade da água, em termos de sua potabilidade é imprescindível. Desta 
forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a qualidade da água da chuva 
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armazenada nas cisternas da área urbana do Município de  Itatuba-PB, no bairro de Zuza 
Martins que está disponível para o consumo da população. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Itatuba está localizado na mesorregião da Paraíba e, de acordo com os 
dados do IBGE (2011), possui uma população estimada em 10.264 habitantes, distribuídos em 
244 km² de área, e densidade de 42,03hab.km2 .O bairro Zuza Martins, local especifico do 
estudo, está situado próximo a região central do município. 

Para a realização do estudo foi verificado a quantidade de reservatórios existentes no 
bairro, onde foi constatado um total de setenta cisternas ao todo. Das setenta cisternas 
encontradas foram selecionadas 10% do total para a realização do estudo, tomando como 
critério de escolhas, cisternas que abastece mais de uma família, justificado pela abrangência 
da água consumida afetar maior quantidade de pessoas. As sete amostras foram denominadas 
de A à G.  
 As amostras de água das sete cisternas foram coletadas no mês de junho/2016. No 
procedimento de coleta para análise bacteriológica e físico-química, foram utilizados frascos 
de vidro (120ml) previamente esterilizados e garrafas plásticas (2L), respectivamente. As 
amostras coletadas foram acondicionadas sob refrigeração em caixas isotérmicas com 
temperatura 20ºC e transportadas aos Laboratórios de Microbiologia e de físico-química do 
IFPB, Campus João Pessoa.  
 
Procedimentos de análises 
 A metodologia de análise baseou-se na avaliação bacteriológica e físico-química da 
água das sete cisternas, de acordo com os parâmetros estabelecidos ela portaria N°2.914/211, 
do ministério da saúde, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Para a avaliação bacteriológica foi feita a determinação do número mais provável 
(NMP) de coliformes totais, coliformes termotolerantes (Escherichia coli), através da técnica 
de tubos múltiplos e os resultados expresso em NMP/100ml de amostra de água 
(APHA,1998). Também, foi realizada a contagem padrão de bactérias heterotróficas da água 
para avaliar a integridade do sistema de distribuição (cisternas), utilizando o método de 
plaqueamento em profundidade (Pour Plate).  

A Portaria da Saúde estabelece que para garantir a potabilidade da água destinada ao 
consumo humano é necessário que seja verificada à ausência de coliformes totais e 
Escherichia coli, e ausência de bactérias heterotróficas. 

Para análises físico-químicas, os parâmetros analisados também seguiram a 
metodologia analítica descrita no APHA (1998). Os seguintes parâmetros foram avaliados: 
pH, turbidez, condutividade. Dureza Total, Acidez Total e Carbônica, Alcalinidade Total 
,Cloreto, Cor e Nitrito. As análises de nitrito foram analisadas empregando um 
espectrofotômetro UV-VIS da Biospectro, modelo SP-220. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das sete cisternas analisadas, todas estão fora do padrão bacteriológico estabelecido 
para água potável, conforme Portaria n° 2.914/2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 
Como demostrado na tabela 1, foi encontrada contaminação por coliforme termotolerantes 
(Escherichia coli) e coliformes totais em todos os pontos amostrais.  
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Tabela1. Análise de bactérias coliformes, nas águas das cisternas do município de 

Itatuba - PB. IFPB/2016. 

 
Análise Bacteriológica da Água 
Amostras Escherichia coli (NMP/100ml) Coliformes Totais (NMP/100ml) 
Ponto A 2 2 
Ponto B 2 2400 
Ponto C 2 900 
Ponto D 2 34 
Ponto E 2 200 
Ponto F 280 1500 
Ponto G 2 70 
NMP= Número Mais Provável 

   
Os resultados das contagens de bactérias heterotróficas, a partir das amostras analisadas, 

não causam preocupação, uma vez que o níveis dessas bactérias estão em conformidade com 
o valor máximo permitido pela portaria 2.914/2011(ver tabela 2), a qual recomenda que não 
seja ultrapassado o limite de 500 UFC/ml. Poucas colônias foram obtidas pela técnica de 
contagem por plaqueamento (Figura1) 

   
Tabela 2. Quantificação da densidade de bactérias heterotróficas na água das cisternas, 

pelo método Pour Plate. IFPB/2016. 

 Bactérias Heterotróficas 

s -------------------------- Amostras  UFC/ml     

Ponto A  45,6      

Ponto B  105,6      

Ponto C  44,6  

 

    

Ponto D 

Ponto E 

Ponto F 

Ponto G 

 

133,3  

154,3  

150,3  

23  

 

 

 

 

   

       
UFC/ml = Unidade Formadora de Colônia por mililitro 
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Figura 1: Análise da contagem de bactérias Heterotróficas, pelo método de Pour Plate. IFPB, 
2016.  
 

O exame da água destinada ao consumo humano é de fundamental importância, uma 
vez que permite aferir a ausência ou não microrganismos ou substâncias químicas nela 
presentes, que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas (Funasa, 2013,p.8). 
 
 Quantos parâmetros físico-químicos, os resultados encontrados estão de acordo com 
os valores máximos permitidos pela Portaria do Ministério da Saúde. Apenas uma pequena 
alteração do pH foi observada no ponto D, que se mostrou mais ácido.  
 
Tabela3. Resultados das análises físico-químicas das águas das cisternas do município de 
Itatuba - PB. IFPB, 2016. 

 ------------------------- Análise Fisíco-Química -------------------------- 

Amostras 
Ponto 

A 

Ponto 

B 

Ponto 

   C 

Ponto 

D 

      Ponto  

         E 

Ponto   Ponto 

 F            G 

 Cloreto (mg/l)     12                  17   22  24,50        27 32          37 

Dureza Total 220        248  248 180        120          480        220 

  Dureza Cálcio     60        120  140 200        100           130        200 

Alcalinidade 85          60   50     85         60 60           55 

Acidez  
Carbônica 

TAC       120 TAC 140         35 16             35 

Acidez 
Total(mg/l) 

115       170  30   170        65        94            100 

         pH               9.09                 7.6             9.86             6.91            8.35         7.25         7.44                 

Turbidez(NTU)       0.51      0.30 0.63   0.47        0.07 0.00         0,05 

Cor (UC)                    10       10  10   10         10  10            10 

Condutividade        235,5 

       (US)    
    68,82 420,9 91,16        103,6 93,61      63,69 
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    Nitrito (mg/l)     0,062    0.062 0,392 0,046        0,842 0,046      0,050 

mg/l = Miligramas por litro, NTU=Sigla em Inglês de Unidade Nefelométrica de Turbidez, UC= Unidade de Cor 
e US=Micro Siemens por Centímetro   

 

CONCLUSÃO 

A partir dos exames bacteriológicas, pode-se observar que a água das cisternas 
analisadas do município de Itatuba - PB, não se adéquam aos valores máximos permitidos 
estabelecidos pela a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Observou-se uma 
quantidade elevada de bactérias do grupo coliformes, durante o período de analise. Assim, a 
água das cisternas estão imprópria para o consumo humano, uma vez que a Portaria o 
Ministério da Saúde estabelece que para garantir a potabilidade da água destinada ao consumo 
humano é necessária a ausência de coliformes totais e Escherichia coli. 

Em vista dos resultados apresentados e com relação aos parâmetros analisados, 
podemos concluir que a falta de limpeza frequente  nas cisternas e o uso de práticas incorretas 
durante a retirada da água dos reservatórios podem colocar em risco a qualidade dessa água e 
consequentemente a saúde da população.   

A divulgação dos resultados obtidos junto aos órgãos e à população é necessária para 
que medidas de controle da qualidade da água sejam providenciadas e o risco da aquisição de 
doenças veiculação hídrica seja minimizado. 

Nesse contexto, é de extrema importância monitorar a qualidade da água consumida 
pela população, uma vez que alguns problemas de saúde pública podem incidir sob a mesma, 
quando está consume uma água fora dos padrões de potabilidade. Também, o 
desenvolvimento de intervenções educativas junto a população, podem contribuir para 
informar e sensibilizar as pessoas sobre as práticas corretas de manejo da água.  
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RESUMO: A palmeira babaçu apresenta grande potencial para produção de biocombustíveis 
e outros produtos industriais, porém apesar do seu potencial energético e industrial a sua 
utilização ainda é insipiente. O objetivo deste trabalho foi realizar análises morfométricas de 
plantas de Attalea speciosa que ocorrem no município de Tapiramutá, BA para fins de 
conservação e uso sustentável da espécie. Para as coletas e análises foram demarcadas cinco 
parcelas no município e, em cada parcela foram selecionadas cinco plantas aleatoriamente, 
totalizando 25 indivíduos avaliados. Foram medidos o diâmetro a altura do peito (DAP) e a 
altura das palmeiras. Fez-se a caracterização morfológica dos cachos, das folhas e dos frutos 
em cada parcela. Observou-se que houve diferenças significativas para as variáveis DAP, 
altura da planta, número de folhas, comprimento de folhas, comprimento de folíolos, diâmetro 
do fruto e a massa fresca dos frutos entre as parcelas avaliadas. Os resultados deste trabalho 
contribuirão para a conservação e o uso sustentável da espécie. 
Palavras–chave: folhas, frutos, palmeira. 
 

MORPHOMETRIC EVALUATION OF Attalea speciosa IN BAHIA 
 
ABSTRACT: The babassu palm has great potential for the production of biofuels and other 
industrial products, but despite its energy and industrial potential its use is still incipient. The 
aim of this study was morphometric analysis of Attalea speciosa that occur in the city of 
Tapiramutá, BA for conservation and sustainable use of the species. For the collection and 
analysis were marked five plots in the city, in each plot were selected randomly five plants, 
totaling 25 individuals evaluated. The diameter at breast height (DBH) and height of palm 
trees were measured. There was the morphological characterization of bunches, leaves and 
fruits in each plot. It was observed that there were significant differences for the DBH, plant 
height, number of leaves, leaf length, length of leaflets, fruit diameter and fresh weight of the 
fruits of the evaluated plots. The results of this work will contribute to the conservation and 
sustainable use of the species. 
KEYWORDS: leaves, fruits, palm tree. 
 

INTRODUÇÃO  

 A família Arecaceae (Palmae) compreende cerca de 2450 espécies distribuídas nos 

trópicos e nas regiões subtropicais, sendo a riqueza de espécies maior na América do Sul 

(BARFOD et al., 2011). No Brasil ocorrem cerca de 40 gêneros e 260 espécies (SOUZA e 

LORENZI, 2012). As palmeiras são representadas por plantas arbóreas ou arbustos com 

caules não ramificados ou raramente ramificados, ocasionalmente rizomatosos, sendo 
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classificadas como monocotiledôneas commelinídeas (JUDD et al., 2009). A espécie Attalea 

speciosa Mart. ex Spreng., conhecida popularmente como babaçu, apresenta ampla 

distribuição no Norte do Brasil e em áreas isoladas do Nordeste, sendo largamente utilizada 

desde as folhas até as sementes (SOUZA e LORENZI, 2012).   

           Os estudos sobre a morfologia dos órgãos vegetativos e reprodutivos de palmeiras 

são importantes para respaldar pesquisas voltadas para a propagação das espécies, para 

viabilizar a produção de frutos com a finalidade de extração de óleo, para a extração de 

palmito e para uso no artesanato (ARAÚJO et al., 2000). A cadeia produtiva do babaçu é uma 

das mais representativas do extrativismo vegetal no país, em razão da área de abrangência das 

palmeiras e das inúmeras atividades econômicas que podem ser desenvolvidas a partir dela 

(CARAZZA et al., 2012). Nas regiões Norte e Nordeste há grandes reservas extrativistas de 

coco babaçu, base de sobrevivência de muitas comunidades (MACHADO et al., 2006).  

 A Bahia não configura no cenário nacional como um grande produtor de babaçu, 

sendo os estudos sobre a distribuição e usos desta palmeira escassos. Dados do IBGE (2013) 

demonstram que a produção de amêndoas de babaçu anual é significativa nos municípios: 

Caém 40 t, Caldeirão Grande 96 t, Ipupiara 1 t, Jacobina 14 t, Miguel Calmon 25 t, Mirangaba 

30 t, Saúde 56t, Oliveira de Brejinhos e Ourolândia 25 t, Pindobaçu e Varzea do Poço 7 t. 

Apesar de estes municípios produzirem amêndoas não há estudos sobre a ocorrência, a 

caracterização morfológica e o uso desta palmeira, tornando extremamente relevantes 

trabalhos com este foco para que a população, juntamente com o poder público, tome decisões 

quanto uma opção econômica viável da espécie para a mesorregião.  

No local de estudo, o município de Tapiramutá, existe uma extensa área com 

babaçuais jovens e adultos, sendo que a maior concentração ocorre em fazendas onde 

fragmentos de mata nativa foram preservados. As características da vegetação e do clima, do 

município, podem estar diretamente relacionadas à ocorrência dos babaçuais nas áreas de 

mata e de vertentes (vales), profundamente beneficiadas pelas características altitudinais do 

município. O munícipio apresenta uma altitude de 820 m, clima úmido a subúmido e a 

temperatura média de 22 °C (SEI, 2012). A cobertura vegetal predominante é a Floresta 

Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila Densa. Pelo fato de Tapiramutá localizar-se 

em região serrana, os desníveis no relevo (declividade) fez com que muitos indivíduos de 

babaçu mantivessem-se nas vertentes. Dessa forma, dada à dificuldade de extração e 

ocupação nestas áreas é provável encontrar populações intactas da espécie.  

Atualmente, a população de Tapiramutá considera o babaçu como uma praga, 

crescendo em meio a plantações de café e de pasto para bovinos e ovinos, sendo a planta 



 

2461 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

muitas vezes eliminada do seu ambiente natural. Este trabalho teve como objetivo caracterizar 

morfologicamente as plantas e os frutos da espécie Attalea speciosa que ocorre em 

Tapiramutá para fins de conservação e uso sustentável da espécie. Logo, a sua caracterização 

morfológica será o primeiro passo que auxiliará no uso adequado da palmeira pela população. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi realizado no município de Tapiramutá, localizado no centro norte 

baiano, dentro do bioma caatinga. Para as análises morfométricas de folhas e de frutos foram 

selecionadas cinco parcelas de 100 m2, em cada parcela foram escolhidas aleatoriamente 

cinco palmeiras totalizando 25 indivíduos avaliados. Foram medidos o Diâmetro a Altura do 

Peito (DAP), com uma fita métrica, e a altura total das plantas com o auxílio de uma vara 

telescópica. Fez-se a estimativa do número de folhas da copa para cada individuo. De cada 

palmeira foi coletada uma folha, mediu-se o comprimento da folha e de seis folíolos 

localizados na região mediana com fita métrica. Foi realizada a coleta de um cacho de frutos 

por parcela. De cada cacho os frutos foram retirados, contados e transportados para o 

laboratório de Biologia do Instituto Federal da Bahia (IFBA) - Campus Eunápolis para 

análise. No laboratório foram selecionados aleatoriamente 100 frutos por cacho. Os frutos 

foram pesados em uma balança analítica. Após a pesagem realizou-se as medições do 

comprimento e do diâmetro de cada fruto com um paquímetro analógico. Os frutos foram 

quebrados e as sementes contadas. Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de 

Tukey, p < 0,05, para comparação de médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As palmeiras babaçu selecionadas para a coleta de material botânico apresentaram 

cachos de frutos medindo em média 1,45 m e contendo uma média de 331 frutos. Observou-

se que houve diferenças significativas para as variáveis DAP, H (altura), CFH (comprimento 

de folhas), CFL (comprimento de folíolos) e número de folhas entre as parcelas avaliadas 

(Tabela I). A parcela 4 apresentou palmeiras com maior valor de DAP, CFH e CFL. Por outro 

lado, o número de folhas da copa e H foram significativamente maiores paras as parcelas 1 e 4 

(Tabela 1).  
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Tabela 1 - Valores médios (±dp) do DAP, altura, número de folhas, comprimento de folhas 
e comprimento de folíolos de Attalea speciosa no município de Tapiramutá, BA, n= 5 (por 
parcela). IFBA, 2016. 
 
Parcelas 
 

DAP (m) 
 

H (m) 
 

Nº de folhas 
 

CFH (m) 
 

CFL (cm) 
 

1 
 

1,4 ± 0,1 a 13,33± 1,0 b 23,4± 2,6 b 6,22± 0,82 a 90,5± 9,36 a 

2 
 

1,22 ± 0,1 a 12,52±0,18 ab 12± 2,74 a 5,88± 0,65 a 89,4± 11,7 a 

3 
 

1,45 ± 0,2 a 11,28± 1,04 a 14± 2,74 a 5,36± 0,35 a 79,63± 7,18 a 

4 
 

2,51± 0,42 b 14,32±0,95 b 23± 4,84 b 8,44± 0,5 b 111,02± 12,71 b 

5 
 

1,17± 0,11 a 12,75±1,24ab 17,8± 2,17 ab 6,33± 0,49 a 92,9±  4,91 ab 

DAP, diâmetro a altura do peito; H, altura; CFH, comprimento de folhas; CFL, comprimento dos folíolos. 
Letras iguais entre linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey, p= 0,05. 

 

 Foi feita a caracterização da vegetação e observou-se que a parcela 1 é uma área de 

transição entre mata e pasto, enquanto que a parcela 4 mata preservada. As parcelas 2, 3 e 5 

eram pastos com vestígios de vegetação, sendo que parte da mata foi removida com o uso de 

fogo. A análise dos dados de morfometria indica que nas áreas com vegetação preservada as 

palmeiras apresentaram um melhor desenvolvimento, como observado pelos maiores valores 

de DAP, H, CFH, CFL e nº de folhas por copa para as parcelas 1 e 4. Os solos de florestas 

apresentam maior aporte de matéria orgânica, devido ao depósito constante de material 

vegetal advindo da mata e sua decomposição pela microbiota do solo, tornando-os mais 

férteis, proporcionando um melhor desenvolvimento da vegetação.  

 Os frutos selecionados para as análises continham entre uma a cinco sementes. 

Verificou-se que os frutos coletados na parcela 4 apresentaram maior valor de DF e MFF 

(Tabela 2), reforçando a hipótese de que os locais de mata preservada proporcionam um 

melhor desenvolvimento da palmeira. Matos (2010) em estudos realizados com a espécie 

Attalea maripa verificou menor peso dos cachos, e diferenças de comprimento, de diâmetro e 

de peso em frutos, quando comparados a outros trabalhos com a mesma espécie; a autora 

considerou que estas diferenças podem estar relacionadas às características da vegetação da 

região de estudo das palmeiras. 
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Tabela 2– Valores médios (± dp) do diâmetro, comprimento e massa fresca de frutos 
de Attalea speciosa no município de Tapiramutá, BA, n= 100 (por parcela). IFBA, 
2016. 

Parcelas 

1 

2 

3 

4 

5 

DF (cm) 

5,11 ± 0,62 b 

4,83 ± 0,35 b 

4,05 ± 1,17 a 

6,26 ± 0,45 d 

5,74 ± 0,63 c 

CF (cm) 

8,49 ± 0,74 c 

4,05 ± 1,17 a 

7,09 ± 0,9 b 

7,45 ± 0,45 b 

9,68 ± 0,85 d 

MFF (g) 

105,83 ± 16,95 b 

71,37 ± 10,69 a 

70,07 ± 10,09 a 

135,76 ± 22,75 c 

140,51 ± 31,44 c 

DF, diâmetro do fruto; CF, comprimento do fruto; MFF, massa fresca do fruto. Letras iguais entre 
linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey, p= 0,05. 

 

CONCLUSÕES 

 A população de Tapiramutá, BA, não conhece o potencial econômico da espécie 

Attalea speciosa, sendo as palmeiras eliminadas de seu habitat natural. Os estudos 

morfométricos serão de grande importância, pois os resultados deste trabalho contribuirão 

para a conservação e o uso sustentável da espécie. Com o reconhecimento, pela população do 

município, de que o babaçu pode ser uma fonte econômica viável, poderá incentivar a 

formação de uma associação produtiva para agregar valor ao produto e inseri-lo de forma 

efetiva na economia. Dessa forma, colaborando para a preservação dos remanescentes de 

mata, contribuindo para a manutenção das condições ecológicas. 
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RESUMO: Com o crescimento produtivo da agroindústria, cresce também a preocupação 
com os grandes volumes de resíduos gerados. Novas tecnologias vêm sendo estudadas para 
que seja possível gerar valor agregado aos resíduos destes processos. Neste sentido, estudos 
visando utilizar resíduos para fermentação de ácidos orgânicos vêm crescendo cada vez mais. 
Dentre estes ácidos temos o ácido cítrico, importante ácido da indústria de alimentos e 
bebidas, que é comumente produzido por processos fermentativos utilizando o fungo 
filamentoso Aspergillus niger em meio contendo sacarose, no entanto, este é um processo 
dispendioso. Sendo assim, o aproveitamento desses resíduos para incorporação em um 
processo produtivo surge como uma solução, pois geralmente estão disponíveis em larga 
escala e possuem baixo custo. Então, faz-se necessário estudos para testar a aplicabilidade 
desses resíduos para a produção de ácido cítrico. 
Palavras–chave: Ácido orgânico, Bioprodução, Fungos, Soro de queijo. 
 

USE OF AGRO-INDUSTRIAL WASTE FOR THE PRODUCTION OF 
CITRIC ACID 
 
ABSTRACT: With the production of agro-industry growth, the concern about the large 
volumes of waste generated grows too. New technologies are being studied, for then you can 
generate added value to wastewater of these processes. Therefore, studies to use 
wastewater for fermentation of organic acids are growing increasingly. Among these 
acids there is the citric acid, an important acid in the food and beverage industry, which is 
commonly produced by fermentation processes using the filamentous fungus Aspergillus 
niger on sucrose-containing medium. However this is a costly process. Thus, the use of such 
waste for incorporation into a production process emerges as a solution, as they are generally 
widely available and have a low cost. Then, it is necessary studies to test the applicability of 
these wastes for the production of citric acid. 
KEYWORDS: Organic acid, Bioproduction, Fungi, Cheese whey. 
 

INTRODUÇÃO 

O ácido cítrico é um importante composto sintetizado em escala industrial, a partir da 

ação metabólica do fungo Aspergillus niger em meio rico em hidratos de carbono. O ácido 

cítrico é aplicado em grande escala na indústria de bebidas e alimentos, além de sua utilização 

também na indústria farmacêutica (LEONEL e CEREDA, 1995). Por se tratar de composto de 

grande relevância comercial e utilizado em larga escala, com crescimento de 3,5 a 4% ao ano 



 

2466 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

(RYMOWICZ et al., 2008 apud SILVA, 2010), tornou-se necessário a viabilidade de 

métodos para baratear a bioprodução, pois um dos maiores problemas enfrentados para a 

fabricação comercial do ácido cítrico são os custos do processo (LEONEL e CEREDA, 

1995). 

Neste sentindo, podem ser adotadas algumas estratégias, como por exemplo, o uso de 

resíduos agroindustriais, que estão disponíveis em grandes volumes e de baixo custo, como 

matéria-prima para a produção de ácido cítrico. Em geral, os resíduos agroindustriais podem 

ser ricos em proteínas, lipídios, carboidratos e sais minerais, que podem ser facilmente 

metabolizados pelos micro-organismos (DAMASO et al., 2008). 

Neste sentido, esta revisão tem como objetivo apresentar o potencial e aplicabilidade de 

resíduos agroindustriais, que, à princípio, poderiam ser um problema ambiental, requerendo 

tratamento e disposição final adequada, mas que podem e devem ser visto como matéria-

prima de potencial para a produção de ácido cítrico. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Ácido cítrico 

O ácido cítrico (2-hidroxipropano–1,2,3–tricarboxílico) é metabolito intermediário do 

ácido tricarboxílico, cujo nome deriva da palavra latina citrus, uma árvore cítrica que produz 

um fruto semelhante a um limão. Este ácido orgânico foi isolado pela primeira vez a partir do 

suco de limão, em 1784, por Carl Scheele, químico sueco que viveu de 1742 à 1786 

(GREWAL e KALRA, 1995; PAPAGIANNI, 2007). Em seu estado puro, é incolor, com peso 

molecular de 210,14 g/L, solúvel em água, biodegradável e econômico (ANGUMEENAL e 

VENKAPPAYYA, 2013), sendo encontrado em quase todas as plantas e animais 

(PAPAGIANNI, 2007). 

A descoberta do ácido cítrico se deve ao alquimista islâmico, Jadir Ibn Hayyan, no 

século VIII d.C, mas sua produção comercial só se iniciou na Inglaterra, em 1860, a partir do 

citrato de cálcio vindo da Itália e Sicília, por meio de extração e purificação a partir de frutas 

cítricas (CARVALHO et al., 2005; GREWAL e KALRA, 1995), impulsionado pela sua 

importância comercial. Em 1893, Wehmer mostrou pela primeira vez que o Penicillium (na 

época chamado de Citomyces) produzia ácido cítrico em contato com meio de cultura 

contendo açúcares e sais inorgânicos, mas somente a partir da primeira guerra mundial foi que 

a produção microbiana de ácido cítrico chegou a ter importância para a indústria, motivado 

pela interrupção da exploração de limões na Itália (PASTORE, 2010). 
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Mas até meados de 1940, no final da II Guerra Mundial, o processo fermentativo não 

era muito promissor, pois os produtos que podiam ser obtidos por este processo já eram 

produzidos em escala industrial, utilizando métodos químicos convencionais, que eram mais 

atraentes do ponto de vista econômico da época (CARVALHO et al., 2005). Contudo, neste 

mesmo tempo, entrou em funcionamento na Bélgica o primeiro processo de fermentação para 

obtenção de ácido cítrico utilizando o fungo Aspergillus niger. Posteriormente, foram 

descobertos outros fungos e leveduras com essa mesma capacidade fermentativa (PASTORE, 

2010). O primeiro resultado da troca do tipo de produção na época foi a queda acentuada dos 

preços, e nos dias atuais, praticamente todo o ácido cítrico produzido para a comercialização 

mundial é disponibilizado por meio de processos fermentativos (ROEHR et al., 1996). 

As fontes naturais de ácido cítrico são muito limitadas com relação à demanda, sendo 

assim, os processos fermentativos biotecnológicos são alternativas para suprir a necessidade, 

sendo que mais de 90% da produção mundial de ácido cítrico se obtém através da 

fermentação (KHOSRAVI-DARANI et al., 2008). Vários micro-organismos podem ser 

usados para a fermentação do ácido cítrico, contudo, Aspergillus niger está à frente como 

principal produtor mundial (ALAGARSAMY e NALLUSAMY, 2010). 

Os ácidos orgânicos são produtos microbianos de grande importância para a indústria e 

utilizados em várias aplicações. Dentre os ácidos orgânicos, o ácido cítrico é utilizado em 

todo o mundo devido a sua importância para a indústria, e exige grandes quantidades de 

produção em escala industrial, por ser um importante produto químico multifuncional, com 

ampla gama de aplicações versáteis, como: em bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, 

produtos químicos, e nos ramos industriais como acidulante e agente de aumento do sabor por 

ter uma elevada solubilidade, baixa toxicidade – quando comparado com outros acidulantes 

usados no mercado-, e por ter sabor agradável (GREWAL e KALRA, 1995; MOSTAFA e 

ALAMRI, 2012). 

Dhillon et al. (2011a, 2011b) destacaram ainda a aplicação do ácido cítrico na 

biomedicina – síntese de biopolímeros para a cultura de uma variedade de células humanas, 

nanotecnologia – como no sistema interno de dosagem de drogas e na agricultura – tais como 

biorremediação de metais pesados (que se aplica devido a sua propriedade quelante, o ácido 

cítrico é utilizado para a despoluição de metais pesados dos solos e sedimentos 

contaminados). Levando em conta suas múltiplas aplicações, a produção do ácido cítrico por 

fermentação vem aumentando continuamente (GREWAL e KALRA, 1995). 

Ao longo dos anos, grande variedade de fungos, leveduras e bactérias, têm sido 

utilizados para a fermentação de ácido cítrico. No entanto, quase toda sua demanda mundial é 
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produzida através do emprego do Aspergillus niger (FRANCIELO el al., 2008), devido à 

facilidade de manuseio, sua capacidade de fermentar ampla variedade de matérias primas de 

baixo custo, bem como a habilidade de fermenta ácido cítrico em culturas sólidas e 

submersas, resultando em rendimentos elevados, condições de crescimento em pH extremo 

(2,0) e não geração de substâncias tóxicas (GREWAL e KALRA, 1995; SASSI et al., 1991). 

Os fungos filamentosos além de sintetizarem o ácido cítrico também secretam uma série de 

enzimas extracelulares como protease, amilase, celulases, lípases, dentre outras (PASTORE, 

2010). 

 

Aplicabilidade de resíduos agroindustriais como substrato  

 Um dos maiores problemas para a fermentação de ácido cítrico está ligado ao custo do 

processo, pois o substrato a ser empregado para a fermentação apresenta um alto valor, o que 

tem impulsionado cada vez mais a busca pelo uso de resíduos agroindustriais como substrato 

para o meio de fermentação, visando reduzir os custos empregados (LEONEL e CEREDA, 

1995). 

 A utilização de resíduos agroindustriais não é importante somente no ponto de vista 

econômico, mas também ambiental, pois reduz o impacto causado na natureza e agrega valor 

aos resíduos agrícolas e agroindustriais. Assim, têm-se estudado meios de utilizar subprodutos 

da agroindústria, micro-organismos mais eficientes e adaptados aos processos fermentativos 

para a fermentação do ácido cítrico (RODRIGUES, 2006). Para que a produção de ácido 

cítrico se torne comercialmente viável, há dependência direta dos custos das matérias-primas 

(ROBERTS, 1979). 

 A escolha de um substrato para os estudos depende de vários fatores, mas os principais 

são os relacionados ao custo e à disponibilidade. Em destaque estão os substratos 

agroindustriais, por terem uma maior disponibilidade e baixo custo (TREICHEL et al., 2010). 

Angumeenal e Venkappayya (2005) citaram que variedade desses produtos podem ser 

utilizados, já se tendo estudado para a fermentação do ácido cítrico substratos como: melaço, 

soro de queijo, permeado de soro, xarope, resíduos do processamento de laranja, amido de 

feijão inhame, dentre outros. O emprego de resíduos agroindustriais e outros resíduos de 

hidrocarbonetos para a geração de produtos com valor agregado pode reduzir 

significativamente os custos com tratamentos de resíduos gerados pela indústria, destacando-

se ainda: glicerol, parafina, petróleo, óleo de oliva e querosene como fontes de carbono 

agroindustriais de grande potencial que são encontradas de forma abundante e ainda gerados a 
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partir do beneficiamento da azeitona e/ou da produção de óleo de oliva, bem como de águas 

contendo produtos petrolíferos (MAFAKHER et al., 2010). 

O melaço, subproduto da indústria do açúcar, também é um substrato a ser destacado, 

tendo sido apontado como matéria prima de baixo custo, possuindo até 55% de açúcares sob a 

forma de sacarose, glicose e frutose (SASSI et al., 1991; GREWAL e KALRA, 1995). Tanto 

o melaço de beterraba como o de cana-de-açúcar são utilizados para a produção de ácido 

cítrico, com rendimento superior aos registrados em meios contendo cana-de-açúcar, o qual 

possui teor elevado de metais vestigiais, causando retardo na fermentação (GREWAL e 

KALRA, 1995).  

Recentemente, tem-se despertado interesse na utilização de bagaço de frutas 

(DHILLON et al., 2013). Rocha (2010) destacou a obtenção de ácido cítrico através de 

resíduos de maçã, goiaba e abacaxi por Aspergillus niger. Outros trabalhos mostram a 

utilização de extrato de banana (SASSI et al., 1991), e bagaço de maçã suplementada com 

casca de arroz (DHILLON et al., 2013). Na Tabela 1 são mostras exemplos de alguns 

resíduos testados para a produção de ácido cítrico e suas concentrações obtidas. 
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Tabela 1. Resíduos da agroindústria utilizados em diversos trabalhos e suas concentrações de 
ácido cítrico obtidas. IFCE, 2016. 
Resíduos da agroindústria Ácido cítrico Autor Micro-organismo 

Manipueira 78,4 g/L Pastore (2010) 

Aspergillus niger 

Soro de queijo 1,06 g/L El-Samragy et al. 
(1996) 

 106 g/L El-Holi e Al-
Delaimy (2003) 

Soro com melaço de 
beterraba 

35,23 g/L El-Aasar (2006) 

Soro com melaço de cana 32,82 g/L El-Aasar (2006) 

Soro hidrolisado 5,88 g/L López et al. 
(2006) 

Soro de leite de soja 21 g/L Khare et al. 
(2010) 

Hidrolisado hemicelulósico 
de eucalipto 

3,33 g/L Santos (2005) 

Resíduo de acerola 4,1 g/L Silva et al. (2012) Kluveromyces marxianus 

Glicerol 2,51 g/L Silva (2010) Yarrowia lipolytica 

 

Como observado, uma série de resíduos já são pensados como uma solução, e não 

somente como um problema do processo produtivo. É de grande importância para o ambiente 

o correto tratamento e descarte dos resíduos gerados, de forma que sejam eficientes e capazes 

de gerar valor agregado, assim como ocorre com o ácido cítrico. 

A produção de ácido cítrico e de outros subprodutos utilizando resíduos como matéria-

prima, se constitui em vantagem interessante que combina o gerenciamento ambiental, pelo 

tratamento do despejo, com a redução de custos e geração de divisas (KHOSRAVI-DARANI 

et al., 2008). 

Neste sentido, a aplicação de resíduos da agroindústria em reatores fúngicos para a 

produção de ácido cítrico, trata-se de tecnologia ambientalmente adequada e com potencial 

econômico elevado. Contudo, sistemas desta natureza são pouco reportados, o que exige 

estudo profundo a fim de selecionar as condições ótimas para produção de quantidade 

expressiva do ácido. 
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CONCLUSÕES 

Portanto, é possível verificar o potencial dos resíduos agroindustriais para a produção de 

ácido cítrico. Estes resíduos, que antes seriam descartados ou gerariam custo quanto ao 

processo de tratamento e ainda em relação ao destino final, podem vir a ser substratos com 

valor agregado, capazes de gerar produto de grande valor econômico. Neste sentido, é 

importante que sejam testados novos resíduos agroindustriais, bem como de espécies capazes 

de viabilizar a produção do ácido cítrico, com o intuito de aplicar técnicas mais eficazes em 

escala industrial, além de tornar o processo de produção deste ácido menos oneroso.  
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RESUMO: A Biologia é uma das disciplinas, que dependendo de como for ensinada pode 
atrair ou não a atenção dos alunos, pois seus conteúdos são considerados complexos pelos 
mesmos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi contribuir com a aprendizagem através 
de um jogo pedagógico com alunos 1º ano do Ensino Médio do curso de Análises Clínicas, 
em Floriano, Piauí. Aplicamos o jogo das organelas em forma de baralho aos alunos. A turma 
foi dividida em dois grupos. Cada um tinha um representante para montar com o auxílio dos 
colegas o baralho completo com a carta com a imagem da organela, função, localização e 
características. Foi notório a influência do jogo na aprendizagem dos educandos de forma 
prazerosa e divertida, aliando o conhecimento com a ludicidade.   
Palavras–chave: Biologia, jogo, organela, ludicidade 
 
  
DECK MOBILE: A TOOL OF METHODOLOGY ORGANELLES CELLULAR IN 
EDUCATION STATE CENTER HIGH SCHOOL IN PROFESSIONAL FLORIANO, 
PIAUÍ 
 
ABSTRACT: Biology is one of the disciplines that depending on how it is taught can attract 
or not the students' attention, because their contents are considered complex by them. In this 
sense, the objective of this work was to contribute to learning through an educational game 
with students 1st year of high school course of Clinical Analysis in Floriano, Piauí. We apply 
the set of organelles in the form of cards to students. The group was divided into two groups. 
Each had a representative to set up with the help of fellow full deck with the card with the 
image of the organelle, function, location and features. the influence of the game in the 
students' learning in an enjoyable and entertaining way, combining knowledge with 
playfulness was notorious. 
 
KEYWORDS: Biology, game, organelle, playfulness 
 
 

INTRODUÇÃO 

O termo lúdico, é proveniente do latim, ludus, que quer dizer brincar (LUCKESI, 

2000). Dentre as diversas metodologias elaboradas e empregadas recentemente nas escolas, a 

metodologia lúdica é uma que se destaca, não somente pela aquisição de conhecimentos, mas 

pela forma com que a aprendizagem acontece (PEREIRA, 2003). Uma das características 

mais marcantes do lúdico é justamente a forma divertida, descontraída, e livre para se realizar 

uma determinada tarefa ou atividade, tudo isso, pode ser utilizado como uma poderosa 
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metodologia de ensino, pois pode proporcionar maior motivação nos alunos em aprender 

(LUCKESI, 2000). 

A atividade lúdica didática aliada aos jogos, quando são bem preparados, exigem 

experiências e demonstração de momentos com prováveis desafios e inseguranças, um 

contato com o que não de espera, o planejar, a cooperação, as aplicações de conceitos em 

argumentos diversos, por fim, ajudam a dispor a participação dos discente e docentes para 

nosso universo de dúvidas e incertezas (MORIN, 2005a, 2005b). 

Os jogos levam ao desenvolvimento de competências no campo da comunicação, nas 

relações interpessoais, geram uma ação de liderança tanto nas tarefas individuais como em 

coletividade, além do elo envolvendo as relações de cooperação e competição em relação a 

circunstância formativa (BRASIL, 2008). Eles auxiliam bastante o processo de ensino-

aprendizagem, inclusive conduzem pelo direcionamento da ludicidade, fazendo com que os 

discentes possam desvendar pistas, testar hipóteses e desta maneira assumir seu papel na 

sociedade. O trabalho em conjunto do professor, que se mostra ativamente crítico e 

desafiante, fazendo também o uso de tais ferramentas, poderá ajudar ainda mais os discentes, 

pois leva os mesmos a raciocinar, conjecturar, deduzir e a fazer interrogações sobre o mundo 

ao seu redor (SELBACH et al., 2010). 

Além disso, são recursos riquíssimos na sequência de etapas de assimilação das 

informações, pois promove estímulos e climas adequados para desenvolver espontânea e 

criativamente os educandos, permite que o educador possa expandir seus saberes sobre 

tecnologias ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais afim de excitar 

em seus educandos a habilidade de compartilhar informações, proporcionando-lhes uma 

maneira lúdica, diferente, contagiante e que estabeleça interação com o conteúdo, conduzindo 

à assimilar os saberes envolvidos de forma melhorada (BRASIL, 2008).    

O objetivo desta pesquisa foi promover uma melhor compreensão sobre organelas 

celulares pelos alunos do Ensino Médio do Centro Estadual de Educação Profissional em 

Floriano, Piauí. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

1.1 Caracterização da amostra 

O presente estudo apresentou uma abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada com 

uma turma do 1º ano do Ensino Médio do CEEP em Floriano-PI no curso de Análises 

Clínicas na disciplina de Biologia, turno vespertino.  

1.2 O jogo didático sobre as organelas celulares 
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O jogo utilizado durante o estágio, foi um produto dos componentes curriculares de 

Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus Floriano, da 

disciplina de Biologia Celular.  

Intitulado de jogo das organelas. Formado por 40 cartas, divididas em 5 conjuntos de 

cartas: 1 (uma) carta representava a imagem, morfologia, função, características e localização 

da organela.  

1.3 Questionário Estruturado 

O jogo sobre as organelas foi aplicado com os 19 alunos do referido curso citado. Em 

sequência, os questionários foram aplicados na turma. As questões eram fechadas que tratavam 

de conhecimentos sobre organelas celulares, a opinião dos alunos o jogo e a sua utilização pelo 

professor titular. As informações adquiridas através do instrumento de coleta de dados foram 

submetidas a analises. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados foram coletados através da participação de 19 alunos, dos quais, 47,4% são 

do sexo feminino e 52,6% do sexo masculino (Figura 1).  

 

Figura 1 Sexo dos alunos do centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lôbo em 

Floriano-PI, no ano de 2016. 

 

Em relação as estruturas ou organelas presentes somente em células eucarióticas, a 

maioria conseguiu identificar essas estruturas (Figura 2). As células eucarióticas, são assim 

definidas pois possuem o DNA (Ácido Desoxirribonucleico) dentro de um núcleo, um 

envoltório nuclear e inúmeras membranas internas que envolvem as organelas. O citoplasma é 

o local da célula entre a membrana e o núcleo, este inclui o citosol que é um líquido que é 

composto por água, íons dissolvidos, moléculas pequenas e proteínas. Os eucariotos 
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envolvem todos os representantes dos reinos animal, vegetal, protozoários e os fungos. As 

células são seres vivos e para sobreviverem precisam concretizar algumas tarefas, tais tarefas 

por sua vez, são realizadas por formas diferenciadas, que são chamadas de organelas. O termo 

organela quer dizer “pequeno órgão” que são responsáveis por funções diferenciadas na célula 

(TAKEMURA; BECON CO, 2010; LODISH et al., 2014). 

 Assim, a afirmativa de Krasilchik (2008), quando diz que dependendo de como for 

ensinado e como é feito o processo de aprendizagem, os conteúdos de biologia podem ser 

atraentes e significantes para os alunos fica evidente a compreensão pelos educandos. 

 

 

Figura 2 A percepção sobre as organelas ou estruturas encontradas apenas em células 

eucarióticas pelos alunos do centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lôbo em 

Floriano-PI, no ano de 2016. 

 

Em relação as funções de algumas organelas como os lisossomos, ribossomos e 

mitocôndria, observou-se que a maioria conseguiu associar a organela a sua função 

específica como os lisossomos, ribossomos e retículo endoplasmático (RE). Já as 

mitocôndrias e cloroplastos houve um pequeno aumento da associação errada com a função 

desta organela (Figura 3). Isso mostrou que compreenderam corretamente, através do jogo 

tais funções, embasando o que Freire (2013) afirma, em dizer que o saber educar não é 

apenas transmitir os conhecimentos, mas sim, criar as possibilidades para que o mesmo 

possa ser produzido e construído. 
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Figura 3 Conhecimento sobre as funções de algumas organelas encontradas nas células 

eucarióticas pelos alunos do centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lôbo em 

Floriano-PI, no ano de 2016. 

 

Os lisossomos funcionam como sacos membranosos que possuem enzimas hidrolíticas 

com função de digerir macromoléculas. Ribossomos são organelas onde sua estrutura é 

compostas por duas subunidades formadas de RNA (ácido ribonucleico) ribossomal e 

proteínas, estes podem estar livres no citosol ou aderidas ao RE, têm a função de síntese 

proteica (REECE et al., 2015; ALBERTS et al., 2011). 

O RE existe em todas as células eucarióticas. Ele se organiza em forma de crivos de 

túbulos com ramificações e de vesículas achatadas que interconectadas se distendem através 

do citosol. Tais membranas são contínuas com a membrana nuclear externa, sendo assim, o 

RE e as membranas nucleares constituem uma folha ininterrupta abrangendo o único espaço 

interno, denominado lúmen do RE ou espaço cisternal do RE, que na maioria das vezes 

compreende mais de 10% total do volume celular. O RE pode ser liso, que tem a função de 

síntese de lipídeos ou granuloso, que tem aderido em suas membranas ribossomos, e neste 

caso a sua função é a síntese proteica (LODISH et al., 2014; ALBERTS et al., 2010). 

As mitocôndrias e os cloroplastos estão envolvidos por duas membranas, uma interna 

e outra externa. Essas organelas se especialistas na síntese de ATP (5’-trifosfato de adenosina) 

com a utilização da energia proveniente do transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa 

nas mitocôndrias, estas são responsáveis pela respiração celular, e da fotossíntese nos 

cloroplastos (ALBERTS et al., 2010). 
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Moreira e David (2010), afirmam que o docente deve analisar quais são as 

deficiências encontradas pelos alunos e decidir o que fazer, trabalhando em sala de aula, 

para superar tais dificuldades como o propósito de promover uma aprendizagem 

significativa. Sabemos que todos os conhecimentos abordados e trabalhados nos processos 

de ensino constituem-se de forma educativa e informativa, favorecendo a aprendizagem dos 

educandos, faz-se necessário o conhecimento sobre a funcionalidade desta organela, bem 

como sua importância para os seres vivos. 

 

CONCLUSÕES 

Durante a realização do jogo pudemos observar que os alunos da escola estavam com 

entusiasmo e empolgação. Constatamos que a utilização do jogo é relevante pois favorece a 

obtenção e fixação dos conhecimentos de forma contagiante pelo contentamento e encanto 

dos educandos. No jogo há a inter-relação da ludicidade com o cognitivismo, neste sentido, 

torna-se uma ferramenta inestimável para o ensino-aprendizagem de conhecimentos  

 Assim, por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, entendemos que o jogo foi uma 

importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos não palpáveis e com 

complexidade, promovendo uma motivação, a capacidade de raciocinar e dialogar, além de 

uma ação recíproca de influência entre os educandos e entre os docentes e discentes. 
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RESUMO: Há inúmeras definições sobre o papel da escola para o desenvolvimento 
sustentável e qual a melhor forma de educar cidadãos com responsabilidade socioambiental. 
Neste sentido, a capacidade de inserir um modelo de desenvolvimento construindo uma nova 
cultura baseada em valores sustentáveis e sociais depende fundamentalmente da instituição 
como um todo, desde ajustes aplicados à grade curricular até a preparação dos jovens para 
enfrentarem os desafios da sociedade contemporânea. Neste sentido, o presente artigo tem 
como principal objetivo apresentar os resultados obtidos com a implementação do “Projeto 
Bios’Fera”, realizado com alunos do Ensino Médio Profissionalizante do Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia de Paraíso do Tocantins do IFTO. O método proposto para o 
desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa experimental participativa que  incluiu além de 
atividades e ações interdisciplinares das áreas de exatas e humanas, ações de cunho social 
trabalhadas durante as aulas regulares e extraclasses ao longo do semestre. Os resultados 
apresentados constataram que houve uma maior integração entre os estudantes, professores e 
comunidade escolar. E quanto à aprendizagem, despertou nos discentes o cuidado com o meio 
ambiente através de uma educação significativa e prática com estimulo a ações voltadas para 
questões sociais fundamentais para um bom convívio profissional.  

Palavras–chave: aprendizagem, integração social, responsabilidade, sustentabilidade 
 

Bios'Fera: environmental awareness methodologies applied to students of 
the Federal Institute of Education, Science and Technology - Campus 
Paraíso do Tocantins - IFTO 
 
ABSTRACT: There are several definitions about the school responsability for a sustainable 
development and about the best method to train citizens with social and environmental 
responsibility. The ability to enter a development model by building a new culture based on 
sustainable and social values fundamentally depends on the institution as a whole, from 
settings applied to the curriculum to prepare young people to meet the challenges of 
contemporary society. The main objective of this paper is present the results of “Projeto 
Bios’Fera”, implemented with students of Federal Institute of Technology (IFTO – Campus 
Paraíso do Tocantins). The proposed method for the development of this work was 
participatory experimental research that included addition of interdisciplinary activities and 
actions in the areas of biological and human, social actions worked during regular classes and 
Afterschool throughout the semester. As results, was verified a great integration between 
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students, teachers and school community. What about learning, sparked the students care 
about the environment through a meaningful education and practice with the stimulus actions 
towards key social issues for a good professional contact. 

Palavras–chave: learning, social integration, responsability , sustentability 
 

INTRODUÇÃO 

O modo pelo qual o homem vem utilizando os recursos naturais têm levado a muitas 

consequências, sobretudo ao meio ambiente. Isto advém quase sempre da falta de 

conhecimento ou falta de conscientização da sociedade. Neste sentido, o papel da escola deve 

estar direcionado à busca de um bem comum, pois ela é um agente social que desenvolve 

valores éticos e de transformação. 

A questão ambiental envolve distintos aspectos: sociais, políticos, históricos e 

econômicos. Interessa a todas as áreas do ensino, sendo tratado desde o ensino fundamental 

de forma abrangente como um tema transversal Meio Ambiente (PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS, 1998). Partindo desta concepção, o interesse por esta 

temática surgiu da necessidade de tratar os conteúdos socioambientais na instituição escolar 

tendo em vista a conscientização ambiental não só dos discentes, mas de toda comunidade 

escolar, no intuito de que esta prática pudesse transformar os comportamentos e as ações de 

todos os membros inseridos, e que esta pudesse ultrapassar os limites da escola. Sendo assim, 

a problemática acerca do tema foi estabelecida a partir do seguinte questionamento: em uma 

sociedade que está cada vez mais preocupada com o status econômico que com as questões 

ambientais, o que pode ser feito para contornar esse problema? Uma das soluções é através da 

conscientização das futuras gerações sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. 

Sendo assim, a diretiva do trabalho partiu da questão: ‐ como este projeto pode 

contribuir para o desenvolvimento da consciência socioambiental cidadã pelos sujeitos‐alunos 

e comunidade escolar? 

O estudo se deu a partir de uma contextualização da Educação Ambiental como 

dimensão fundamental da educação contemporânea, com a finalidade da formação cidadã 

socioambiental do educando. O artigo 13, parágrafo IV, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental, enfoca como um dos seus objetivos: 

 
 “[...] incentivar a participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo‐se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania [...]”. (BRASIL, 2012, p.04).  
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Seguindo esta diretriz, este trabalho tem o intuito de socializar e analisar as 

contribuições da implantação do projeto Bios’Fera ”, realizado com alunos do Ensino Médio 

Profissionalizante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Paraíso do Tocantins do 

IFTO. 

 

O projeto Bios’Fera e a aprendizagem  significativa 

A educação ambiental pode conscientizar os estudantes e, por conseguinte, a 

comunidade em geral sobre as questões ambientais. Porém as mudanças em torno das atitudes 

podem levar meses, anos e até décadas para que se possa atingir este objetivo. Neste sentido, 

professores e a Instituição como um todo devem estar bem preparados e realizar um árduo 

trabalho para ter êxito na educação e alcançar suas metas. Alcântara argumenta: 

Percebe-se claramente que apesar de todas as medidas tomadas por 
parte do governo, de ambientalistas e da sociedade civil como um 
todo, a Educação Ambiental ainda tem um longo caminho a percorrer 
para alcançar a sua institucionalização no consciente coletivo da 
sociedade (ALCANTARA, 2009, p. 52) 

 

No projeto Bios’Fera foi utilizado atividades interdisciplinares para potencializar ações 

participativas e de incremento da cidadania. Nesse contexto, dentre os referenciais que podem 

auxiliar na compreensão do processo educativo, considerando não somente a dimensão 

cognitiva destaca-se, na proposta do projeto, a Teoria da Aprendizagem Significativa.  

De acordo com Medina e Santos (1999), a Educação Ambiental aliada ao currículo 

básico se converte em oportunidade para a renovação educativa por aluno por meio de um 

processo que possui forte inclinação no sentido de aquisição de competências, habilidades e 

atitudes e permitem a formação de um cidadão capaz de corresponder aos desafios de 

construção de um novo tipo de sociedade, de viver em harmonia com a natureza e mudar sua 

forma de interação com o mundo. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a abordagem da temática 

ambiental necessita atender a aspectos conceituais. Destaca ainda que esses conceitos devem 

estar integrados aos conteúdos procedimentais e atitudinais, de modo a priorizar reflexões e 

exercícios que desenvolvam valores e atitudes críticas. 

Toda a proposta do projeto foi subsidiada no entendimento das contribuições reais e 

efetivas de colaboração entre os educandos, professores e comunidade escolar, favorecendo o 

desenvolvimento dos aspectos já relatados, considerados importantes para um ambiente 

propício à aprendizagem significativa e efetiva. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pois os 

dados foram obtidos de formas diversas. Quantitativa porque constitui de dados mensuráveis 

à fundamentação da pesquisa. Qualitativa porque o presente estudo não se deteve apenas na 

quantificação dos resultados, mas também no acompanhamento e evolução dos educandos no 

decorrer das atividades. 

Para realização das atividades houve a necessidade de um esforço conjunto dos 

docentes, discentes e da comunidade escolar de forma geral, além de parcerias com 

instituições estaduais e municipais que auxiliaram na viabilização e execução de inúmeras 

atividades de Educação Ambiental no município de Paraíso do Tocantins. 

O método proposto para o desenvolvimento deste trabalho incluiu diversas atividades, 

que foram desenvolvidas por cada uma das 11 (onze) turmas do Ensino Médio 

Profissionalizante do campus Paraíso do Tocantins, sendo uma média de 30 estudantes nos 

primeiros anos com três turmas, totalizando 94 discentes, três turmas com total de 80 

estudantes nos segundos anos, três turmas com total 82 discentes nos terceiros anos e uma 

turma com 09 discentes no quarto ano. Totalizando a participação de 300 discentes. 

As ações foram previamente agendadas, Sendo elas: 

 Cuidando da Escola: durante uma semana, cada turma envolvida com o projeto 

desenvolveu durante os intervalos atividades com o objetivo de evidenciar o cuidado com a 

estrutura física do IFTO campus Paraíso do Tocantins.  

 Ação social: cada equipe adquiriu um cofrinho solidário, que foi abastecido pela equipe  

ao longo do semestre. Toda verba arrecadada foi destinada à instituição de caridade Jovens de 

Valor, localizada nas proximidades do campus.  

 Esquetes: os discentes tiveram que apresentar nos intervalos de aula  dramatizações de 

conteúdos específicos estudados em sala, com intuito de conscientizar e informar aos demais 

a respeito da temática apresentada.  

 Fazendo pelo outro: as turmas desenvolveram oficinas ligadas aos temas trabalhados em 

suas respectivas séries em alguma unidade educacional pública, ou em outra instituição do 

município. 

 Curte aí: cada equipe registrou as atividades desenvolvidas durante o curso do projeto e 

escolheu 01(uma) foto para ser postada na fanpage do campus (pelo moderador). As fotos 

ficaram expostas durante 07 dias, para receberem o maior número de curtidas possíveis. 

 Produção de vídeos: os alunos produziram um vídeo com duração de três minutos, com as 

imagens das atividades desenvolvidas ao longo do semestre.  
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 Faço Ciências: cada turma desenvolveu quatro experimentos científicos para serem 

expostos durante a culminância do projeto. 

 Plantio de Mudas: cada equipe foi responsável por coletar e plantar 05 mudas de plantas 

(típicas do cerrado) nas dependências do campus de Paraíso. 

 Coleta de latinhas: as turmas coletaram latinhas de alumínio para posteriormente, elas 

serem vendidas para a reciclagem, minimizando assim os impactos no ambiente. 

 Coleta de pilhas e celulares: as turmas recolheram pilhas e celulares descartados em suas 

casas, nas dos familiares ou na escola. Posteriormente esses objetos foram encaminhados a 

postos específicos de coleta. 

 Aprendo cantando: cada grupo criou uma paródia de uma música com a temática dos 

conteúdos abordados em sala.  

 Produção Científica: cada turma produziu quatro artigos científicos para apresentar na 

Mostra Científica.  

 Mostra Científica: culminância do projeto, onde todas as atividades desenvolvidas 

durante o semestre foram apresentadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer das atividades foram observadas as participações, a interação e a aquisição 

de conhecimento dos educandos através de questionários, apresentações orais e escritas, além 

da criatividade, pesquisa e interação dos mesmos. 

Na proposta de Produção Científica (Figura 1), esquetes e Faço ciência, observou-se 

um avanço significativo, tanto da escrita quanto da oralidade dos educandos durante a 

produção e apresentação da atividade. A intenção foi a de inserir os alunos no conhecimento 

da pesquisa e da escrita científica, além de proporcionar o domínio da linguagem oral, 

fazendo com que houvesse uma transformação individual de conduta e utilização adequada da 

língua materna.  
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Figura 1. Apresentação de artigos científicos produzidos 
pelos alunos e apresentados na Mostra Científica - .IFTO, 
junho 2015. 

 

Na realização de cenas dramáticas (Figura 2) durante os intervalos de aulas no decorrer 

do semestre destaca-se o exercício da linguagem oral, da linguagem corporal e da 

criatividade. O ato de dramatizar é essencial ao homem para desenvolver habilidades, 

capacidades e provir sua existência. O processo dramático é considerado um dos mais vitais 

para os seres humanos. REVERBEL, 1989 afirma que 

Nosso objetivo na escola não é ter um aluno-autor, um aluno-pintor ou 
um aluno-compositor, mas sim dar oportunidades a cada um de 
descobrir o mundo, a si próprio e a importância da arte na vida 
humana. (REVERBEL, 1989).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Apresentação de dramatizações durante os 
intervalos de aula. IFTO, março de 2015. 

 
Outras atividades como Produção de vídeos, Curte Aí (Figura 3 e Figura 4) e 

Aprendendo Cantando  também contribuíram para o domínio da linguagem verbal e não 

verbal, além de outras habilidades como a criatividade e a interação social. 
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Segundo Moran (1995) a produção de vídeos no contexto educacional pode ser utilizada 

como um meio de expressão e de comunicação. O processo de produção de vídeos, música e 

da seleção da melhor imagem foi atividade em que os alunos aprenderam de forma 

interdisciplinar, flexível e prática, e não apenas teórica. De forma geral, os alunos envolvidos 

nesse tipo de atividade superaram a timidez e ampliaram o espaço discursivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Atividade Curte Aí. IFTO, maio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Atividade Curte Aí. 
IFTO, maio de 2015. 

 
A proposta das atividades Cuidando da Escola, Ação Social, Fazendo pelo Outro, 

Plantio de Mudas, Coleta de Latinhas, de Pilhas e Celulares foram elaboradas com o intuito 

de conscientizar os educandos a respeito da importância de cuidar do meio ambiente e do 

meio em que vivem, e que estes pudessem desenvolver ações no presente e no futuro que 

contribuíssem para a sociedade como um todo.  
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A interação e a cooperação foram essenciais para o desenvolvimento de cada ação, 

constituindo assim a responsabilidade ambiental e social dos educandos.  

Para Keen, Brown e Dyball (2005, p.262), a aprendizagem social refere-se 

essencialmente à gestão de mudanças. Trata-se de “processos que nos permitem compartilhar 

nossos entendimentos e negociar melhor a mudança social de tal forma que os diversos pontos 

de vistas sejam levados em consideração”. Aprendizagem social para esses autores é:  

 
A ação e reflexão coletivas que ocorrem entre diferentes grupos e 
indivíduos à medida que trabalham para aprimorar a gestão das inter-
relações humanas e ambientais. Aprendizagem social para o 
aprimoramento dessas inter-relações deve incluir todos nós, porque 
somos parte do mesmo sistema e cada um de nós inevitavelmente 
experimentaremos as consequências destes processos de mudança. 
IBIDEM, p. 4). 
 

A culminância do projeto foi um momento em que a interação esteve ainda mais 

presente, onde cada um pôde compartilhar as atividades desenvolvidas durante o semestre e 

expor de forma interativa o aprendizado. (Figura 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Mostra Científica. IFTO, junho de 2015 
 

 

CONCLUSÕES 

A implementação do projeto Bios’Fera proporcionou ao IFTO campus Paraíso e à 

comunidade de Paraíso do Tocantins uma nova visão a respeito da responsabilidade 

socioambiental. A contribuição educacional se configurou na capacidade de que o sujeito tem 

de desenvolver ações que contribuam não só para a preservação do meio ambiente onde está 

inserido (unidade escolar), mas para a comunidade de forma geral.  

O trabalho desenvolvido de forma interdisciplinar fez com que o aprendizado se 

tornasse mais dinâmico, auxiliando na transformação dos conceitos, a explicitação de valores 
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e a inclusão de procedimentos vinculados à rotina e realidade dos envolvidos, de modo que se 

obteve como resultado, cidadãos mais participativos. 

A partir dos aspectos levantados nos relatos dos alunos e das avaliações das atividades 

apresentadas durante todo o processo do projeto, nota-se que o contato com a realidade 

contribuiu para a (re) construção de conhecimentos, possibilitando a criação de novos valores 

diante da relação ser humano/ambiente. 

Através da percepção de transformação das atitudes dos alunos relacionada às ações 

sociais e ambientais, é possível dizer que os objetivos do trabalho foram alcançados. 

Acreditamos que com alterações adequadas ele poderá ser repetido com sucesso, construindo 

uma práxis em Educação Socioambiental. 

A Instituição Escolar (IFTO campus Paraíso do Tocantins), juntamente com os órgãos 

relacionados ao Meio Ambiente e à Educação, poderiam estar elaborando, em parceria, um 

plano de ação, com a participação de outras comunidades escolares, na perspectiva de 

aperfeiçoar o projeto Bios’Fera no sentido de transformar a consciência socioambiental da 

cidade de Paraíso do Tocantins. 
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RESUMO: Os produtos florestais não madeireiros (PFNM) são produtos não-lenhosos de 
origem vegetal, fúngica ou animal que servem para o consumo humano. A utilização destes 
recursos por populações indígenas e tradicionais na Região Amazônica é secular e atualmente 
os PFNM estão ganhando destaque como alternativa para a conservação da biodiversidade, 
visto que tornam as florestas rentáveis e trazem benefícios a povos indígenas e comunidades 
tradicionais. Dentre os PFNM mais utilizados na Amazônia, temos o açaí (Euterpe oleracea) 
e neste contexto, o presente estudo teve como objetivo realizar a caracterização térmica do 
silicato extraído do epicarpo do fruto. As técnicas utilizadas para análise da estabilidade 
térmica e decomposição foram termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG). O 
silicato mostrou-se estável termicamente até aproximadamente 238ºC. Todas as estruturas do 
açaizeiro podem ser utilizadas e até mesmo o silicato, subproduto da polpa, tem seu valor 
como demonstra este estudo. Deste modo, concluímos que os subprodutos do açaizeiro têm 
grande potencial econômico, podendo gerar renda para comunidades locais e movimentar a 
economia regional. Recomendam-se novos estudos que visem verificar a viabilidade da 
produção em grande escala, assim como a viabilidade econômica da utilização das fibras e/ou 
silicato na indústria.   
Palavras–chave: Amazônia, pfnm, desenvolvimento regional, termogravimetria. 
 
THERMAL CHARACTERIZATION OF AÇAI'S SILICATE EPICARP 
(Euterpe oleracea) 
 
ABSTRACT: The non-timber forest products (NTFPs) are non-wood products from plant, 
fungal or animal origin and are used for human consumption. The use of these resources by 
indigenous and traditional populations in the Amazon region is secular and currently NTFPs 
are gaining prominence as an alternative to the conservation of biodiversity, as they become 
profitable forests and bring benefits to indigenous peoples and traditional communities. 
Among the most NTFPs used in the Amazon, there is açaí (Euterpe olerace) and in this 
context, this study aimed to carry out the thermal characterization of silicate extracted from 
epicarp of this fruit. The techniques used to analyze the thermal stability and decomposition 
were thermogravimetry (TG) and derivative thermogravimetry (DTG). The silicate proved 
thermally stable up to about 238ºC. All the açaí's tree structures can be used and even the 
silicate byproduct of pulp, has its value as shown in this study. Thus, we conclude that the 
açai's tree byproducts has great economic potential and can generate income for local 
communities and move the regional economy. New studies are recommended to verify the 
feasibility of large-scale production, as well as the economic viability of the use of fibers 
and/or silicate in the industry. 
KEYWORDS: Amazon, NTFPs, regional development, thermogravimetry.  
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INTRODUÇÃO 

Os produtos florestais não madeireiros (PFNM) são produtos não-lenhosos de origem 

vegetal, como plantas medicinais, extratos, frutas, resinas, óleos, borrachas, fibras etc., fungos 

e produtos de origem animal, que servem para o consumo humano (GAMA, 2005; 

MACHADO, 2008). A utilização destes recursos por populações indígenas e tradicionais na 

Região Amazônica é secular e atualmente os PFNM estão ganhando destaque como 

alternativa para a conservação da biodiversidade (GAMA, 2005). Chamam a atenção devido 

ao seu potencial de geração de renda e preservação ambiental (CALDERON, 2013), ou seja, 

tornam as florestas rentáveis, trazendo benefícios a povos e comunidades da Amazônia, e em 

muitos casos mantém sua estrutura e biodiversidade praticamente inalteradas (MACHADO, 

2008). 

Os produtos de origem vegetal podem ser divididos em dois macrogrupos: os de coleta 

não destrutiva (folhas, frutos, castanhas, sementes etc.) e os de coleta destrutiva (cipós, óleos 

extraídos da madeira, ervas, raízes, cascas etc.); sendo que muitos destes produtos são 

essenciais para a subsistência de famílias que vivem no interior das florestas (MACHADO, 

2008). Segundo Silva2 “estes produtos caracteristicamente exibem versatilidade e 

variabilidade quanto ao emprego: alimentício, medicinal, cosmético, como corante, 

aromatizando, combustível, inseticida e em artesanato”; movimentando mercados regionais e 

incrementando renda para populações tradicionais extrativistas (SILVA, 2014). 

Dentre os PFNM temos as fibras que são utilizadas para os mais diversos fins. Podemos 

citar a do Tucumã (Astrocaryum aculeatum) e a de Buriti (Mauritia flexuosa), utilizadas no 

artesanato por sua beleza e resistência (MACHADO, 2008), a do Cipó-titica (Heteropsis 

spp.), utilizada na confecção de artesanatos, cestos, móveis e na fixação de estruturas de casas 

por apresentar fibras longas resistentes e flexíveis (SILVA, 2014), a do Açaí (Euterpe 

oleracea), utilizada para tecer chapéus, esteiras e cestas (PAULA, 2007), a do Sisal e do 

Coco, utilizadas industrialmente devido ao seu comportamento térmico (MARTINS, 

MATTOSO & PESSOA, 2005). 

Nos últimos anos, muitos estudos estão verificando a utilização das fibras naturais nas 

indústrias de materiais, construção civil, automobilística e aeronáutica, visto que possuem 

baixo custo, abrasividade e densidade, atoxicidade, baixo consumo de energia e altas 

propriedades mecânicas e termoacústicas (MARTINS, MATTOSO & PESSOA, 2005). 

Dentre estes, podemos citar o Projeto de Manejo Sustentável de Produtos Florestais Não 

Madeireiros realizado na Amazônia pela a Embrapa, que tem por objetivo “recomendar, com 
                                                           
2 SILVA. 2014. p. 17. 
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base em estudos ecológicos, práticas de manejo sustentável para produtos florestais não 

madeireiros, bem como técnicas de monitoramento da sustentabilidade ecológicas”3. 

Com base no que foi exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar a 

caracterização térmica do silicato4 extraído do epicarpo do açaí – material que costuma ser 

descartado depois da despolpa –, visto que estudos semelhantes ainda são escassos.  

A realização de trabalhos de bioprospecção com PFNM são muito importantes, uma vez 

que preservam a biodiversidade por meio da utilização sustentável de seus componentes e 

geram renda para as comunidades locais, respeitando assim aos objetivos da Convenção sobre 

Diversidade Biológica5. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram fornecidas pela empresa Darlan Açaí, situada no município de 

Buritis, Rondônia. Para a extração do silicato, o fruto passa por uma despolpadora industrial, 

sendo o silicato, as fibras e sementes separados da polpa. Posteriormente, a separação destes 3 

produtos é realizada em caixas d’água de mil litros, sendo o silicato retirado desta e seco 

naturalmente. Por fim, o composto é triturado, passando por uma peneira de 0,04mm. O 

produto final assemelha-se muito a um pó refinado, sendo a ele atribuído o nome de silicato.  

As técnicas utilizadas para a análise de estabilidade térmica e decomposição das 

amostras foram termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG). Foram enviadas 

500 quilogramas de amostras ao laboratório de análises térmicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais- UFMG, campus Belo Horizonte, sendo estas realizadas pela equipe técnica da 

Prof.ª Dr.ª Maria Irene Yoshida. 

A amostra foi analisada com razões de aquecimento de 10 °C/min, atmosfera reagente 

de ar sintético (50ml/min), em cápsula de -alumina, com faixa de aquecimento de 30 a 700 

°C. As análises dos gráficos foram realizadas pelo software TA-60WS Thermal Analysis. 

Os resultados foram formatados em gráficos, apresentando a curva TG e DTG, 

registrando a perda de massa em função da temperatura. 

 

 

 

 

                                                           
3 MARTINS, MATTOSO & PESSOA. 2005. p. 1. 
4 O nome silicato foi atribuído pelos pesquisadores Márcia Mendes de Lima e Pedro Ozeis Mafrede3, devido a 
sua semelhança visual com a sílica. 
5 BRASIL. 2000. p. 9. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram produzidos 620 quilogramas de silicato a cada 10 litros de polpa. As curvas 

obtidas das análises TG/DTG estão ilustradas na figura 1, com a perda de massa em função da 

temperatura.  
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Figura 1. Curva TG e DTG, do silicato do açaí, em atmosfera de ar sintético. 
 

A análise da curva TG do silicato de açaí demonstra uma leve perda de massa a 96ºC, 

atribuída a sua desidratação de 8%, apresentando-se estável termicamente até 

aproximadamente 238ºC. O primeiro estágio de decomposição ocorre entre 238ºC e 375ºC, 

com perda de 54% de massa6. O segundo estágio começa em 375ºC e vai até 530ºC, com 

perda de 36% de massa7.  

Na curva DTG os picos indicam a decomposição térmica, apresentando 03 eventos. O 

primeiro endotérmico, com pico em 54ºC é atribuído à perda de água da amostra. O segundo 

evento apresenta pico exotérmico, atribuído à decomposição da holocelulose, com pico em 

345ºC8. O terceiro pico é exotérmico e tem taxa máxima de perda de massa em 474ºC, 

demonstrando a degradação final dos anéis aromáticos da lignina9.  

                                                           
6 Decomposição da holocelulose.  
7 Decomposição da lignina. 
8 YANG. 2007. p. 66. 
9 Idem. Ibidem. 
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O comportamento térmico do silicato é similar as fibras do mesocarpo, estudado por 

Martins, Mattoso e Pessoa (2005), também se assemelha a de outras fibras já utilizadas 

industrialmente, como a do sissal (CHAND et al., 1987) e do coco (VARMA et al., 1986). 

Segundo Shanley (2005) do fruto do açaí se produz a polpa, o palmito é consumido 

como alimento, a estirpe é utilizada em construções rurais, a palha é utilizada na construção 

de casas, cestos, tapetes etc., o cacho e caroço podem ser usados como adubo, o caroço seco 

pode ainda ser utilizado na confecção de bijuterias e a raiz pode ser usada no combate a 

verminoses. Todas as estruturas do açaí podem ser utilizadas e até mesmo o silicato, 

subproduto da polpa, tem seu valor como demonstra este estudo.  

Nos últimos anos alguns estudos com o açaí foram desenvolvidos, como o de Martins, 

Mattoso e Pessoa (2005), que verificaram o comportamento térmico da fibra do mesocarpo do 

açaí, Barreira (2009), que utilizou o endocarpo para obtenção de polióis precursores de 

poliuretanos, Mesquita (2013) que verificou o potencial das fibras do açaí como matéria 

prima na produção de ecopainéis e Gehlen (2014) que estudou as fibras lignocelulósicas como 

substituintes da comumente empregada fibra de vidro. Tudo isto nos mostra que os 

subprodutos resultantes da despolpa do açaí tem grande potencial econômico, podendo gerar 

renda para comunidades locais e movimentar a economia regional.  

 

CONCLUSÕES 

O manejo dos PFNM é um dos caminhos para o desenvolvimento econômico 

sustentável, pois além de gerar renda para comunidades locais, preserva a biodiversidade. O 

açaí é um dos PFNM mais utilizados na Amazônia, tendo todas as suas estruturas 

aproveitadas, seja para alimentação, confecção de artesanatos, casas etc., além disto, suas 

fibras e silicato, material costumeiramente descartado depois da despolpa, apresenta grande 

potencial de utilização na indústria, visto que sua estabilidade térmica é de 238ºC. No entanto, 

recomendam-se novos estudos que visem verificar a viabilidade da produção em grande 

escala, assim como a viabilidade econômica da utilização das fibras e/ou silicato na indústria.   
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RESUMO: A caatinga é um bioma que apresenta uma vegetação com características 
xerofíticas. Nessas condições, o umbuzeiro se destaca por estar adaptado e por ser 
amplamente distribuído. Dada a importância da planta, esse trabalho objetivou analisar o 
comportamento biométrico do umbuzeiro no Seridó e Curimataú Paraibano. Foram analisadas 
matrizes de umbuzeiro em 6 comunidades rurais nos municípios de Picuí (sítio Pedro e sítio 
Minador), Barra de Santa Rosa (sítio Ponta da Serra e assentamento Quandu) e Cuité (sítio 
Jacu e sítio Algodão). Realizaram-se mensurações biométricas de altura das plantas, diâmetro 
das copas, altura e diâmetro do caule. Nas panículas, as flores foram contadas e foram 
medidos o comprimento da ráquis e dos eixos secundários. A maioria das comunidades rurais 
apresentou predominância de plantas medindo entre 5,1 e 7,0 m com diâmetros médios 
variando entre 9,5 m (Jacu) e 11,5 m (Minador). A altura média dos caules dos umbuzeiros 
variou entre 0,35 m (Jacu) e 0,75 m (Minador e Ponta da Serra) com diâmetros médios 
oscilando entre 0,31 m (Minador e Ponta da Serra) e 0,60 m (Pedro). Nas panículas, a 
quantidade de flores variou de 30 (Ponta da Serra) a 293 (Minador) com comprimento da 
ráquis floral oscilando entre 1,7 cm (Minador) a 7,8 cm (Quandu), com eixo secundário 
máximo de 4,5 cm (Quandu). Os umbuzeiros do Seridó e Curimataú Paraibano se mostraram 
de baixo e médio porte com variações no comportamento biométrico, destacando-se os 
umbuzeiros do sítio Minador que apresentaram os maiores valores para maioria dos dados 
biométricos.  
PALAVRAS–CHAVE: Biometria de plantas, semiárido, Spondias tuberosa, umbu 
 

BIOMETRIC BEHAVIOR OF UMBU TREE IN SERIDÓ AND 
CURIMATAÚ PARAIBANO 
ABSTRACT: The caatinga is a biome that has a xerophytic vegetation characteristics. Under 
these conditions, umbuzeiro stands to be adapted and be widely distributed. Given the 
importance of the plant, this study aimed to analyze the biometric behavior in umbuzeiro 
Curimataú and Seridó Paraibano, Brazil. Umbuzeiro matrices were analyzed in six collection 
points in the municipalities of Picuí , states Paraiba, Brazil (site Pedro and site Minador), 
Barra de Santa Rosa (site Ponta da Serra and Assentamento Quandu) and Cuité (site Jacu and 
site Algodão). Height and diameter measurements of plants were made as well as height and 
diameter of stem. panicle, flowers were counted and measured the length of the rachis and 
secondary axes. Most rural communities presented predominance of plants measuring 
between 5.1 and 7.0 m with average diameters ranging from 9.5 m (Jacu) and 11.5 m 
(Minador). The average height of the stems of umbu tree ranged from 0.35 m (Jacu) and 0.75 
m (Minador and Ponta da Serra) with average diameters ranging from 0.31 m (Minador and 
Ponta da Serra) to 0.60 m (Pedro). Panicle, the number of flowers ranged from 30 (Ponta da 
Serra) 293 (Minador) with floral rachis length ranging from 1.7 cm (Minador) to 7.8 cm 
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(Quandu), with a maximum secondary axis 4, 5 cm (Quandu). The umbu tree Seridó and 
Curimataú Paraibano proved low and medium size with changes in biometric behavior, 
highlighting the umbu tree the site Minador that showed the highest values for most biometric 
data. 
KEYWORDS: Plant Biometrics, Semiarid, Spondias tuberosa, Umbu 
 

INTRODUÇÃO 

O Semiárido brasileiro possui uma área equivalente a 982.563,3 km². Dessa área, a 

Caatinga concentra em torno de 89,5%, abrangendo a maioria dos estados nordestinos (IBGE, 

2010), sendo caracterizada por sua paisagem esbranquiçada durante o período seco, porém 

apresenta um patrimônio biológico que não pode ser encontrado em nenhuma outra parte do 

planeta (CRUZ et al, 2005). 

A vegetação da Caatinga é caracterizada por possuir árvores e arbustos muito baixos, 

apresentando espinhos, microfilia e características xerofíticas (LEAL et al., 2003). Algumas 

plantas endêmicas do bioma Caatinga podem ser utilizadas na alimentação, onde, delas são 

utilizadas as raízes, túberas, caules, seiva, folhas, flores, sementes e frutos. Para Giullieti et al. 

(2003) o umbu, juntamente com a carnaúba e o licuri são os produtos mais importantes 

extraídos do bioma Caatinga.  

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda Câmara) é uma das frutíferas mais conhecidas 

da Caatinga, sendo encontrada nos estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia e no Norte e 

Nordeste de Minas Gerais (LIMA FILHO, 2011; FONSECA, 2015). Essa árvore se adapta ao 

clima seco da Caatinga por possuir características como a queda de suas folhas em épocas 

secas e a presença de batatas ou túberas (BARRETO; CASTRO, 2010). As suas folhas entram 

em processo de senescência no início da estação seca quando a planta entra em dormência 

vegetativa, perdurando essa característica até o início das primeiras chuvas (LIMA FILHO, 

2011). Os xilopódios ou túberas são estruturas responsáveis pelo armazenamento de 

nutrientes e água, que garantem a sobrevivência da planta neste período (BATISTA et al., 

2015). Morfologicamente, o umbuzeiro possui uma altura em torno de 6,0 metros, copa 

umbeliforme de até 15 metros de diâmetro e tronco curto. (FONSECA, 2015).  

Devido à grande importância socioeconômica e à vulnerabilidade genética da planta na 

região semiárida, é essencial que estratégias sejam tomadas para o conhecimento e a 

conservação do umbuzeiro.  

Este trabalho objetivou analisar o comportamento biométrico do umbuzeiro no Seridó e 

Curimataú Paraibano, contribuindo para uma melhor caracterização da planta na região, uma 
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vez que se entende que suas características são influenciadas por fatores ambientais e esses 

podem ser extremamente variáveis em um mesmo bioma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada, no mês de setembro de 2016,  com matrizes de umbuzeiros, 

espontâneas, em comunidades rurais dos municípios do Seridó e Curimataú paraibano, 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição das áreas de pesquisa com o umbuzeiro por município e Microrregião 
do estado da Paraíba. IFPB, 2016. 

Microrregião Município Comunidades 
Seridó Oriental Paraibano Picuí Sítio Pedro 
 Picuí Sítio Minador 

Curimataú Ocidental Paraibano 
Barra de Santa Rosa 

Sítio Ponta da Serra 
Assentamento Quandu 

Cuité 
Sítio Jacu 
Sítio Algodão 

 

Foram avaliadas as seguintes variáveis biométricas: altura da planta e do caule, 

diâmetro caulinar, seção transversal do caule, volume caulinar, diâmetro da copa, 

comprimento da ráquis floral, comprimento dos eixos secundários das panículas e número de 

flores por panícula.  

As medições das alturas das plantas foram efetuadas com clinômetro eletrônico 

Haglöf®, conforme procedimentos de Lima et al. (2014). 

As alturas de plantas foram distribuídas em classes. Os umbuzeiros foram distribuídos 

espacialmente nas classes 1 (3,0 a 5,0 m), 2 (5,1 a 7,0 m), 3 (7,1 a 9,0 m), 4 (9,1 a 11,0 m) e 5 

(11,1 a 13,0 m). 

A altura do caule ou tronco correspondeu à medida linear efetuada da base edáfica ao 

início da ramificação simpodial da planta. 

As estimativas do diâmetro, seção transversal e volume caulinares das plantas foram 

baseados em Dante (2012) citado por Lima et al. (2014). 

Nos casos onde foram encontradas flores, foi feita a contagem destas por panícula e 

mensurados o comprimento da ráquis floral e dos eixos secundários. 

Os dados foram avaliados de forma descritiva. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados 61 umbuzeiros distribuídos entre os 6 pontos de coleta. Foram 

encontradas panículas em 4 dos locais analisados. 

 Os umbuzeiros situados no município de Picuí, PB, apresentaram alturas entre 3,9 e 7,5 

m (altura média – hm – de 6,4 m; Desvio Padrão – DP = 1,84; Coeficiente de Variação – CV = 

29,0) e 4,5 e 9,6 m (hm = 7,3 m; DP = 1,62; CV = 22,3) nos acessos espontâneos dos Sítios 

Pedro e Minador, respectivamente (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Alturas de umbuzeiros espontâneos em 
comunidades rurais do município de Picuí, PB. IFPB, 2016. 

 

Com relação às classes prognosticadas, percebe-se, pela Figura 2, que a maior 

quantidade de umbuzeiros se situa na classe 2, no Sítio Pedro (57,1%) e classes 1 e 2, no Sítio 

Minador (40%), indicando variabilidade genética entre as plantas. 

 

Figura 2. Classes de alturas de umbuzeiros espontâneos nos Sítios Pedro (2A) e Minador 
(2B), localizados no município de Picuí, PB. IFPB, 2016. 
*Classe 1: 3,0 – 5,0 m; Classe 2: 5,1 – 7,0 m; Classe 3: 7,1 – 9,0 m; Classe 4: 9,1 – 11,0 m; Classe 5: 11,1 – 13,0 m 

A B 
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No município de Barra de Santa Rosa, PB, as alturas dos umbuzeiros do Sítio Ponta da 

Serra e Assentamento Quandu oscilaram, respectivamente, de 5,1 – 12,8 m (hm = 7,1 m; DP = 

2,24; CV = 31,4) e de 5,7 – 7,1 m (hm = 6,6 m; DP = 0,61; CV = 9,2) (Figura 3), com maior 

quantitativo percentual de plantas, em ambos, disposto na classe 2 (Figura 4), e grande 

variabilidade genética nas plantas do Sítio ponta da Serra. 

 

 
Figura 3. Alturas de umbuzeiros espontâneos em comunidades 
rurais do município de Barra de Santa Rosa, PB. IFPB, 2016. 

 

  

Figura 4. Classes de alturas de umbuzeiros espontâneos localizados no Sítio Ponta da Serra 
(4A) e Assentamento Quandu (4B), no município de Barra de Santa Rosa, PB. IFPB, 2016. 
*Classe 1: 3,0 – 5,0 m; Classe 2: 5,1 – 7,0 m; Classe 3: 7,1 – 9,0 m; Classe 4: 9,1 – 11,0 m; Classe 5: 11,1 – 13,0 m 

 
Nas comunidades Algodão e Jacu, localizadas no município de Cuité, PB, os acessos 

esparsos e espontâneos de umbuzeiros apresentaram alturas médias de 7,2 m (DP = 2,31; CV 

= 32,2) e 5,9 m (DP = 0,82; CV = 13,8), com amplitudes nas alturas oscilantes de 3,9 – 10,9 

m e de 4,8 – 7,2 m, respectivamente (Figura 5). No referente às classes de alturas de plantas, 

36,4% das plantas do umbuzeiro do Sítio Algodão estão situadas na classe 3 e, no Sítio Jacu, 

o maior quantitativo de plantas (70%) está disposto na classe 2 (Figura 6). 

A B 
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Figura 5. Amplitudes das alturas de umbuzeiros espontâneos 
em comunidades rurais do município de Cuité, PB. IFPB, 2016. 
 

  

Figura 6. Classes de alturas de umbuzeiros espontâneos localizados nos Sítios Algodão (6A) 
e Jacu (6B), no município de Cuité, PB. IFPB, 2016. 
*Classe 1: 3,0 – 5,0 m; Classe 2: 5,1 – 7,0 m; Classe 3: 7,1 – 9,0 m; Classe 4: 9,1 – 11,0 m; Classe 5: 11,1 – 13,0 m 

 

Na avaliação de umbuzeiros em Juazeiro, BA, Cavalcanti e Resende (2006) observaram 

alturas médias de plantas de 6,0 m. Para Souza Neto e Silva (2013), o umbuzeiro adulto 

possui altura entre 7,0 e 8,0 m. Essas alturas são condizentes com as encontradas nesse 

trabalho que obteve como média da altura da planta o valor de 6,8 m embora tenham sido 

observadas variações significativas entre as plantas com altura variando entre 3,9 a 12,8 m. 

As copas dos umbuzeiros são baixas, amplas e apresentaram diâmetros médios variando 

entre de 9,5 m no Sítio Jacu e 11,5 m no Sítio Minador. Braga (1960), Duque (1980), 

Cavalcanti e Resende (2006) e Souza Neto e Silva (2013) descreveram em seus trabalhos 

copas na faixa de 9,5 a 15,0 m. Analisando-os com as alturas das plantas apresentadas nas 

Figuras 1, 3 e 5, os umbuzeiros do Seridó e Curimataú paraibano apresentam copa densa, de 

A B 
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arquitetura intermediária globoso-arredondada, conforme descritores morfológicos de outras 

anacardiáceas preconizados por Manica (2001) e Lima et al. (2014). 

As alturas médias dos caules dos umbuzeiros — correspondentes à mensuração da 

altura do coleto à primeira ramificação da planta — variaram entre 0,35 m no Sítio Jacu e 

0,75 m nos Sítios Minador e Ponta da Serra. Os diâmetros médios dos caules, mensurados nas 

partes medianas destes, oscilaram de 0,31 m (Sítios Minador e Ponta da Serra) a 0,60 m (Sítio 

Pedro), valores inferiores aos 0,86 m observados por Cavalcanti e Resende (2006).  

Por sua vez, a seção transversal caulinar verificada se situa na amplitude de 0,07 m2 

(Sítios Minador e Ponta da Serra) a 0,28 m2 (Sítio Pedro), com volumes caulinares 

correspondentes estimados, nas plantas desatas comunidades, de 0,0525 m3 e 0,1652 m3. 

Característica das anacardiáceas, a inflorescência do umbuzeiro é uma panícula 

terminal, muito ramificada, em forma piramidal e densamente florida. Apresentaram 

panículas, atipicamente nesta época do ano, as plantas dos Sítios Minador, Ponta da Serra. 

Algodão e Assentamento Quandu. O comprimento do eixo primário ou da ráquis floral 

oscilou de 1,7 cm (Sítio Minador) a 7,8 cm (Assentamento Quandu), com eixo secundário 

máximo de 4,5 cm (Assentamento Quandu). As quantidades mínima e máxima de flores, por 

panícula, foram de 30 (Sítio Ponta da Serra) e 293 (Sítio Minador) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Comportamento biométrico da panícula e número de flores por inflorescência do 
umbuzeiro no Seridó e Curimataú paraibanos. IFPB, 2016.  
 
 
Comunidades 

Comprimento da 
ráquis floral 
(cm) 

Comprimento dos 
eixos secundários  
(cm) 

Número de flores por 
panícula 

mín. máx. média mín. máx. média mín   máx     média 
Minador 1,7 7,5 4,7 0,2 3,0 1,1   43      293      159,6 
Ponta da Serra 1,9 4,0 3,0 0,2 2,3 1,6   30      155        75,3 
Assentamento 
Quandu 

 
2,5 

 
7,8 

 
5,0 

 
0,2 

 
4,6 

 
1,4 

          
  43       290      135,6 

Algodão 4,5 6,0  0,5 2,5 1,3   84       183      133,5 
 

A quantidade de eixos florais oscilou de 3 a 15, com valores médios de 7,8 eixos por 

panícula. 

 

CONCLUSÕES  

Os umbuzeiros do Seridó e Curimataú paraibano são de baixo e médio porte. Ocorrem 

variações significativas no comportamento biométrico das plantas presentes nessa região 

destacando- se os umbuzeiros do Sítio Minador (microrregião do Seridó Oriental Paraibano) 
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que apresentaram as maiores dimensões em altura, diâmetro da copa, altura de inserção da 

primeira ramificação bem como uma maior quantidade de flores por panícula.  
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Agropecuárias, Universidade Nacional da Colômbia, Sede Palmira – UNAL. e-mail: yurmaga01@gmail.com. 
 
 
RESUMO: Capsicum annuum é a espécie domesticada mais conhecida no mundo, a mais 

importante e cultivada economicamente, e talvez a que represente a maior variabilidade do 

gênero Capsicum. Assim este trabalho teve como objetivo analisar citogeneticamente o 

número cromossômico (2n=24) e viabilidade polínica de Capsicum annuum ampliando nas 

informações citogenéticas e auxiliando nos estudos de programas de melhoramento genético 

para essa espécie. Foram coletados botões florais do Centro Experimental da Universidade 

Nacional de Colômbia, Palmira – CEUNP, para a análise de meiose e viabilidade polínica. 

Capsicum annuum confirmou o número cromossômico de 2n= 2x= 24, número amplamente 

descrito na literatura para essa espécie, porém verificou-se também 2n= 2x= 26, número 

apresentado em apenas espécies silvestres, podendo ser decorrente ao processo de 

aneuploidia. Capsicum annuum no presente estudo apresentou apenas uma anormalidade 

cromossômica, onde também apresentou número cromossômico normal e taxa de fertilidade 

polínica alta, fatores no qual pode refletir em uma meiose e índice meiótico regular, indicando 

potencialidade para a utilização em cruzamentos, proporcionado informações significativas 

para programas de melhoramentos.  

Palavras–chave: anormalidades cromossômicas; melhoramento genético; pimentão. 

 

BEHAVIOR CHROMOSOMAL Capsicum annuum DURING MEIOSIS 

 

ABSTRACT: Capsicum annuum is the most popular domestic specie in the world, the most 

important and grown, economically and maybe represents the greater variability of Capsicum 

specie. So this study focuses on analyzing the cytogenetically the chromosome number (2n = 

24) and pollen viability of Capsicum annuum expanding the cytogenetic information and 

assisting in studies of breeding programs for this species. They collected flower buds of the 

Experimental Center of the National University of Colombia, Palmira - CEUNP for the 

meiosis analysis and pollen viability. Capsicum annuum confirmed the chromosome number 
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of 2n = 2x = 24, number widely described in literature for this kind, but it was also found 2n = 

2x = 26, the number displayed in only wild species, might be due to aneuploidy process. 

Capsicum annuum in this study showed only a chromosomal abnormality, which also showed 

normal chromosome number and high pollen fertility rate, factors which can reflect on 

meiosis and regular meiotic index, indicating potential to use in breeding, providing 

significant information for programs enhancements. 

KEYWORDS: chromosomal abnormality; genetical enhancement; pepper. 

 

INTRODUÇÃO 

A pimenta Capsicum annum L. pertence à família Solanaceae, que representa 

aproximadamente 3000 espécies distribuídas em 150 gêneros (BARTH e DUARTE, 2008).  

Capsicum annuum é a espécie domesticada mais conhecida no mundo, a mais importante e 

cultivada, e talvez a que represente a maior variabilidade do gênero Capsicum, possuindo as 

formas botânicas de Capsicum L annuum var annuum (pimentão e pimentas) e Capsicum 

annuum L var glabriusculum (pimenta ornamental) (ESHBAUGH, 1993; MONTEIRO, 

2009).  

 O centro origem dessa espécie é o México, que se expandiu após as conquistas 

espanholas, alcançando a América do Sul (PICKERSGILL, 1991). Capsicum annuum 

pertence ao grupo de pimentas consideradas espécies domesticadas e as mais amplamente 

consumidas e cultivadas comercialmente (SOUZA, 2011; CARVALHO et al., 2014). 

No Brasil, a produção de pimentas vem crescendo, sendo um importante centro de 

diversidade, abrigando espécies domesticadas, semidomesticadas e silvestres, com destaque 

no cultivo de espécies domesticadas de C. annuum, fazendo parte dessa espécie as variedades 

de pimentões, pimentas doces e alguns poucos cultivares ornamentais. (RUFINO; 

PENTEADO, 2006; NEITZKE et al., 2014).  

De forma geral essas plantas são autógamas, ou seja, plantas que autofecundam, 

processo no qual facilita a reprodução das mesmas (RIBEIRO et al., 2008). O número 

cromossômico comumente encontrado nas espécies domesticadas de C. annuum, C. 

frutescens, C. chinense e C. boccatum é de x=12 (2n=24) (MOSCONE, 2007), mas em 

algumas espécies silvestres como C. buforum, C. campylopodium e C. cornutum foi 

encontrado um número de x=13 (2n=26) (MOSCONE et al., 2007; POZZOBON e 

WITTMANN, 2006; TEODORO-PARDO et al., 2007). 
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Os recursos genéticos dessas plantas são importantes, pois possui métodos específicos 

para auxiliar na criação de variedades mais adaptadas, produtivas e resistentes às pragas e 

doenças, sendo que o grande desafio hoje é produzir plantas com melhor qualidade de frutos 

de acordo com a finalidade para a indústria, ou o consumo in natura (MONTEIRO, 2008).  

Estudos sobre o número, comportamento cromossômico e nível de ploidia em espécies 

cultivadas e silvestres de Capsicum annnuum são importantes, pois podem auxiliar nos 

programas de melhoramento em relação a cruzamentos entre variedades de espécies diferentes 

mais promissoras (MARTINS et al., 2010). 

 Assim esse trabalho teve como objetivo analisar citogeneticamente a espécie de C. 

annuum provenientes do Centro Experimental da Universidade Nacional de Colômbia 

(CEUNP), do Departamento Valle de Cauca, Palmira, por meio da observação da morfologia 

e contagem de cromossomos mitóticos e meióticos, onde pode-se observar a contagem do 

número cromossômico, índice meiótico e viabilidade de pólen, tendo como intuito detectar 

anormalidades cromossômicas, fornecer informações citogenéticas para essa espécie tão 

importante comercialmente e auxiliar nos estudos de programas de melhoramento genético 

para obtenção de plantas melhores.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados botões florais da espécie domesticadas C. annuum (cayenne) do 

município de Candelaria do Centro Experimental da Universidade Nacional de Colômbia, 

Palmira – CEUNP. 

Os materiais coletados foram armazenados em bolsas plásticas e levados ao 

laboratório de Citogenética da Universidade Nacional de Colômbia – Palmira para a 

realização das observações das diferentes fases de desenvolvimento para a análise de meiose 

nos botões florais e a análise de mitose nos meristemas radiculares 

Os botões florais foram fixados em solução Carnoy (álcool etílico e ácido acético 

glacial), na proporção 3:1 por um tempo máximo de 3 a 4 horas, que posteriormente foram 

conservados sob refrigeração até o momento de preparação das lâminas. Para preparação das 

lâminas retirou-se os botões florais da solução Carnoy e as anteras foram maceradas e coradas 

em carmim acético a 2%, e posteriormente visualizadas em microscópio óptico com lente 

objetiva de 10, 40 e 100x e ocular de 10x.   

Foram analisadas a frequência de quiasmas de no mínimo 10 células cada espécie e o 

índice meiótico (IM), estabelecendo padrões de fuso em meiose II, tétrades de micrósporos 
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analisando um mínimo de 100 células e a viabilidade de pólen em 400 grãos para cada 

exemplar. A porcentagem de tétrades viáveis deveria ser > 90%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise meiótica da espécie de C. annuum permitiu observar 2n= 2x= 24, um 

número amplamente descrito na literatura para essa espécie (Figura 1.a) (MARTINS et al., 

2010; SOUSA, 2012). No entanto constatou-se também o número cromossômico de 2n= 2x= 

26 para essa espécie, sugerindo ser decorrente ao processo de aneuploidia, processo no qual 

pode acarreta no aumento do número cromossômico da mesma (Figura 1.b). 

Moscone et al., (2007) reportou esse mesmo número cromossômico para a espécie 

estudada, mais em algumas espécies de pimentas silvestre como C. buforum, C. 

campylopodium, C. cornutum, C. villosum var. villosum, C. schottianum e C. pereira. 

Pozzobon e Wittmann, (2006) e Teodoro-Pardo et al., (2007) verificaram a presença desse 

número para essas espécies silvestres, sendo número comumente encontrado em espécies 

selvagens da América do Sul. 

 

 

Figura 1. Número cromossômico apresentando 2n = 24 e 2n = 26 em meiose. 
a) C. annuum com 2n = 2x = 24; b) C. annuum com 2n = 2x = 26. UNAL, 
2015. 

 

Anormalidades cromossômicas foram observadas em C. annuum, segregação precoce 

irregular (Figura 2.e) e reconstituição nuclear em telófase II, originando uma tríade por falha 

do padrão de citocinese (Figura 2. f). Martins et al., (2010) em seus estudos encontrou em C. 

annuum cromossomos irregulares e retardatários, onde sugere que essas anormalidades 

podem resultar em gametas desbalanceados no decorrer da divisão celular, podendo originar 

células aneuploides. 

a b 
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Para Pagliarini (2000) é comum encontrar segregação cromossômica irregular em 

diversas espécies, podendo ser segregação precoce ou retardatária. Essa segregação pode ser o 

resultado da não orientação dos fusos, podendo dar surgimento a tríades, ou seja, formação de 

três grupos de cromossomos ao contrário de quatro, originando na formação de micrósporos e 

micronúcleos irregulares (RISSO-PASCOTTO et al., 2003; POZZOBON, 2015). 

 

Figura 2: Fusos em Telófase II (TII) e Anormalidades cromossômicas em C. annuum. a) 
Telofase II resultante de fusos paralelos, com nucléolos adicionais; b) TII resultante de fusos 
perpendiculares, com nucléolos adicionais; c) Reconstituição nuclear, possivelmente 
originando uma tríade; d) TII com micro núcleos; e) Célula em anáfase I, em que são 
observados quatro cromossomos adiantados e os demais iniciando a separação reportada; f) 
Tríade. UNAL, 2015. 

 

C. annuum apresentou fertilidade de pólen igual a 94,6% e índice meiótico (IM) de 

98,7% (Figura 3. a; b, Tabela 1 e Tabela 2), um alto índice de fertilidade polínica e índice 

meiótico. Martins et al., (2010) observou viabilidade polínica em C. annuum var. annuum de 

96,53% e 98,91%, correlacionado com o estudo realizado. Apesar de Love (1951) determinar 

que índices meióticos menores que 90% não são considerados como bom progenitores para 

programas de melhoramento, o presente estudo mostrou índices meióticos satisfatório para C. 

annuum, podendo considerar uma espécie parental para programas de melhoramento. 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 
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Figura 3: Grãos de pólen de C. annuum. a. inviável; b. viáveis. UNAL, 2015. 
 
 
Tabela 1.  Fertilidade de pólen de C.annuum, C. frutescens e C.chinense.  UNAL, 2015. 
 

 

 
 

Tabela 2. Padrões de fusos (meiose II), tétrades de micrósporos e índice meiótico em C. 
annuum.UNAL, 2015. 

 

CONCLUSÕES 

A espécie Capsicum annuum apresentou o número cromossômico comumente descrito 

na literatura de x = 24, e mostrou uma taxa de fertilidade polínica alta, refletindo em uma 

meiose e índice meiótico regular, indicando potencialidade para a utilização em cruzamentos, 

proporcionado informações significativas para programas de melhoramentos.  
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Genótipo 

Fertilidade de pólen 

Normal Anormal 

N° % N° % 

C. annuum 388 94.6 22 5.4 

Padrão de Fuso N° %  
Padrão de 
Tétrade 

N° % IM 

Paralelo 98 87.5  Isobilateral 48 61.5  

Linear - -  Linear 1 1.28  
Perpendicular 2 1.7  Entrecruzada 2 2.5  

Convergente 12 
10.7
1 

 Tetraédrica 26 33.3  

a b 
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RESUMO: Água é um recurso natural indispensável à sobrevivência do homem e demais 
seres vivos do Planeta. É uma substância fundamental para os ecossistemas da natureza, 
solvente universal e importante para a absorção de nutrientes do solo pelas plantas. Diante do 
exposto, surgiu a seguinte indagação: De que forma conscientizar os alunos da escola Liceu 
de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes para a importância do uso correto da água? Objetivou-
se conscientizar e analisar o conhecimento dos alunos acerca da importância do uso racional e 
eficiente da água. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa do tipo estudo de caso e 
amostra intencional. O público alvo contemplou 70 alunos. O procedimento para coleta de 
dados se deu através de dois momentos: aplicação de um questionário semi-estruturado e aula 
dialogada. Conclui-se que a escola deve desenvolver o interesse dos alunos com projetos de 
extensão, possibilitando a conscientização sobre a importância da água e de seu uso racional 
dentro e fora do ambiente escolar.    

 
Palavras–chave: Avaliação de conhecimento, Conscientização, Uso racional da água. 

 

 
DESIGN OF PUPILS OF A SCHOOL ACARAÚ- EC OF SECONDARY 
EDUCATION, ON THE IMPORTANCE OF WATER 
 
 
ABSTRACT: Water is a natural resource essential to the survival of man and other living 
beings on the planet. It is an essential substance for the ecosystems of nature, universal 
solvent is important for the absorption of nutrients from the soil by plants. Given the above, 
the following question arose: How educate students Liceu Acaraú Mary Alice Ramos Gomes 
school to the importance of correct use of water? It aimed to raise awareness and analyze the 
knowledge of the students about the importance of rational and efficient use of water. It is a 
qualitative and quantitative research study type of case and an intentional sample. The target 
audience included 70 students. The procedure for data collection was carried out through two 
stages: application of a semi-structured questionnaire and dialogic class. We conclude that the 
school should develop students' interest in extension projects, enabling awareness of the 
importance of water and its rational use inside and outside the school environment. 
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INTRODUÇÃO 

Água tem muitos significados. Para o ambientalista, significa vida para a flora e a fauna 

aquática. Para a religião, tem o poder de purificar a alma. Para empreendedores de diferentes 

setores usuários, é um recuso de grande utilidade que pode servir como meio de transporte e 

diluição de efluentes, produzir alimento, gerar energia, abastecer a população e indústrias. 

Certamente, cada cidadão comum tem sua visão particular acerca desse importante recurso 

natural (REBOUÇAS et al., 2006). 

Água é um recurso natural indispensável à sobrevivência do homem e demais seres 

vivos do Planeta. É uma substância fundamental para os ecossistemas da natureza, solvente 

universal e importante para a absorção de nutrientes do solo pelas plantas. Sua elevada tensão 

superficial possibilita a formação de franja capilar no solo, além de ser imprescindível às 

formações hídricas atmosféricas, influenciando o clima das regiões; no ser humano, é 

responsável por aproximadamente três quartos de sua constituição (MENDOÇA et al., 2000). 

A água tem sido gradativamente reconhecida como um recurso escasso em escala 

mundial, seja devido ás suas limitações relacionadas a qualidade, seja devido ás suas 

limitações relacionadas a quantidade (KEMPER,1996). A água é essencial para a manutenção 

do consumo humano e ao desenvolvimento de atividades indústrias e agrícolas. Por isso 

ocupa uma função fundamental ao meio e é de extrema importância vital para os ecossistemas 

vegetal e animal. 

Os principais usos consuntivos da água ocorrem mundialmente na agricultura e pecuária 

(cerca de 65% do total), destacam-se principalmente a irrigação de culturas e 

complementarmente, a utilização de água nas estruturas de dessedentação e de ambiência nos 

sistemas de exploração de animais. (REBOUÇAS et al., 2006). 

O mau uso predominante das águas no mundo e, particularmente, no Brasil, vem 

engendrando a sua escassez relativa e a degradação da qualidade da água disponível em níveis 

jamais imaginados, de tal forma que as clássicas expressões "água é vida", "água elixir da 

vida" e tantas outras formas de exprimir sua importância vital se tornam praticamente 

obsoletas (REBOUÇAS et al., 2006). 

A água não deve ser desperdiçada, poluída, ou mesmo envenenada. De maneira geral, 

sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma 

situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis 

(ONU, 1996). 

A importância do uso eficiente da água, obviamente, varia de região para região e de 

época para época; por exemplo, em regiões áridas e semiáridas a necessidade de água é maior 
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que em regiões úmidas; portanto, os custos, os benefícios e o uso propriamente dito da água 

devem ser considerados; além disso, os fatores de ordem econômica e social também são 

importantes e, em muitos casos, a educação tem levado à conservação e ao melhor uso da 

água disponível (MENDOÇA et al., 2000). 

Vale destacar que, o desperdício da água provoca danos gravíssimos para a sociedade. 

O mau uso da água gera problemas socioambientais e econômicos e de saúde humana. O 

problema do mau uso da água vem se agravando cada vez mais nos últimos anos e assume 

proporções assustadoras nos tempos atuais, devido ao desperdício nos grandes centros 

urbanos e ao consumo exagerado da população em geral (CHRISTOFIDIS, 1999). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o nível de conhecimento dos alunos do 1º ano 

do Ensino Médio na escola Liceu de Acaraú - Maria Alice Ramos Gomes, localizada no 

município de Acaraú-CE, acerca da importância do uso racional e eficiente da água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A cidade de Acaraú fica localizada próximo a foz do rio que tem o mesmo nome, esta 

tem como principais fontes de renda a pesca, agricultura e a pecuária, sendo a pesca da 

lagosta a atividade de maior destaque na economia. Este município também é conhecido por 

ser grande produtor de camarão em cativeiro, produto o qual possui Selo de Identificação 

Geográfica (SIG) sendo conhecido internacionalmente como Camarão da Costa Negra. O 

citado município possui indústrias de alimentos, madeiras, extrativas de minerais e entre 

outras. A população de Acaraú é de aproximadamente 60.684 de habitantes (IBGE, 2014). 

A pesquisa foi realizada com os alunos das três turmas do primeiro ano do ensino médio 

da Escola Estadual de Ensino Médio Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes, localizada 

na cidade de Acaraú-CE. 

Inicialmente foi realizada uma breve conscientização dos alunos em sala de aula acerca 

dos objetivos e da metodologia da pesquisa e, então foi aplicado um questionário composto 

por seis questões discursivas e objetivas, com duração de quinze minutos para que fosse 

respondido. Segue no Quadro 01 o questionário utilizado na presente pesquisa. 
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Quadro 01: Questionário utilizado na pesquisa referente ao uso racional da água. 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Tema: USO RACIONAL DA ÁGUA 

Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes 

Data: ______________ 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

1) Qual a importância da água para os seres vivos (animais e vegetais)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 

 

2) Cite três cuidados que poderíamos tomar para evitar o desperdício da água dentro 
de casa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 

 

3) A água é um elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies 
da natureza. Quais os principais benefícios para a vida do ser humano?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________ 

 

4) Você acha importante a implementação de projetos relacionados ao desperdício da 
água em sua escola? Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________ 

 

5) Em sua casa você usa de maneira correta a água disponível? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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____________________ 

 
6) Relacione as atividades que consomem água de acordo com o setor referido. 

 
(1) Industrial (  ) Irrigação 

(2) Doméstica (  ) Cosméticos e bebidas 

(3) Pecuária (  ) Higiene pessoal e cozinhar alimentos 

(4) Agrícola (  ) Dessedentação animal e irrigação de 
pastagem 

 

 

Os dados foram submetidos a analise estatística ANOVA (Analysis of Variance) e teste 

de Tukey, considerando uma significância mínima de 5,0% (ρ = 0,05), para isso, utilizou-se o 

programa BioEstat 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 01 pode ser observada a média das notas obtidas pelos alunos das três 

turmasdo 1ª Ano utilizadas na presente pesquisa.  

 
Legenda: Letras semelhantes indicam não haver diferença 
estatisticamente significativa. 

 

A Tabela 01 mostra os resultados detalhados das seis questões aplicadas nesta pesquisa.  

 

Tabela 01: Resultados detalhados por questão do questionário de pesquisa sobre a 
importância do uso da água realizada com os alunos do 1º Ano A, B e C da Escola Liceu 
de Acaraú - Maria Alice Ramos Gomes. 

Resultados 
Questões 

Média 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Acertos 34 42 21 41 18 40 32,7 

Erros 4 1 13 4 0 3 4,2 
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DISCUSSÃO 

Os estudos relacionados ao uso correto da água são de fundamental importância, 

principalmente no ambiente escolar, pois é um local que apresenta uma variedade de 

conhecimentos que devem ser repassados e que modificam o aluno em suas concepções e atos 

realizados no meio social. A escola necessita ser pensada como “preparação” para a vida, na 

função de formar cidadãos para o mundo. 

 De acordo com Pérez Gómez (2000), a escola é um ambiente de aprendizagem, onde há 

grande pluralidade cultural, mas que direciona a construção de significados compartilhados 

entre o aluno e o professor. A construção desses significados compartilhados enfatiza uma 

necessidade de mudança na escola, por meio da reflexão. A mesma necessita da 

individualidade e da coletividade ao mesmo tempo, a qual envolve diversos aspectos da 

escola, ou seja: as relações entre o ensinar e aprender com diversas trocas de informações, a 

interação de indivíduos que participam da cultura escolar, além dos processos curriculares, 

pedagógicos e administrativos haverá o compartilhamento de informações e interação da 

cultura escolar. 

Na escola avaliada observou-se que os alunos sentiram dificuldades em responder a 3ª 

questão do questionário obtendo-se uma porcentagem de 18,5% de erros, o maior índice de 

erro entre todas as questões. Esta estava relacionada com os benefícios que a água podia 

oferecer para a vida do ser humano. Este resultado aponta a necessidade de um reforço neste 

ponto do conteúdo por parte dos professores de biologia e de geografia, disciplinas que 

abordam o tema. 

Os professores devem buscar utilizar os recursos cabíveis para a conscientização dos 

alunos, oferecendo métodos de ensino adequados para sua aprendizagem e focar nas 

dificuldades dos educandos. Logo o uso racional e a conservação da água necessitam antes de 

tudo de um processo de conscientização e de reflexão por parte da sociedade que, por ser 

ainda incipiente, exige que a escola exerça realmente o seu papel de mediador cultural.  

Parcialmente 

corretos 
31 27 33 23 52 27 32,2 

Sem resposta 1 0 3 2 0 0 1,0 

Total de Questões 70 70 70 70 70 70 # 
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 De acordo com Pérez Gomes (2000) a função do professor é ser o facilitador, buscando 

a compreensão comum no processo de construção do conhecimento compartilhado, que se dá 

somente pela interação. A aula deve se transformar e provocar a reflexão sobre as próprias 

ações, suas consequências para o conhecimento e para a ação educativa.  

O alto índice de acerco da 4ª questão (58,6%) reforça a necessidade de implementação 

de metodologias lúdicas para incentivar o interesse dos alunos. Nesta questão os alunos 

expressaram sentir necessidade de implementação de projetos relacionados a esse tema em 

sua escola.  

Sessenta por cento (60%) dos alunos acertaram a 2ª questão, sendo esta a que 

apresentou maior índice de acertos entre as demais. Esta questão estava vinculada a vivência 

do dia a dia, onde deveriam apresentar cuidados para não haver desperdício da água, 

provavelmente esse fato ajudou nos acertos, pois aquilo que é vivenciado e mais facilemnete 

aprendido. 

A 6ª questão, com índice de acerto de 57,1%, associava os usos da água. Os resultados 

mostraram que grande parte dos alunos conseguem entender para qual finalidade a água é 

utilizada.  

 

CONCLUSÕES 

A escola Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes deve desenvolver projetos 

relacionados ao uso correto da água, envolvendo todos os funcionários e alunos para 

buscarem soluções a respeito da conscientização e preservação desse recurso essencial dentro 

de seu ambiente escolar e de forma geral na sociedade. 

Os professores devem enfatizar mais em suas aulas na disciplina de biologia e geografia 

sobre esse tema focando nas dúvidas mostradas pelos alunos e conscientizá-los a preservar e a 

utilizar racionalmente esse recurso fundamental para todos os seres vivos. 
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RESUMO: O presente trabalho faz uma reflexão sobre as ideias dos acadêmicos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia – Campus de Colorado do Oeste acerca das teorias criacionistas e 
evolucionistas e levanta a problemática da possível influência dessas concepções individuais 
no ensino, considerando que os acadêmicos serão professores. Neste enfoque foi realizada 
uma pesquisa, através de questionários, a fim de compreender os conhecimentos dos 
acadêmicos e comparar as respostas, considerando que o levantamento de dados foi realizado 
no segundo e no oitavo período. De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos 
participantes da pesquisa se declararam criacionistas, porém, pode-se constatar que no oitavo 
período há maior conhecimento sobre evolução e no segundo período a influência do 
criacionismo nas respostas foi mais evidente. Portanto, considerando a polêmica que o tema 
remete, conclui-se que existe fragilidade com relação a abordagem da teoria evolucionista no 
ensino 
Palavras-chave: Biologia Evolutiva, Influência do Criacionismo no Ensino, Formação de 
professores 
 

CREATIONIST AND EVOLUTIONIST CONCEPTIONS OF 
ACADEMICS BY LICENCIATURE IN BIOLOGICAL SCIENCE 
 

ABSTRACT: This work make a reflection on the ideas of the academics by Licenciature in 
Biological Science of IFRO - Federal Institute of Education, Science and Tecnology of 
Rondônia - Colorado do Oeste Campus about the creationist and evolutionist theories and 
raises the question of the possible influence of these idividual conceptions on the teaching, 
considering that the cademics will be teachers. In this approach a survey was made, through 
questionnaires, in order to understand the knowledge of academics and compare the answers, 
considering that the data collection was carried out in the second and eighth period. 
According to the results, the majority of respondents declare themselves creationists, 
however, it can be seen that in the eighth period there is a greater knowledge about evolution, 
and in the second period the influence of creationism was more evident in the answers. 
Therefore, considering the polemic that the theme refers, it is concluded that there is a 
fragility with respect to the approach of the evolution theory in the teaching. 
Palavras-chave: Evolutionary biology, Creationism Influence in Education, Teacher 
Training. 
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INTRODUÇÃO 

O homem sempre teve vontade incansável de explicar tudo ao seu redor, na busca por 

explicações para todos eventos naturais, a origem e evolução da vida sempre levantou várias 

hipótese. De acordo com Mayr (2009, p. 23-27), “as supostas respostas podem ser 

classificadas em três categorias: Um mundo de duração infinita; um mundo constante de curta 

duração e um mundo em evolução”. 

Sobre um mundo de duração infinita, Mayr (2009, p. 23) diz que “alguns filósofos 

afirmavam que este mundo seria eterno e nunca havia mudado, que era constante; outros 

pensavam que o mundo passaria por diversos estágios, mas sempre voltaria, mais cedo ou 

mais tarde, a um estágio anterior”. Assim como essa categoria, dispensar a ideia de origem 

nunca foi popular, demonstrando a predominância da curiosidade humana, sempre em busca 

de respostas para o início da vida. 

Sobre um mundo constante de curta duração, Mayr (2009, p. 23) fala que “baseia-se na 

crença em um ser supremo, um Deus todo-poderoso, que teria criado o universo e a espécie 

humana, como descrito nas duas histórias da criação apresentadas na Bíblia (Gênese)”. Essa 

tese é chamada de criacionismo, e está baseada nas ideias cristãs. Portanto, o criacionismo não 

está de acordo com as descobertas científicas mais recentes, o que leva várias discussões entre 

criacionistas e evolucionistas. Além da criação apresentada pela Bíblia, várias histórias de 

criação semelhantes são encontradas no folclore de diversos povos no mundo.  

Sobre um mundo em evolução, Mayr (2009, p. 27) afirma que “o mundo é muito antigo 

e está sempre mudando; encontra-se em constante evolução”. Devido a várias descobertas, 

cada vez mais a credibilidade da versão criacionista apresentada pela Bíblia foi sendo 

enfraquecida até que várias provas de que o mundo não é constante e está sempre mudando se 

tornaram tão evidentes que não podiam ser mais negadas. 

A evolução está presente em todas outras áreas da biologia, além disso, as teorias 

evolutivas fazem parte da ementa das disciplinas de ciências biológicas nas escolas. Portanto, 

independente das crenças dos professores e dos alunos, o ensino dessas teorias deve ser 

aplicado, de forma que não induza na formação de opinião do aluno. O cristianismo foi 

implantado no Brasil desde a colonização, onde padres jesuítas catequizavam os índios 

(BRANCO, 2002). Em uma pesquisa conduzida em 23 países, pela empresa de pesquisa de 

mercado Ipsos, chegou-se a conclusão que o Brasil foi o terceiro país em que mais se acredita 

em ‘Deus ou em um ser supremo’ com 84% dos entrevistados afirmando que acreditam em 

um ser supremo, depois da Indonésia com 93% e Turquia com 91% (BBC, 2011).  
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Diante desses dados, a aplicação do tema evolução nas escolas fica comprometida, pois 

se não houver ética, o professor pode influenciar nas decisões do aluno, tentando apresentar a 

sua crença como verdade absoluta ou simplesmente deixar de abordar as teorias 

evolucionistas. Segundo Kant (1959, p. 4), “A autonomia é o princípio de toda natureza 

raciocinante.” O aluno deve possuir autonomia para formar sua opinião a respeito de qualquer 

assunto. Sendo assim, analisar como as teorias evolucionistas serão aplicadas na disciplina de 

ciências biológicas é essencial. Pois, diante dos resultados obtidos, será possível refletir o que 

precisa ser mudado no ensino, com relação a esse tema. 

Diante desse panorama, a pesquisa possuiu o intuito de levantar informações sobre as 

concepções criacionistas e evolucionistas de acadêmicos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas e sua influência no ensino, considerando-os futuros professores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A pesquisa foi realizada com acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFRO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - 

Câmpus de Colorado do Oeste. O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

especificamente, tem como foco formar professores para atuar na Educação Básica, 

obedecendo ao conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos estabelecidos pelas 

Diretrizes Curriculares para os cursos da área (BRASIL, 2012). 

Métodos 

No intuito de conhecer a visão dos acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas 

do IFRO, em Colorado do Oeste – RO, sobre as ideias criacionistas e evolucionistas, foi 

utilizado um questionário com sete questões objetivas. A pesquisa é de caráter qualitativo, 

pois responde questões muito particulares, se preocupa, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2001).  

Os participantes da pesquisa foram discentes do 2º e 8º período, do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Sendo vinte acadêmicos do 2º período e treze 

acadêmicos do 8º período. Os participantes responderam um questionário com cinco questões, 

em setembro de 2014, que foram analisadas e tabuladas. Para tabular os dados, calculou-se a 
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porcentagem e produziu-se gráficos no programa Microsoft Office Excel 2007, para melhor 

comparação e visualização das respostas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do questionário aplicado aos acadêmicos, foi possível perceber se há influência 

da teoria criacionista no ensino de evolução. Também foi possível fazer comparações entre os 

participantes que estão no segundo período e ainda não cursaram a disciplina de evolução e os 

que estão no oitavo período e já cursaram a referida disciplina, considerando assim que o 

conhecimento adquirido sobre evolução pelos acadêmicos do segundo período é o que foi 

adquirido no ensino médio. Diante dos resultados, é perceptível a diferença em relação a 

religião. Os acadêmicos do segundo período se denominaram todos cristãos, no entanto, no 

oitavo período existe diversificação, onde alguns se denominaram ateus ou agnósticos (22%) 

e um acadêmico afirmou crer em um ser supremo (8%), mas não possuir nenhuma religião e o 

restante e maioria denominaram-se cristãos (70%).  

 
Figura 1. Comparativo de concepções dos acadêmicos sobre 
a origem da vida. 

Na Figura 1, nota-se maior diversificação nas respostas dos acadêmicos do oitavo 

período. Em relação a origem da vida, 38% acreditam na hipótese criacionista, porém, 31% 

acham que a hipótese da criação divina pode ser possível, mas acreditam que a vida resultou 

de um fenômeno natural, 23% chegam descartar totalmente a hipótese criacionista e 8% 

preferiu expor a ideia de que a vida foi originada por um fenômeno natural, sem declarar mais 

nenhum detalhe sobre o assunto. Os acadêmicos do segundo período acreditam com 

predominância na hipótese de que a vida foi criada por Deus, tendo 70% da turma assinalado 

essa alternativa e 30% assinalado a alternativa de que a vida foi originada a partir de um 

fenômeno natural, mas que também pode ter sido criada por Deus.  
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Darwin explicou como as espécies evoluíram, mas não explicou como a vida começou. 

Mas especulou sobre o assunto, com princípios bem semelhantes a teoria de evolução 

química, seriamente formulada em 1920, por Oparin e Haldane. Depois disso, surgiram mais 

umas seis ou sete teorias rivais, apesar de nenhuma delas ser plenamente satisfatória (MAYR, 

2009, p.66). 

Com 70% das respostas assinaladas que o homem foi criado por Deus, o criacionismo 

prevalece novamente (Figura 2) entre os acadêmicos do segundo período. 25%  aceitam os 

processos evolutivos, mas também consideram a hipótese do criacionismo possível e apenas 

5% aceitam que o homem resulta de processos evolutivos, mas nenhum descarta a 

possibilidade do homem ter sido criado por Deus. 

 
Figura 2. Comparativo de concepções dos acadêmicos sobre a 
origem do homem. 

O criacionismo também é a hipótese mais aceita (Figura 2) entre os acadêmicos do 

oitavo período com 39%, porém, 23%  aceitam que o homem resultou de processos evolutivos 

e descartam a possibilidade de ter sido criado por Deus e 23% de acadêmicos acreditam que o 

homem resultou de processos evolutivos, mas que a criação divina é outra hipótese possível e 

15% aceitam que o homem resultou de processos evolutivos, sem fazer nenhuma outra 

observação. Segundo Mayr (2008, p.303): “Na maioria das culturas primitivas, na filosofia 

grega e, muito marcadamente, na religião cristã, os humanos eram considerados uma entidade 

completamente separada do restante da natureza”. Logo, a aceitação da ideia de que o homem 

é apenas mais uma espécie dentre tantas outras, ainda é muito chocante para várias pessoas. 

Sobre a evolução humana, Harari (2014) afirma: 

Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado 

dosanimais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos e, o que é 

mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Gostemos 

ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa chamada 

grandes primatas. Nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os 
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gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas 6 

milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve duas filhas. Uma delas se tornou a 

ancestral de todos os chimpanzés; a outra é nossa avó. 

Lamarck, talvez tenha sido o primeiro a postular que os humanos descendem dos 

primatas, mas foi a Teoria da Origem Comum de Darwin que tornou inescapável a conclusão 

de que os humanos descendiam de ancestrais semelhantes a macacos, já que a evidência 

morfológica comparativa se tornara esmagadora. E anos mais tarde, Huxley, Haeckel e outros 

estabeleceram firmemente o princípio de que não havia nada de sobrenatural na origem dos 

seres humanos (MAYR, 2008 p. 303-304). 

Quando foram questionados acerca da Bíblia dar repostas concretas sobre a origem do 

homem, verificou-se que 80% dos acadêmicos do 2º período concordam com a afirmativa, 

enquanto, no 8º período, constatou-se um equilíbrio maior entre as respostas dos acadêmicos, 

sendo que 60% afirmaram que a Bíblia apresenta respostas concretas sobre a origem da 

humanidade e 40% são contrários a ideia (Figura 3).  

Comparar mitos de criação com teorias científicas é bem comum quando se trata de 

biologia evolutiva, e isso pode ser preocupante quando parte de professores de Ciências 

biológicas. Pois, com concepções criacionistas tão arraigadas, pode haver influência no ensino 

de evolução biológica, deixando de notar que criacionismo e evolucionismo são temáticas 

bem distintas. Onde um é baseado em acontecimentos sobrenaturais e o outro é comprovado é 

ciência, amparado apenas por fenômenos naturais, respectivamente. 

 
Figura 3. Respostas dos acadêmicos para a pergunta: A Bíblia 
dá uma resposta concreta sobre a origem do homem? 

Mais uma vez nota-se a influência do criacionismo em relação a evolução na turma do 

segundo período, onde com predominância de 80% acreditam que a Bíblia tenha respostas 

concretas para origem do homem e 60% garantem que a evolução não é um fato, ao contrário 

da turma do oitavo período que tem a sua maioria de 52% não acreditando que a Bíblia 
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apresente respostas concretas para origem do homem e 69% afirmando que a evolução é um 

fato (Figuras 4 e 5). Afirmar que a Bíblia traz respostas concretas para origem do homem e 

que a teoria da evolução não é um fato mostra fortes resquícios da influência do criacionismo. 

Segundo Dawkins (1978, p. 6), “a teoria da evolução está quase tão sujeita à dúvida quanto a 

teoria de que a Terra gira ao redor do Sol”. 

 
Figura 4. Respostas dos acadêmicos para a pergunta: A teoria da 
evolução é um fato? 

 
Figura 5. Respostas dos acadêmicos para a pergunta: Acreditam que 
as espécies de hoje se mantêm inalteradas desde a origem da vida? 

As turmas coincidiram em concordar que as espécies não se mantêm inalteradas desde 

sua origem, o segundo período com 80% e o oitavo período com 91%. Esses resultados 

evidenciam que, apesar de uma parcela expressiva dos acadêmicos possuírem ideias 

criacionistas, estes não apresentam ideias fixistas, visto que aceita a mudança nas formas de 

vida ao longo do tempo. Mas, a partir desses dados é possível evidenciar que muitos tem 

ideias confusas à respeito do assunto, pois não são fixistas, mas também não aceitam a teoria 

da evolução como fato. Essa confusão pode retratar as controvérsias existentes sobre o 
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conceito de teoria, porém a quantidade de evidências em favor de teorias, como a origem 

comum e inconstância das espécies, de Charles Darwin,  e a ausência de contra-evidências 

têm desde então levado os biólogos a aceitar essas teorias como fatos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da pesquisa realizada percebe-se que existem resquícios fortes do 

criacionismo, provavelmente devido a fatos históricos, considerando que o Brasil foi 

colonizado por um país cristão católico (BRANCO, 2002,) e que hoje é considerado um 

dos países em que mais se acredita em Deus (BBC, 2011), além de passar pelo crescimento 

das igrejas cristãs protestantes (MAGGIE, 2012).  

Em dezembro de 2008, o jornal UOL publicou em seu website uma notícia sobre o 

posicionamento do Ministério da Educação – MEC a respeito do assunto: “O entendimento 

do MEC é semelhante ao dos pesquisadores contrários ao criacionismo: o modelo não pode 

ser considerado teoria científica por não estar baseado em evidências (preceito tido como 

básico para se definir o que é ciência)” (TAKAHASHI & BEDINELLI, 2008). Porém, o 

assunto ainda é discutido, pois há várias escolas brasileiras ligadas a instituições religiosas.  

A despeito disso, Diniz (2006) argumenta que o Estado brasileiro é laico, o que 

significa que não professa nenhuma concepção religiosa como oficial. Assim, a solução 

mais plausível é, ainda, que os assuntos religiosos - como o criacionismo - sejam tratados 

no espaço privado da vida, representada pelas igrejas, templos ou mesmo nas escolas 

confessionais, amenizando o risco de desrespeitar a igualdade e diversidade religiosa 

existente no país. 

Mas, independente de religião/crença, as teorias sobre a origem e evolução do universo 

e da vida devem ser aplicadas na disciplina de ciências biológicas nas escolas e a opinião do 

educador não deve ser tratada como verdade para influenciar na formação de opinião dos 

alunos. Além disso, esse assunto não deve ser omitido das aulas por decisão do professor. 

Nesse sentido, Freire (1996, p. 17), ao falar sobre o respeito aos saberes do educando, 

argumenta sabiamente o papel da escola: “A escola não é partido. Ela tem que ensinar os 

conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos”. 
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RESUMO: Por conta de diversas mudanças ocorridas no modo de se alimentar e de produzir 
alimentos, a sociedade atual adquiriu diversos hábitos, como o consumismo alimentar, que é 
um dos principais motivos do desperdício alimentar. Cerca de 1,3 bilhões de toneladas de 
alimentos são desperdiçados todo ano no mundo, este que gera diversos impactos no meio 
ambiente, prejudicando o solo, a biodiversidade, emitindo gases, além de desperdiçar água e 
dinheiro. Em Açailândia – MA, presencia-se diariamente diversos casos de desperdício de 
alimentos, sejam por parte de comerciantes, quanto dos próprios consumidores, e isto se deve 
principalmente a uma falta de informação sobre o assunto. Portanto, objetivou-se a 
conscientização da população de Açailândia – MA, sobre o consumismo alimentar, 
possibilitando uma diminuição no desperdício alimentar e consequentemente nos impactos 
ambientais causados pelo mesmo. Fora realizada, coleta de dados em pontos de vendas do 
município, questionários nos bairros, palestras em escolas municipais, divulgação em mídias 
sociais, rádio, televisão e pesquisa de campo com diversas famílias. A partir dos dados 
coletados, foi possível ter uma relação da situação em que se encontrava o município sobre o 
problema apresentado, podendo assim disseminar conhecimento para diversas pessoas de 
diversas idades. Obtendo resultados positivos em relação ao conhecimento adquirido pela 
população do município, e a importância do projeto apresentado na comunidade. 
 
Palavras–chave: Desperdício dos alimentos, conscientização, impactos ambientais. 
 

AWARENESS OF FOOD WASTES AND THE ENVIRONMENTAL 

IMPACT IN THE MUNICIPALITY OF AÇAILÂNDIA-MA 

ABSTRACT: On account of several changes in the eating habits and food production, society 
has acquired several habits such as food consumerism, which is one of the main reasons for 
food waste. About 1.3 billion tons of food is wasted every year in the world, this causes many 
impacts on the environment, damaging the soil, biodiversity, emitting gases, in addition to 
wasting water and money. In Açailândia - MA, several cases of food waste is experienced 
daily, either by traders and consumers alike, and this is mainly due to a lack of information on 
the subject. The present paper aims to raise public awareness in Açailândia - MA, on food 
consumption, enabling a reduction in food waste and consequently the environmental impacts 
caused. Data collection at sales points of the city has been made, in neighborhoods 
questionnaires were applied, lectures at local schools were given, advertisement in social 
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media, radio, television and field research with several families. From the collected data, it 
was possible to draw a relationship of the situation in the city on the problem presented, thus 
being able to disseminate knowledge to many people of different ages. Getting positive results 
in relation to the knowledge acquired by the local population, and the importance of the 
project presented in the community. 
 
KEYWORDS: Food waste, consciousness, environmental impact 
 

INTRODUÇÃO 

Quando se trata de sustentabilidade, é comum ligar este termo a economia de água, 

ações que possam reduzir a poluição, preservar áreas naturais e o meio ambiente como um 

todo. Dificilmente irá relacionar-se em um ato realizado comumente, a alimentação, com os 

impactos no meio ambiente, mesmo a alimentação humana sendo presente no cotidiano 

(RAMOS, 2008). 

A alimentação humana está diretamente ligada a qualidade de vida por ter um 

importante papel no funcionamento do corpo, a qual passa, e passou por diversas mudanças 

ao longo do tempo, em destaque as mudanças alimentares ocorridas por conta do avanço 

tecnológico, visto que a mecanização no setor trouxe novas formas de preparar os alimentos 

(MORATOYA et al., 2012). 

A industrialização nos séculos XIX e XX alterou a forma de mercado que se conhecia, 

transformando a agricultura em um negócio. Com o aumento populacional houve uma maior 

demanda de alimentos resultando em novas tecnologias como fertilizantes, agrotóxicos, 

manipulação genética, hormônios utilizados no crescimento dos animais, entre outros 

métodos artificiais, que aumentou a produção e gerou lucro (BRASIL, 2005). 

A industrialização de alimentos pode ser considerada um advento positivo, sendo 

denominado modernização, desenvolvimento e evolução da sociedade, mas por outro lado 

trouxe sérios danos ao meio ambiente, e grande parte ou quase toda a população não tem 

conhecimento disto. A alimentação, e a sua origem, não fazem parte da prioridade da 

sociedade moderna, e muito menos é vista da perspectiva ambiental (RAMOS, 2008). 

A sociedade atual é dominada pelo capitalismo que enaltece o consumismo, em que 

quanto mais se produz, mais se consome, levando a um ciclo vicioso, e para suprir esse 

consumismo e a produção diretamente ligada a ele, é necessário a retirada de matérias-primas 

da natureza levando a danos na maioria das vezes irreversíveis, destruindo matas, florestas, 

rios, matando animais, poluindo o ar, as águas, esgotando solos, causando erosões, seja com 

produtos tóxicos ou a deposição de resíduos (COSTA, 2010). 
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Dados da FAO (2013) revelam que atualmente, por conta do consumismo alimentar das 

pessoas, temos um número enorme de alimentos desperdiçados. De acordo com a FAO, cerca 

de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados todo ano no mundo, o que acaba 

por causar sérios danos ao meio ambiente, por prejudicar o solo, a biodiversidade, emitir 

toneladas de gases com efeito estufa, além de utilizar um número considerável de água em 

vão. O desperdício também ocorre economicamente, pois perde-se 750 milhões de dólares por 

ano. 

No município de Açailândia-MA presenciamos vários casos de desperdícios de 

alimentos todos os dias em feiras municipais, supermercados e também por conta das próprias 

pessoas. Isso ocorre devido a má forma de conservação dos alimentos, ao consumismo 

exagerado por parte de algumas pessoas, ao costume errado de jogar fora partes não 

convencionais, já que principalmente o brasileiro tem em sua maioria uma mesa sempre farta, 

com clima e solos propícios a um bom plantio, cultivo dos alimentos, bem como criação e 

manipulação dos mesmos, e devido à falta de conhecimento na área, sendo então estes uns 

dos principais fatores de desperdício. Portanto objetivou-se conscientizar a população do 

município de Açailândia – MA, em relação aos impactos do consumismo alimentar no meio 

ambiente, possibilitando uma diminuição do desperdício alimentar na cidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi realizado no período entre junho e julho de 2016, no município de 

Açailândia - MA 

Coleta de dados nos pontos de vendas do município 

Para uma análise dos alimentos desperdiçados no município, foram coletados dados em 

diferentes pontos de vendas, sendo estes pequenos comércios, e um ponto de venda grande. 

Foi coletado o quantitativo de alimentos que estes adquirem, e o quantitativo de alimentos 

desperdiçados.  

Questionários realizados em 4 bairros do município 

Foram aplicados 200 questionários com os itens: 

 Você sabe o que é consumismo alimentar? 

 Quantas vezes você vai no supermercado por mês? 

 Você joga fora alimentos frequentemente? 

 Você utiliza cascas e talos de verduras e frutas? 

 Você reutiliza embalagens de alimentos? 
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Em 4 bairros do município, dentre estes, 2 são considerados classe baixa, Vila Tancredo 

Neves e Vila Capeloza, e 2 classe média/alta, Residencial Tropical e Getat conforme 

apresentado na Figura 2. Em cada bairro foram aplicados 50 questionários, estes serviram 

como dados, para analisarmos a situação que se encontra Açailândia- MA, e então termos um 

comparativo dos diferentes bairros, e assim identificarmos, como se dá esse desperdício 

alimentar, e quais suas causas. 

Após a coleta de dados com os questionários, realizou-se uma conscientização por meio 

de folders aos moradores que não tem acesso ao conhecimento, possibilitando uma reflexão a 

situação em que se encontra o planeta. 

Palestras nas Escolas Municipais 

A partir dos dados obtidos, foram realizadas palestras em 2 escolas, a primeira, na  

Escola Municipal Jurgleide Alves Sampaio, com duas salas do 9° Ano do ensino fundamental, 

que totalizavam 41 alunos, com duração de 1hr 30 min. A segunda, na Escola Municipal 

Roseana Sarney, com duas turmas, o 8° e 9° ano do ensino fundamental, com duração de 2hrs. 

Ambas as palestras tiveram como tema: Os impactos ambientais do desperdício alimentar no 

mundo e no Brasil, e como evitá-los. Foram utilizados desde atividades práticas a atividades 

avaliativas, em que tinha as seguintes perguntas: 

 O que você entendeu sobre o tema abordado? 

 Porque ocorre o desperdício alimentar? 

 Cite fatores diários que nos faz desperdiçar alimentos; 

 O que podemos fazer para evitar esse desperdício de alimentos? 

Divulgação a partir do site do projeto 

Para disseminar a ideia apresentada, foi criado um site apresentando o projeto, onde 

contém informações sobre o desperdício alimentar no mundo e no Brasil. Também foi 

colocado para download uma planilha de controle alimentar, que com esta, é possível 

controlar o consumo de cada alimento, e assim no ato de comprar, saber o quanto é necessário 

de cada um. O site do projeto está disponível em: 

<http://semanameioambiente1.wix.com/desperdicioalimentar>. 

Pesquisa de campo com 10 famílias 

Foi realizada uma pesquisa de campo com 10 famílias do município, com o intuito de 

fazer um comparativo, onde primeiramente foi feito uma coleta de dados por 1 semana, onde 

foi pesado o lixo orgânico coletado durante cada dia, a partir dessa coleta, foram apresentas 

formas práticas para as famílias de como eles vão poder diminuir esse desperdício, por meio 

de cartilhas de orientações. 
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Divulgação em Rádio e Televisão 

A partir dos dados obtidos com o projeto, foram feitas divulgações nos seguintes canais 

locais: TV Difusora, rádio Arca FM, Televisão e rádio esperança.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da coleta de dados realizada nos pontos de venda do município, percebeu-se 

que são desperdiçados pelo supermercado 0,36% de alimentos, principalmente dos de origem 

vegetal. Não é um número alto se analisarmos apenas o número isolado e compararmos com o 

tamanho das vendas, mas se levarmos em consideração o programa de controle utilizado pelo 

supermercado e fornecedor, que o Cordex, este consiste que o supermercado só paga o que 

vende então os desperdícios são bem elevados e são de responsabilidades do fornecedor.  

Nos outros pontos de vendas menores, não existe coleta do número de alimentos 

desperdiçados, pois não é feito controle desses números, mas, estes só jogam fora os 

alimentos que estão estragados, e sempre faz doação de alimentos para instituições de 

caridade, o que é uma ótima forma para evitar o desperdício. 

Através do questionário realizado nos bairros, fez-se uma análise real da situação que se 

encontra o município, e por meio da comparação entre os bairros, estes dados são 

apresentados no gráfico 1.  

Observa-se no gráfico 1 o percentual dos moradores dos bairros de classe baixa e 

média/alta que sabem o que é consumismo alimentar. Nota-se que mais de 70% dos 

entrevistados das duas classes desconhecem o conceito de consumismo alimentar, isto é um 

dado preocupante, pois se não conhecem, não tem como evitar e consequentemente evitar os 

danos ambientais causados pela produção de alimentos.   

Tem-se no gráfico 1 o percentual de moradores dos bairros de classe baixa e média/alta 

que vão mais de 4 vezes no supermercado, e que desperdiçam alimentos. Observa-se, neste 

que mais de 55% dos moradores da classe média/alta vão ao supermercado mais de 4 vezes 

por mês e desperdiçam alimentos. Este dado é preocupante, principalmente no momento de 

crise que o país passa, pois qual a justificativa para comprar mais sem a conscientização de 

não desperdiçar os alimentos e consequentemente perder dinheiro. Esses desperdícios 

alimentares são principalmente por produção de alimentos em excesso e também por falta de 

armazenamento adequado. Por isso, pensou-se na elaboração e divulgação da planilha de 

controle e acompanhamento alimentar, pois com esta os consumidores poderão quantificar 

diariamente o consumo alimentar.  
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Gráfico 1 – Percentual dos moradores dos bairros de classe baixa e média/alta que sabem o 
que é consumismo alimentar e que vão mais de 4 vezes ao supermercado e desperdiçam 

alimentos 
 

No gráfico 2 tem-se o percentual dos moradores dos bairros de classe baixa e média/alta 

que reutilizam embalagens de alimentos. Verificou-se que mais de 50% dos entrevistados 

reutilizam suas embalagens, embora a predominância seja na classe baixa. 

Nota-se também o percentual dos moradores dos bairros de classe baixa e média/alta 

que utilizam cascas e talos de verduras e frutas. Percebe-se o maior percentual para o 

aproveitamento dos talos se deu na classe média alta, este número foi o dobro da classe baixa. 

Fazendo uma relação entre os números apresentados no gráfico 2 percebeu-se que a 

classe média alta utiliza integralmente os alimentos, porém não reutilizam muito as 

embalagens, enquanto os de classe baixa o comportamento foi o contrário. Isto deve-se 

provavelmente a falta de conhecimento no assunto, o qual é mais disseminado para aqueles 

que possuem uma renda mais alta. Portanto é necessário levar conhecimento as pessoas que 

não tem acesso, de alguma forma mais fácil, para que eles consigam entender sobre o 

aproveitamento dos alimentos. Por isso foi utilizado folders de conscientização, nos diferentes 

bairros pesquisados. 
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Gráfico 2 – Percentual dos moradores dos bairros de classe baixa e média/alta que reutilizam 
embalagens de alimentos 

 

Com a realização das palestras nas escolas municipais atingiu-se um número de 100 

pessoas com faixa etária entre 14 e 18 anos.  

Em relação ao conhecimento adquirido pelos adolescentes, e com a atividade avaliativa 

aplicada, podemos observar que mais de 85% dos participantes entenderam os assuntos 

abordados. Percebeu-se que os alunos estavam atentos e curiosos pelo assunto que seria 

exposto e no momento das dinâmicas eles foram motivados e houve grande interesse em estar 

participando. 

Nota-se que mais de 76% dos alunos afirmaram que agora conhecem a forma correta de 

conservar os alimentos, utilizar as embalagens e aproveitar os alimentos. Ainda foi feita uma 

relação com a atual situação em que se encontra o nosso planeta o desperdício alimentar.  

Tem-se no Gráfico 3 os dados da pesquisa do acompanhamento das dez famílias e sua 

renda mensal durante uma semana.  
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Gráfico 3 – Dados da pesquisa da quantidade em gramas de alimentos desperdiçados por dia 
e a renda mensal de cada família 

 

 

Como mostrado no Gráfico 3, percebe-se que quanto maior a renda mensal, mais 

gramas de alimentos são desperdiçados, isso mostra a questão do consumismo, que chega a 

ser um hábito para as famílias. Por isso foi utilizada a cartilha, como método de 

conscientização destas. Elas vão poder saber mais sobre o assunto, e vão se atentar a questão 

ambiental que está relacionada a diversas práticas do dia a dia, como o desperdício alimentar. 

Visto que desperdiçando alimentos, existe também uma série de impactos ambientais 

envolvidos, principalmente no que diz respeito à utilização de água, pois para produção de 

alimentos é necessária uma elevada quantidade de água, tanto para a produção quanto para o 

processamento e higienização das indústrias de alimentos.  

Além do site, da entrega dos folders nos bairros onde foram aplicados os questionários, 

das cartilhas para as famílias acompanhadas, a divulgação das informações foi feita também 

com o uso dos seguintes meio de comunicação: Emissora esperança e difusora e rádio 

Televisão esperança, Arca FM. O tempo de duração das entrevistas foi de 30 minutos na TV, 

15 minutos em cada uma e de 40 minutos nas rádios 20 minutos de entrevista em cada. Do 

total de 120 mil habitantes do município de Açailândia – MA, estima-se que 50 mil pessoas 

assistiram e outras 60 mil ouviram os programas e dessa forma o conhecimento sobre os 

desperdícios alimentares, os impactos ambientais e a forma de minimizá-los foram 

disseminados entre os telespectadores e acredita-se que esses serão multiplicadores das 

informações adquiridas. Vale salientar que a TV e Rádio esperança não somente as pessoas de 

Açailândia têm acesso.  
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CONCLUSÕES 

 No município de Açailândia – MA não existem grandes perdas de alimentos nos 

pontos de vendas de alimentos pesquisados. Em relação aos moradores, mais de 70% dos 

entrevistados não conhecem o conceito de consumismo alimentar, as pessoas que mais 

utilizam integralmente os alimentos são as de classe média alta, enquanto as de classe baixa 

reutilizam mais as embalagens, e em relação a compra e desperdício alimentar mais de 55% 

dos entrevistados desperdiçam alimentos por produção em excesso. As palestras ministradas 

despertaram grande interesse, e entendimento por parte dos que participaram.  

Foi possível disseminar informação para toda a população através das palestras, do 

site, da entrega dos folders, das cartilhas e das entrevistas na TV e Rádio, formando 

multiplicadores do assunto: desperdícios alimentares, impactos ambientais e as formas de 

minimizá-los, além de contribuir com a formação acadêmica de todos os alunos envolvidos.
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RESUMO: Uma alimentação saudável é aquela que supre as exigências do corpo, fornecendo 
os nutrientes necessários para atender todas as demandas metabólicas do organismo, portanto, 
hábitos alimentares saudáveis como o consumo de frutas e de hortaliças, deve ser estimulado 
em todas as fases da vida. Neste sentido, a escola se constitui ambiente propício para essa 
tarefa, uma vez que reúne as condições únicas para a aquisição de práticas alimentares 
adequadas, que são os indivíduos em seus estágios iniciais de formação e os educadores. 
Portanto, o presente estudo objetivou analisar o consumo de frutas e hortaliças por estudantes 
do ensino Fundamental II, de uma escola da rede pública de ensino de Jaguaribe, com o 
intuito de promover hábitos alimentares saudáveis e estimular o consumo desses alimentos. 
Participaram deste estudo 86 estudantes do 7º, 8º e 9º anos do ensino Fundamental II. O 
consumo de frutas e hortaliças foi obtido por meio da aplicação de questionários. Através dos 
quais se constatou que a ingestão de frutas e hortaliças ainda é incipiente entre os estudantes 
do ensino Fundamental II. 
Palavras–chave: adolescentes, educação alimentar e nutricional, hábitos saudáveis, consumo 
de vegetais. 

 
FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION IN TEACHING 
STUDENTS OF FUNDAMENTAL IN JAGUARIBE, CEARÁ 
 
ABSTRACT: A healthy diet must supply the body requirements, providing the nutrients 
needed for all the metabolic demands of the body. Thus, healthy eating habits and 
consumption of fruits and vegetables should be encouraged at all stages of life. In this sense, 
school is the propitious environment for this task since it brings together the unique 
conditions for the acquisition of healthy eating habits, which are individuals in the early ages 
6and educators. Therefore, this study aimed to analyze the eating habits of students from 
elementary school of the public educational system in the city of Jaguaribe, Ceará, Brazil, in 
order to promote healthy eating habits and encourage consumption of fruits and vegetables 
available in the region, through educational intervention. The study included 86 students from 
the 7th, 8th and 9th grade from the school named E.E.F. Franklin Monteiro Gondim. Fruits 
and vegetables consumption patterns were obtained through questionnaires. By which it was 
found that fruits and vegetables consumption is still inappropriate among students of 
elementary education. 
KEYWORDS: adolescent, eating habits, food and nutrition education, health, vegetables 
intake. 
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INTRODUÇÃO 

Os hábitos alimentares saudáveis devem estar presentes em todas as fases da vida 

(FIORE et al., 2012). Assim sendo, a etapa pré-escolar e a adolescência constituem-se 

importantes idades para uma orientação nutricional ativa e participativa (PHILIPPI; CRUZ; 

COLUCCI, 2003; ORTEGA et al., 2012; HORTA; FERREIRA; SANTOS, 2012; PHILIPPI, 

2013). Pois a conformação dos hábitos alimentares e as características do estilo de vida se 

iniciam na infância, são consolidadas na adolescência e muitas vezes mantidas na vida adulta 

(BERNARD; BOFF, 2014).  

Entretanto, o que tem se observado em âmbito mundial é que o consumo de alimentos 

básicos, in natura ou pouco processados, vêm a cada dia sendo substituídos por alimentos de 

maior extensão de processamento tendência esta que vem se consolidando em estreita relação 

com os modos de vida contemporâneos, decorrentes da industrialização e da urbanização 

intensas (CARVALHO et al., 2006; TEO; MONTEIRO, 2012; TRICHES, 2015). 

Além disso, dietas ricas em gordura, sal e açúcar e pobres em carboidratos complexos, 

vitaminas e minerais, aliadas a um estilo de vida mais sedentário, são responsáveis pelo 

aumento de doenças ligadas à dieta, tais como obesidade, diabetes, problemas 

cardiovasculares, hipertensão, osteoporose e câncer (CARVALHO et al., 2006; MONDINE et 

al., 2010; CHIOCETTO et al., 2012) mesmo na infância. 

Uma alternativa para minimizar os efeitos da má alimentação e prevenir a ocorrência de 

doenças carenciais ou não contagiosas, como a desnutrição, a obesidade, as doenças 

cardiovasculares, à hipertensão e o diabetes está no consumo frequente de frutas e hortaliças 

(CARVALHO et al., 2006; MONDINE et al., 2010; CHIOCETTO et al., 2012) . 

Esses alimentos são importantes componentes de uma dieta saudável, pois são 

fornecedores da maior parte dos micronutrientes, fibras e componentes funcionais essenciais 

das dietas (BRASIL, 2014; FIGUEIRA, LOPES; MODENA, 2016), proporcionando não 

apenas uma variedade de cor e textura às refeições, mas também nutrientes importantes para o 

melhor aproveitamento dos alimentos (BRASIL, 2008). Frutas, legumes e verduras são ricos 

em vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes diariamente nas refeições, pois 

contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência de várias doenças 

(BRASIL, 2016). 

Entretanto, entre os mais jovens existe uma forte rejeição quanto ao consumo destes 

alimentos, seja por questões culturais, pela falta de informação acerca da contribuição destes 
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alimentos para a saúde e o apropriado desenvolvimento, ou ainda, pela escassez destes 

produtos na região (DUTRA et al., 2009; CONCEIÇÃO et al., 2010; BRASIL, 2016).  

Frente a esse cenário, a escola pode ser vista como espaço privilegiado para 

implementação de ações de promoção da saúde, uma vez que ela desempenha papel 

fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles, o da alimentação 

saudável, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(ACCIOLY, 2009; FIORE et al., 2012). 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou analisar os hábitos alimentares de 

estudantes do ensino Fundamental II da rede pública do município de Jaguaribe, Ceará, com o 

intuito de promover hábitos alimentares mais saudáveis e estimular o consumo de frutas e 

hortaliças disponíveis na região. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi conduzido na escola E.E.F. Franklin Monteiro Gondim 

pertencente à rede municipal de ensino de Jaguaribe, Ceará. Participaram do estudo, 86 alunos 

do ano 7º, 8º e 9º anos. O município de Jaguaribe está situado na microrregião do Médio 

Jaguaribe no estado do Ceará (IPECE, 2014).  

A obtenção dos dados referentes à frequência de consumo (por intenção) de frutas e 

hortaliças foram elaborados conforme as recomendações de Philippi (2013) e Brasil (2014) 

considerando-se a disponibilidade locais. Apenas, os estudantes que devolveram o termo de 

livre esclarecimento assinado pelos pais ou responsáveis participaram da pesquisa.  

Os dados obtidos foram devidamente processados e apresentados em gráficos, que 

representam os percentuais de consumo de frutas e hortaliças. Para a construção dos gráficos 

utilizando-se o programa Excel da Microsoft®. Com base no que foi observado através do 

diagnóstico de consumo elaborou-se e apresentou-se palestras educativas, no sentido de 

corrigir os maus hábitos alimentares e estimular o consumo de frutas e hortaliças.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As frutas aparecem como sobremesas nas principais refeições ou como parte do jantar 

(BRASIL, 2014) e podem ainda compor os lanches ou refeições intermediárias. No que se 

refere ao consumo de frutas e legumes, a OMS recomenda a ingestão diária de, pelo menos, 
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400 g/d de frutas e hortaliças, o que equivale ao consumo diário de cinco porções desses 

alimentos (MINISTERIO DA SAÚDE, 2016). Entretanto, os dados do presente estudo 

revelaram o seguinte cenário. 

Dentre as frutas mais indicadas como opção de consumo, no presente estudo estão a 

banana (37,21%), a laranja (19,7% cada), a goiaba e a maça (18,60%), também foram 

indicados outras frutas, porém em menores percentuais de consumo (Figura 01). No presente 

estudo, o consumo de frutas esteve mais associado ao almoço (24,42%), entretanto esse 

percentual ainda pode ser considerado baixo, a ingestão de frutas também esteve associada em 

menores proporções aos lances e não foi mencionado no jantar. 

 

Figura 1. Frequência de consumo de frutas pelos estudantes (2016). 

 

No que se refere às hortaliças e legumes, o milho verde (39,53%), o tomate (36,05%), a 

cenoura (24,42%), a alface (20,93%) e o pimentão (18,60) foram os mais indicados, além de 

outros em menores proporções (Figura 2). 
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Figura 2. Frequência de indicação de consumo de hortaliças e legumes (2016). 

 

Além de possuírem um baixo valor energético, as hortaliças e frutas são ricas em 

nutrientes, como, vitaminas, minerais, fibras dietéticas e compostos bioativos (BRASIL, 

2014; PHILIPPI, 2013). O consumo desses alimentos pode reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares, além de prevenir a ocorrência de alguns tipos de câncer (JAIME et al., 

2009).  

Entretanto é importante ressaltar que no município de Jaguaribe, como em outras 

cidades no interior do estado, as frutas, verduras e hortaliças são escassas, pouco variadas, de 

baixa qualidade e de preço elevado, o que desestimula em parte seu consumo. 

 

CONCLUSÕES 

O consumo de frutas, legumes e hortaliças pelos estudantes mostrou-se abaixo do 

recomendado pela OMS. Entretanto acredita-se que iniciativas como a realização de palestras 

educativas, o uso de cartazes na escola e a inclusão destes alimentos nos cardápios da 

merenda escolar possam estimular o aumento do consumo dos vegetais. 
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RESUMO: Organismos geneticamente modificados (OGM’s) são aqueles manipulados 
geneticamente, visando à seleção e escolha de genes de interesse, devendo obedecer às leis de 
biossegurança nacional. Comumente, tem-se falado bastante sobre o consumo dos 
transgênicos, seus impactos na natureza e na saúde humana, e cujas opiniões e argumentos 
são os mais diversos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica que busca explanar determinadas ideias e raciocínios, sintetizar resultados, 
analisar e interpretar dados de pesquisas científicas atuais envolvendo a temática dos OGM’s, 
evidenciando as suas contribuições para a sociedade do debate atual acerca de questões 
pertinentes a esse tema, envolvendo etapas que vão desde a produção, regularização, 
legalização e comercialização até o hábito do consumo e comportamento antropológico/social 
por parte dos agentes consumidores de transgênicos no Brasil. É possível inferir que não há 
uma resposta única, verdadeira e inquestionável sobre os transgênicos, muito pelo contrário, e 
que o conhecimento científico desempenha um papel fundamental na socialização do saber, 
pela veiculação de pesquisas e divulgação do conhecimento com solidariedade e 
responsabilidade social.  
Palavras–chave: agricultura, biotecnologia, meio ambiente, segurança alimentar 
 

SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF CONTRIBUTIONS CURRENT 
DISCUSSION ABOUT THE GENETICALLY MODIFIED FOODS 
 
ABSTRACT: Genetically modified organisms (GMOs) are those genetically engineered 
aimed at the selection and choice of genes of interest and must comply with the national 
biosafety laws. Commonly, there has been talk enough about the consumption of GM, its 
impact on nature and human health, and whose opinions and arguments are the most diverse. 
Thus, this study aims to conduct a literature review that seeks to explain certain ideas and 
reasonings, synthesize results, analyze and interpret current scientific research data involving 
the issue of GMOs, highlighting their contributions to the current debate society on issues 
relevant to this issue, involving steps ranging from the production, regulation, legalization and 
marketing to the habit of consumption and anthropological / social behavior by GM consumer 
agents in Brazil. It is possible to infer that there is no single, true and indisputable answer on 
transgenics, on the contrary, and that scientific knowledge plays a key role in the socialization 
of knowledge by serving research and dissemination of knowledge with solidarity and social 
responsibility. 
KEYWORDS: agriculture, biotechnology, environment, food security 
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INTRODUÇÃO 

A biotecnologia é um ramo da ciência que utiliza organismos vivos para a criação de 

produtos e tecnologias úteis na sociedade atual. Há séculos, os microrganismos têm 

demonstrado fundamental importância na vida do homem, manipulando-os em técnicas de 

produção de alimentos como queijo, pães e picles, e na fermentação de bebidas alcoólicas 

como vinagres, vinhos, cervejas e na recuperação de ecossistemas degradados. 

Atualmente, a biotecnologia moderna se aplica, dentre outras áreas, à clonagem, 

pesquisas em células-tronco e à transgenia. Alimentos transgênicos, ou organismos 

geneticamente modificados (OGM’s) são tecnologias advindas da engenharia genética na qual 

permitem modificar diretamente o genoma de um determinado organismo, seja pela 

introdução intencional de genes exógenos, pelo silenciamento de genes do organismo 

manipulado, ou até mesmo pelo remanejamento dos próprios genes do organismo alvo 

(RIBEIRO et al. 2012). 

O propósito do transgênico é selecionar os genes de interesses agronômicos na planta, 

sendo da mesma espécie ou de espécies diferentes, para que haja melhoramento genético de 

certas características, possibilitando resistência à pragas, evitando o desperdício na lavoura e 

passando esses caracteres para sua próxima geração. Os principais alimentos transgênicos 

produzidos no mundo são o milho, a soja, óleos de cozinha, arroz, algodão, dentre outros. 

No Brasil, assim como em vários países, a produção de OGM’s vem crescendo 

consideravelmente nos últimos anos. Para JULIANA MARTINS RIBEIRO et al. (2012) apud 

CÉLERES (2010), “a utilização de técnicas de biotecnologia proporcionou ganhos de US$ 3,6 

bilhões para o setor agrícola nacional, com a soja correspondendo a 78%, o milho 

geneticamente modificado respondendo por 18%, e o algodão, 4%”. 

Assim, é inevitável reconhecer a implantação da cultura dos transgênicos em nosso 

cotidiano alimentar. Mas, ainda há controvérsias se os OGM’s são benéficos ou maléficos 

para a saúde humana e, de certa forma, o arcabouço jurídico existente no Brasil sobre o tema é 

incipiente. Por exemplo, de acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição: “a 

atual complexidade da cadeia produtiva de alimentos coloca a sociedade brasileira diante de 

novos riscos à saúde, como a presença de agrotóxicos, aditivos, contaminantes, organismos 

geneticamente modificados e a inadequação do perfil nutricional dos alimentos” (BRASIL, 

2012). Por outro lado, existe a Lei da Biossegurança - Lei nº 11.105/2005 - que “estabelece 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, 

a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 

pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de 
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organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o 

estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à 

saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do 

meio ambiente” (BRASIL, 2005). 

Percebe-se, apenas com o exemplo citado acima, que há uma discussão em torno dos 

debates atuais sobre a regulamentação dos transgênicos e, mais do que isso, existe uma 

efervescência nas diversas opiniões que tangem esse fato, ora favoráveis ora contrárias aos 

possíveis impactos que pode ser gerado a população. Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho é analisar, relacionar, comparar, refletir, sintetizar e interpretar dados e 

questionamentos, através da busca e orientação na produção científica e no arcabouço jurídico 

acerca de assuntos pertinentes aos organismos geneticamente modificados, suas inferências e 

seus entrelaçamentos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura sobre os direitos, atitudes, perfil de 

consumo e comportamento dos consumidores, motivos relevantes que foram contrários à 

aderência dos transgênicos, Lei Nacional de biossegurança e percepções individuais e 

coletivas quanto aos alimentos transgênicos. Utilizaram-se como base de fundamentação 

teórica as publicações dos últimos doze (12) anos, tendo como fontes primárias artigos 

científicos indexados em bases de dados subsidiadas do Google Acadêmico, além de uma 

consulta de livros, leis e série de textos básicos de atenção à saúde. 

 

Direitos dos Consumidores 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é um instrumento considerado “princípio da 

devida informação”, que protege o consumidor no momento de aquisição dos produtos, que 

tem o direito de ser informado antecipadamente sobre as características principais dos 

produtos ou serviços em questão. Portanto, a empresa deve fornecer conhecimentos 

necessários sobre seus produtos, informando os riscos, segurança, saúde e consequências ao 

meio ambiente (VIEIRA et al. 2006). Cá, destaca-se a importância e a responsabilidade das 

empresas em mostrar os riscos dos transgênicos de maneira esclarecida e não omitir essas 

informações. 
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Adversidades 

MENASCHE (2004) salienta que a composição dos alimentos, seu processamento e 

procedência [...] é um fato apontado pelos consumidores, muitas vezes, como fonte de 

desconfiança. Já os agricultores, esses não têm essa visão, pelo contrário, valorizam os 

transgênicos industrializados e isso se explica, possivelmente, pelo fato de haver um processo 

de depreciação, material e simbólica, do rural. Nesse estudo de caso realizado, os 

entrevistados informantes associavam a “sujeira” àquilo referente a produtos químicos 

desconhecidos, enquanto que a pureza dos alimentos limpos e saudáveis se dava com a 

retirada da casca de certos frutos, pois é lá que, teoricamente, estariam concentrados os 

agrotóxicos aplicados. A autora continua: “por outro lado, podemos supor que, da mesma 

forma como ocorre em relação aos alimentos ofertados pela indústria agroalimentar, a rejeição 

aos alimentos transgênicos não conduziria, linearmente, a um comportamento de recusa a seu 

consumo” (MENASCHE, 2004). 

 

O orgânico versus transgênico 

Os alimentos orgânicos são ausentes de agrotóxicos e fertilizantes químicos, e estão 

cada vez mais presentes nas prateleiras dos supermercados. Esse tipo de manejo agrícola é 

considerado um benefício ao homem e, principalmente, ao meio ambiente (LOMBARDI, et 

al. 2008). Em uma pesquisa levantada sobre a busca dos fatores de decisão ou 

competitividade para o consumo de alimentos orgânicos pelos consumidores, os resultados 

demonstraram que os orgânicos foram escolhidos com preferência, seguidos dos 

convencionais, e houve frequência praticamente zero na preferência dos alimentos 

transgênicos, visto que esses OGM’s haviam levantado problemas e denúncias recentes. Ora, 

essa tomada de decisão pode ser explicada pela escolha de cinco fatores que mais se 

destacaram, dentre os quais: aspectos legais e de certificação; ética da empresa; preço e 

comercialização; influências políticas, como meios de comunicação e atuação das 

organizações-não-governamentais; e questões ambientais (LOMBARDI, et al. 2008). 

 

O legado social da ciência como veículo de propagação do conhecimento 

 A chamada “revolução científica” que vem ocorrendo, mesmo nos países mais 

desenvolvidos, ainda não foi assimilada pela sociedade, em razão da dificuldade em 

compreender os novos conceitos e os novos desenvolvimentos tecnológicos, como também 

falta de informação adequada, acarretando à insegurança em relação à biotecnologia e à 

engenharia genética (VIEIRA, 2006). Pode-se dizer que o caminho da pesquisa científica 
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ainda está “longe de alcançar algum consenso sobre essas ameaças indefinidas à saúde e ao 

ambiente, mas parecem avolumar-se tanto às críticas ao alarmismo infundado e irracional 

quanto à convicção de que são necessárias novas pesquisas” (LEITE, 2010). 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que não é possível estabelecer uma resposta unidirecional quanto à 

problemática do hábito da incorporação dos alimentos transgênicos na alimentação, bem 

como, seus impactos na saúde e no ambiente, e que esse tema é um assunto muito pertinente 

para a sociedade contemporânea, pois tem um grande potencial em instigar debates e 

dialogicidade acirrando argumentos, opiniões e dados que expõem os benefícios e/ou 

prejuízos dessa biotecnologia. Conclui-se, ainda, que o papel da ciência envolvida no assunto 

é de possibilitar o enriquecimento no conhecimento das pessoas, na tentativa de promover um 

entendimento mais holístico, acessível e esclarecedor, através de publicações e divulgações de 

pesquisas sobre essa questão. 
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RESUMO: O fenômeno da desertificação vem se tornando cada vez mais freqüente no 
mundo, devido à intensificação das alterações climáticas, em concomitância com o aumento 
das intervenções antrópica nos ambientes naturais. Têm-se observado que, no semiárido 
potiguar, devido às suas características edáficas e climáticas peculiares, esse fenômeno 
apresenta-se bem mais expressivo que em outras áreas do Brasil. Este artigo teve, por 
objetivo, avaliar o grau de desertificação em que se encontram duas áreas parcialmente 
preservadas do bioma caatinga, bem como propor medidas de gestão no sentido de sua 
conservação.  As áreas selecionadas para o estudo foram a “Estação Ecológica do Seridó” e o 
“Geossítio Xique-Xique I”, ambas localizadas na região do Seridó potiguar. Para tanto, foram 
realizadas visitas às áreas, sendo, em seguida, aplicada uma metodologia de avaliação, 
baseada na presença de indicadores de processos de desertificação nos locais estudados. Ao 
final da pesquisa, concluiu-se que ambas as áreas estudadas apresentam um grau “moderado” 
de desertificação.  
Palavras–chave: Alterações climáticas, Bioma Caatinga, degradação, indicadores. 
 

DESERTIFICATION IN SEMIARIDO POTIGUAR: A CASE STUDY IN 
TWO AREAS SERIDÓ REGION 
 
ABSTRACT: The process of desertification has become increasingly frequent due to 
intensification of climate change and have been observed in the semiárido potiguar region, 
this process is much more significant than in other regions of the country. Still, several areas 
of the savanna biome strive to maintain stability in their protected areas, nature reserves and 
parks. This article stopped to examine the conditions in two areas in particular that have 
different realities: Ecological Seridó Station and Geossítio Xique-Xique I as a way of 
applicability of the concepts acquired on the subject on the screen. For this visit areas was 
held, with the completion of a trail for analysis and bibliographic research, reaching the 
conclusion that both needed urgent contributions. Thus, the article provides tips for better 
management and coping with problems arising from desertification. 
KEYWORDS: Climate change, Biome Caatinga, degradation, indicators. 
 
 
INTRODUÇÃO 

            O Nordeste vem sofrendo sérios problemas de ordem ambiental, um deles é a 

desertificação, um processo de empobrecimento dos recursos ambientais provocado por 

processos naturais e principalmente humanos. Segundo a convenção das nações unidas a 

desertificação é entendida como "(...) a degradação da terra nas regiões áridas, semi-áridas e 

sub-úmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as 
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atividades humanas (...)" (MATALLO JUNIOR, 2001, p. 24). As atividades humanas são os 

principais personagens da exploração extrativista, saturando os recursos naturais 

insustentáveis e com isso são observados os primeiros sinais da degradação que é o 

desequilíbrio entre as relações sociais e os ecossistemas naturais dos quais dependem 

(MATALLO JUNIOR, 2001; DIXON, 1989). Em virtude disto, compreende-se que a 

desertificação é uma crise ambiental cujo término é o surgimento de paisagens desérticas, 

caracterizadas pela degradação, com a supressão de algumas espécies vegetais, redução dos 

planos de água superficiais, baixa dos lençóis freáticos e aumento da degradação dos solos em 

virtude de uma exaustão dos processos de erosão hídrico e eólico (DREW, 1998). 

            Evidências dessa degradação estão presentes em quase todas as partes do Semiárido 

Brasileiro e, em alguns locais, são tão marcantes que foram rotuladas de núcleos de 

desertificação. Em geral, esses núcleos são áreas com grandes manchas desnudas, presença ou 

não de cobertura vegetal rasteira e sinais claros de erosão do solo. No entanto, existem outros 

locais com aparência de degradação semelhante, ainda não reconhecidos como núcleos 

(VASCONCELOS SOBRINHO, 1971). 

            O ecólogo João Vasconcelos Sobrinho (1971) formulou a categoria de “Núcleos de 

Desertificação”, que consistia numa estratégia usada com vistas a permitir melhor 

aproximação com o fenômeno, ou seja, que permitia uma abordagem em nível local. As áreas 

de aplicação da categoria foram caracterizadas como de alto risco à desertificação, e ficaram 

conhecidas como núcleos desertificados, a saber: Gilbués, Irauçuba, Seridó e Cabrobó. Essa 

estratégia/estudo proposto por ele tinha em vista identificar as áreas mais atingidas pelo 

fenômeno e selecionar as consideradas mais críticas. E assim, foi constatado que a causa 

principal para a intensa degradação dessas áreas havia sido a substituição da caatinga pela 

agricultura e pecuária, bem como pela mineração (Gilbués), extração de argila de solos 

aluviais (Seridó) e da retirada da madeira para lenha.  

             O processo de ocupação das áreas onde estão situados esses núcleos também variam, 

ainda que as atividades predominantes estejam quase que totalmente ligadas à agropecuária. 

As exceções ficam por conta dos Núcleos de Gilbués e do Seridó, onde a exploração mineral 

desempenha um relevante papel econômico, mas também contribuiu fortemente para ampliar 

o processo de desertificação.  

            Por fim, os núcleos de desertificação são áreas isoladas cujas condições de degradação 

da vegetação e solos (erosão hídrica, química) denunciam claramente a diminuição de sua 

capacidade produtiva. Nesses locais a vegetação se recupera muito dificilmente ou então é 

substituída por algumas espécies mais xerófilas da caatinga. “Uma outra observação, é que os 
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núcleos de desertificação possuem dinamismo próprio baseado na morfodinâmica 

característica do sistema semiárido e têm uma tendência a evoluir em detrimento das áreas 

vizinhas por processos regressivos de erosão” (MATALLO JÚNIOR, 2001). Sua tendência 

evolutiva no tempo e no espaço pode ser rápida, muito rápida, lenta ou incipiente. Em alguns 

casos observados a degradação já se encontra em um estágio muito avançado. 

            Trazendo a pauta deste artigo para as áreas em estudo, a Estação Ecológica do Seridó 

(ESEC Seridó) localiza-se no município de Serra Negra do Norte - RN, e trata-se de uma 

Unidade de Conservação Federal, do tipo “Proteção Integral”, subordinada ao Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). É uma unidade de pequeno tamanho 

(1.166,38 ha.), considerando o tamanho médio das ESECs na Caatinga (41.292 ha.). Das 19 

Unidades de Conservação existentes em toda a Caatinga, ela é a única de todo o estado do Rio 

Grande do Norte. Está localizada na região sudoeste do estado, em área totalmente 

pertencente ao município de Serra Negra do Norte. Está inserida em área de proteção integral, 

com decreto de criação 87.222 de 35/05/1982, cujas atividades realizadas seguem um plano 

de manejo e não podem interferir de forma alguma no bioma (BRASIL, 2016). 

O Geossítio Xique-xique I está localizado no município de Carnaúba dos Dantas - RN, 

sendo formado por quartzitos neoproterozóicos da Formação Equador e contém, em suas 

paredes rochosas, importantes pinturas rupestres. Consiste num sítio de grande relevância 

para a região do Seridó e encontra-se em processo de inclusão no catálogo de geoparques do 

Brasil (BRASIL, 2015). Ele está situado a 3,5 Km a NE do centro de Carnaúbas dos Dantas, 

dentro de uma propriedade particular e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional do Rio Grande do Norte – IPHAN/RN. Possui vegetação típica da região 

semiárida com o bioma sofrendo expressivo processo de desertificação. 

O presente artigo, portanto, tem por objetivo avaliar o grau de desertificação em que se 

encontram as duas áreas estudadas do bioma caatinga, para, a partir de então, propor medidas 

de gestão que possibilitem a conservação dessas áreas, seja através de ações de proteção 

integral, seja por meio de uso sustentável.  

Dessa forma, aqui serão apresentadas, de forma breve, algumas sugestões de possíveis 

medidas mitigadoras adequadas para cada uma das áreas, de forma a otimizar sua gestão e a 

execução das políticas que lhe cabem. Para tanto, além da visita em loco, foi realizada uma 

revisão da literatura sobre o tema em estudo, de forma a possibilitar uma melhor análise e 

proposições coerentes à realidade local.  
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METODOLOGIA 

         Os procedimentos metodológicos adotados para a construção deste artigo são próprios 

da pesquisa exploratória, realizada com o objetivo de aprimorar o entendimento do processo 

de desertificação como fenômeno freqüente em áreas impactadas pelas difíceis condições 

climáticas, assim como levantar o debate sobre a forma como esse processo se dá no 

semiárido potiguar e os impactos que causa a áreas de conservação/preservação local, como é 

o caso das analisadas neste artigo. Para tanto, fez-se primeiramente, o uso da revisão 

bibliográfica em fontes como artigos científicos, periódicos e revistas, constatando as 

principais definições sobre o tema e a forma como ele têm se dado e também pesquisa virtual 

em sites das instituições visitadas e dos municípios onde estão consolidadas. Também foi 

realizada visita às áreas objeto deste estudo, como forma de melhor visualização de impactos 

e proposições.  

            Para avaliação do grau de desertificação das áreas estudadas, foi utilizada a 

metodologia de classificação desenvolvida pelo “Instituto de Pesquisas Desert”. Nessa 

metodologia, são adotados 19 indicadores, em seus diferentes componentes, físicos, 

biológicos e socioeconômicos. Para o conjunto de indicadores, definidos no quadro 01, foi 

construída uma matriz de simples “presença ou ausência”, como afirmam os autores, mesmo 

"sabendo-se que os diferentes indicadores considerados apresentam graus de influência 

distintos, foram tratados de forma homogênea, uma vez que este trabalho analisa unicamente 

a sua presença ou ausência" (FERREIRA, 1994).  
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              Quadro 01 – Matriz com indicadores de processos de desertificação. 

     INDICADOR                DEFINIÇÃO PRESENÇA 

1.Densidade  
demográfica 

Hab/Km² >20 hab/km² 

2. Sistema Fundiario Indice de Gini > 0,74 
3.Mineração Atividade no municipal Presença 
4. Qualidade da água Risco de salinidade S3 ou S4; 

Risco de alcalinidade C3 ou C4 
Presença 

5. Salinização Presença Presença 
6. Tempo de ocupação Ocupação antiga Presença 
7. Mecanização 1 trator para até 470 há Presença 
8.Estagnação 

Econômica 
Indicação na bibliografia Presença 

9. Pecuarização Indicação na bibliografia Presença 
10. Erosão Indicação na bibliografia Presença 
11. Perda da fertilidade Redução na produção agrícola ou 

pecuaria 
Presença 

12. Área de preservação Existência de áreas de risco: 
nascentes, penhascos, encostas, 
altas declividades 

Presença 

13. Defensivos agrícolas Nº de estabelecimentos que usam 
defensivos maior que 45% 

Presença 

14. Área agrícola Mais do que 50% da área municipal 
ocupada com atividades agrícolas 

Presença 

15. Bovinocultura Presença de rebanho bovino  Presença 

16. Caprinocultura Presença de rebanho caprino Presença 
17. Ovinocultura Presença de ovino Presença 
18.Evolução 

demográfica 
Evolução da população da 
microrregião inferior a 50% da 
evolução da população 
do Nordeste, entre 2 censos. 

Presença 

19.Susceptibilidade à 
desertificação 

Quando a microrregião se encontra 
em área de susceptibilidade alta 

Presença 

   Fonte: Matallo Junior (2001). 

 

            De acordo com a metodologia, as áreas estudadas podem ser classificadas, de acordo 

com o seu “grau de desertificação”, em: 

a) “Muito Grave”: aquelas que apresentam pelo menos 15 dos 19 indicadores propostos; 

b) “Grave”: aquelas que apresentam entre 11 e 14 dos indicadores propostos, e; 

c) “Moderada”: aquelas que apresentam entre 6 e 10 dos indicadores propostos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fazendo um paralelo entre os núcleos de desertificação, a revisão bibliográfica 

realizada e a visita de campo nos municípios de Serra Negra do Norte e Carnaúba dos Dantas, 

constatou-se que além da elevada importância biológica de ambas as áreas, elas encontram-se 

em urgência de ação e com prioridade indicada de “Recuperação”.   

As áreas visitadas encontram-se inseridas na Área-piloto 03 - Núcleo de 

Desertificação do Seridó, localizado no centro do “Polígono das Secas”, incluindo parte dos 

estados Rio Grande do Norte e Paraíba, região fitogeográfica denominada de “Seridó”. A área 

afetada é de 2.987km2 com 260 mil habitantes. A desertificação neste núcleo está relacionada, 

particularmente a fatores climáticos, processos pedogenéticos e intervenções antrópicas 

(ALDRIN PEREZ-MARIN et. al., 2012). 

 A Estação Ecológica do Seridó consiste em uma área protegida da Caatinga e 

contribui para a conservação da diversidade biológica, abrigando espécies de animais e 

vegetais de grande importância ecológica. De acordo com a classificação estabelecida pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, a unidade pertence a categoria 

Estação Ecológica, uma vez que preserva a natureza, oportuniza a realização de pesquisas 

científicas, pertence ao domínio público e só permite a visitação se o objetivo for educacional 

(BRASIL, 2004). Ela é monitorada e gerenciada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em parceria com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio e vem realizando suas atividades de forma limitada 

devido à ausência de corpo técnico suficiente. O Plano de Manejo da Estação prevê diversas 

atividades que deveriam ser executadas na unidade, mas que, devido à ausência de 

profissionais, não acontecem. 

            Assim, vários problemas ocorrem em detrimento a isto. Constatou-se, na visita em 

loco, que a Estação Ecológica conta apenas com o trabalho de um servidor Federal e de 

acordo com este, apesar da importância da unidade e dos investimentos que recebe, não existe 

a intenção, por partes dos órgãos gestores, de realocar funcionários por diversos motivos: falta 

de recursos para folha de pagamento, ausência de profissionais com disponibilidade, 

considerar a unidade como menos importante que outras, etc. Também foi possível  realizar 

uma trilha denominada de “Lajedo da Serra Verde” com o objetivo de verificar a realidade 

sobre o bioma local e os impactos da desertificação na fauna e flora. Durante todo o trajeto, 

foram apresentadas espécies da flora local. Notou-se que a vegetação é predominantemente 

seca e o solo contem expressivas características do processo erosivo.   
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            O processo de desertificação é inevitável e segundo Brasil (2004), “(...) ocorre por 

influência de um conjunto de fatores ambientais (clima, solo, vegetação e água) que podem 

ser potencializados pela ação antrópica.” Ainda assim, constatou-se a riqueza na vegetação 

da área, cuja mesma apresenta savanas bem diferentes. É importante comentar que se 

caminhou ao lado da cerca que divide a área da ESEC com uma área privada, o que 

oportunizou o seguinte comparativo: a área privada sofre um processo de desertificação mais 

intenso (Figura 1). A presença de árvores é mínima, o solo sequíssimo. Enquanto isso, a 

Estação ESEC possui um bioma preservado e rico em vegetação e fauna.  

 
                  

 

Figura 1. Comparativo entre as duas áreas integrantes do mesmo bioma. 
Fonte: IFRN, 2016. 

 

Nem todos os 19 indicadores propostas na metodologia foram possíveis de serem 

avaliados nos locais visitados ou na literatura. A partir da aplicação da matriz de indicadores 

do Instituto Desert na Estação Ecológica do Seridó, e pelo que foi observado durante a visita e 

pesquisado na bibliografia, constatou-se a presença de 07 dos 19 indicadores propostos, sendo 

eles, os indicadores de números 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 19.  Esse resultado indica que a área 

em questão encontra-se em uma situação de desertificação de intensidade “moderada”.  

Diante disto, propõe-se o aumento do corpo técnico para que de fato as ações previstas 

em seu plano de manejo sejam executadas, possibilitando o prolongamento da condição de 

conservação do bioma e a revisão do plano de manejo de forma a atender o corpo técnico 

disponível sem violar o previsto pelo SNUC para Estações Ecológicas. 

O Geossítio Xique-Xique é um dos principais sítios arqueológicos da América latina, 

por conter registro dos quatro temas de relacionamento humano pré-histórico desenhados: 

dança, caça, luta e sexo. Está inserido na proposta do Geoparque Seridó. A área está inserida 

no núcleo de desertificação do Seridó e possui em suas terras a realização de atividades como 

agricultura de subsistência e pecuária. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional – IPHAN zela pela estrutura do Geossítio, realizando as manutenções necessárias 

para a continuidade das atividades no local.  

Como forma de análise da área, também foi realizada uma trilha denominada de 

Xiquexique, que cruza importantes pontos do Geossítio, tais como um possível rio caudaloso 

que existiu, fato constatado através de um poço que existe nas proximidades que já chegou a 

11.000L em plena seca. A ocupação humana causou impactos irreversíveis ao ambiente, 

contribuindo, inclusive para o processo erosivo da região. A chegada das cerâmicas também 

segue causando impactos no local, contudo, a comunidade não possui outra forma de 

sobrevivência se não depender as atividades exercidas nesta. 

No sopé da encosta, devido ao rolamento de terra e rochas, a região se torna fértil e é 

comum a germinação e crescimento de arvores de grande porte. A erosão presente no local é 

denominada de voçoroca, que indica o caminho por onde a água passa.  Algumas das plantas 

presentes no local são típicas da vegetação arbórea e a ação antrópica, o desmatamento ao 

longo do tempo, contribuiu para a mudança no ambiente e conseqüentemente para a 

intensificação dos problemas climáticos e a desertificação no local. 

            A partir da avaliação do Geossítio Xique-Xique usando-se a matriz de indicadores do 

Instituto Desert, constatou-se a presença de 10 dos 19 indicadores propostos, sendo eles os de 

números 1, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 19, o que também classifica esta área como 

apresentando uma situação de desertificação de intensidade “moderada”, mas que requer 

maiores cuidados em relação à Estação Ecológica.  

Diante disto, a proposta para essa área seria a criação de uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural – RPPN. De acordo com o Ministério de Meio Ambiente, as RPPNs 

consistem em Unidades de Conservação criadas em áreas privadas por ato voluntário do 

proprietário e são vários pontos positivos advindos desta ação, tais como (BRASIL, 2016) 

“Direito de propriedade preservado; isenção de Imposto Territorial Rural – ITR, (...); 

Prioridade de análise dos projetos pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente – FNMA; 

Preferência na análise de pedidos de crédito agrícola (...).”. A criação de um Plano de 

manejo, associado à constituição da RPPN, consolidará as melhores formas de manejo da área 

e facilitará às ações que não causam impactos tão destrutivos a localidade. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A realização destas análises nas localidades de Serra Negra do Norte e carnaúbas dos 

Dantas oportunizaram a melhor visualização do fenômeno da desertificação, comum a 
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realidade do semiárido mais não vivenciado pela população que mora na área urbana. Sobre 

as unidades escolhidas como objeto de estudo, ambas, possuem características exclusivas e 

provam que é possível termos variações ambientais em alguns quilômetros de distância. 

Fatores como monitoramento, planejamento, escalas, fiscalização, educação ambiental 

efetiva, são importantíssimos e contribuem para o alcance dos objetivos.   

As sugestões aqui apresentadas partiram da análise das realidades das duas unidades. 

Sabe-se que não existe um grande espaço para a educação e/ou gestão ambiental de uma área 

quando o que se consolida é o turismo ecológico, mas ainda assim, faz-se necessário a melhor 

análise da realidade e a criação e/ou atualização de planos de manejo que regularizem tais 

atividades de forma a dar continuidade ao manejo sustentável local. Espera-se que este artigo 

contribua para a continuidade dos estudos voltados para o processo de desertificação no 

semiárido potiguar, que tem impactado tanto a vida das pessoas que vivem na zona rural e 

ainda é tão alheio as pessoas que não estão nesta realidade, assim como possibilite a melhor 

visualização da aplicabilidade da metodologia de indicadores Desert.  
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RESUMO: O temor causado por répteis e anfíbios na população, gera a criação de diversas 
lendas e crenças a respeito desses animais, acarretando a mortalidade de muitos representantes 
desses grupos. Assim, a desmistificação de crenças populares acerca da herpetofauna faz-se 
necessária para o entendimento e preservação desses animais. O trabalho foi realizado no 
município de Acaraú, na Praça do Centenário e na ONG Casa de Teresa Cunha, em dias 
distintos. Os animais pertencentes à coleção didática do IFCE Campus Acaraú foram expostos 
em bandejas e apresentados ao público que transitava nas duas áreas escolhidas para a 
exposição. A divulgação da exposição foi realizada através da Rádio Acaraú FM – 91.5, pela 
página oficial do facebook do IFCE Campus Acaraú e na ONG Casa de Teresa Cunha. Cerca 
de 102 pessoas compareceram para falar e ouvir sobre os animais, desde crianças a idosos. 
Foi observado que as lendas se repetiam independente da idade, mostrando que elas são 
repassadas através de gerações. Também foi constatado que as crianças apresentaram maior 
facilidade em aceitar o que lhes é ensinado. Diante de tais fatos, faz-se necessário a realização 
de mais projetos relacionados à etnoherpetofauna, a fim de aproximar as pessoas a esses 
animais. 
Palavras–chave: lendas, répteis, anfíbios, etnoherpetofauna 
 
DEMYSTIFYING BELIEFES POPULAR ASSOCIATED THE 
HERPETOFAUNA IN THE CITY ACARAÚ 
 
ABSTRACT: The fear caused by reptiles and amphibians in the population, it has generated 
the creation of various legends and superstition about these animals, causing a mortality of 
many representatives these group. Thus, the demystification of beliefes popular about 
herpetofauna it is necessary for the understanding and preservation of these animals. The 
research was conducted in the city Acaraú, in the square of Centenário and NGO Casa de 
Teresa Cunha, on different days.  The animals belonging to the didactic collection fo IFCE 
Campus Acaraú were exposed on trays and presented to the public who trasiting in the two 
areas chose for the expose. Disclosure of the exposure was held by Radio Acaraú FM – 91.5, 
the official page in the facebook of IFCE Campus Acaraú and on NGO Casa de Teresa 
Cunha. About 102 people attended to talk and listen about those animals, from children even 
elderly. Was observed that the legends are independent of the age, show to the are passed 
through generations. Was observed that the legends are independent of the age, showing that 
they are passed through generations. It was also found that the children were susceptible to 
accept what is taught. Given these facts, it is necessary to carry out more projects related to 
etnoherpetofauna in order to bring people closer to the animals. 
KEYWORDS: legends, reptiles, ambhibians, etnoherpetofauna 
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INTRODUÇÃO 

Répteis e anfíbios sempre despertaram a atenção e imaginação das pessoas, levando-as a 

criarem as mais variadas crenças e mitos a respeito desses animais.  De acordo com 

Fernandes-Ferreira (2011), muitas espécies são culturalmente rejeitadas pela humanidade, que 

desde os primórdios as alocam em lendas, mitos, crenças de diversas etnias e grupos 

religiosos. Tal aversão popular a respeito de alguns répteis e anfíbios, que quase nunca 

representam ameaças reais, contribui para que ocorram maiores índices de mortalidade desses 

animais (PAZINATO, 2013). Anfíbios e répteis estão enquadrados em um grupo de animais 

com enorme importância ecológica, pois promovem o controle de populações de 

invertebrados e de outros vertebrados, tal importância é destacada quando são realizados 

estudos de impacto que direcionam medidas conservacionistas de uma forma mais eficaz 

(SANTOS et al., 2012). Além da importância ecológica, algumas espécies também são 

economicamente importantes, contribuindo para a produção de itens da indústria farmacêutica 

e de vários outros setores. A disponibilização de informação pode ser considerada 

fundamental para a preservação desses animais. Segundo Pazinato (2013), popularizar e 

desmistificar tais crenças e mitos contribui para sensibilização da população e assim a 

conservação da biodiversidade. Esta ação é posta em prática quando se realizam estudos que 

envolvem populações humanas e seus saberes tradicionais e culturais, que são utilizados 

como ferramentas para o processo de conservação da natureza.  Nesse contexto, este estudo 

teve como objetivo desmistificar crenças associadas a répteis e anfíbios, no município de 

Acaraú, Ceará. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Acaraú (02°53’08”, 40°07’12”) está localizado a 255 km de Fortaleza, 

no litoral oeste do estado do Ceará. Apresenta cerca de 61.715 habitantes, sendo a principal 

fonte de renda e economia da cidade a pesca. (IBGE, 2016). Dentro do município, foram 

escolhidos dois ambientes para a realização de uma intervenção, na Praça do Centenário e na 

ONG Casa de Teresa Cunha. O trabalho foi realizado em dois dias consecutivos, dois e três de 

setembro de 2016. 

A Praça do Centenário foi escolhida devido a sua localização, no centro da cidade, o 

que favorece uma intensa circulação de pessoas. A ONG foi contemplada devido ao grande 

número de crianças que estudam e moram no entorno da mesma, localizada no Bairro Sítio 

Buriti. 
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Para a realização do trabalho, os animais conseguidos por meio de empréstimo da 

Coleção Didática do IFCE Campus Acaraú foram apresentados em bandejas, para facilitar a 

visualização e mesmo a manipulação pelo público. Dentre os animais, foram levadas duas 

espécies de Amphibia (Leptodactylus fuscus (dois indivíduos) e Rhinella Jimi (um) e alguns 

girinos; uma espécie de Amphisbaenidae (Amphisbaena alba (dois)); três espécies de lagartos 

(Ameivula ocellifera (um), Hemidactylus sp. (cinco) e Tropidurus hispidus (um)); e sete 

espécies de serpentes (Boa constrictor (um), Micrurus ibiboboca (um), Oxyrhopus trigeminus 

(três), Philodryas nattereri (dois), Philodryas olfersii (um), Pseudoboa nigra (um) e Xenodon 

merremii(um)). Todos os animais apresentados são comumente encontrados no município de 

Acaraú. 

A divulgação do evento ocorreu através de anúncio pela rádio Acaraú FM – 91.5, pela 

página oficial do facebook do IFCE Campus Acaraú, e por meio de convite direto aos alunos 

da ONG e seus responsáveis. 

As realizações das atividades ocorreram entre 7h30 e 10h30 da manhã em dois dias 

consecutivos. Os participantes eram abordados sobre seus conhecimentos prévios acerca do 

assunto de forma a ser feito um registro de alguma crença ou mito. Após isso, uma explicação 

sobre cada animal era fornecida de acordo com conhecimentos acadêmicos atuais de forma a 

desmistificar crendices e reforçar a importância ecológica dos referidos animais. 

Com relação às pessoas abordadas, na Praça do Centenário cerca de 73 pessoas pararam 

para escutar sobre os animais, sendo a maioria adultos e idosos. Na ONG, foram cerca de 29 

pessoas, sendo apenas dois adultos e o restante crianças na faixa etária entre sete e quatorze 

anos de idade. Todas as pessoas residiam em Acaraú, tanto no centro da cidade como em 

zonas rurais próximas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O total de pessoas atingidas pela exposição diretamente foi de 102 pessoas, variando de 

crianças até idosos. De maneira abrangente, os idosos denominaram esses animais como 

“insetos” e desconheciam a importância dos répteis e anfíbios para o meio ambiente. Essa 

categoria denominada “inseto” também é encontrada em outros trabalhos no Brasil, como o 

de Costa-Neto & Magalhães (2007) e Costa-Neto & Pacheco (2004). Todos os animais com 

formato serpentiforme foram denominado como cobras, incluindo a Amphisbaena alba. 

Dentre as crenças contadas pela população, à maioria foi relacionada às serpentes, e a 

lenda predominante foi a da cobra de leite, também conhecida como cobra preta (Pseudoboa 

nigra), em que a serpente perseguia a mãe lactante e quando a mãe não estava atenta, ela 
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retirava o bebê que estava sendo amamentado, colocava o rabo na boca da criança e bebia o 

leite da mãe. Essa crença foi fortemente defendida, inclusive três pessoas afirmaram conhecer 

mulheres grávidas que foram perseguidas pela cobra preta. Entretanto, a ausência dos 

músculos que promovem movimentos de sucção nas serpentes incapacita a referida estratégia 

alimentar, além do fato de o leite não fazer parte da dieta desses animais (FERNANDES-

FERREIRA, et al., 2011). 

O mito mais difundido sobre os anfíbios foi sobre a urina do sapo cururu (Rhinella sp.), 

que era capaz de cegar, caso entrasse em contato com os olhos. Com relação a essa crença, o 

sapo cururu urina quando se sente ameaçado, e caso a região ocular seja atingida, pode causar 

irritação, mas não existem casos de cegueira (BERNARDE, 2012).  

Também foi observado que mais da metade das pessoas diziam ter medo ou nojo desses 

animais, principalmente relacionado aos anfíbios. Muitos relataram que jogavam sal nesses 

animais. As serpentes também eram mortas de maneira indiscriminada. Os lagartos eram os 

menos afetados, sendo as lagartixas (Hemidactylus sp.) os que causaram mais temor, sendo 

mortas frequentemente pelo fato de as pessoas acreditarem que são animais venenosos. 

Porém, sabe-se que atualmente só existem três espécies de lagartos peçonhentos, duas 

espécies da família Helodermatidae (Heloderma suspectum e Heloderma horridum) 

conhecidos como monstros de Gila e o Dragão do Komodo, da família Varanidae (Varanus 

komodoensis), entretanto essas espécies não são encontradas no Brasil (PASSOS, 2011).  

Tal diferença no número de pessoas ocorreu devido à localização dos dois ambientes e o 

modo de divulgação realizado. Entretanto, pode-se afirmar que a conscientização realizada 

com as crianças foi mais proveitosa, visto à receptividade e interação das mesmas.  Enquanto 

que os adultos e idosos relutaram para aceitar a importância ecológica que esses animais têm 

no meio ambiente, e de que a maioria das crenças havia alguma incoerência com os estudos 

realizados. 

 

CONCLUSÕES 

As crenças sobre determinados animais fazem parte da cultura de cada região, 

juntamente com o temor que a população apresenta sobre determinados grupos animais. Isso 

faz com que haja o abate indiscriminado sobre répteis e anfíbios, podendo causar um 

descontrole populacional. 

Observa-se a necessidade de que sejam realizados mais trabalhos relacionando a 

etnoherpetofauna, para a desmistificação dessas crenças, juntamente com a aproximação e o 

conhecimento da população sobre esses animais. 
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RESUMO: O cacauí (Theobroma speciosum Wild ex. Spreng.) de porte arbóreo médio 
pertencente à família Malvaceae tem ampla distribuição em toda a Amazônia. T. speciosum 
possui grande apelo econômico, por ser um possível sucessor do Cacau (T. cacao L.) para a 
indústria de chocolates. Para tanto, o presente estudo objetivou quantificar os principais 
parâmetros germinativos da espécie em condições próximas as naturais, considerando que a 
literatura especifica para o tema proposto é escassa. Logo após a colheita dos frutos na área 
rural do município de Maués-Am partiu-se para montagem do experimento germinativo o 
qual ocorreu em dezembro de 2015. A taxa germinativa obtida foi de 66%, considerada baixa 
para as espécies do gênero. A espécie T. speciosum é uma espécie não domesticada como 
comprovam os dados de percentagem e frequência relativa de germinação. 
Palavras–chave: germinação, fruta amazônica, cacauí 
 

DETERMINATION OF GERMINABILITY CACAUÍZEIRO’S SEEDS 
 (Theobroma speciosum Willd ex. Spreng.) 

ABSTRACT: The Cacauí (Theobroma speciosum Wild ex. Spreng.) Medium-sized tree from 
the Malvaceae family is widely distributed throughout the Amazon. T. speciosum has great 
economic appeal, to be a possible successor of Cacau (Theobroma cacao L.) for the chocolate 
industry. Therefore, the present scientific work aimed to analyze and investigate the 
germination process of the seeds of the studied species, once that specific literature about the 
proposed theme is scarce. Soon after the harvest of fruits in rural Maués city started to mount 
the germination experiment occurred in December 2015. The obtained germination rate was 
66%, considered low comparing to the same genre of the species. The species T. speciosum is 
an undomesticated species as shown by the percentage data and relative frequency of 
germination. 
KEYWORDS: germination, Amazon Fruit, cacauí 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, correspondendo a 1/3 das reservas 

florestais tropicais úmidas, consagrada como o maior banco genético do planeta. A região 

Amazônica apresenta uma ampla diversidade de espécies vegetais, aproximadamente 1,5 

milhões de espécies vetais catalogadas (IBAMA, 2012), dentre as quais se destaca o cacauí 

(Theobroma speciosum L.), uma dentre as inúmeras espécies frutíferas nativas de elevado 

interesse comercial (MACHADO; RETTO JUNIOR, 1991). Os indivíduos dessa espécie 
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possuem porte arbóreo, médio com ramos curtos com folhas coriáceas e flores vermelho 

púrpuras flores vermelho-púrpura, atingindo até 15m (SILVA et. al., 2004).  

Conforme as informações apresentadas por Souza e Lorenze (2008), o T. speciosum (L.) 

Willd, pertence à família Malvaceae, desta pertence o economicamente relevante Cacau (T.  

cacao L.), possui uma distribuição predominante tropical em todos os continentes, incluindo 

cerca de 250 gêneros e 4.200 espécies, destes, cerca de  80  gêneros  e  400  espécies  ocorrem  

no  Brasil.  

Todas as espécies amazônicas do gênero Theobroma ((1) T. cacao L., (2) T.  obovatum 

Bern.,  (3) T.  subincanum Mart.,  (4) T. speciosum (L.) Willd, (5) T. grandiflorum (Willd. Ex 

Spreng.) Schum e (6) T. bicolor H. & B.)) são economicamente exploráveis, logo, produzem 

frutos comestíveis de cujas sementes pode-se produzir chocolate (CUATRECASAS, 1964; 

VENTURIERI, 1993). Considera-se que o Cacauí é, entre as espécies supracitadas, a que 

possui o teor de gordura semelhante ao do cacau, ou seja, um sucessor em potencial 

(GILABERT-ESCRIVÁ, 2002).  

Miranda et al. (2004) discutem que a espécie também é promissora para a produção de 

biodiesel, conforme estudos realizados na Reserva Extrativista do Capanã Grande (Manicoré-

AM).  

A literatura científica sobre o processo germinativo da espécie estudada ainda é escassa, 

por outro lado, encontra-se diversos trabalhos sobre a germinação de espécies do mesmo 

gênero, como é o caso do Cupuaçu (T. grandiflorum). 

De acordo com Ferreira et al. (2009), além da germinação rápida e uniforme, o 

substrato mais apropriado deve propiciar o desenvolvimento de mudas mais vigorosas e 

proporcionais. No caso da espécie Theobroma grandiflorum Schum, (cupuaçu) os autores 

supracitados recomendam o uso dos substratos comerciais bioplant®, bioclone®, terra vegetal 

e areia. Por outro lado, não são de fácil acesso considerando a logística da região Amazônica 

e o poder aquisitivo dos pequenos agricultores e ribeirinhos.  Recomenda-se que no momento 

da escolha do substrato optem por materiais que estejam disponíveis na região e que possuam 

baixo custo (VIEIRA et al., 1998).  

É fato que o conhecimento sobre biologia de espécies nativas, da germinação à 

descrição de aspectos morfológicos torna-se fundamentais para os programas de conservação 

in situ e ex situ, além de favorecerem a implantação de modelos de recomposição vegetal 

(HOLL; KAPPELLE, 1999), contribuindo assim para o aumento da literatura sobre o assunto, 

que segundo alguns pesquisadores da área, são escassos (CUNHA; FERREIRA, 2003).  
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Com base nos pressupostos elencados faz-se necessário a busca por maiores 

informações a respeito do processo de germinação da espécie T. speciosum, que dentre outros 

fatores, é indicada como fonte alternativa às indústrias de achocolatados e na fabricação de 

biodiesel. 

Para tanto, objetivou-se quantificar os principais parâmetros germinativos da espécie em 

condições próximas as naturais.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos do tipo baga, contendo as sementes de cacauí (Theobroma speciosum, Willd 

ex Spreng) foram coletados na zona rural da cidade de Maués (S 03° 44’ 16,9”, W 038° 27’ 

7,9”) em dezembro de 2015. 

A emergência do caulículo com altura mínima de 5 cm, bem como a emissão de 1 par 

de folha completo foi o critério utilizado para a determinação de plântulas dadas como 

germinadas. 

A montagem da experimentação ocorreu no dia 12 de dezembro de 2015. Neste 

processo, 200 sementes foram retiradas do fruto, escarificadas mecanicamente em areia fina e 

semeadas diretamente no substrato, a uma profundidade de 1 cm. No preparo do substrato 

utilizou-se: terra preta + areia + esterco bovino (3:1:1).  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação situada nos fundos do IFAM-Maués 

sob condições ambientas locais não controladas. O acompanhamento da germinação se deu, 

até que a taxa de germinação se mantivesse em zero. 

Para o experimento em questão foram utilizados os seguintes parâmetros germinativos 

descritos: (1) Percentagem de germinação; (2) velocidade média de germinação; (3) tempo 

médio de germinação e (4) Frequência relativa. 

Para o cálculo da velocidade de germinação (VG), utilizou-se da fórmula proposta por 

EDMOND; DRAPALA (1958): VG=(N1G1+N2G2+...+ NnGn)/(G1+G2+...Gn), onde: VG é 

a velocidade de germinação em dias; G1, G2,Gn é o número de sementes germinadas na 

primeira contagem, segunda contagem e na última contagem; N1, N2, Nn é o número de dias 

da semeadura à primeira, segunda e última contagens.  

Para os cálculos da germinação diária, aplicou-se a fórmula de MAGUIRE (1962): 

GM=(G1/T1) + (G2/T2)+...+ (Gi/Ti), onde: GM é a germinação média diária: G1 até Gi é a 

porcentagem de germinação ocorrida a cada dia e T1 até Ti é o tempo em dias.  
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Por outro lado, os cálculos da frequência relativa de germinação,  foram baseados no 

trabalho desenvoldo por SANTANA e RANAL (2004), onde:  fi = ni/Σni, é ni o número de 

sementes germinadas no dia i, e Σni o somatório de valores até o último dia de germinação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A percentagem final de germinação resultou num total de 132 germinadas em um 

universo de 200, ou seja, 66% do total da amostra (Figura 01). No caso do cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum), quando a umidade nas sementes é diminuída para valores abaixo 

de 37,8 %, ocorre queda drástica no percentual de germinação (CRUZ, 2007).  

Entretanto, ressalta-se que as sementes de T. speciosum foram semeadas logo após 

serem retidas do fruto, desta forma ainda continham elevado grau de umidade e mesmo assim, 

apresentaram baixa germinabilidade, quando comparadas a outras espécies do gênero sob as 

mesma condições.  Cruz (2007) obteve uma germinabilidade superior a 90% para sementes de 

cupuaçu (T. grandiflorum) e Nascimento e Caravalho (2012) também notaram uma 

percentagem de germinação superior a 90%  o capuí (T. subincanum). 

Levando-se em conta as condições de plantio, análise e condução do experimento em 

questão verificou-se que o tempo médio de germinação das sementes foi 29 dias, corrobando 

com os valores encontrados por Lorenzi (1998) de 15 a 25 dias.  

 

Figura 1. Curva cumulativa de germinação de sementes expressa na curva de 
germinação cumulativa de Theobroma speciosum em condições de viveiro aberto ao 
longo de 47 dias de observação. 
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No decorrer do processo germinativo observou-se o fenômeno da poliembrionia em 

parte das germinações. A poliembrionia consiste na presença de mais de um embrião na 

semente (COSTA et al., 2004). 

A partir do 40 dias após a semeadura, verificou-se a estabilidade na frequência 

relativa, ao longo de sete dias após a última sementes germinada, como apresentado na figura 

02.  

Através do cálculo da velocidade de germinação (VG) das sementes de T. speciosum, 

pôde-se constatou-se que foram necessários em média 24,8 dias para que as sementes 

germinassem completamente. Por outro lado, ao observarmos os valores de frequência 

relativa verificou-se que, ao longo do período de incubação (39 dias), o maior valor de 

frequência relativa obtido 31,06 corresponde ao 28° dia após a semeadura. Não foi possível 

verificar estabilidade na frequência relativa. Desta maneira, o estudo da frequência relativa de 

germinação, possibilitou mostrar o comportamento a germinação das sementes de T. 

speciosum sob condições de viveiro aberto (Figura 2), característico de espécie nativa e não 

domesticada  (BORGHETTI e FERREIRA, 2004). 

 

Figura 02. Frequência relativa de germinação (Fi) de sementes de Theobroma 
speciosum em condições de viveiro aberto. Nt = total de sementes germinadas; Tm = 
tempo médio de germinação em dias.  
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4. CONCLUSÕES 

O presente estudo propõe que as sementes de T. speciosum sejam plantadas logo após a 

colheita dos frutos maduros em um substrato organo-arenoso e em ambiente sombreado; 

As sementes de cacauí apresentam baixa germinabilidade, por volta de 66%; 

Recomenda-se o plantio logo após a extração dos frutos; 

A frutífera amazônica em estudo T. speciosum   em processo de domesticação, visto que 

os  dados de germinabilidade se distribuem de forma assimétrica, porém rápida (tempo médio 

de 24,8 dias).   
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RESUMO:  
 

O presente trabalho descreve atividades realizadas com alunos da Escola Estadual Cora 

Coralina, do município de Ariquemes-RO, sobre preservação da água, comemorado no dia 22 

de março. Os alunos foram organizados em grupos para elaboração de trabalhos artísticos e 

científicos e como cada uma pôde contribuir com ideias para a preservação do recurso natural 

hídrico. O estudo transversal de educação ambiental proporcionou nos alunos o espírito 

competitivo e de interação aluno-professor com propostas que sensibilizam e conscientizam a 

comunidade escolar do uso equilibrado da água. 

 

Palavras–chave: Educação Ambiental; Preservação; Recursos hídricos. 

 

WATER DAY: AN EDUCATIONAL APPROACH AT SCHOOL STATE 

CORA CORALINA, ARIQUEMES-RO 

 

ABSTRACT: 

 

This paper describes activities with students of the State School Cora Coralina, the city of 

Ariquemes-RO on water conservation, celebrated on 22 March.. Students were organized into 

groups for the preparation of artwork for each could contribute ideas for the preservation of 

the natural resource water. The transverse environmental education study provided the 

students the competitive spirit and student- teacher interaction with proposals to sensitize and 

raise awareness among the school community of the balanced use of water 
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INTRODUÇÃO 

Desde o início da organização social o homem utiliza os recursos naturais para sua 

sobrevivência, o que vem provocando alterações e interferindo diretamente na preservação no 

meio ambiente. Após análise e como estratégia para discussão sobre a preservação das fontes 

de água do planeta foi criado em 22 de março de 1992, pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Dia Mundial da Água  

O planeta é formado por 2/3 de água, e deste apenas 0,008% estão disponíveis para o 

consumo humano, considerada água potável, e o seu uso inconsciente se tornou uma 

preocupação alarmante aos órgãos e aos representantes de proteção do recurso natural, sendo 

necessário a criação deste dia para debater e adotar medidas que contribuam para preservação 

dos mares, lagos, rios, e suas nascentes, pois todos os seres dependem um do outro, sendo 

indispensáveis as relações interespecíficas harmoniosas para a sobrevivência de toda 

composição ecológica. (QUADROS, 2007). 

De acordo com Furriela (2001), manter os estoques de água potável para a utilização 

humana na agricultura, residências, indústrias e equilíbrio dos ecossistemas é o grande desafio 

da humanidade. Nos últimos anos observou-se ampla mobilização para os tratamentos dos 

corpos hídricos, pois o aumento populacional, a expansão industrial e as redes de esgotos 

domésticas negligenciadas têm causado prejuízos à saúde e ao ecossistema (LEITE, 2004). 

Todas as mobilizações têm um objetivo comum: evitar o déficit hídrico, utilizando as políticas 

públicas para a recuperação dos ambientes afetados e a preservação dos não atingidos. 

Segundo o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA (2003), é necessária 

criação de sociedades sustentáveis, através de todos os meios necessários, e de fundamentos 

ecológicos através da Educação Ambiental (EA), promovendo mudanças sociais.  

No sentido de orientar os alunos sobre os problemas ambientais e trazer à tona as 

questões de preservação de água ao nível real de suas vidas, foram desenvolvidas uma séries 

de atividades com alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, 

em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia (IFRO) 

e Ministério Público (MP) de Ariquemes-RO. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado pelos acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

IFRO Campus Ariquemes participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

docência- PIBID e os alunos da Escola de Ensino Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Cora Coralina. 

Através de um panfleto distribuído pelo MP do Estado de Rondônia, no município de 

Ariquemes, os acadêmicos organizaram um evento interdisciplinar com tema transversal 

diretamente ligada à Educação Ambiental (EA). 

Os alunos dos 7ºs e 9ºs anos do Ensino Fundamental e todas as turmas do Ensino 

Médio matriculados no período vespertino foram organizados em grupos para produção dos 

materiais. O trabalho foi dividido em cinco etapas: na primeira etapa os acadêmicos 

montaram o cronograma e planos de ação à Direção da Escola e corpo docente para aprovação 

das atividades, que envolveram várias disciplinas e do MP que contribuiu com a palestra, 

panfletos e certificados de participação do evento aos alunos ganhadores das melhores 

propostas. 

Na segunda etapa foi realizado o convite aos alunos para iniciarem a produção de 

trabalhos, onde os professores e acadêmicos foram supervisores e orientadores das turmas 

participantes. A terceira etapa foi de avaliação e classificação dos trabalhos mais criativos. Os 

alunos apresentaram em sala de aula suas propostas aos professores e acadêmicos, que 

avaliaram a organização em equipe, domínio de conteúdo, qualidade do trabalho 

desenvolvido e sinergia da temática proposta para, em seguir, partir para a quarta etapa: 

apresentação dos trabalhos no dia 22 de março à comunidade escolar, imprensa e aos 

representantes do MP, em uma socialização com os envolvidos no pátio da escola para 

apreciação dos trabalhos e participação de palestra ministrada pelo promotor Glauco 

Maldonado. 

A quinta etapa foi a pontuação nas disciplinas participantes da temática, (Português, 

Química, Biologia, Física, Geografia, Artes e História), e entrega de certificados como 

colaboradores, concedidos pelo MP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades desenvolvidas contaram com a participação de aproximadamente 800 

alunos matriculados no período vespertino da escola Cora Coralina. Dentre estes foram 

premiados 68 alunos, que executaram diversas atividades, como paródias, maquetes 
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(Figura1), experimentos (Figura 2), poemas, cartazes (Figura 3) e desenhos, todos com o tema 

“Preservação da água”. 

 

 
                                                                                                                     Fonte: BERBET, 2016. 

Figura 1: Maquete produzida pelos alunos do 8° ano do Ensino Fundamental que 
retrata reservatório de captação de água da chuva. Escola Cora Coralina, 2016. 
 

O incentivo à participação individual e coletiva em atividades de Educação Ambiental 

contribui para uma geração de indivíduos conscientes e transformadores, prezando pela relação do 

homem com a natureza. A educação é uma auxiliadora na recuperação de ambiente, pois resgata a 

dignidade humana, e seus valores éticos sociais (QUADROS, 2007).          

 

 
                                                                                                            Fonte: BERBET, 2016. 

Figura 2: Experimento mostrando uma pá carregadeira hidráulica e filtro com 
materiais feito de garrafa pet. Escola Cora Coralina, 2016. 
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                                                                                                               Fonte: BERBET, 2016. 

Figura 3: Cartaz com fotos mostrando o desperdício de água e lembretes alertando 
para as pessoas utilizarem a água e fechar a torneira. Escola Cora Coralina, 2016. 

 

Durante a palestra, o promotor Glauco Maldonado falou sobre a importância de se preservar a 

água, onde se propôs aos alunos a pergunta: “o que devo fazer para preservar a água? ”, com o intuito 

de despertar nos alunos a necessidade de preservar o ambiente em que vivem, e, em especial a 

estimular a economia e a reutilização da água. 

A necessidade do desenvolvimento destas atividades transversais sobre a preservação 

das águas com os alunos reforçam a importância sobre suas formas de tratamento, utilização 

consciente e gera reflexão sobre o saneamento básico e a preservação das nascentes e leitos de 

rios. O saneamento básico contribui aos seres vivos qualidade de vida e garante condições 

favoráveis a saúde da população (DANTAS et al, 2013).  

 Segundo Jacobi (2003) salientar a importância do desenvolvimento sustentável garante 

mudanças na sociedade e em suas políticas públicas, para que não altere os ecossistemas e auxilie na 

produção de sustento das comunidades.  

A educação ambiental deve ser incentivada em todas as idades escolares, pois de acordo com 

Pelicione (1998), “deve-se examinar as questões ambientais do ponto de vista local, regional, 

nacional e internacional, analisando suas causas, consequências e complexidade” para que 

haja harmonia entre o homem e os recursos naturais obtendo melhor qualidade de vida. 

Vários segmentos da sociedade estão tentando minimizar os impactos causados pela 

ação humana, nascendo ONGs em defesa do Meio Ambiente, criando agências reguladoras, 

Agência Nacional de águas (ANA), criada pela lei n° 9.984/200 que é responsável pelo 

controle da avaliação nacional dos recursos hídricos do Brasil (ANA, 200). Porém nenhuma 

dessas ações terá êxito se a sociedade não se conscientizar deque os recursos naturais são 
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finitos e adquirir novos hábitos e respeitar o direito das gerações futuras de receber um 

ambiente saudável. 

O projeto evidenciou algo visto em toda sociedade: enquanto parte dos alunos 

demonstrou interesse em realizar as atividades, houve um grupo que não se preocupou com a 

proposta, alegando que a região é rica em recursos hídricos e que nunca teria seca ou falta de 

água potável. Com o desenrolar dos trabalhos estes alunos perceberam que estavam 

equivocados, pois trabalhos com propostas político pedagógico e questões socioambientais 

dentro da escola trazem reflexão sobre a realidade, contribui e melhora a qualidade de vida 

por meio de diálogos e cooperação (MEC, 2007). 

Assim, entende-se que o objetivo foi alcançado, visto pela qualidade dos trabalhos 

apresentados e entusiasmo dos mesmos em falar sobre o assunto, levando em consideração ser 

a maioria dos alunos participantes.   

Em contra partida uma minoria de alunos se abstiveram de participar das atividades 

propostas, pois julgaram ser desnecessária a mobilização e interação da comunidade escolar 

com a preservação do recurso natural. De acordo com Santos (2010) “Reconhecer-se é 

importante na construção da história comunitária, ou mesmo, individual é um grande passo na 

trajetória de iniciativas populares à fim de tornar-se parte fundamental nas mudanças”. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento das atividades teve repercussão na comunidade escolar, mostrando 

aos alunos sobre a responsabilidade e o compromisso que todos precisam ter para preservação 

dos recursos naturais. Foi possível verificar mudanças de atitudes dos alunos na escola, como 

fechar as torneiras e relatar problemas de vazamentos de água, e apesar de muito se falar em 

preservar a natureza e seus recursos hídricos, poucos realmente compreendem a gravidade do 

assunto. 

Ademais o programa segue cumprindo com seu dever que é o de socializar e dar 

atitude aos conhecimentos adquiridos, sendo as interações com os alunos oportunidades 

indispensáveis de resgatar a dignidade humana em ações de convivência racional da utilização 

da água.  

Entretanto na atualidade, a sociedade exige um desenvolvimento sustentável que 

aumentem a proteção dos recursos naturais e que a exploração atenda de forma justa a 

necessidades sociais, sem esgotamento dos recursos hídricos, poluição e consumo 

inconsciente, utilizando a conservação como compromisso com as gerações futuras. 
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MARECHAL DEODORO, ALAGOAS 
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RESUMO: Devido ao crescente processo de degradação ambiental e o desequilíbrio 
ecológico que o mundo vem enfrentando ao longo do tempo, ocasionado pela urbanização de 
forma desordenada, causadora das principais atividades poluidoras e da alta demanda sobre os 
recursos naturais, é de total importância o monitoramento e o gerenciamento dos principais 
impactos ambientais ocorridos no entorno do rio Estiva em Marechal Deodoro- Alagoas. O 
rio Estiva é de grande importância para a cidade de Marechal Deodoro por ser o principal 
recurso hídrico da localidade. A área onde o mesmo está localizado e seu entorno encontra-se 
com várias degradações ambientais resultado de um processo continuo causado pelas 
atividades antrópicas. Esta pesquisa teve como objetivo diagnosticar e mostrar as principais 
degradações ambientais ocorridas ao longo do rio. O diagnostico dessas degradações foi 
adquirido através de visitas “in locu”, onde foram verificados vários impactos no rio e em seu 
entorno, tais como o desmatamento da mata ciliar, uso inadequado do solo, assoreamento do 
rio, plantação indevida de cana de açúcar, extração irregular de areia lançamento de efluentes. 
Esses impactos vêm ao longo dos anos  interferindo na qualidade da água do rio da Estiva. 

Palavras-chave: Degradação ambiental, recursos naturais, rio estiva, impacto ambiental, mata 
ciliar. 
 
DIAGNOSIS OF DEGRADED AREAS IN SURROUNDING ESTIVA RIVER, 

MARECHAL DEODORO, ALAGOAS 

ABSTRACT : Due to the growing process of environmental degradation and ecological 
imbalance that the world has faced over time, caused by urbanization in a disorderly manner, 
causing the main polluting activities and high demand on natural resources, it is all-important 
monitoring and management of the main environmental impacts occurring in the vicinity of 
Stowage river in Marechal Deodoro- Alagoas. The river Stowage is of great importance for 
the city of Marechal Deodoro to be the main water resource of the locality. The area where it 
is located and its surroundings meets various environmental degradations result of a 
continuous process caused by human activities. This study aimed to diagnose and show the 
main environmental degradations occurred along the river. The diagnosis of these 
degradations was acquired through visits "in loco", which was found several impacts on the 
river and its surroundings, such as the removal of riparian vegetation, inappropriate land use, 
river silting, improper planting sugar cane, irregular extraction of sand discharge of effluents. 
These impacts come over the years interfering with the water quality of the river Stowage. 
KEYWORDS: environmental degradation, natural resources, river stevedoring, 
environmental impact, riparian forest. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em virtude do acelerado processo de degradação ambiental, muitas vezes ocasionado 

pelo crescimento urbano sem planejamento, atividades que são poluidoras e principalmente o 

aumento da demanda em relação aos os recursos hídricos, e de extrema necessidade que sejam 

realizadas ações como o monitoramento e principalmente o gerenciamento dos impactos que 

essas ações causam ao meio ambiente. O rio Estiva está localizado na cidade de Marechal 

Deodoro e a área de estudo na comunidade Tuquanduba, distante aproximadamente 3 km do 

centro da cidade. A área onde situa-se o rio apresenta uma pequena, porém valorosa 

vegetação, com resquícios da mata atlântica, e ainda possui uma diversidade de fauna e flora.  

Um processo contínuo de urbanização é um dos responsáveis pelo processo de 

degradação ambiental que a área possui. A área sofre com diversos impactos ambientais, que 

tem ligação direta com as alterações ocorridas no rio e em seu entorno, impactos que são 

responsáveis pela alteração da qualidade da água do rio como o assoreamento, eutrofização, 

extração irregular de areia entre outros, que além de afetar o rio causam mudanças drásticas 

na paisagem da região. 

A definição de impacto ambiental de acordo com o CONAMA 

Impacto ambiental pode ser definido como qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente resultantes de atividades humanas 
que, direta ou indiretamente que afetem a saúde, a segurança, e o bem-estar da 
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (Resolução 
CONAMA, 1986, p 636). 

 

Devido à imensa quantidade de recursos que a natureza oferece, a exploração dos 

mesmos cresce de maneira acelerada e os danos ao meio ambiente na maioria das vezes são 

irreversíveis, as perdas de reservas naturais, a mudança nas paisagens, qualidade do ar, água e 

solo, entre outros, ficam comprometidos decorrentes da ação antrópica, principal responsável 

pelos impactos ambientais causados ao meio ambiente, impactos que comprometem também 

aos seres humanos mesmo sendo ele o principal causador dos mesmos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O rio estiva está localizado na cidade de Marechal Deodoro- Alagoas distante 35 km da 

capital alagoana. A área onde a pesquisa foi desenvolvida está localizada às margens do rio 

Estiva, no povoado Tuquanduba. O mesmo está localizado na zona rural do município e fica a 

3 km do centro da cidade de Marechal Deodoro. O bioma predominante da região é de Mata 
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Atlântica; a população estimada para essa região é de 1.700 habitantes. Foi realizado um 

levantamento dos principais impactos ambientais e foram identificadas as atividade 

potencialmente causadoras da degradação ambiental; o registro das mesmas foi feito através 

de fotografias e caderno de anotações. O local da pesquisa foi visitado nos meses de agosto de 

2015 à janeiro de 2016 uma vez por semana. Também foram realizadas pesquisas 

bibliográficas para o embasamento teórico do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O Rio estiva vem sofrendo ao longo do tempo com a crescente degradação ambiental; 

essa destruição dos recursos naturais é advinda do desenvolvimento econômico que gerou a 

maior demanda dos recursos hídricos e da pouca disponibilidade da água doce, causando 

dessa forma um processo acelerado de deterioração ambiental no rio Estiva, causados pelas 

inúmeras ações antrópicas como: uso inadequado do solo, desmatamento da mata ciliar,  

plantação indevida de cana de açúcar, assoreamento, eutrofização do rio, extração irregular de 

areia e lançamento de efluentes. 

 

Eutrofização  

Foi diagnosticado que o processo de eutrofização é muito preocupante e se faz presente 

no rio da Estiva; ele afeta e compromete a qualidade dos mananciais. Um dos impactos mais 

alarmantes em relação a esse processo foi o aumento da ocorrência de floração de algas, em 

especial a proliferação de cianobactérias tóxicas, capazes de alterar a qualidade do corpo 

hídrico. Esses dados corroboram com Barreto et al (2013) quando destacam que a 

eutrofização  é reconhecida como um dos problemas de qualidade da água de maior 

importância na atualidade. Dentre os males causados pela eutrofização destacam-se a 

proliferação acelerada de macrófitas aquáticas e algas que podem produzir substâncias tóxicas 

nocivas à saúde.  

A Figura 01 apresenta a eutrofização do rio. 
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Figura 01: Eutrofização do rio. Fonte: A autora. IFAL, 2016. 

Assoreamento  

Observou-se que o assoreamento constituiu-se como uma das principais problemáticas 

do rio da Estiva, em Marechal Deodoro; está presente em uma grande parte do rio, tendo 

como um dos fatores causadores a retirada da mata ciliar que margeia os rios e que são 

responsáveis pela proteção dos corpos d’água, quanto ao acumulo de detritos que são 

carreados pelas chuvas ao fundo dos rios. Esses dados corroboram com Alvarenga (2006) 

quando afirma que as matas ciliares desempenham importante função ambiental, mais 

notadamente na manutenção da qualidade da água, estabilidade dos solos, das áreas 

marginais, regularização do regime hídrico, corredores para o movimento da fauna, assim 

como para a dispersão vegetal e manutenção do ecossistema aquático. 

 Figura 02 apresenta a ocorrência do assoreamento na nascente do rio Estiva. 
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Figura 02 A ocorrência do assoreamento na nascente do rio Estiva. Fonte: A autora. IFAL, 

2016. 

Desmatamento  

Foi observado que a degradação ambiental na região é resultado do desmatamento da 

vegetação, mata ciliar, que é considerada tão importante quanto os cílios para os nossos olhos, 

pois são responsáveis por proteger as margens dos rios conta a chegada de sedimentos 

provocados pela erosão do solo, no caso de enchentes como por exemplo; as matas ciliares 

são verdadeiros filtros e a sua devastação é fator prejudicial por provocar um aumento 

significativo do nível de carreamento de sedimentos para o rio, ocasionando o assoreamento e 

a poluição dos corpos hídricos. Esses dados corroboram com Ferreira et al (2007) quando 

afirmam que a mata ciliar é toda a formação florestal ocorrente ao longo dos cursos d’água, 

em locais sujeitos a inundações temporárias, em nascentes e olhos d’água. Ela desempenha 

importante papel na manutenção da quantidade e qualidade das águas, estabilidade dos solos e 

controle de processos erosivos.  

A Figura 03 apresenta o desmatamento da vegetação do rio Estiva.                     
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Figura 03: Desmatamento da vegetação do rio Estiva. Fonte: A Autora. IFAL, 2016. 

 

Extração irregular de areia 

Um dos tantos impactos e não menos importantes de destacar na região no entorno do 

rio da Estiva é a extração irregular de areia na região, atividade que acontece de forma 

clandestina por parte da população residente na região, apesar de ser uma atividade de 

pequeno porte não deixa de acarretar impactos negativos.  .  

A extração irregular de areia é caracterizada como uma problemática ambiental pelos 

impactos que a mesma causa no meio ambiente e principalmente na cidade de Marechal 

Deodoro; impactos esses que se pode definir como, danos na paisagem terrestre e na 

degradação da água, quais interferem diretamente no bem-estar da população. Esses dados 

corroboram com Fantinati et al (2015) quando dizem que  o processo de extração é 

potencialmente degradador do meio ambiente e, mesmo que se desenvolva dentro dos padrões 

de controle ambiental, sempre deixa um impacto residual. Ocorrem mudanças no balanço 

geomorfológico, desestabilizando a pedogênese e os processos intempéricos; os limiares 

naturais do relevo são alterados, podendo aumentar a taxa de erosão, assoreamento, 

movimentos de massa; a biota é comprometida, uma vez que comumente há retirada da 

cobertura vegetal para a realização da atividade de lavra, destruindo-se o hábitat de animais e 

vegetais, desequilibrando os ecossistemas locais.   
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A Figura 04 apresenta a extração irregular de areia.  

 

 

Figura 04: Extração irregular de areia. Fonte: A autora. IFAL, 2016. 
 

A cana-de-açúcar é uma cultura semiperene, pois após o plantio, ela é cortada algumas 

vezes no ano antes de ser replantada, por isso já é causadora de danos ao solo, o mais correto 

são as plantações de espécies que não sejam removidas do solo assim como as espécies 

plantadas no reflorestamento, pois são culturas permanentes.   

Apesar do cultivo da cana de açúcar no estado de Alagoas e em Marechal Deodoro ter 

sido um dos principais fatores de desenvolvimento regional e local, responsável por definir 

desde muito tempo o rumo na economia do estado, observa-se aqui na região de Marechal 

Deodoro que a monocultura da cana, apesar de ser caracterizada como uma atividade 

importante para a região, pela geração de renda e movimentação da economia local tem 

caráter prejudicial para o meio ambiente, pois seu desenvolvimento é responsável por causar 

diversos impactos ambientais que afetam a qualidade do ambiente. Esses dados estão de 

acordo com Rodrigues (2010) quando diz que cultura da cana, assim como toda atividade 

agrícola, gera sempre algum impacto no meio ambiente, na medida em que emprega recursos 

naturais como água e solo e faz uso de insumos e defensivos químicos, como fertilizantes e 

praguicidas. Dentre os principais impactos ambientais negativos gerados a partir do cultivo de 

cana-de-açúcar podemos citar: ∙ redução da biodiversidade, causada pelo desmatamento e pela 

implantação da monocultura; ∙ expansão da fronteira agrícola para áreas de proteção 

ambiental; ∙ contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas por efluentes, 

devido à prática de adubação química, aplicação de corretivos minerais e de agrotóxicos, 
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herbicidas e defensivos agrícolas; ∙ comprometimento da qualidade e disponibilidade de água 

para abastecimento. A figura 5 apresenta a plantação indevida da cana de açúcar. 

 

Figura 5: Plantação indevida de cana de açúcar. Fonte: A autora. IFAL, 2016. 
 

 

CONCLUSÃO  

Mesmo apresentando uma série de fatores de degradação ambiental como o lançamento 

de efluentes líquidos, despejo de lixo urbano, extração irregular de areia, eutrofização, 

assoreamento e desmatamento da mata ciliar, oriundos das atividades antrópicas, o rio estiva 

também sofre com os agentes naturais como a chuva que contribui em boa parte desses 

fatores já citados acima. 

De acordo com o diagnóstico de toda área ao longo do rio Estiva foi observado que a 

região possui uma vegetação comprometida por todos os fatores já citados e que ficou 

também fragmentada devido ao intenso e rápido processo de urbanização, e pela substituição 

da vegetação nativa, principalmente pela cultura da cana de açúcar e agropecuária, que foram 

responsáveis por acelerar o processo de degradação ambiental da área. As atividades sucro 

alcooleiras provavelmente devem ter sido as responsáveis pela contaminação da água e do 

solo através do  lançamento de agrotóxicos e defensivos agrícolas, lançados pela usina da 

região, para o combate ou desenvolvimento de possíveis pragas nas plantações de cana de 
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açúcar; a utilização de agrotóxicos  causam impactos ao solo e consequentemente à água, já 

que a plantação se encontra nas proximidades do rio. 

As ações de extração de areia no leito do rio são realizadas por parte da população 

residente nas proximidades do rio, atividade realizada de forma clandestina, o que causa uma 

maior dificuldade no controle da mesma; o despejo de lixo urbano e o desmatamento da mata 

ciliar são fatores que interferem diretamente no aumento do assoreamento do rio Estiva, 

gerando prejuízo para a qualidade da água, diretamente nos aspectos físicos, químicos e 

biológicos. 

A falta de providências das autoridades sobre as ações antrópicas observadas no local, 

em um curto espaço de tempo, toda a área do rio estará comprometida, acarretando sérios 

problemas ambientais, no rio e em seu entrono.       
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RESUMO: Estudos apontaram que a porção final do rio Acaraú (baixo Acaraú) é composta 
principalmente por áreas estuarinas e tabuleiros marginais, incluindo a mata ciliar e 
configuram-se como ambientes de alta vulnerabilidade devido à pressão antrópica, que causa 
diversos desequilíbrios na sua dinâmica natural. Além disso, este rio pode representar uma 
excelente oportunidade para exercitar o papel estratégico da educação ambiental, uma vez que 
a conservação dos corpos de água, dos solos e da biodiversidade são preocupações que 
convergem interesses de toda a sociedade. Diante do exposto indaga-se: quais as condições de 
uso e ocupação das margens do Rio Acaraú? Buscando atender a essa problemática é que o 
objetivo deste trabalho busca diagnosticar as condições de uso e ocupação das margens do 
Rio Acaraú, localizado no Município de Cruz-CE, com vista à elaboração de um programa de 
educação ambiental para conscientizar os moradores sobre os problemas causados pela falta 
das matas ciliares. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. O público 
alvo são agricultores da região escolhidos através de uma amostragem aleatória, onde os 
procedimentos utilizados foram visita com registro fotográfico e entrevista em lócus. 
Diagnosticou-se que a maioria dos entrevistados não tem conhecimento em relação à 
delimitação das margens do rio necessário para executar sua plantação, onde foram retiradas 
muitas matas ciliares. Conclui-se que tal fator contribui de forma significativa para o 
desmatamento de uma boa parte de plantas nativas da margem natural do rio. 
Palavras-chaves: agricultores, conhecimento, plantação, ribeirinhos 

 

DIAGNOSIS OF THE CONDITIONS OF USE AND OCCUPATION OF 
MARGINS ACARAU RIVER, LOCATED IN CRUZ-CE CITY, FOR THE 
PREPARATION OF A PROGRAM OF ENVIRONMENTAL 
EDUCATION. 
 
ABSTRACT: Studies showed that the final portion of the Acarau River (low Acarau) is 
mainly composed of estuarine and marginal trays areas, including riparian forest and is 
configured as highly vulnerable environments due to anthropogenic pressure, causing various 
imbalances in its natural dynamics. In addition, this river can represent an excellent 
opportunity to work out the strategic role of environmental education, as the conservation of 
water bodies, soil and biodiversity concerns are converging interests of the whole society. 
Given what has been exposed wonders: what are the conditions of use and occupation of the 
Acarau river borders? Seeking attend this problem is that the objective of this work seeks to 
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diagnose the conditions of use and occupation of the Acarau river borders, located in Cruz-CE 
City, for the preparation of an environmental education program to aware residents about the 
problems caused by lack of riparian forests. This is a qualitative research of exploratory 
nature. The target audience are agriculturist in the region chosen by random sampling, where 
the procedures used were visiting with photographic register and interview locus. It was 
diagnosed that most respondents have no knowledge concerning the delimitation of the 
borders of the river needed to run his plantation, which were taken many riparian forests. It is 
concluded that this factor contributes significantly to deforestation of much of native plants of 
the natural riverbank. 
KEYWORDS: farmers, knowledge, plantation, riverine 
 
INTRODUÇÃO 

A Bacia hidrográfica do Rio Acaraú (“Rio das Garças”, seu significado), está localizada 
a oeste da capital Fortaleza e compreende uma área equivalente a 14.500 Km², abrangendo 
vinte e cinco municípios cearenses, sendo considerada a segunda maior bacia hidrográfica do 
Estado. Sua nascente localiza-se na Serra das Matas, município de Monsenhor Tabosa, ponto 
mais alto do estado, situado a 1.145 metros de altitude. A foz deste rio situa-se no município 
de Acaraú, onde suas águas se encontram com o Oceano Atlântico. Ao longo de seu curso, o 
rio Acaraú atravessa trechos do sertão centro – norte e dos tabuleiros litorâneos, abrigando 
grandes reservatórios como os açudes Paulo Sarasate (Araras), Ayres de Sousa e o Acaraú-
Mirim, que garantem a sua perenidade, pois a alimentação de seu leito depende do regime 
pluviométrico que ocorre de maneira irregular. (COGERH, 2009)  

Estudos apontaram que a porção final do rio Acaraú (baixo Acaraú), composta 
principalmente por áreas estuarinas e tabuleiros marginais, incluindo a mata ciliar, 
configuram-se como ambientes de alta vulnerabilidade devido à pressão antrópica, que causa 
diversos desequilíbrios na sua dinâmica natural. Estes ambientes do rio Acaraú encontram-se 
muito degradados devido às intervenções humanas, necessitando de um programa de 
educação ambiental para a população local (ARAÚJO et al., 2009). 

Os tabuleiros marginais apresentam ecodinâmica estável. Portanto são locais onde 
ocorre maior ocupação demográfica. Por serem áreas altamente utilizadas, requerem 
planejamentos de conservação e preservação dos recursos naturais. Seu uso pela agricultura 
comercial e de subsistência, pela atividade industrial, aliado ao desmatamento, às queimadas e 
à pecuária, tem gerado vários riscos de erosão, salinização e contaminação do solo por 
fertilizantes e agrotóxicos, bem como a perda de recursos naturais (ARAÚJO et al., 2009). 

A preservação ou restauração das Matas Ciliares é de grande importância também para 
que elas cumpram o papel de corredores ecológicos, pois, ao interligarem os fragmentos 
florestais na região, facilitam o trânsito de diversas espécies de animais, polens e sementes, 
favorecendo o crescimento das populações de espécies nativas, as trocas gênicas e, 
consequentemente, a reprodução e a sobrevivência dessas espécies (Macedo  et al.   1993; 
Primack; Rodrigues 2001; Metzger 2003). 

O Plano de gerenciamento das águas da Bacia do Acaraú define áreas críticas como as 
que apresentam problemas ambientais, em decorrência das atividades humanas desenvolvidas 
na bacia, podendo estar em maior ou menor grau de criticidade. Este programa deverá ser 
desenvolvido a partir da identificação e delimitação das áreas desmatadas e em processo de 
degradação, constantes do Diagnóstico feito para a bacia (COGERH, 2010). 

Nunca, em toda a história da humanidade, a utilização dos recursos naturais pelo ser 
humano foi tão questionada. Tanto no meio científico quanto entre a população em geral, é 
crescente a idéia de conservação dos ecossistemas naturais e de recuperação dos ecossistemas 
degradados pelo homem (Ferreira; Dias 2004). 
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O Rio Acaraú pode representar uma excelente oportunidade para se exercitar o papel 
estratégico da educação ambiental da população rural, uma vez que a conservação dos corpos 
de água, dos solos e da biodiversidade são preocupações que convergem interesses de toda a 
sociedade. 
 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foram realizadas visitas às margens do Rio Acaraú, localizado na cidade 

de Cruz-Ce, registradas através de fotografias, com o intuito de obter mais conhecimentos 

sobre matas ciliares e, posteriormente, foram realizadas leituras de trabalhos de sensibilização 

ambiental realizados. A seguir, foi elaborado um roteiro de entrevista com perguntas simples 

e objetivas de fácil compreensão de acordo com a cultura local, para identificar a percepção 

ambiental dos agricultores da região. O roteiro é composto por perguntas objetivas e 

discursivas, totalizando 07 (sete) questões. As perguntas são com o foco na delimitação das 

margens do Rio, sobre os alimentos plantados, a pulverização desta plantação e sobre a venda 

e o consumo da safra. 

Foram entrevistados 20 (vinte) agricultores que possuem suas plantações nas margens 

do Rio, escolhidos de forma aleatória, onde alguns se encontravam no local e outros foram 

localizados em sua residência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre os agricultores entrevistados, 80% não sabiam da delimitação das margens do 

rio, 60% plantam no local de 01 a 10 anos, 85% adquiriu o terreno como herança familiar, 

55% planta feijão, milho e melancia, 80% utiliza a safra para venda e consumo próprio, 100% 

costumam pulverizar a plantação, por conta dos insetos que causam danos às mesmas, como 

mostra a tabela 1. A sétima questão aborda sobre as plantas que precisaram ser retiradas para 

a atual plantação e obtiveram-se respostas variadas, onde no geral foram retiradas matas 

ciliares como: Mufumbo, capim, salsa, vasoura-de-relogio, ingazeira, unha de vaca e gabiroba 

citadas pelo os agricultores e que se faziam parte da flora nativa das margens do rio, o que 

acarretou um grande impacto ambiental deixando o rio desprotegido em suas margens e 

afastando algumas espécies de animais que ali viviam. 
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Tabela 1: Resultado das perguntas respondidas pelos agricultores 

PERGUNTAS Alternativa A Alternativa B 
Delimitação das margens do Rio Sim 20% Não 80% 
Quantos anos você planta De 1 a 10 anos 60%  De 11 a 20 anos 40% 
Forma que você adquiriu Herança familiar 85% Compra 15% 
Tipo de alimento Feijão, milho e melancia 55% Feijão e milho 45% 
Venda ou consumo próprio Os dois 80% Consumo 20% 
Pulverizar a sua plantação Sim 100% Não 0% 

Total 20 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

  Percebe-se entre os entrevistados, que a maioria deles não conhece a importância das 

matas ciliares em volta do rio e desrespeitam as delimitações de uso e ocupação da área de 

plantio, e que alguns se mostraram intimidados em responder o questionário por ser 

consciente da importância da preservação destas matas e do espaçamento que deve ser 

respeitando e não estar cumprindo de maneira legal com o meio ambiente. 

Foi visível também que o problema de uso e ocupação das margens deste rio, não estar 

somente nas plantações de maneira incorreta e retirada de matas ciliares para as mesmas. 

Sendo que se pode observar de acordo com as imagens fotografadas pela pesquisadora no ano 

de 2016 no rio que banha a cidade de Cruz-Ce onde a pesquisa foi aplicada, que uma grande 

área das areias do rio está sendo retiradas para vendas, deixando buracos que posteriormente 

quando o rio encher poderá ocasionar alguns problemas (Veja na Figura 01 e 02). Encontra-se 

também as margens do rio uma concentração de lixos, principalmente de garrafas pet e isopor 

que são levadas pelos banhistas e deixadas no local, e é visível cercas de arames farpados 

cortando o rio demarcando áreas colocando em rico alguns banhistas e pescadores que usam 

deste rio para retirada de sua alimentação (Veja na Figura 03 e 04). Em certas épocas é 

possível observar currais de pescas para aprisionar peixes de modo particular e egoísta sendo 

que muitas famílias ribeirinhas retiram seu sustendo deste rio e os currais represam os peixes 

impossibilitando o acesso do restante da população. Cabe destacar a importância do rio com 

suas matas ciliares e os animais que ali habita, uma vez que ele vem sendo desvalorizado 

pelos banhistas, agricultores e moradores da cidade. 
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Figura 01: Retirada de areia                         Figura 02: Área de areia retirada   

  

Figura 03: Lixo as margens do Rio              Figura 04: Cercas de arame farpado 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Concluiu-se que este estudo foi de suma importância para obter conhecimento e 

conscientizar os agricultores sobre o tema abordado, já que os demais usam dos recursos 

disponibilizados sem qualquer informação ou cuidado ambiental. A retirada da mata ciliar às 

margens do rio para plantações, jogada de lixos e retirada de areia são os grandes danos 

causados pela ação humana. Uma vez que este rio esta sendo poluído e desmatado pela 

própria população ribeirinha que necessita retirar os seus recursos do mesmo. 

É oportuno comentar que esse trabalho objetiva futuramente refazer a pesquisa no 

mesmo local para que os novos agricultores tenham um acompanhamento com as informações 

fornecidas, também futura-se ampliar as áreas de pesquisas para outras localidades, pois assim 

a porcentagem de população abordada juntamente com os resultados seriam maior. 

No decorrer do estudo se fez necessário uma conscientização ambiental com os 

agricultores sobre a importância da conservação e preservação das matas ciliares que este rio 

necessita atualmente, no qual se mostraram participativos em poder ajudar e serem ajudados 
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com informações que antes não eram de seus conhecimentos e com esse diagnostico 

ambiental os agricultores tiveram a oportunidade de retirar suas duvidas e ser conscientes de 

suas ações em torno do Rio Acaraú. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Acaraú.  

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

1- Você sabe qual a delimitação das margens do Rio para executar o plantio? 

a) Sim (  )  

b) Não (  ) 

 

2- Há quantos anos você planta neste local? 

a) De 1 a 10 anos (  )    

b) De 11 a 20 anos (   ) 

 

3- Qual foi a forma que você adquiriu este terreno? 

a) Herança familiar (  )    

b)  Comprado (   )        

 

4- Qual o tipo de alimento que você planta? 

a) Feijão, milho e melancia (  )    

b) Feijão e milho (  ) 

 

5- Sua colheita é para venda ou consumo próprio? 

a)   Venda e consumo próprio (  )   

b)  Consumo próprio (   ) 

 

6- Você costuma pulverizar a sua plantação? 

a) Sim (   )  

b) Não (   ) 

 

7- Quais as plantas que foram retiradas para sua plantação?              
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RESUMO: O município que hoje conhecemos como Ceará-Mirim, situa-se a 28 km de Natal, 
capital do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Uma das atividades comerciais mais tradicionais 
da cidade é sua feira livre, acontecendo semanalmente e ainda se configura como uma 
atividade de relevância para a economia local, conseguindo ligar campo e cidade e municípios 
circunvizinhos nos dias de sua realização. Em algumas cidades, as feiras livres caracterizam-
se por um espaço desorganizado, com má estrutura física, falta de higiene e falta de 
capacitação dos feirantes, que influencia no cotidiano dos trabalhadores da feira. Desse modo, 
torna-se necessário conhecer condições de trabalho das feiras livres. Como essa informação 
da feira livre de Ceará-Mirim não existe na literatura, o presente estudo teve por objetivo 
realizar um diagnóstico sobre as condições ocupacionais da feira livre da cidade de Ceará-
Mirim – RN e, assim, verificar as condições de trabalho dos feirantes e suas práticas de 
prevenção de acidentes e doenças causadas pelos fatores ergonômicos. O que proporcionou à 
população de Ceará-Mirim o conhecimento das condições em que se encontra a sua feira livre 
com relação aos trabalhadores, fornecendo dados ao poder público para que ações corretivas 
possam ser realizadas visando a melhoria da feira, as condições de trabalho dos feirantes e a 
saúde destes.  
Palavras–chave: feirantes, condições de trabalho, saúde do trabalhador 
 

DIAGNOSIS OF OCCUPATIONAL CONDITIONS OF THE FREE FAIR 
OF CEARÁ-MIRIM/RN CITY 
 
ABSTRACT: The city we know today as Ceará-Mirim, it is located 28 km from Natal, 
capital of Rio Grande do Norte(RN), Brazil. One of the most traditional commercial activities 
of the city is its free fair, it is happening every week and still configured as a relevant activity 
for the local economy,  getting to connect rural and urban areas and surrounding 
municipalities in the days of its realization. In some cities, the fairs are characterized by a 
disorganized space, with poor physical structure, lack of hygiene and lack of training of 
marketer, that influence the daily lives of fair workers. Thus, it becomes necessary to know 
the working conditions of free fairs. As this information Ceará-Mirim free fair does not exist 
in the literature, the present study aimed to make a diagnosis of occupational conditions of the 
free fair in the town of Ceará-Mirim – RN and thus check the working conditions of marketer 
and practices for preventing accidents and diseases caused by ergonomic factors. What gave 
the people of Ceará Mirim the knowledge of the conditions in which it finds its free fair with 
regard to workers, providing data to the public power so that corrective action can be taken 
aimed to improving the fair, working conditions of the marketers and their health. 
KEYWORDS: marketers, work conditions, worker's health 
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INTRODUÇÃO 

A feira constituiu-se em um importante fator de distribuição e dinamizador econômico, 

desenvolvendo o processo de comercialização e de trocas inter-regionais, sobretudo no Norte 

e Nordeste do Brasil, onde estão envolvidas nos sistemas de mercado regional, representando 

um dos principais meios de sobrevivência para as populações das pequenas cidades dessas 

regiões. Sua significância econômica se expressa tanto para os feirantes, que muitas vezes têm 

na feira sua principal fonte de renda, como também para os consumidores, que podem 

encontrar nelas alimentos a preços mais acessíveis (ALMEIDA; PENA, 2011). 

O município de Ceará-Mirim situa-se a 28 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte 

(RN), Brasil, e sua criação data da segunda metade do século XVIII, 1759 (SANTOS et al., 

2014). A economia da cidade é baseada nas atividades agrícolas, comércio e serviços. Uma 

das atividades comerciais mais tradicionais da cidade é sua feira livre, que “já existe há mais 

de 100 anos, acontecendo semanalmente e ainda se configura como uma atividade de 

relevância para a economia local, conseguindo ligar campo e cidade e municípios 

circunvizinhos nos dias de sua realização” (SANTOS et al., 2014). 

 A feira livre de Ceará-Mirim constitui-se em um importante sistema de abastecimento 

de produtos hortifrutigranjeiros para uma “população de aproximadamente 72.878 mil 

habitantes” (IBGE, 2015). Vale ressaltar que “as feiras livres são o alvo de comercialização, 

devido à grande variedade de produtos e possibilidade do consumidor de comparar preços de 

mercadorias sem ter que se deslocar a uma distância que pode chegar a quilômetros. Também 

é configurada como um local de encontros e lazer, o que a torna um fato social com 

características peculiares” (SANTOS, 2005). 

Embora as feiras livres apresentem um grande valor econômico, social e cultural na 

região onde acontecem, algumas delas podem representar risco à saúde dos feirantes, visto 

que, em algumas cidades, eles estão submetidos a condições impróprias de trabalho. 

Normalmente, esses trabalhadores estão expostos a variações climáticas, longa jornada de 

trabalho, ausência de dispositivos e mecanismos básicos de proteção, entre outros múltiplos 

fatores de risco para sua saúde (ALMEIDA; PENA, 2011).  

A segurança, a higiene e a saúde no trabalho devem estar vinculadas a todos os ramos 

de atividades, entre eles, o cooperativismo e o trabalho informal, com o objetivo de prevenir 

acidentes, promover a saúde e manter a integridade do trabalhador, por meio de 

monitoramento ou eliminação dos riscos ambientais e pela observância das normas de 

segurança do trabalho.  
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O Ministério do Trabalho e Emprego fixou os aspectos mínimos de ergonomia e 

conforto ambiental segundo a Norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia (BRASIL, 1990) 

e NR24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (BRASIL, 2010), 

estabelecendo os parâmetros para as condições ambientais de trabalho, que devem estar 

adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 

executado.  

A observação e o cumprimento dos parâmetros relacionados com ruído, temperatura, 

iluminação, entre outros, são fundamentais para se buscar equilíbrio, conforto e produtividade 

do organismo humano. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar o diagnóstico das 

condições ocupacionais da feira livre de Ceará-Mirim.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foram realizados estudos da legislação vigente no país quanto às normas 

regulamentadoras (NR-17 e NR-24) e verificação da existência de regimento que 

normatizasse a feira livre de Ceará-Mirim. 

O instrumento utilizado para a realização desta pesquisa foi um questionário em forma 

de check-list, o qual foi elaborado utilizando-se os critérios estabelecidos nas Normas 

Regulamentadoras NR-17 – Ergonomia e NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos 

Locais de Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, de 2010. O questionário continha 

perguntas sobre as condições ocupacionais da feira, onde se avaliou aspectos gerais das 

condições de trabalho dos feirantes e aspectos relativos aos riscos que estes estão expostos 

como, não realização de pausas para descanso, manuseio de materiais pesados, dores ao 

realizar um esforço físico, exposição às variações climáticas, longa jornada de trabalho, 

manipulação de materiais cortantes e postura corporal inadequada.   

No dia 03 de outubro de 2015 foi realizada a pesquisa das condições ocupacionais da 

feira livre de Ceará-Mirim. Nesta ocasião, executou-se a observação semiestruturada 

utilizando-se o chek-list. Durante a observação também houve uma conversa com alguns 

feirantes, os quais foram abordados de maneira aleatória. No mesmo dia, também realizou-se 

um registro fotográfico, contemplando a ação do trabalhador, a organização do espaço, a 

criatividade de cada um, o layout das barracas, a estocagem e descarte de produtos, os 

veículos que transportavam as mercadorias e os próprios trabalhadores com suas ferramentas 

de trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em reuniões com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do 

Município de Ceará-Mirim, cuja secretaria é responsável pela feira da cidade, obtivemos a 

informação de que não há um documento/decreto municipal que contenha as diretrizes para o 

funcionamento da feira livre de Ceará-Mirim.  

A feira livre de Ceará-Mirim acontece aos sábados, no período das 5h à 11h. O 

transporte das mercadorias para a feira é por meio de automóvel (Figura 1) ou carro de mão e 

a montagem das bancas (Figura 2) é feita no dia anterior.  

 

 

Figura 1. Desembarque das mercadorias na feira. 

IFRN, 2015. 

 

 

Figura 2. Montagem das bancas 

da feira livre de Ceará-Mirim. 

IFRN, 2015. 

 

 Durante a visita à feira livre de Ceará-Mirim, notou-se que alguns feirantes 

comercializam seus produtos no chão a céu aberto e outros trabalham em barracas descobertas 
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ou que não estão em bom estado de conservação, sendo assim, os feirantes ficam 

constantemente expostos a riscos físicos como, ação dos raios solares, chuvas, dentre outras 

variações climáticas, além de calor e poluição (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Feirante improvisando proteção da 

incidência direta do sol. IFRN, 2015. 

 

Outro ponto observado foi a ausência de banheiros na feira livre. Há apenas dois 

banheiros, um feminino e outro masculino, no “Mercado do trabalhador” (Local público 

próximo à feira, destinado à venda de café da manhã, almoço e lanche para pessoas que 

frequentam a feira). Esses banheiros possuem um lavatório dentro deles, porém, não existe 

detergente para a higienização das mãos. Também foi observado que eles não apresentam 

janelas para permitir a ventilação, além das paredes e teto possuírem rachaduras. 

Foi observado também a não disponibilidade de água na feira livre, ou seja, o feirante 

precisa ir até o mercado ou levar sua garrafa e outros reservatórios com água caso necessite 

para beber, preparar o alimento ou lavar as mãos. Desta forma, os feirantes ficam expostos a 

riscos biológicos, como contaminação da água e alimentos por microrganismos.  

Além dos pontos já citados, verificou-se, também, que os feirantes não possuem a 

preocupação de guardar em local adequado os materiais cortantes (como facas, facões, entre 

outros) (Figura 4). E ainda, a presença de irregularidades no solo, que aumentam os riscos de 

acidentes como quedas e cortes. 

  



 

2612 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

 

Figura 4. Utensílios cortantes 

utilizados pelos feirantes, exposto 

em locais inadequados. IFRN, 2015. 

 

 Foi possível perceber também que os feirantes ficam muito tempo em pé (Figura 5), 

agacham-se muitas vezes para pegar mercadorias, para sentar e descansar eles improvisam 

(Figura 6) ou levam seus próprios assentos, dessa forma, passam muito tempo com o 

posicionamento corporal inadequado.  

As principais queixas apresentadas durante a conversa com os feirantes foram: barulho, 

cansaço, calor e dores musculares, principalmente nas pernas, coluna e região lombar, sendo 

essas dores mais frequentes ao final do dia e, provavelmente, causadas pela má postura ao 

longo do dia. Todos estes fatores podem causam doenças pelas causas ergonômicas em que os 

feirantes estão sujeitos, e comprometem não só a saúde deles como também seu desempenho 

no trabalho. 

 

 

Figura 5. Feirante em pé. IFRN, 

2015. 
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Figura 6. Feirante 

improvisando local para 

descansar. IFRN, 2015. 

 

 Com relação à postura, a Norma Regulamentadora 17 indica que o trabalho, sempre 

que puder, deve ser executado na posição sentada (os assentos utilizados no posto de trabalho 

devem possuir os seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável à estatura do 

trabalhador e à natureza da função exercida; características de pouca ou nenhuma 

conformação na base do assento; borda frontal arredondada; encosto com forma levemente 

adaptada ao corpo para proteção da região lombar), e para as atividades em que os trabalhos 

devem ser realizados em pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais que todos 

os trabalhadores tenham acesso durante as pausas. 

 

CONCLUSÕES 

Ao realizar a pesquisa em campo à feira livre da cidade de Ceará-Mirim foram 

diagnosticadas precárias condições de trabalho, tanto com relação à higiene pessoal do 

feirante, quanto à infraestrutura da feira, como barracas inapropriadas, falta de banheiros 

químicos e de abastecimento de água. Foi possível observar também a falta de conhecimento 

dos feirantes com relação aos riscos causados pelos precários fatores ergonômicos. 

Desse modo, são necessários investimentos para melhorar a infraestrutura da feira e, 

também é perceptível a necessidade de treinamento e conscientização dos feirantes para 

adotarem práticas que garantam melhorias das condições de saúde ocupacionais e assim, 

garantir condições seguras de trabalho aos feirantes. 
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RESUMO: Observou-se a ocorrência de cisticercose em bovinos abatidos em frigoríficos do 
Estado do Tocantins, especificamente nos municípios de Alvorada e Araguaína, estes 
localizados ao sul e norte do Estado, respectivamente. A cisticercose bovina é causada pelo 
Cysticercus bovis, estágio larval da Taenia saginata e uma vez que o bovino ingere o ovo de 
T. saginata, o cisticerco se desenvolve instalando-se em diferentes órgãos e sistemas como 
coração, pulmão, fígado, tecido subcutâneo, musculatura esquelética, globo ocular e sistema 
nervoso central, tendo como predileção os músculos estriado, preferencialmente no músculo 
masseter, seguido dos músculos cardíacos e da língua. Os seres humanos são os hospedeiros 
definitivos da T. saginata e são responsáveis pela disseminação dos ovos no ambiente. 
Teníase é a doença causada pela fase adulta do parasita no intestino delgado dos seres 
humanos. Já a cisticercose é a doença causada pelo estágio metacestódeo parenteral nos 
tecidos dos seres humanos e animais. Foram analisadas amostras de cisticercos vivos e 
calcificados, no período de março a setembro de 2010. Após extração de DNA, através do 
método do Fenol-Clorofórmio, realizou-se o diagnóstico das amostras através da técnica de 
Reação em Cadeia da Polimerase, utilizando pares de primers (5’ –
GGCTTGTTTGAATGGTTTGACG- 3’) / (5’ –CGACTCATGAAGATAAACAAGGT- 3’) 
específicos para Taenia saginata. Algumas amostras analisadas não apresentaram identidade 
molecular espécie-específica para Taenia saginata. Esta pesquisa teve como principal 
objetivo averiguar a identidade molecular espécie-específica de amostras de cisticercos 
bovinos no Estado do Tocantins.   

Palavras–chave: Biologia Molecular, Cisticercose, Saúde Pública, Zoonoses 
 

MOLECULAR DIAGNOSIS OF TAENIA SAGINATA IN THE STATE OF 
TOCANTINS.  
 
ABSTRACT: It was observed the occurrence of cysticercosis in cattle in slaughterhouses in 
the State of Tocantins, specifically in the municipalities of Alvorada and Araguaína, these 
located south and north of the state, respectively. Bovine cysticercosis is caused by 
Cysticercus bovis, the larval stage of Taenia saginata and once the animal ingests the egg of T. 
saginata, the cysticercus develops settling in different organs and systems such as heart, lung, 
liver, subcutaneous tissue, skeletal muscle, eye and central nervous system, with the 
predilection striated muscles, mainly in the masseter muscle, followed by heart muscle and 
language. Humans are the definitive hosts of T. saginata and are responsible for the 
dissemination of eggs in the environment. Taeniasis is a disease caused by adult parasites in 
the small intestine of humans. Already cysticercosis is a disease caused by the metacestode 
stage in the parenteral tissues of humans and animals. Samples from live and calcified 
cysticerci in the period from march to september 2010. After DNA extraction using the 
method of phenol-chloroform, there was the diagnosis of the samples using the technique of 
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Polymerase Chain Reaction using primer pairs (5'-GGCTTGTTTGAATGGTTTGACG-
3')/(5-CGACTCATGAAGATAAACAAGGT-3') specific to Taenia saginata. Some samples 
showed no species-specific molecular identity to Taenia saginata. This study aimed to 
determine the molecular identity of species-specific samples of bovine in cysticerci Tocantins. 
 
KEYWORDS: Molecular biology, cysticercosis, public health, zoonoses. 
 

INTRODUÇÃO          

 As doenças parasitárias, assim como outras enfermidades, geram grande preocupação 

nos campos econômicos e científicos, pois além de trazer um prejuízo econômico muito 

grande aos produtores, são doenças de caráter zoonótico, podendo comprometer a saúde 

populacional dos locais acometidos.         

 A cisticercose se dá pela ingestão de alimentos ou água contaminada com fezes 

humanas contendo ovos de Taenia spp. que, ao chegarem ao estômago, são atacados pelo 

suco digestivo e eclodem no duodeno ao receberem estímulo do suco pancreático. A 

cisticercose por Cysticercus bovis é causada pela ingestão de ovos de T. saginata e afeta 

principalmente os bovinos, que são os hospedeiros intermediários deste parasita 

(URQUHART, 1998).         

 Teníase é a doença causada pela fase adulta do parasita no intestino delgado dos seres 

humanos. Já a cisticercose é a doença causada pelo estágio metacestódeo parenteral nos 

tecidos dos seres humanos e animais (SATO et al, 2004).      

 A cisticercose bovina não é uma doença dignosticável em nível de criação, pois os 

animais apresentam infecção moderada com ausência de sinais clínicos. O prejuízo ocorre na 

fase final da exploração da pecuária de corte após o abate, representado principalmente pela 

condenação de carcaças cisticercóticas, causando grandes perdas na exportação de carne 

bovina (MONTEIRO et al, 2007).  

Objetivou-se com o presente trabalho, averiguar a identidade molecular espécie-

específica de amostras de cisticercos bovinos no Estado do Tocantins, bem como realizar o 

dignóstico diferencial de amostras de cisticercose através da histopatologia.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras de cisticercos utilizadas neste estudo foram coletadas aleatoriamente, 

durante o exame de inspeção post-mortem executado pelo SIF do matodouro frigorífico de 

Alvorada (SIF 1723 – Frigorífico Boi Brasil) e Araguaína (SIF 723 – Frigorífico Boi Forte), 
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municípios do Estado do Tocantins.         

 Após a detecção dos cisticercos, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, 

identificadas e congeladas, sendo posteriormente transportadas até o Laboratório de 

Parasitologia Veterinária da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – (EMVZ), da 

Universidade Federal do Tocantins – (UFT), localizadas em Araguaína - TO, onde foi 

extraído o DNA e realizado o diagnóstico das amostras através da técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR).         

 Para a identificação molecular espécie-específica de Taenia saginata foram utilizados 

os seguintes pares de primers (5’ –GGCTTGTTTGAATGGTTTGACG- 3’) /(5’–

CGACTCATGAAGATAAACAAGGT- 3’).       

 As amostras foram analisadas no Laboratório de Parasitologia Veterinária totalizando 

14 exemplares. Os cisticercos eram descongelados em temperatura ambiente, sem uso de 

artifícios para este fim e em seguida dava-se início às análises moleculares, como a extração 

de DNA, através do método do Fenol-Clorofórmio, nas dependências do Laboratório de 

Parasitologia da EMVZ – UFT e posteriormente a realização da PCR.    

 Quanto a obtenção do DNA das amostras de cisticercos, foi aplicado o protocolo de 

extração baseado na utilização do fenol-clorofórmio-álcool isoamílico e na precipitação pelo 

etanol, conforme fora preconizado por SAMBROOK et al. (1989).   

 Durante a realização desta pesquisa, especificamente com os produtores que 

comercializam leite e seus derivados, será realizada visita às propriedades, observando as 

condições de produção, manipulação e beneficiamento dos produtos, além da forma de 

comercialização.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO        

 Com referência aos resultados do número de casos de cisticercose bovina obtidos na 

presente pesquisa pode-se observar um índice relativamente baixo, durante o período de 

março a setembro de 2010.          

 A média de ocorrência da cisticercose durante os meses de coleta foi baixa (0,033%), 

quando comparado com o trabalho de Marques et al (2008). Esses autores observaram elevada 

prevalência de cisticercose bovina nos estados de Tocantins (10,23%), São Paulo (8,76%) e 

Paraná (7,53%), seguidos de prevalências mais baixas nos estados de Minas Gerais (5,92%), 

Mato Grosso do Sul (4,74%), Goiás (4,16%) e Mato Grosso (0,71%).   

 De acordo com a SIGSIF/SISA/DDA/SFA/TO/MAPA (2011), a média de ocorrência 

da cisticercose no período de 01/01/2009 a 31/12/2010 no estado do Tocantins foi de 0,02%.
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 Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam que dos 164.091 animais abatidos, 

53 foram condenados por apresentarem cistos parasitários indicativos de cisticercose. No 

entanto, das 14 amostras analisadas, apenas 8 foram positivas para Taenia saginata utilizando 

a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), perfazendo 57,14% das amostras 

coletadas.           

 Durante a realização deste experimento, observou-se que, algumas amostras 

condenadas como cisticercose, não foram positivas para essa doença através da técnica de 

PCR (Figura 1).  

 

       Nessas amostras, foram realizados o diagnóstico através da histopatologia, as quais 

não confirmaram positividade para cisticercose, sendo que algumas amostras foram positivas 

para tuberculose e outras para hidatidose. 

 

CONCLUSÕES 

 Algumas amostras analisadas não apresentaram identidade molecular espécie-

específica para Taenia saginata;  

  A prevalência da cisticercose bovina para a região estudada foi baixa, mas isto não 

dispensa cuidados sanitários básicos frente a essa zoonose;  

  O diagnóstico molecular é viável, principalmente quando refere-se ao tipo de 

patógeno em questão, auxiliando no correto diagnóstico de doenças.  
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RESUMO: Lagartos do gênero Tropidurus distribuem-se desde a Venezuela, Amazônia até a 
região nordeste, onde ocorrem desde a floresta equatorial a áreas abertas, em areia, ou em 
vegetação herbácea. Estudos sobre a dieta de lagartos em ambientes naturais podem contribuir 
significativamente os programas de conservação destas espécies, indicando quais são os 
principais itens alimentares, sua riqueza e abundancia. Desse modo, o presente trabalho 
objetivou avaliar a dieta de T. hispidus, avaliando os itens que ocorrem em maior abundância, 
bem como diferenças entre sexo e ontogenia. A captura dos lagartos foi realizada através de 
armadilhas tipo pit falls, durante os meses de dezembro de 2015 a março de 2016. Após 
capturados, os lagartos foram sacrificados e fixados em formol, tendo seus estômagos 
removidos e seus itens analisados a nível de ordem. Neste período, foram capturados 15 
espécimes, (8 adultos e 7 jovens); a dieta foi constituída predominantemente por insetos ( 
insetos representaram os itens mais abundantes de acordo com o índice de constância (IC) e 
grau de preferência alimentar (GPA): ordens Hymenoptera (IC =76,92 ; GPA =3,85 ) e 
Coleoptera  (IC = 53,33 ; GPA =1,84 ). Por outro lado, lagartos adultos apresentaram uma 
maior diversidade de presas. Assim, os resultados indicam que embora o campus do IFPB – 
Campina Grande esteja situado em uma zona urbana, a estrutura da dieta  assemelha-se a de 
outros trabalhos realizados em áreas de caatinga e cerrado. 
Palavras–chave: lagartos, forrageio, pit falls, conteúdo estomacal, nordeste 
 
THE DIET OF TROPIDURUS HISPIDUS (SQUAMATA: 
TROPIDURIDAE), CAPTURED AT THE FEDERAL INSTITUTE OF 
EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF PARAÍBA, 
CAMPINA GRANDE 
 
ABSTRACT: Lizards of the genus Tropidurus are from Venezuela, Amazon region to the 
Northeast region, where since the equatorial forest to open areas, in sand, or herbaceous 
vegetation. Studies on the diet of lizards in natural environments can contribute significantly 
to the conservation of these species programs, indicating which are the main food items, their 
wealth and abundance. Thus, the present study aimed to evaluate the diet of t. hispidus, 
evaluating the items that occur in greater abundance, as well as differences between sex and 
ontogeny. The capture of the lizards was performed through traps type pit falls during the 
months of December and March 2015 2016. After capture, the lizards were sacrificed and 
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fixed in formalin, having their stomachs removed and your items analyzed the level of order. 
In this period, 15 specimens were captured (8 adults and 7 young people); the diet consists 
predominantly of insects (insects represented the most abundant items according to the 
consistency index (CI) and degree of food preference (GPA): Hymenoptera (IC = 76,92; GPA 
=3,85 ) and Coleoptera (IC = 53,33; GPA = ). On the other hand, young lizards showed a 
greater diversity of prey. Thus, the results indicate that although the campus from the IFPB – 
Campina Grande is situated in an urban area, the diet structure resembles that of other work 
carried out in areas of caatinga and cerrado. 
 KEYWORDS: lizards, foraging, pit falls, stomach contents, Northeast 
 

INTRODUÇÃO 

Os Squamata apresentam alta diversidade quanto as suas características ecológicas, 

morfológicas e comportamentais, fatores intrínsecos na determinação de muitos aspectos da 

sua biologia. Dentre essas características, as especializações ligadas ao padrão de forrageio 

certamente contribuem para o sucesso destes na ocupação, adaptação e interação com outros 

animais. (VITT et. al., 1997). 

Quanto ao comportamento de forrageio, os padrões de atividades dos lagartos variam 

de espécies extremamente sedentárias até espécies que estão quase que em constante 

movimento, sendo chamados respectivamente de predadores de espreita e predadores de 

procura ativa e a condição intermediária é denominado forrageador errante 

(BENOZZATI,2003). 

 Essas variações de comportamentos de forrageio dos lagartos conduzem a diferenças 

nas dietas de predadores de espreita, em comparação com os forrageadores ativos, mesmo 

quando os dois tipos de lagartos ocorrem no mesmo lugar. Os de espreita permanecem a 

maior parte do tempo imóvel, realizando movimentos rápidos de no máximo dois segundos 

para captura da presa ou para afugentar outros lagartos, alimentando-se de presas maiores. Já 

os forrageadores errantes possuem movimentos de velocidade intermediária, capturam presas 

de tamanho intermediário e são também guiados pela visão e pela olfação. Por sua vez, 

aqueles com estratégia de procura ativa, estão em constante movimento, com velocidade de 

locomoção alta e por grande período de tempo. Apresentam, portanto, um gasto diário de 

energia muito alto, mas em compensação a sua obtenção diária de energia também é alta, ao 

contrário do que se observa nos lagartos de espreita. Suas presas são sedentárias e 

freqüentemente pequenas (PERRY,1996).    

 Essa diferença no comportamento forrageador reflete-se também na morfologia: lagartos de 

espreita freqüentemente apresentam corpo robusto, cauda curta e coloração críptica. Já as espécies de 

procura ativa geralmente são delgadas e alongadas, possuem caudas longas e freqüentemente 
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apresentam padrões de listas que podem produzir ilusões ópticas enquanto se movem (POUGH et al, 

2008). 

Estudos sobre a dieta de lagartos em ambientes naturais podem contribuir 

significativamente os programas de conservação destas espécies, indicando quais são os 

principais itens alimentares, sua riqueza e abundancia. Por outro lado, estudos que envolvam 

espécies de lagartos sinantrópicos podem inclusive indicar quais espécies de insetos vetores 

de patologias em humanos têm sua população controlada a partir da predação por lagartos. 

Desse modo, a conservação desses répteis estaria também atrelada a qualidade da saúde 

humana. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi analisar a dieta de T. hispidus, 

relacionando o seu grau de preferência alimentar, o índice de constância entre os sexos e o 

estado ontogenético. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, campus 

Campina Grande, está localizado no bairro Dinamérica, região oeste desta cidade. Sua área 

total compreende aproximadamente 140.000 metros quadrados, os quais cerca de 45 % é de 

área verde, onde a cobertura vegetal é predominantemente caatinga arbustiva secundária, 

reflexo do moderado grau de urbanização adjacente. Ademais, destaca-se a proximidade com 

o riacho bodocongó, bem como uma área alagadiça de aproximadamente 10500 metros 

quadrados, situada na parte posterior da edificação, onde foram instaladas nas proximidades, 

as armadilhas de queda (Pit falls). 

 

Captura  

A captura dos lagartos foi realizada a partir de coleta manual por busca ativa (CORN & 

BURY, 1990; BERNARDE, 2008), utilizando-se o laço de Lutz e com o uso de armadilhas de 

interceptação e queda (Pit falls). Foram instalados 16 baldes de 20 L, enterrados rentes ao 

solo, em 4 sistemas com 4 recipientes, exibindo disposição radial e interligados por lona 

plástica de 0,5m, fixada em madeira (CECHIN &MARTINS, 2000; BERNARDE, 2008). 

Cada balde tinha pequenos furos em sua base para facilitar o escoamento da água das chuvas, 

além do uso de placas de isopor, utilizadas para garantir sombreamento e evitar morte por 

insolação e afogamento.Os sistemas foram abertos e vistoriados diariamente por um período 

de 120 dias consecutivos, o que representou um esforço diário de 16 armadilhas/dia/área e 
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conseqüentemente, um esforço amostral de 1920 baldes/área/campanha ao termino da 

amostragem.  

Trabalhos em laboratório 

Após a coleta, os lagartos foram colocados em potes, sendo asfixiados com éter a 70% e 

sacrificados através de injeção de formol a 100% na região supra- ocular. Em seguida os 

mesmos foram imersos em formol a 10% para fixação, e conservados em álcool a 70%, 

quando foram tomados os dados morfométricos: medidas de comprimento rosto-cloacal em 

mm (CRC), comprimento da cauda em mm (CC), comprimento total em mm (CT). 

Posteriormente, os estômagos foram retirados dos exemplares e antes de serem analisados, 

seu volume foi aferido diretamente pelo aumento de altura da água destilada causado pela 

introdução do estômago em uma proveta graduada (RODRIGUES, 1986). A etapa seguinte 

consistiu na análise individual através de um microscópio estereoscópico, identificando as 

presas ao nível de ordem (RUPPERT & BARNES,1994;  BARNES et. al. 1995). O critério de 

comparação dos itens alimentares ocorreu entre os adultos e jovens e entre os sexos. 

Análise do conteúdo estomacal  

Para complementação dos dados estatísticos, foi obtido o Grau de Preferência Alimentar 

(GPA) segundo BRAGA (1999) apud SANTOS (2001), para inferir quantitativamente sobre a 

dieta de T. hispidus. Nesta análise, as presas foram identificadas por categorias, de 1 a 4. O 

valor máximo “4” foi atribuído quando existir apenas fragmento de um único “grupo” no 

estômago. Nos estômagos que se registrou mais de um item, o valor “3” foi atribuído, para 

aquele que preponderou “2” aquele que ocorreu de maneira intermediária e “1” aquele ou 

aqueles de menor abundância. Para obtenção do valor do GPA utilizou-se a seguinte fórmula: 

GPA = S(i)/ N : Onde S(i) é a soma dos valores atribuídos a abundância do item alimentar i 

nos estômagos e N, o número de estômagos com itens analisados. Através dos valores obtidos 

para cada espécie de “grupos” de itens alimentares foram classificados em altamente 

preferencial (3 < GPA < 4), preferencial (2 < GPA <3), intermediário ou secundário (1< 

GPA < 2) e ocasional (0< GPA <1). O grupo “fragmentos não identificáveis” e/ou 

“estômagos vazios” não foi contabilizadona amostra para facilitar a análise. 

 Para avaliar a presença dos grupos de itens alimentares (insetos) em relação ao 

total de estômagos analisados com presas, foi escolhido o Índice de Constância (ou freqüência 

numérica) segundo DAJOZ (1983), segundo a fórmula:  IC = p x 100/ P: Onde: p = Número 

do item i que ocorreu nos estômagos e P = total de estômagos com presas analisados. A 
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classificação foi dada da seguinte forma: Constante: itens presentes em mais de 50% dos 

estômagos; Acessória: itens presentes entre 25% a 50% dos estômagos; Acidental: itens 

presentes em pelo menos 25% dos estômagos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período amostral, foram capturados 15 espécimes, considerados 8 (53,3%)  

Adultos (CT = 80-152 mm) e 7 (47,7%) jovens (CT = 38-70 mm). De acordo com o sexo, 

foram identificados 5 (33,33%)  machos e 10 (66,66%) fêmeas. Os itens alimentares se 

distribuíram indistintamente entre os sexos, porém de modo discrepante entre os estágios 

ontogenéticos.  

Dos 15 estômagos examinados 86,6% (n=13) apresentavam algum item alimentar 

distribuído entre os seguintes táxons: Hymenoptera, Blattaria, Coleoptera, Isoptera, 

Myriapoda, Orthoptera, Dermaptera além de Aranae e Scorpiones. Destes, Hymenoptera foi 

o mais freqüente, sendo responsável pelo maior número de presas nos estômagos e também a 

preferência na alimentação. (tabela 1): 

Tabela 1: Itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais de T. hispidus capturados 
no IFPB/CG. F.O.= freqüência de ocorrência; F.N. = freqüência numérica; IC = índice de 
constância; GPA = grau de preferência alimentar. 
Itens alimentares F.O. (%) F.N. (%) (n) Classe do IC GPA 
    cálculo classificação 
Hymenoptera 66,66 76,92(10) constante 3,85 preferencial 
Blattaria 20 23,07(3) acidental 1,23 intermediário 
Coleoptera 53,33 61,53(8) constante 1,84 intermediário 
Scorpiones 6,66 7,69(1) acidental 0,07 ocasional 
Arachnida 6,66 7,69(1) acidental 0,07 ocasional 
Isopoda 33,33 38,46(5) acessória 0,77 ocasional 
Myriapoda 6,66 7,69(1) acidental 0,07 ocasional 
Orthoptera 6,66 7,69(1) acidental 0,07 ocasional 
Dermaptera 6,66 7,69(1) acidental 0,07 ocasional 

 
Esses resultados corroboram os dados obtidos por RIBEIRO (2010), que avaliou a dieta 

dessa espécie em ambiente natural de caatinga, evidenciando os Hymenoptera como principal 

ordem de insetos a compor a dieta de T. hispidus. Por outro lado, estudos da dieta dessa 

espécie em ambiente de cerrado realizado por LACERDA (2012), demonstrou que 

Coleoptera representa o item alimentar mais abundante.  

A análise da dieta em relação ao estágio ontogenético indica que lagartos jovens 

apresentam uma diversidade maior de presas, quando comparados aos lagartos adultos. Esses 
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resultados corroboram os trabalhos de Rodrigues (1986), sobre duas espécies de lagartos sintópicos do 

gênero Phyllopesus, realizado também no município de Cabaceiras, quando constatou que a maioria 

dos adultos tinha seu estômago praticamente vazio ao contrário dos jovens que apresentaram grande 

quantidade de alimento. Segundo o mesmo autor, o fato dos jovens terem os seus estômagos sempre 

cheios se deve à severidade climática do local, onde a escassez de alimento obriga os adultos a 

procurarem presas menores apenas para se manter, alimentando-se também de presas grandes quando 

estas são encontradas.  

A avaliação referente ao volume estomacal em função do comprimento total dos 

lagartos foi registrado na figura 1, abaixo: 

 

Figura 4: volume estomacal frente ao comprimento total de T. hispidus, capturados no 
IFPB/CG 

 

Conforme mencionado anteriormente, apenas 2 espécimes jovens apresentaram seus 

estômagos vazios (0,1 ml). Contudo, observou-se que mesmo nos estômagos dotados de itens, 

o volume em sua maioria oscilou em torno de 0,1ml a 0,2 ml. Somente em três estômagos, 

observou-se um volume igual ou acima de 0,4 ml. De acordo com SCHOENER (1977), 

parece existir uma correlação positiva acentuada entre o tamanho dos lagartos e os das presas 

que ingerem. Nesse estudo, certamente esses valores estão atrelados a pequena biomassa da 

ordem Hymenoptera/Formicidae, principal item alimentar detectado. 

 No tocante a variação ontogenética na dieta, foi verificado que  jovens e adultos 

seguem um padrão similar, sendo a dieta dos adultos mais generalista, corroborando os dados 

descritos por RIBEIRO (2010). Contudo, devido a pequena amostragem, não foi possível 

parametrizar esses dados. De acordo com a tabela 2, os itens dissecados em jovens foram: 

Hymenoptera, Isoptera, Blattaria e Coleóptera.  Destes, os dois últimos são 

volumetricamente maiores, corroborando a linha de tendência do gráfico 1.  
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 O pequeno período amostral, a escassez pluviométrica e o próprio ambiente 

antropizado, foram determinantes na pequena amostragem de captura e certamente também 

interferiu na escolha do alimento pelos lagartos, já que a escassez de alimento parece real, 

devido a severidade climática subjetivamente inferida pelo déficit hídrico, o que também se 

reflete sobre as populações de presas. 

 
Tabela 2. Itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais de adultos e jovens de T. 
hispidus capturados no IFPB/CG 
Itens 
alimentares Adultos Jovens 

 F. O. (%) F. N (%) (n) IC F. O. (%) F. N (%) IC 

Hymenoptera 87,5 77,78(7) constante 37,5 60(3) constante 

Blattaria 25 22,22(2) acidental 12,5 20(1) acidental 

Coleoptera 75 66,67(6) constante 25 40(2) acessória 

Scorpiones 0 0(0) - 12,5 20(1) acidental 

Arachnida 12,5 11,11(1) acidental 0 0(0) - 

Isopoda 50 44,44(4) acessória 12,5 20(1) acidental 

Myriapoda 12,5 11,11(1) acidental 0 0(0) - 

Orthoptera 12,5 11,11(1) acidental 0 0(0) - 

Dermaptera 12,5 11,11(1) acidental 0 0(0) - 

 

 Estudos posteriores que envolvam um período amostral maior e a implementação de 

técnicas de coletas mais apuradas, como o uso de espingardas de pressão e um maior número 

de armadilhas, poderão ser utilizados para averiguar não apenas as estratégias ecológicas de T. 

hispidus, mas também das outras espécies simpátricas e sintópicas a essa espécie, a fim de 

avaliar possíveis competições interespecificas na guilda de lagartos do IFPB/CG 

 

CONCLUSÕES 

 A população de T. hispidus do campus Campina Grande possui um habito alimentar composto 

principalmente por insetos Hymenoptera e Coleoptera, corroborando outros estudos similares em ambiente não 

antropizado; 

 O volume do conteúdo estomacal foi diretamente proporcional ao comprimento total dos lagartos, não 

havendo distinção entre os sexos; 

 Observou-se uma maior variedade de itens alimentares entre adultos, quando comparado o estado 

ontogenético; 
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DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS DE RÉPTEIS DO IFRO – CAMPUS 
ARIQUEMES 
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RESUMO: Na Amazônia brasileira encontra-se a maior biodiversidade de répteis do 

país, sendo estes, juntamente com os anfíbios, o grupo mais impactado pela antropização dos 
ambientes naturais. O seguinte estudo teve como objetivo analisar a riqueza das famílias de 
répteis na área de reserva florestal do IFRO -Campus Ariquemes. Com maior representatividade 
destacou-se a família Dipsadidae, provavelmente está relacionado por ser uma das maiores grupos 
entre as serpentes. Com esforço amostral total de 738 horas, dividindo-se em pitfall taps, busca 
visual limitada por tempo e encontros ocasionais, resultando em 12 famílias registradas.Os 
répteis são de suma importância para o equilíbrio natural do ecossistema, desempenhando 
papel fundamental na manutenção das cadeias alimentares.  
Palavras–chave: Amazônia, ecossistema, IFRO, equilíbrio ecológico 
 

DISTRIBUTION OF FAMILIES OF REPTILES OF IFRO-ARIQUEMES 
CAMPUS 

 
ABSTRACT: In the brazilian Amazon is the largest biodiversity of reptiles in the country, 
and these, along with the amphibians, the most impacted by the anthropization of natural 
environments. The following study aimed to analyze the wealth of families of reptiles in the 
area of the forest reserve IFRO-Ariqumes Campus. With higher representativeness was the 
Dipsadidae family, probably is related by being one of the largest groups among the snakes. 
With sampling effort 738 total hours, dividing in pitfall taps, visual search limited by time and 
chance encounters, resulting in 12 families registered. The reptiles are of paramount 
importance to the natural balance of the ecosystem, playing a fundamental role in the 
maintenance of the food chains 
KEYWORDS: Amazon, ecosystem, IFRO, ecological balance 
 

INTRODUÇÃO 

A fauna de répteis no Brasil é constituída por 773 espécies, acrescidas com mais 46 

subespécies, totalizando 819 táxons, divididos em Testudines, Crocodylia e Squamata 

(Lagartos, Amphisbaenia, e Serpentes), o país ocupa o 3º lugar em diversidade de répteis no 

ranking mundial (COSTA & BÉRNILS - SBH, 2015). A Amazônia compreende a região que 

agrega a maior biodiversidade do planeta (MORATO, 2014). Referente aos répteis é o 

ecossistema com maior diversidade do Brasil (MMA, 2008). A frequente descrição de novas 

espécies a cada ano sugere que essa riqueza pode ser ainda maior (UETANABARO et al., 

2007). Nos últimos 10 anos foram descritas no Brasil 140 novas espécies de répteis (COSTA 

& BÉRNILS - SBH, 2015). Segundo Morato (2014), o número de espécies tendem a crescer, 
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mesmo para os grupos mais conhecidos, o que demonstra a importância da Amazônia como 

um patrimônio biológico mundial. 

Os estudos sobre composição da herpetofauna são fundamentais para descrever as 

comunidades biológicas e definir estratégias de conservação e monitoramento, das espécies 

(NOGUEIRA et al., 2009), o levantamento da riqueza de fauna é o primeiro passo para tais 

definições. O IFRO - Campus Ariquemes detém uma área de 300 hectares, destes, 200 são de 

floresta, caracterizada como Ombrófita aberta composta por grande presença de palmáceas. 

Junto a propriedades particulares, vizinhas, soma-se uma área florestal de aproximadamente 

1000 hectares. Este fragmento florestal é banhado por vários igarapés e pelo Rio Branco, um 

dos principais rios da região.  

O papel dos répteis como bioindicadores de alterações ambientais não está demonstrado tão 

definitivamente como no caso dos anfíbios, que é considerado um grupo mais uniforme em termos de 

características úteis para a bioindicação (BERTOLUCI et al., 2009). No entanto segundo Ribeiro & 

Souza (2014), o grupo dos répteis inclui predadores de níveis tróficos superiores, como os 

crocodilianos e algumas serpentes, além de ocupar diversas posições na cadeia alimentar, sendo a 

alteração de habitats naturais a principal ameaça à fauna de répteis e anfíbios da Amazônia. 

Espécies bioindicadoras são aquelas que apresentam uma amplitude estreita a respeito de um ou 

mais fatores ecológicos, podendo indicar uma condição particular ou estabelecida pelo ambiente 

(WASHINGTON, 1984, AGOSTINHO et al., 2005 apud RIBEIRO & SOUZA, 2014). Neste contexto 

os anfíbios e répteis podem ser considerados bioindicadores devido a suas características 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais (RIBEIRO & SOUZA, 2014). 

Tendo em vista tais aspectos tornou-se relevante a catalogação das espécies de répteis do IFRO 

- Campus Ariquemes, evidenciando a composição das famílias do grupo. A amostragem da 

composição da fauna de répteis do IFRO, Campus Ariquemes foi realizada entre janeiro a 

setembro de 2016, fazendo-se uso de pitfall traps, busca visual e encontro occasional, obtendo 

o registro de 29 espécies, pertencentes a 12 famílias.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a caracterização das Famílias de répteis do fragmento florestal do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Ariquemes, sob licença ambiental 

SISBIO nº 48806-1, e autorização do CEUA (Comitê de ètica de uso Animal), utilizou-se 

como métodos para os registros foram utilizados:  

Armadilha de interceptação e queda (pitfall traps). Foram instaladas um total de 

cinco armadilhas em forma de “Y” com cinco baldes de 60 litros cada, entre os meses de 

janeiro a setembro de 2016. Durante o período foram realizadas 10 campanhas com intervalo 
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de três semanas, onde a cada campanha as pitfalls permaneceram abertas por 48 horas, 

somando 480 horas. As revisões de coleta e manutenção foram realizadas a cada 6 horas.  

Busca visual limitada por tempo, as buscas visuais foram realizadas em trilhas 

diversas buscando abranger ao máximo todo o território pertencente ao campus. Feitas em 

períodos diurnos e noturnos em datas aleatórias, desde a primeira campanha das pitfalls até o 

término destas. Houve um total de 16 buscas visuais com delimitação de 4 horas cada, 

compostas por equipes de 4 pessoas, somando um total de 256 horas/homem.  

Encontro ocasional, este caso não é tratado como uma metodologia de amostragem 

propriamente dita, porém foram registradas todas as espécies encontradas ao acaso, 

geralmente nos deslocamentos entre uma armadilha e outra, no deslocamento até os pontos de 

amostragem, já determinados, ou durante execução de outros trabalhos pertinentes ao curso. 

Tais registros foram feitos desde a instalação até a última campanha das pitfalls. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No fragmento florestal do IFRO – Campus Ariquemes foram amostrados, por meio das 

metodologias de pitfall traps, busca visual e encontro ocasionais, 64 espécimes de répteis, em 

uma riqueza de 12 Famílias, 25 Gêneros e 29 táxons (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Demonstração de Táxons e de Gêneros de cada Família de répteis amostradas entre janeiro a 

setembro de 2016. IFRO, 2016.  

FAMÍLIA GÊNERO TÁXON 

Alligatoridae 1 1 

Boidae 1 1 

Colubridae 3 3 

Dactyloidae 2 4 

Dipsadidae 7 7 

Genkkonidae 1 1 

Gymnophthalmidae 2 2 

Podocnemidae 1 1 

Sphaerodactylidae 1 2 

Teiidae 3 3 

Tropduridae 2 3 

Viperidae 1 1 

Total Geral 25 29 

 

Na figura 1, nota-se a distribuição das famílias de répteis, com destaque para a família 

Dipsadidae com maior representatividade, com registro de trezes indivíduos. A Família 
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Dipsadidae é uma das maiores dentre o grupo das serpentes, composta por serpentes não-

peçonhentas onde inclui-se algumas popularmente chamadas de cobras cipó e falsas-corais.  

 

 

Figura 1. Número de espécimes pertencente a cada família de répteis amostradas entre 

Janeiro a Setembro de 2016. IFRO, 2016. 

 

Os lagartos do gênero Gonatodes foram os maior amostragem, com registro de nove 

espécimes, conforme a figura 2, seguido do gênero Dactyloa. O gênero Gonatodes foi o de 

maior ocorrência possivelmente por se tratar de animais de hábitos fossoriais o que explica 

todas as ocorrências serem de captura em pitfall taps.   

Quanto às serpentes, o gênero Bothrops foi o de maior incidência,  com seis registros, 

sendo a maior incidência no período de estiagem, ocorrendo sempre às margens de lagoas e 

riachos, possivelmente por serem locais de maior concentração de pequenos vertebrados nesse 

período, que são a base de sua alimentação. 
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Figura 2. Percentual de espécimes por gênero na amostragem de répteis, entre Janeiro a 

Setembro de 2016. IFRO, 2016.  

 

Pôde-se verificar que utilizando apenas três mètodos simples de amostragem, o                                                 

número de espécies encontradas durante as atividades foram significativas, mesmo os 

métodos não serem totalmente específicos para o grupo amostrado. Novos estudos podem 

elevar ainda mais esses números com uso destas e de outras metodologias combinadas.     

                                                                                                                                                                                  

CONCLUSÕES 

Os inventários de répteis no Estado de Rondônia são insuficientes para expressar a sua 

real riqueza. Faz-se necessário um estudo mais complexo para descrever as espécies 

ocorrentes na região principalmente nas microrregiões do estado. As metodologias 

empregadas podem não abranger todos os grupos uniformemente. O uso complementar de 

metodologias mais específicas para o grupo como, busca ativa, abrigos artificiais e o 

monitoramento das espécies, a longo prazo, deve preencher mais precisamente as lacunas 

amostrais e o conhecimento sobre esse grupo, visando a sua preservação, principalmente com 

desenvolvimento de trabalhos com enfoque na ecologia de espécies indicadoras de qualidade 

ambiental.  
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RESUMO: A família Orchidaceae é a maior dentre as Angiospermas, aparecendo em quase 
todos os ambientes vegetados do mundo, porém sua distribuição não é uniforme já que a 
maioria das espécies ocorre nos trópicos. Os herbários são repositórios de dados da flora local 
e regional. Com o presente trabalho pretende-se contribuir para a divulgação da família 
Orchidaceae do Herbário BRESA, sendo apresentado as espécies que estão incorporadas ao 
seu acervo, resultante da consulta das respectivas exsicatas. 
Palavras–chave: exsicatas, levantamento, orquídeas, Portugal 
 

ORCHIDACEAE FAMILY DIVERSITY IN HERBARIUM BRESA 
 
ABSTRACT: Orchidaceae family is the largest among the Angiosperms, appearing in almost 
all the world vegetated environments, but their distribution is not uniform since most species 
occur in the tropics. Herbaria are data repositories of local and regional flora. The present 
work aims to contribute to the dissemination of Orchidaceae Herbarium BRESA, being 
presented species that are incorporated into its collection resulting from the consultation of 
their herbarium. 
KEYWORDS: exsiccatae, raising, orchids, Portugal 
 

INTRODUÇÃO 

A família Orchidaceae aparece em quase todos os ambientes vegetados do mundo, 

porém sua distribuição não é uniforme já que a maioria das espécies ocorre nos trópicos. 

Compreende cerca de 10% das angiospermas e 40% das monocotiledôneas, sendo portanto 

uma das maiores famílias botânicas com cerca de 25.000 espécies distribuídas em 850 

gêneros (DRESSLER, 2005; FAY & CHASE, 2009; RAVEN et al., 2013; KRAHL, 2015).  

Muitas espécies ou gêneros são restritos a determinadas regiões do mundo, dependendo 

das condições climáticas e vegetacionais de cada local, sendo comum na família a alta 

representatividade de espécies endêmicas (KOCH & SILVA, 2012). No Brasil estima-se que 

ocorram 2.419 espécies (BARROS et al., 2010), enquanto que a Sociedade Portuguesa de 

Botânica relaciona no Portal Flora-on 51 espécies para Portugal Continental (incluindo categoria 

subespecífica), estando distribuídas em 16 gêneros, sendo Ophrys e Orchis os mais importantes. 

Todas as orquidáceas da flora portuguesa são terrestres e são mais frequentes e diversas em 

afloramentos calcários com serrapilheira, divergindo das espécies brasileiras que são, em sua 

maioria, epífitas. 
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As adaptações a diferentes ambientes e diferentes polinizadores fizeram que as orquídeas 

desenvolvessem grande variedade de estruturas vegetativas e florais, o que, muitas vezes, 

dificulta reconhecer se determinada planta é ou não uma orquídea, sendo necessário analisar 

um conjunto de características (BARROS et al., 2008). 

De acordo com J. Franco e M.L. Afonso, as orquidáceas são ervas vivazes com rizomas 

ou raízes tuberosas, às vezes os caules são engrossados na base formando pseudobulbos. A 

inflorescência é em espiga ou cacho. Em geral as flores são hermafroditas. O labelo é 

usualmente mais comprido e com forma diferente e frequentemente com um esporão basal. 

Os grãos de pólen separados ou em tétradas, ligados em massas, as políneas. Pseudofruto uma 

pseudocápsula deiscente por 3 ou 6 fendas longitudinais; sementes numerosas, muito 

pequenas, com embrião indiferenciado e sem albúmen. 

O objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento da família Orchidaceae 

ocorrente em Portugal Continental junto às exsicatas que se encontram depositadas no 

Herbário BRESA da Escola Superior Agrária, do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal e 

fez parte das atividades desenvolvidas durante o período de mobilidade estudantil do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia em parceria com o Instituto 

Politécnico de Bragança, compreendido de 16/11/15 à 10/02/16. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados ocorreu com consulta às exsicatas da família Orchidaceae 

incorporadas ao acervo do Herbário BRESA, obtendo informações sobre gênero e espécie dos 

exemplares, sendo as informações reunidas na Tabela 1.  

Para a confecção da lista de espécies os nomes válidos e sinônimos foram adotados de 

acordo com a Lista de Espécies da Flora Portuguesa no Portal Flora-on (http://www.flora-

on.pt) e da Lista de Espécies da Flora Ibérica (www.floraiberica.es). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Herbário BRESA existem 71 exemplares distribuídos em 13 gêneros e 29 espécies 

de orquidáceas (Tabela 1).  
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Tabela 1. Lista de espécies de Orchidaceae incorporadas ao acervo do Herbário BRESA. IPB, 
2016. 

Taxa No BRESA 

Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton 2493 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
C. longifolia (L.) Fritsch 

476 
2340 

C. longifolia (L.) Fritsch 5189 
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó  3109 
D. elata (Poir.) Soó 3110 
D. elata (Poir.) Soó 3730 
D. insularis Ó.Sánchez & Herrero 2908 
D. maculata (L.) Soó 4729 
D. maculata (L.) Soó 194 
D. maculata (L.) Soó 1279 
D. maculata (L.) Soó 2069 
D. sulphurea (Link) Franco 4314 
D. sulphurea (Link) Franco 4315 
Epipactis helleborine subsp. helleborine 1861 
E. helleborine subsp. helleborine 4664 
E. lusitanica D.Tyteca 258 
E. lusitanica D.Tyteca 3226 
E. tremolsii Pau  1146 
Gennaria diphylla (Link) Parl. 3941 
Limodorum abortivum (L.) Sw. 2258 
L. abortivum (L.) Sw. 2910 
L. trabutianum Batt. 4142 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn 3530 
N. maculata (Desf.) Stearn 5085 
Neottia nidus-avis (L.) Rich.  4183 
N. nidus-avis (L.) Rich. 4905 
N. nidus-avis (L.) Rich. 4918 
Ophrys apifera Huds. 478 
O. apifera Huds. 3826 
O. fusca subsp. fusca 713 
O. lutea Cav. 714 
O. speculum subsp. lusitanica O.Danesch & E.Danesch 716 
O. speculum subsp. speculum 715 
O. sphegodes Mill. 718 
Orchis coriophora L.  127 
O. coriophora L. 720 
O. coriophora L. 2558 
O. coriophora L. 4208 
O. coriophora L. 7176 
O. coriophora L. 9326 
O. langei K.Richt. 9400 
O. mascula L. 460 
O. mascula L. 477 
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O. mascula L. 1745 
O. mascula L. 2563 
O. mascula L. 3234 
O. mascula L. 3947 
O. mascula L. 4135 
O. mascula L. 5443 
O. mascula L. sem número 
O. mascula L. sem número 
O. mascula L. sem número 
O. moroi L. 426 
O. moroi L. 1839 
O. moroi L. 5657 
O. moroi L. 7070 
O. papilionacea L.  719 
Platanthera bifolia (L.) Rich. 2948 
Serapias cordigera subsp. cordigera 2409 
S. lingua L. 554 
S. lingua L. 727 
S. lingua L. 1127 
S. lingua L. 2068 
S. lingua L. 2272 
S. lingua L. 2414 
S. lingua L. 3680 
S. lingua L. 5606 
S. parviflora Parl. 717 
S. parviflora Parl. 3307 
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. 4137 

 
A bibliografia mais recente prova que o trabalho de descrição de novas espécies e taxa 

subespecíficos em Portugal continental e insular não está terminado. Desta forma a utilidade 

de um checklist depende da sua contínua atualização taxonômica e nomenclatural 

(SEQUEIRA et al, 2010). 

Nesse levantamento, os gêneros com maior número de exsicatas foram Orchis, Serapias 

e Dactylorhiza (Figura 1).  

Orchis é o gênero-tipo da família, um dos oito originalmente descritos por Lineu e, 

como foi o primeiro a ser formalmente descrito, deu origem ao nome de toda a família. 

Compreende plantas muito vistosas, com flores numerosas e dispostas em cachos mais ou 

menos densos, aparecem em vários tipos de habitats e de solo (PORTO, 2007). 

Já no gênero Serapias a forma da flor é muito típica. S. língua é comum em solos ácidos 

mais ou menos húmidos e surge geralmente em grandes aglomerados devido a reprodução 

vegetativa, enquanto S. parviflora é comum nos calcários (PORTO, 2007). 
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Dactylorhiza difere da maioria das outras espécies ocorrentes em Portugal Continental 

pelo seu habitat, pois ou são plantas de montanha, das florestas caducifólias ou de pântanos 

encharcados o ano inteiro, sendo raras no centro e no sul do país. D. elata é considerada uma 

orquídea gigante (PORTO, 2007). 

 

 
Figura 1. Gêneros de Orchidaceae e números de exemplares depositados no 
Herbário BRESA. IPB, 2016.  
 

No entanto, Ophrys, Orchis e Dactylorhiza são os gêneros com maior diversidade de 

espécies (Figura 2). Ophrys e Orchis são os gêneros mais diversos em Portugal, ambos com 

11 espécies descritas.   

Oprhys são plantas pequenas, que habitam quase sempre calcários e apresenta flores que 

imitam morfologia, cor, odor e pilosidade da fêmea de um inseto, para que o macho seja 

enganado enquanto tenta copular com a flor. Ao ir embora ele leva colado em sua cabeça ou 

abdômen as políneas que vão desagregando conforme tocam o estigma de outras flores 

(PORTO, 2007). 
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Figura 2. Gêneros de Orchidaceae e suas representatividades em números de 
espécies depositados no Herbário BRESA. IPB, 2016.  

  

 Cephalanthera longifolia (Figura 3) é uma espécie que existe por todo o país, ainda 

que pouco abundante, e é facilmente reconhecível pela sua grande inflorescência de flores 

totalmente brancas, sendo encontrada geralmente em bosques sobre calcários, florescendo em 

abril ((PORTO, 2007). 

 
Figura 3: Exemplar representativo da família Orchidaceae. 
 

CONCLUSÕES 

A diversidade de espécies de Orchidaceae ocorrentes em Portugal Continetal 

depositadas no Herbário BRESA é significativa, pois dos 16 gêneros que ocorrem em 

Portugal 13 estão inseridos no acervo do Herbário BRESA, ficando de fora apenas 

Anacamptis, Barlia e Gymnadenia.  
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RESUMO: Os estudos de florística e fitossociologia contribuem para o conhecimento das 
formações florestais, visto que evidenciam a riqueza e heterogeneidade dos ambientes 
avaliados. O trabalho foi realizado em um fragmento de Caatinga hipoxerófila no Município 
de Monteiro, PB, e teve como objetivo verificar a composição florística e parâmetros 
fitossociológicos das espécies arbóreas que compõem o fragmento. Foram estimados as 
densidades absoluta e relativa;  a diversidade específica foi dada pelo índice de diversidade de 
Shannon - Weaver (H') e equabilidade de Pielou. As espécies foram classificadas quanto a 
origem em nativa ou exótica. No levantamento florístico foram encontrados 613 indivíduos 
vivos, distribuídos em  6 famílias, 16 gêneros 16 espécies arbóreas das quais 14 eram espécies 
nativas e 2 espécies exóticas. As famílias que mais se destacaram foram Euphorbiaceae e 
Fabaceae. As espécies com maior numero de individuos foram Croton sonderianus (206), 
Mimosa tenuiflora (130) e Prosopsis julifora(123). O índice de diversidade de Shannon-
Weaver foi de 1,95 nats/ind. e a equabilidade de Pielou, de 0,7. A presença de C. sonderinus e 
M. tenuiflora evidencia que a área se encontra em sucessão secundária, visto que ambas são 
espécies pioneiras. A presença de P. juliflora demonstra  o seu caráter de invasora e a 
susceptibilidade de áreas antropizadas a espécies invasoras.  

Palavras–chave: florística, fitossociologia, semiárido. 
 

DIVERSITY OF VEGETATION ARBOREAL IN AN AREA OF THE 
MUNICIPALITY OF CAATINGA MONTEIRO -PB 
 
ABSTRACT: The studies of floristic and phytosociology contribute to the knowledge of 
forest formations, as evidence of the richness and variety of environments evaluated. The 
work was carried out in a Caatinga fragment hypoxerophytic in the city of Monteiro, PB, and 
aimed to verify the floristic composition and phytosociology of tree species that make up the 
fragment. the absolute and relative densities were estimated; species diversity was given by 
Shannon diversity index - Weaver (H ') and evenness evenness. The species were classified as 
the origin of native or exotic. The floristic survey found 613 living individuals, distributed in 
6 families, 16 genera 16 tree species of which 14 were native species and two exotic species. 
Families who stood out were Euphorbiaceae and Fabaceae. The species with the highest 
number of individuals were Croton sonderianus (206), Mimosa tenuiflora (130) and Prosopis 
julifora (123). The diversity index of Shannon-Weaver was 1.95 nats / ind. and Pielou 
evenness of 0.7. The presence of C. sonderinus and M. tenuiflora shows that the area is in 
secondary succession, since both are pioneer species. The presence of P. juliflora 
demonstrates its character invasive and susceptibility to invasive species anthropic areas. 
KEYWORDS: phytosociology, floristics, semiarid. 
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INTRODUÇÃO 

A caatinga é composta por uma vegetação xerófila essencialmente heterogênea no que 

diz a respeito à fitofisionomia e estrutura. Este  bioma apresenta altos índices de 

desmatamento, totalizando um percentual de 46% da área do bioma (MMA, 2014). As 

mudanças ocorridas no bioma caatinga são decorrentes do processo de colonização no Brasil 

seguindo o modelo extrativista e agravadas por algumas práticas agrícolas dentre elas: 

pecuária bovina, monoculturas, extração da madeira para produção de lenha e carvão entre 

outros(ANDRADE et al, 2005). o que provoca perdas tanto na diversidade florística quanto 

faunística. 

 Para se estudar a fitofisionomia da caatinga (arbórea e arbustiva) e estrutura são 

necessários a realização de levantamentos florísticos e fitossociológicos. Estes se tornam os 

estudos mais importantes na área de caatinga porque irão mostrar a distribuição das espécies 

vegetais, suas relações, funções e adaptações ao ambiente(PARENTE et al, 2010) O 

conhecimento da composição florística e estrutura fitossociológica das espécies têm 

contribuído para a conservação, recuperação e manejo dos ecossistemas (VELAZCO et al., 

2015). Estudos que abordam o levantamento da flora da caatinga têm sido alvo de vários 

trabalhos realizados por diversos pesquisadores (BARBOSA et al., 2012; PESSOA et al, 

2008; SOUZA, RODAL, 2010). 

 A diversidade de uma comunidade de plantas pode ser entendida pelos índices de 

Shannon-Weaver, de Simpson e de equabilidade de Pielou (LEITÃO et al., 2014; SCHORN 

et al., 2014). A fitossociologia identifica os diversos tipos de vegetação e comunidades de 

plantas (KHAN et al., 2014). Já levantamentos florísticos objetivam listar as espécies vegetais 

localizadas em determinada área de estudo (FERRAZ et al., 2013). Em se tratando do bioma 

caatinga , é notória a escassez de informações científicas relativas até mesmo a abordagens 

mais básicas como, por exemplo, a sucessão ecológica, a estrutura fitossociológica das 

diferentes fisionomias, a dinâmica de regeneração, dentre outras (PEGADO, 2006). Nesse 

contexto, este trabalho objetivou analisar a composição florística e fitossociológica das 

espécies arbóreas que compõem o fragmento de caatinga hipoxerófila do Sítio Riacho do 

Meio do Cariri Paraibano, em Monteiro. Espera-se, com isto, ampliar não só o conhecimento 

sobre a flora do Cariri Paraibano, mas também sobre a Caatinga em geral.  

 



 

2644 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

MATERIAL E MÉTODOS 

 4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O fragmento de caatinga, pertence ao Sítio Riacho do Meio, localizado na zona rural de 

Monteiro, PB. Localiza-se a uma latitude de 07º50'56,9''sul e a uma longitude de 37º01'32,5" 

oeste, distante 19 km do distrito-sede, localizado na mesorregião Borborema e na 

Microrregião Cariri Ocidental, do Estado da Paraíba, distante 264 km de João Pessoa (IBGE, 

2010).  

 A área total do fragmento é de 2,05 ha. Esse fragmento está inserido no Planalto da 

Borborema, com altitude variando entre 650 e 1.000 m. O clima da região, segundo a 

classificação de Köppen, do tipo Bshs', é seco de estepe de baixa latitude, com chuvas de 

outono-inverno, temperaturas médias variando entre 12° e 25° C e precipitação pluviométrica 

média anual de 1.058,8 mm (IBGE, 2010). 

A vegetação da área do fragmento é de caatinga hipoxerófila e há  muitos anos não 

sofre corte raso ou queimada e tem sido utilizada para criação de bovinos em regime 

extensivo. 

4.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 Para o estudo, cada uma das áreas foi visitada no período de setembro de 2013 a 

março de 2014. Para a avaliação qualitativa, as informações foram obtidas através de análise 

visual das espécies ocorrentes em cada um dos locais (censo ou inventário total), para o 

registro da comunidade vegetal foram anotados: o nome  popular, conforme descrição dos 

moradores locais, além de algumas características das espécies (porte, presença de flores e 

frutos).  

 A identificação em família gênero e espécie foi realizada através de morfologia 

comparada, usando bibliografia especializada. Na avaliação quantitativa, foi contado o 

número de espécimes ocorrentes de cada uma das espécies registradas nas áreas estudada. A 

classificação das espécies em nativa e exótica seguiu a literatura apropriada.  A comparação 

florística com outras regiões brasileiras foi feita através da comparação com outros estudos, 

tendo como parâmetro o número de espécies. 
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 Para análise dos dados dos indivíduos, foi utilizado o programa R (2013), em que 

foram estimados os seguintes parâmetros fitossociológicos: densidade absoluta, densidade 

relativa, a diversidade específica foi dada pelo índice de diversidade de Shannon - Weaver 

(H') e equitabilidade de Pielou. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento florístico, foram encontrados 613 indivíduos vivos, distribuídos em 16 

espécies arbóreo lenhosas, 6 famílias e  16 gêneros (tabela 1). Segundo levantamento literário 

realizado por Lacerda et al. (2007), o número de espécies inventariadas na caatinga variou de 

5 a 96. Dessa forma, o total de espécies arbóreo amostradas (16) apesar de aparentemente 

baixo foi expressivo. 

Tabela 1. Relação das espécies encontradas no levantamento seu nome cientifico, família 
botânica, origem, densidade absoluta(DA) e densidade relativa (DR). IFPB, 2014. 

 

Nome comum Nome cientifico Familia Origem DA DR 

Jurema Branca Piptadenia stipulacea Fabaceae Nativa  6 0,98 

Jurema Preta Mimosa Tenuiflora Fabaceae Nativa 130 21,21 

Umbuzeiro Spondias Tuberosa Anacardiaceae Nativa  3 0,4 

Juazeiro Ziziphus juazeiro Rhamnaceae Nativa  26 4,2 

Bom nome Maytenus rigida Celastraceae Nativa  6 0,9 

Jucá Caesalpinia ferrea Fabaceae Nativa  5 0,8 

Carnaúba Copernicia prunifera Arecaceae Nativa  13 2,1 

Catingueira Poincianella 

bracteosa 
Fabaceae Nativa  

28 4,5 
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Baraúna Schinopsis 

brasiliensis 

Fabaceae - 

Caesalpinoideae 
Nativa  

14 2,2 

Marmeleiro Croton sonderianus Euphorbiacea Nativa  206 33,6 

Mororó Bauhinia ungullata Fabacae-

Cercidae 
Nativa  

9 1,4 

Aroeira Myracroduon 

urundeuva 

Anacardiaceae 
Nativa  

16 2,6 

Imburana de 

Cheiro 

Amburana cearenses Fabaceae 
Nativa  

3 0,4 

Mangueira Mangifera indica Anacardiaceae Exótica 4 0,6 

Angico Anadenanthera 

colubrina 

Fabaceae Nativa 21 3,4 

Algaroba Prosopsis juliflora Fabaceae Exótica 123 20,07 

 

O número de espécies, famílias e gêneros encontrados no remanescente estava dentro da 

média dos levantamentos realizados nesse bioma. Os resultados, quanto ao número de 

espécies, famílias e gêneros, foram inferiores aos encontrados por Barbosa et al (2012) em 

uma área de caatinga em Arcoverde, PE com 36 espécies arbóreas, Ramalho et al. (2009) em 

uma área de caatinga, em Senhor do Bonfim, BA, com 28 espécies arbóreas, sendo 

semelhante ao encontrado por  Souza e Rodal (2010) em Floresta, PE, com 14 arbóreas. 

 Lacerda et al. (2007), avaliando o componente arbustivo-arbóreo de matas ciliares na 

bacia do rio Taperoá no semiárido paraibano, observaram que as famílias que apresentaram o 

maior número de espécies foram Euphorbiaceae (7) e Fabaceae (13) que o autor dividiu em 

Mimosaceae (9) e Caesalpiniaceae (4), o que está de acordo com diversos autores que têm 

citado essas famílias como mais representativas em vários levantamentos da flora arbóreo-

arbustiva realizados em área de caatinga (ANDRADE et al., 2005; LACERDA et al., 2007; 

SOUZA; RODAL, 2010; SABINO et al, 2016). 
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 A família com maior número de espécies foi Fabaceae (9 espécies), Anacardiaceae (3), 

as demais com apenas uma espécie. Assim, uma família representou um total de 56,25%, do 

total de espécies registrado, enquanto 5 famílias responderam por apenas 43,%.  

 A capacidade de nodulação das espécies da família Fabaceae, permitindo sua 

adaptação às regiões com baixos teores de nitrogênio no solo é um dos fatores que justificam 

a predominância da família Fabaceae encontrada na flora deste estudo. Como também afirma 

Souza (2009), elas são eficientes no controle da erosão do solo pela chuva e auxiliam na 

recuperação da fertilidade, devido a sua capacidade de fixar nitrogênio e, também, pela 

grande quantidade de massa verde que produzem e incorporam ao solo.  

Quanto a fitogeografia o levantamento realizado revelou que a área contém espécies 

exóticas como a mangueira (Mangifera indica) nativa do sul e do sudeste asiáticos desde o 

leste da Índia até as Filipinas; e a Algaroba (Prosopsis juliflora) originada do deserto do Piúra 

no Peru. A presença da espécie P. juliflora na área de estudo com alto número de indivíduos 

(123), demonstra o seu caráter de invasora e ainda a susceptibilidade de áreas antropizadas a 

espécies invasoras (PEGADO, 2006). 

 Entretanto foram identificados predominantemente representantes da vegetação nativa, 

típica da Caatinga como o juazeiro (Ziziphus joazeiro), além de grande densidade de espécies 

pioneiras como a Mimosa tenuiflora. As espécies com maior abundancia foram Croton 

sonderianus (marmeleiro) que sozinho corresponde a 33,6% de todos os exemplares 

encontrados, seguido de Mimosa tenuiflora (Jurema preta) e P. juliflora (Algaroba) estas 3 

espécies juntas representam 74,8%. As outras 13 espécies juntas representam apenas 25,2% 

de todos os exemplares. 

 O marmeleiro (C. sonderianus Muell.Arg.) é o principal arbusto colonizador das 

caatingas sucessionais do Nordeste do Brasil. Esta planta apresenta baixo valor forrageiro e 

grande poder invasor. Em áreas sucessionais, esta espécie pode apresentar densidade de 

10.000 a 45.000 plantas/ha (CARVALHO et al, 2001). 

 A jurema preta (M. tenuiflora (Willd) Poiret) é uma espécie pioneira, colonizadora de 

áreas em estado de degradação e de grande potencial como regeneradora de solos erodidos 

(MAIA, 2004). É uma espécie indicadora de sucessão secundária progressiva ou de 
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recuperação, quando é praticamente a única espécie lenhosa presente, porém a tendência ao 

longo do processo é de redução numérica drástica (ARAÚJO FILHO e CARVALHO, 1996). 

 A elevada distribuição de indivíduos dessas espécies na área significa que estas são as 

mais bem adaptadas ao ambiente avaliado, tanto nas condições edafoclimáticas quanto na 

competição com as demais espécies do fragmento de caatinga em Monteiro PB. 

 O índice de diversidade foi de 1,948 e a  equitabilidade de Pielou de 0,7. Os índices de 

diversidade de Shannon-Weaver e de equitabilidade de Pielou foram comparados com os de 

outros trabalhos em área de caatinga e demonstraram que a diversidade estava próxima da 

média apresentada em outros ensaios (Tabela 2), sendo superior à encontrada por Pessoa et al. 

(2008) nas duas áreas avaliadas, ao de Pegado et al. (2006) na área de caatinga invadida por 

P. juliflora e inferior à de Fabricante e Andrade (2007) e ao de Pessoa et al. (2008). A 

vegetação do fragmento avaliado apresentava maior riqueza de espécies quando comparada 

com a dessas áreas, o que pode ter sido decorrente do forte grau de antropização desses 

ambientes e das condições edafoclimáticas da área.  

 

Tabela 2: Índices de diversidade de Shannon (H’) e equitabiliadadede Pielou (J’) encontrados 
neste estudo e em outros ambientes de Caatinga. IFPB, 2014. 

Autor Local H' J' 

este estudo Monteiro PB 1,95 0,7 

Sabino et al, 2016 Patos PB 1,92 e 1,76 0,63 e 0,62 

Barbosa et al, 2012 Arcoverde PE 2,05 0,57 

Fabricante e Andrade, 2007 PB 1,96 0,63 

Pessoa et al, 2008 RN 1,10 e 0,86 0,52 e 0,44 

Pegado et al, 2006 PB 2,81 e 0,61 0,69 e 0,22 

 

CONCLUSÕES 

O número de famı́lias botânicas e espécies lenhosas presentes assim como o ı́ndice de 

diversidade de Shannon-Wienner e de equabilidade de Pielou demonstram baixos valores 

quando comparados com os de caatinga preservada. 
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 As espécies Croton  sonderianus  e  Mimosa tenuiflora são as que se sobressaem nas 

áreas de estudo, além das exóticas, indicando que o fragmento estudado se encontra em 

sucessão secundária já que ambas são espécies pioneiras. 

 A espécie  Prosopis juliflora  evidencia-se como invasora apresentando alto número 

de indivíduos. Caracterizando-se, assim, como potencial colonizadora da área em estudo. 
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RESUMO: O projeto foi realizado com os alunos do ensino fundamental da escola Mário 
Quintana no município de Ariquemes/Rondônia. Objetivou promover a sensibilização e o 
respeito ao meio ambiente através da prática da compostagem, destacando a importância de 
educar a comunidade escolar quanto ao processo socioambiental. Desenvolveu-se a 
sensibilização e a mobilização visando uma maior consciência ambiental, trabalhada por meio 
da comunicação oral (palestras, seminários), visual (vídeos e reportagens), atividades práticas, 
tais como entrevistas, registros fotográficos, questionário socioeducativo e o desenvolvimento 
da técnica da compostagem, referindo-se aos efeitos ambientais causados pela própria 
inconsciência humana. Os resultados mostraram que apesar de uma parcela dos alunos 
conhecerem o processo da compostagem e os problemas causados pela má disposição dos 
resíduos orgânicos, 37% deles jogam fora o lixo orgânico produzido em suas casas, sendo que 
apenas 24% dos alunos que responderam o questionário utilizam alguma técnica de 
reaproveitamento. Quanto às medidas para a diminuição do lixo orgânico produzido, 47% 
disseram não fazer nada, enquanto que 26% desconhecem a situação e apenas 12% diminui o 
consumo.  A compostagem ainda foi vista na opinião de 82% dos alunos como uma 
alternativa viável e sustentável no combate ao lixo orgânico.  
Palavras–chave: comunidade escolar, resíduos orgânicos, sensibilização, senso crítico 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION BY MEANS OF THE 
COMPOSTING: CONTRIBUTION FOR THE TEACHING OF THE 
SUSTAINABILITY 
 
ABSTRACT: The project was realized with the students of the basic education of the school 
Mário Quintana of the city of Ariquemes/Rondônia. The objective of study was  promote the 
sensibilization and the respect to the environment through of the practice of the composting, 
highlighting the importance of educate the school community how much the process socio 
environmental. Developed the sensibilization and the mobilization objectifying an greater 
environmental awareness, developed by means the oral communication (lecture, seminars), 
visual (videos and reporting) practical activities as  interview, photographic records, 
questionnaire socio educative and the development of the technique of the composting, 
referring to the effects environmental caused by human unconsciousness. The results 
demonstrated that despite an number of students know the process of the composting and the 
problems caused by incorrect disposal of the organic residues, 37 % of students throw away 
organic waste produced in their residence, 24% of students who answered the survey use 
some reuse technique. How much the measures to the minimize of the organic residues 
produced, 47% answered do nothing, while 26% unaware the situation and only 12% 
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decreases the consume. The composting still was seen on the opinion of the 82% students as 
an alternative viable and sustainable on the combat the waste organic.  
KEYWORDS: school community, organic residues, sensibilization, critical sense 
 

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento socioeconômico e a mudança dos hábitos de vida, resíduos 

sólidos passaram a serem produzidos em grandes quantidades (SANTOS & FEHR, 2007).  

O resíduo sólido orgânico em sua maior parte é destinado aos lixões, ruas, rios e 

matas, sendo que a disposição inadequada de resíduos orgânicos pode gerar graves impactos 

ao meio ambiente. Tais impactos configuram-se em poluição do solo, dos corpos hídricos, 

como a eutrofização dos corpos d'água, e da atmosfera, pois gera efluentes líquidos (chorume) 

e gasosos (biogás) (FARIAS, 2016), além das manifestações patológicas (SOUZA & 

JUNIOR, 2015). Desta forma, torna-se importante a disposição desses resíduos de maneira 

ambientalmente adequada (SILVA, LANDGRAF & REZENDE, 2013). 

A exorbitante quantidade de resíduos sólidos depositados, a cada dia no meio 

ambiente poderia ser minimizada com a prática da compostagem (COSTA & SILVA, 2011). 

A compostagem é o processo de transformação biológica de materiais orgânicos, como palha 

de arroz, café, restos de alimentos em fertilizantes orgânicos [de maneira viável e até mesmo 

sustentável] (SILVA, LANDGRAF & REZENDE, 2013).  

Uma das maneiras de aumentar a consciência ambiental quanto a inadequada 

disposição dos resíduos sólidos é por meio da Educação Ambiental nas escolas com as ações 

de difusão de informação e sensibilização da comunidade escolar sobre boas práticas 

ambientais, aumentando a consciência ambiental dos alunos quando ao descarte incorreto dos 

resíduos sólidos. 

Vimos a necessidade de promover a compostagem junto aos alunos do ensino 

fundamental da escola municipal Mário Quintana no município de Ariquemes, uma vez que a 

temática ambiental é bastante minimizada no currículo escolar e a prática da compostagem 

ainda é desconhecida por muitos. Com base nessas situações e nos problemas que o descarte 

incorreto do lixo orgânico pode apresentar remetendo a sérias preocupações, o presente 

trabalho teve por objetivo promover aos alunos o conhecimento em relação a prática da 

compostagem uma vez que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais a temática ambiental pode ser discutida em todas as séries do Ensino Fundamental, 

mantendo uma relação interdisciplinar e contribuindo para a formação de cidadãos e para a 

atuação na realidade socioambiental (BRASIL, 1998). 
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Para resolver essas questões realizamos juntamente à escola um trabalho voltado para a 

sensibilização dos educandos, a fim de aguçar o senso crítico dos alunos, tornando-o 

indivíduos com responsabilidade socioambiental e promovendo a prática da compostagem 

como forma de evitar a queima dos resíduos orgânicos nas dependências da escola.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido pelos acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Instituto Federal de Rondônia – Campus Ariquemes e foi realizado no último trimestre de 

2013 durante os meses de setembro a dezembro.  

Um número de 120 alunos, do sexto ao nono ano, correspondente a seis turmas da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana localizada na Rua Papoulas, setor 

04 no município de Ariquemes – Rondônia participou do projeto de Educação Ambiental por 

meio da Compostagem. 

 Durante as ações do projeto foram desenvolvido comunicações orais com 

desenvolvimento de seminários e comunicações visuais com aplicação de vídeos e 

reportagens, além de palestras socioeducativas visando promover a conscientização e 

aumentar o senso crítico dos educando quanto a preservação ambiental.  

Por meio desta metodologia foram retratados os problemas ambientais devido o 

excesso e o descarte incorreto do lixo orgânico, apresentando a compostagem como uma 

solução viável para esta problemática. Realizou entrevistas e registros fotográficos retratando 

o desperdício de alimentos na própria escola.  

Como atividade prática do projeto foi desenvolvida a técnica da compostagem com o 

acompanhamento do processo de decomposição da matéria orgânica. Foi confeccionada uma 

pilha de compostagem nas dependências da escola em um local de fácil acesso tendo o 

cuidado de revirar o composto todos os dias por um período de 60 dias. Para a construção da 

composteira foi delimitada uma pequena área de 3m² utilizando madeiras e matéria orgânica 

variada para ser decomposta. As sobras dos alimentos eram levadas até a composteira. 

Aplicou-se um questionário estruturado contendo seis questões no qual se pode avaliar 

o conhecimento dos alunos referente ao saber dos resíduos sólidos e da compostagem, com 

análise destes questionários de forma quantitativa. Para a avaliação do projeto foi realizada 

entrevistas com a gestão escolar para avaliasse de maneira qualitativa o desempenho dos 

acadêmicos e participação nas atividades, assim como também foi questionados sobre as 

consequências promovidas pelo projeto à escola. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se por meio do questionário socioambiental que 37% dos alunos jogam 

foram os resíduos orgânicos produzidos em suas casas, 24% disse reaproveitar de alguma 

maneira esse lixo produzido em suas residências e 9% dos alunos responderam que o lixo 

produzido é queimado (Figura 1). Conforme afirma Mucelin e Bellini (2008) o lixo urbano é 

amontoado de maneira discriminada e desordenada dispostos em lotes baldios, margens de 

ruas, fundos de vale e margens de lagos e rios gerando uma problemática ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Opinião dos alunos quando perguntado o destino do lixo orgânico em suas casas. IFRO, 2013. 

 

Quando perguntado aos alunos quais os problemas que os resíduos orgânicos podem 

causar se dispostos no meio ambiente de forma inadequada, uma parcela significativa dos 

alunos correspondente a 32% não responderam ao questionário e 3% dos alunos desconhecem 

quais os problemas causados pelo lixo orgânico. Respostas como atrai insetos e doenças 

foram obtidas em 33% dos casos, 28% dos alunos responderam que causa mau cheiro e 4% 

deles disseram não causar nenhum problema (Figura 2). Borges (2014) confirma que quando 

descartado sem qualquer cuidado ou tratamento o lixo doméstico torna-se um problema para a 

saúde pública e o meio ambiente, proliferando insetos patógenos, poluindo o solo e água. 

Shitsuka et. al. (2009) confirma o que foi verificado no trabalho de Borges (2014) afirmando 

que o lixo orgânico é poluente e causa doenças. 
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Figura 6. Opinião dos alunos retratando os problemas que o lixo orgânico pode causar. IFRO, 2013.  

  

Questionou-se aos alunos se suas famílias reaproveitavam o lixo orgânico produzido, 

um quantitativo de 66% dos alunos disse que não tem o hábito de reaproveitar (Figura 3). Os 

resíduos orgânicos podem ser reaproveitados como biofertilizantes obtidos por meio da 

compostagem, sendo, portanto, sustentável, ou seja, ecologicamente correto, economicamente 

viável, socialmente justo e culturalmente aceito (COSTA & CARDOSO, 2011).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016) a produção de lixo está cada vez mais 

crescente e isso se torna um grave problema no mundo moderno, a grande maioria da 

sociedade não se preocupa com o impacto negativo que esses resíduos causam. Diante dessa 

situação foi questionado aos alunos o que a comunidade no qual eles vivem faz para diminuir 

a produção do lixo orgânico. Verificou-se por meio de 47% das respostas obtidas que 

comunidade no qual pertencem os alunos não fazem nada para combater essa situação e 26% 

dos alunos desconhece tal problemática, enquanto que uma parcela de 14% disseram reciclar 

e 12% alegaram diminuir o consumo (Figura 04).  
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Figura 7. Opinião dos alunos quanto à atitude da comunidade na diminuição do lixo orgânico. IFRO, 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Opinião dos alunos sobre o hábito de reaproveitamento do lixo orgânico de suas famílias. IFRO, 

2013. 

 

Foi perguntado aos alunos se o processo da compostagem era conhecido por eles, 60% 

das respostas foram positivas para essa questão (Figura 5), porém o que foi verificado é que 

apesar de conhecerem uma solução viável para tal problemática ambiental, tantos alunos 

como a maioria da população faz pouco ou quase nada para evitar, minimizar ou combater os 

problemas causados pela própria inconsciência humana. 

Vários autores afirmam que a compostagem é uma alternativa para minimizar os 

problemas causados pela produção excessiva do lixo orgânico. Wangen e Freitas (2010) 

concluem que a compostagem é viável para a ciclagem dos resíduos sólidos orgânicos 

domiciliares. Teixeira et. al. (2002) lançam uma circular técnica demostrando que a 

compostagem é um processo simples e viável para a transformação do lixo orgânico em 
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adubos, sendo assim uma solução para os problemas econômicos, ecológicos e até de saúde 

causados pelo acúmulo de lixo. Shitsuka et. al. (2009), França et. al. (2014) abordam em suas 

pesquisas a compostagem como uma eficiente técnica para tratamento dos resíduos orgânicos. 

Soares, Salgueiro e Gazineu (2007) utilizam da Educação ambiental para abordar com os 

alunos os benefícios da compostagem ao meio ambiente a à comunidade. Carvalho e Lima 

(2010) desenvolveram um trabalho utilizando a compostagem doméstica como uma 

metodologia didática para o reaproveitamento de resíduos orgânicos, concluindo que a 

compostagem potencializa uma prática mais abrangente da Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Conhecimento dos alunos referente ao saber da compostagem. 

 

Trabalhou-se com os alunos durante a execução do projeto os problemas do lixo 

orgânico, enfatizando as situações que poderiam ocorrer em suas comunidades e apresentou a 

compostagem como uma solução para o consumo excessivo do lixo. Ao término do projeto, 

foram obtidos resultados semelhantes à pesquisa dos autores citados ao decorrer deste 

trabalho, no qual 82% dos alunos apresentaram a compostagem como uma alternativa viável 

para o combate aos problemas ambientais causados pelo lixo orgânico (Figura 6).  
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Figura 10. Opinião dos alunos referente à compostagem como alternativa viável no combate ao lixo orgânico. 
 

Produziu-se por meio da atividade prática da compostagem uma pequena quantidade 

de composto com a finalidade de sensibilizar e demonstrar aos alunos por meio da Educação 

Ambiental como era realizado o processo da compostagem. As amostras do adubo orgânico 

foram entregues aos alunos para que pudessem sensibilizar suas famílias e comunidades. 

 

CONCLUSÕES 

 Com o estudo conclui-se que a prática da compostagem ainda é desconhecida por uma 

parcela dos alunos. Ainda foi possível conhecer um pouco da realidade dos educandos quanto 

ao descarte do lixo orgânico em suas residências e a opinião dos discentes referindo-se à 

compostagem como uma alternativa viável no combate aos problemas causados pelo lixo 

orgânico. Com base na entrevista pedagógica os resultados foram satisfatórios para os alunos 

que estiveram a par dos problemas ambientais causados pelo lixo orgânico e puderam 

conhecer a compostagem como uma alternativa para a minimização destes problemas. 
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RESUMO: O crescimento populacional da cidade de Boa Vista/RR remete a uma demanda 
crescente na produção de alimentos e insumos, além de um produto de qualidade para o 
consumidor final. No entanto, a ampla utilização de agrotóxicos no sistema produtivo é um 
grave problema para a saúde e para o meio ambiente, por contaminação do solo, da água e do 
ar.  Com vista a regular o abastecimento, diminuir os preços, gerar emprego e renda, a 
prefeitura implementou o Projeto Estufa. Contudo, não há informações precisas sobre a 
utilização de agrotóxicos pelos produtores de hortaliças. O objetivo deste trabalho foi realizar 
o diagnóstico de práticas associadas ao uso de agrotóxicos e o destino final de embalagens 
utilizados nas hortas do Projeto Estufa no município de Boa Vista/RR. O estudo foi realizado 
no município de Boa Vista-RR, área urbana e rural, nos meses de maio a novembro de 2015, 
entre os produtores de hortaliças, especificamente do Projeto Estufas da Prefeitura Municipal 
Boa Vista. O instrumento de coleta de dados foi um questionário relacionado ao perfil do 
produtor e à utilização de agrotóxico. Os dados obtidos foram submetidos a análise 
qualitativa. Os principais problemas fitossanitários enfrentados nas hortícolas do Projeto 
Estufa são insetos-pragas. Todos os produtores utilizam agrotóxicos em suas hortaliças, no 
entanto quase a metade não procura ajuda técnica para o processo de compra, utilização e 
descarte de embalagens. A maioria dos produtores do Projeto Estufa descarta as embalagens 
de agrotóxicos de forma inadequada, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública. 
 
Palavras–chave: hortaliças, meio ambiente, saúde pública, toxicologia 
 

Environmental Education: Diagnostic practices associated with the use of 
pesticides and the final destination of their packaging 
 
ABSTRACT: The population growth of the city of Boa Vista / RR refers to a growing 
demand for food production and supplies, as well as a quality product to the end consumer. 
However, the widespread use of pesticides in the production system is a serious problem for 
the health and the environment, contamination of soil, water and air. In order to regulate the 
supply, lower prices, generate employment and income, the city implemented the Greenhouse 
Project. However, there is no accurate information on the use of pesticides by vegetable 
growers. The aim of this study was the diagnosis of practices associated with the use of 
pesticides and the final destination of packaging used in the gardens of the Greenhouse 
Project in the city of Boa Vista / RR. The study was conducted in the city of Boa Vista-RR, 
urban and rural areas, in the months from May to November 2015, among the producers of 
vegetables, specifically Greenhouses City Hall Boa Vista Project. The data collection 
instrument was a questionnaire related to the producer's profile and the use of pesticides. The 
data were subjected to qualitative analysis. The main phytosanitary problems faced in the 
Greenhouse Project vegetables are insect pests. All producers use pesticides in your 
vegetables, but almost half do not seek technical assistance for the purchase process, use and 
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disposal of packaging. Most producers Greenhouse Project discards the packaging of 
pesticides improperly, damaging the environment and public health. 
 
KEYWORDS: vegetables, environment, public health, toxicology 
 

    INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, muitas transformações são notadas no campo da produção de 

hortaliças no Brasil, principalmente no que diz respeito à incorporação de novas tecnologias e 

processos produtivos. Grande parte dessas tecnologias estão baseadas no uso extensivo de 

agentes químicos e foram disponibilizadas, na década de 60, para o controle de “pragas”, 

aumento da produtividade e redução das perdas nas lavouras (PERES et al., 2004). 

A ampla utilização de agrotóxicos no sistema produtivo é um grave problema para a 

saúde e para o meio ambiente, por contaminação do solo, da água e do ar (MOREIRA et al., 

2002).O crescimento populacional, o desenvolvimento de diferentes culturas e a expansão 

geográfica nas últimas décadas contribuíram para a evolução dos processos de produção 

industrial, migrando dos processos artesanais para os industriais, com a incorporação de 

novos materiais e formas, aumentado o consumo de produtos e agentes nos processos físicos, 

químicos ou biológicos (LIMA, 2010). 

Mesmo sendo o Brasil um dos principais consumidores de agrotóxicos na América 

Latina, ainda se observa grande escassez de informações sobre os efeitos decorrentes da 

exposição humana a esses compostos e as suas embalagens reutilizadas (AUGUSTO et al., 

2005). A Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89, regulamentada através do Decreto 98.816, no seu 

Artigo 2º, Inciso I, define o termo AGROTÓXICOS da seguinte forma: 

Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao 
uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e 
também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento (BRASIL, 2010). 
 

A classificação toxicológica dos agrotóxicos é elaborada pela ANVISA com base 

apenas nos efeitos agudos de intoxicação, obtidos a partir de estudos laboratoriais com 

exposição oral, dérmica e inalatória para determinar a CL50 e DL 50 (Concentração Letal e 

Dose Letal). O efeito mais grave define a classificação, a modalidade de emprego, entre 

outros (LONDRES, 2011). Dessa forma foram definidas quatro classes com a respectiva tarja 

colorida, a saber: 
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CLASSE TOXICIDADE COR INDICADA NA EMBALAGEM 

I Extremamente Tóxico Vermelho 

II Altamente Tóxico Amarelo 

III Moderadamente Tóxico Azul 

IV Pouco Tóxico Verde 

Tabela 1: Classificação dos agrotóxicos de acordo com os efeitos à saúde humana. 

A Organização Mundial da Saúde estima que ocorram no mundo cerca de três milhões 

de intoxicações agudas por agrotóxicos, com 220 mil mortes por ano. De acordo com 

Waichman (2008), a situação de analfabetismo ou baixa escolaridade predominante entre os 

agricultores, torna as informações contidas nas etiquetas dos agrotóxicos difíceis de serem 

entendidas. Além disso, fatores como a falta de utilização dos EPIs, de treinamento, de 

conhecimento dos perigos dos pesticidas durante sua manipulação e de desrespeito aos prazos 

de carência apontados por Waichman et al., (2003), vem contribuindo para o uso incorreto de 

agrotóxico. 

Os agricultores que manuseiam os defensivos agrícolas devem estar bem informados a 

respeito da extrapolação dos limites estabelecidos quanto aos resíduos, de maneira 

responsável quanto à destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos (LUNA et al., 

2010). 

 A cidade de Boa Vista compreende a maior concentração populacional do Estado de 

Roraima, com aproximadamente 326.419 habitantes (CENSO IBGE/BR, 2016), 

representando 62% da população do estado. O crescimento populacional, para todo o estado, 

está na taxa de 7,31% anual (DINIZ; SANTOS, 2005), logo, há uma demanda crescente na 

produção de alimentos e insumos e, ainda, uma maior qualidade do produto final ofertado no 

mercado consumidor.   

Dentro do município de Boa Vista constam aproximadamente 208 hortas identificadas e 

cadastradas no “Projeto Estufa”, das quais 30 delas estão em pleno funcionamento e são 

responsáveis pela produção de mais de 80% do abastecimento do mercado interno das 

hortaliças (PEREIRA et al., 2015). Contudo, não há informações precisas sobre a utilização 

de agrotóxicos pelos produtores de hortaliças do município. O objetivo deste trabalho foi 

realizar diagnóstico de práticas associadas ao uso de agrotóxicos e o destino final de 

embalagens utilizados nas hortas no município de Boa Vista, Roraima. 

 

 

 



 

2665 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de Boa Vista-RR, área urbana e rural, nos meses de 

maio a novembro de 2015, entre os produtores de hortaliças do Projeto Estufas da Prefeitura 

Municipal de Boa Vista, administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrícola 

– SMDA. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com questões relacionadas ao 

perfil dos produtores e à utilização de agrotóxico, dividido em três blocos. 

O primeiro bloco estava relacionado a aspectos relacionados ao perfil do entrevistado 

(nome, idade, sexo, categoria de trabalho, membros da família). O segundo bloco apresentou 

perguntas referentes às hortaliças cultivadas e aos problemas fitossanitários enfrentados. O 

terceiro bloco foi relacionado à utilização de agrotóxico (critério para aquisição e escolha, 

dosagem utilizada, mistura de agrotóxicos, ocorrência de intoxicação, utilização dos EPI’s e 

destinos das embalagens vazias. 

O questionário foi baseado no cadastro obtido de todas as hortas atendidas pelo Projeto 

Estufa, selecionando aleatoriamente os produtores distribuídos em 8 bairros e 4 localidades 

rurais do município. Os dados foram obtidos em visitas in loco, realizadas sem aviso prévio. 

Os entrevistados foram informados sobre o tema e os compromissos éticos da pesquisa, sendo 

que o consentimento verbal dos entrevistados foi um requisito para a realização da pesquisa. 

Os dados obtidos das entrevistas foram submetidos a análise qualitativa de campo, a partir da 

análise de conteúdo de questionários semiestruturados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados demonstram que 53,33% dos produtores hortícolas são mulheres e 47% 

são homens. Em relação à categoria de trabalho, 76,66% são proprietários e/ou membros da 

família e os demais eram amigos (6,66%), arrendatários (6,66%) e assalariados (10%).O 

tempo de trabalho na atividade agrícola como horticultor variou de seis meses a 30 anos, 

sendo que em média foi de 14,5 anos. 

As cinco hortaliças mais produzidas são alface (100%), couve (93,33%), cebolinha e 

pimentão (83,33%) e coentro (80%). Hortaliças como rúcula, tomate, chicória e quiabo 

também são produzidas, não detém a mesma preferência pelos consumidores, mas são 

produzidos quase na mesma escala que as hortaliças citadas anteriormente. 

Os problemas mais enfrentados pelos horticultores são mosca-branca (26%), pulgão 

(26%), tripes (23,4%), cochonilha (7,8%) e ácaro (7,8%), sendo que durante o período 

chuvoso foram às lagartas (44,1%), paquinhas (10,2%) e menor proporção que no período 

seco, mosca-branca (6,8%), pulgão (8,5%) e tripes (8,5%). 
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Dos entrevistados 89% disseram já ter recebido algum tipo de orientação, 

principalmente de engenheiros agrônomos e técnicos, ligados a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Agrário. Contudo, apenas 61,33% dos produtores aconselham-se com um 

técnico para a aquisição de um agrotóxico e36,66% buscam informações para a compra com 

um vizinho ou terceiro, na casa agropecuária ou de outra maneira. 

No momento da compra 67% dos produtores consideram como mais importante o 

aspecto eficiência no controle da praga, estando o fator toxicidade do produto (segurança) 

numa categoria secundária. A falta de conhecimento por parte da maioria dos produtores 

sobre o significado das cores das tarjas nas embalagens dos agrotóxicos dificulta ainda mais o 

momento da compra. 

Castelo Branco (2003) também observou a falta de entendimento do significado das 

faixas de cores em embalagens de agrotóxicos, onde 23% dos agricultores de uma área rural 

do Distrito Federal, não compreendiam o significado da faixa vermelha dos rótulos, bem 

como, desconheciam os termos ingrediente ativo ou grupo químico. 

Peres (1999) relata que na maioria das vezes as instruções nas embalagens dos 

agrotóxicos, a respeito do uso e procedimentos de segurança, são apresentadas com 

linguagem inapropriada aos agricultores que as utilizam, além disso, há uma carência de 

assistência técnica, contribuindo para uma livre interpretação e consequente uso inadequado 

dos agrotóxicos. 

Para Belo (2014), a falta de escolaridade não deveria ser justificativa para a falta de 

clareza nas informações. O principal problema é o distanciamento entre o conhecimento 

técnico e a construção do conhecimento pelos produtores, fato determinante sobre a saúde e 

segurança dos trabalhadores do meio rural. 

Perguntados sobre a observância do período de carência, isto é, intervalo de segurança 

entre a última aplicação e a colheita, 95% dos horticultores disseram respeitar o referido 

período. Aspecto de grande importância, uma vez que garante aos consumidores alimentos 

com resíduos de agrotóxicos abaixo do limite máximo permitido pela legislação. 

A maioria dos produtores diz nunca ter sofrido intoxicação (78,67%), no entanto 

21,33%dos entrevistados disseram que já sofreram intoxicação. É importante ressaltar que 

casos de intoxicação aguda são mais fáceis de serem diagnosticados, já que os sintomas 

surgem rapidamente e o indivíduo faz relação imediata com o uso do agrotóxico aplicado 

(FERREIRA; CARVALHO, 2005). 

No aspecto de descarte das embalagens vazias dos agrotóxicos, a maioria dos 

produtores alega desconhecer as formas adequadas para descarte de embalagens de 
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agrotóxicos, de maneira que: 37% descartam como lixo doméstico; 29% devolvem a casa 

agropecuária; 26% queimam as embalagens em ambiente aberto; 6% guardam na propriedade 

e 2%disseram entregar a um técnico para dar destino adequado. 

Atualmente a contaminação por agrotóxicos nos mananciais de água, que abastecem as 

cidades, é uma das maiores preocupações, uma vez que os métodos usuais de tratamento de 

água normalmente não são capazes de remover os resíduos desses compostos (BARBOSA, 

2004). 

Os perfis toxicológicos dos agrotóxicos utilizados enquadram-se dentro dos de menor 

perigo a saúde humana (medianamente e pouco tóxicos) e a periculosidade ambiental dos 

mesmos é de elevado risco potencial, já que os mesmos não estão sendo descartados de forma 

adequada. 

De acordo com Ribeiro et al., (2001) efeitos ambientais estão relacionados a utilização 

de agrotóxicos, dentre eles: supressão da fotossíntese no nível de fitoplâncton, aumento da 

mortalidade e malformações em tartaruga de água doce, diminuição da espessura dos ovos e 

malformações embrionárias de várias espécies de aves, alteração do comportamento 

reprodutivo e infertilidade em aves, tumores e lesões em baleias e disfunções do sistema 

imune em gaivotas. 

No estado do Amazonas, pesquisas têm mostrado, que os agricultores, não estão 

preparados para o uso adequado de agrotóxico, ignoram o risco do uso destes produtos para 

sua saúde, dos consumidores e do ambiente, além de não receberem ajuda técnica de serviços 

de extensão oficiais (WAICHMAN et al., 2009). 

É preciso que o uso de agrotóxicos no município de Boa Vista seja regulamentando, 

além de haver uma maior aproximação dos órgãos públicos responsáveis e os produtores, para 

que se possa evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

Os principais problemas fitossanitários enfrentados nas hortícolas do Projeto Estufa são: 

mosca-branca, pulgão, trípes, cochonilha, ácaro, lagartas e paquinhas. 

Todos os produtores utilizam agrotóxicos em suas hortaliças, no entanto a maioria não 

procura ajuda técnica para aquisição e escolha de um produto. 

A maioria dos produtores do Projeto Estufa descarta as embalagens de agrotóxicos de 

forma inadequada, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública. 
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RESUMO: A temática orientação sexual é trabalhada nas escolas brasileiras como um tema 
transversal no ensino fundamental e médio. Observa-se que muitos pais atribuem a função de trabalhar 
esse tema unicamente a escola, não havendo o primeiro diálogo no núcleo familiar, uma vez que na 
adolescência estão mais suscetíveis a contração de alguma DST por muitas vezes, falta de informação. 
Tendo como parâmetro o presente estudo, objetivamos analisar como os alunos de uma escola pública 
em Floriano/PI compreende a temática educação sexual, bem como identificar se ocorre o diálogo com 
pais sobre a temática. Adotou uma pesquisa qualitativa e quantitativa com enfoque descritivo. Como 
instrumento de coleta de dados utilizou um questionário semiestruturado aplicado com 28 (vinte e 
oito) alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública em Floriano/PI. Constatou que poucos 
dos alunos conversam com seus pais sobre sexualidade, uma vez que 50% possuem a vida sexual 
ativa. Portanto, Portanto, a família deve fazer esse primeiro dialogo com seus filhos sobre a 
sexualidade, a fim de informá-los, para que possam se proteger durante a relação sexual. Além disso, a 
escola deve trabalhar esse tema não somente em temas transversais, mas de forma interdisciplinar, 
contribuindo para que aconteça o diálogo entre as disciplinas e favoreça a construção de um 
pensamento reflexivo sobre suas atuações na vida do adolescente.   
 
Palavras-chave: AIDS, Diálogo, DST’s, Informação, Orientação sexual 
 

SEXUAL EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION: AN ANALYSIS 
OF THEMES IN A PUBLIC SCHOOL IN FLORIANO / PI 

ABSTRACT: The theme sexual orientation is crafted in Brazilian schools as a crosscutting theme in 
primary and secondary education. It is observed that many parents assign the function to work this 
issue only the school, not having the first dialogue within the family, as in adolescence are more 
susceptible to contraction of an STD by often lack of information. Having as parameter the present 
study, we aimed to analyze how students of a public school in Floriano / PI comprises the theme 
sexual education, and identify whether there is the dialogue with parents on the subject. Adopted a 
qualitative and quantitative research with descriptive approach. As data collection instrument used a 
semi-structured questionnaire with 28 (twenty eight) students of the 1st year of high school in a public 
school in Floriano / PI. It found that few of the students talk to their parents about sexuality, since 50% 
have active sex life. So, therefore, the family must make that first dialogue with their children about 
sexuality in order to inform them so that they can protect themselves during sexual intercourse. In 
addition, the school should work this issue not only in cross-cutting themes, but in an interdisciplinary 
way, contributing to happen dialogue between disciplines and promotes the construction of a reflective 
thought about their actions in adolescent life. 

Keywords: AIDS, dialogue, DST’s, Information, Orientation 
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INTRODUÇÃO 

 A puberdade é um período de várias transformações biológicas e fisiológicas que um 

indivíduo sofre. Esse processo segundo Weekes, Haas e Gosselin (2014), é marcado pela 

tensão devido as constantes transformações físicas, biológicas, psicológicas, sociais que 

acomete o adolescente nesse período. É uma fase de descoberta do próprio corpo, de acordo 

com Landoret al. (2011), é o momento mais propicio para o diálogo, afirmação da 

personalidade e fortalecimento do vinco com a família, auxiliando a construir sua própria 

identidade com base nos seus valores e ideologia.   

 Em estudo realizado pelo Ministério da Saúde identificou que os brasileiros iniciam 

sua vida sexual ativa na adolescência (BRASIL, 2009). Devido a iniciação sexual em idade 

bastante jovem, de acordo com Gonçalves et al. (2015), pode propiciar um estado de 

vulnerabilidade ao adolescente como fator negativo e prejudicial, devido-o está mais propício 

a aquisição de DST’s por muitas vezes não possuir informações básicas. Essas informações só 

foram vinculadas na mídia, depois do ano de 1980, que segundo Rufino (2013), só teve uma 

maior visualização em um contexto nacional depois do advento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e mudanças comportamentais. 

 A  AIDS é caracterizada pelo estágio mais avançado da doença que ataca o sistema 

imunológico. No Brasil, em 2015, foram notificados cerca de 798.3666 casos de pessoas 

portadora desse vírus. A distribuição dos casos tem maior concentração na região Sudeste e 

Sul, correspondendo a 53,8% e 20,0 respectivamente do total de casos identificados de 1980 a 

junho de 2015. Com relação à taxa de detecção dos casos no Brasil, essa DST tem 

estabilizado o número de casos, com média de 20,5 casos por cada 100 mil habitantes 

(BRASIL, 2015). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) estabelecem a orientação sexual como 

um tema a ser trabalhado de forma transversal no ensino fundamental e médio.  Fator esse 

devido sua complexidade e o grande risco da gravidez indesejada e o risco de infecção com o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) (BRASIL, 1997). Nessa perspectiva, os PCN’s 

orientam a readequação da prática pedagógica de muitos professores para que não restrinjam-

se às informações físico-anatômicas, contribuindo assim para uma aprendizagem 

significativa. Em estudos realizados por Fonner (2014), enfatiza que as informações que são 

repassadas na escola sobre sexualidade, não retardam o início da vida sexual, mas diminui os 

riscos que muitos jovens poderiam sofrer por falta de informação. 

 Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo analisar a percepção dos alunos de 

uma escola pública de Floriano/PI sobre a temática educação sexual, identificando como a 
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escola promove a construção desse conhecimento no ambiente escolar e como o diálogo é 

mediado por seus familiares. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a realização do presente estudo, adotou-se uma pesquisa de caráter qualitativa e 

quantitativa com enfoque descritivo. O modelo de pesquisa qualitativa segundo Minayo 

(2013), busca explorar o conjunto de opiniões e representações sociais de caráter individual 

ou coletivo, buscando identificar o contexto em que os participantes estão inseridos, 

descrevendo os dados descritivos da realidade, sempre respeitando a ideologia e identidade 

dos colaboradores.  

  Adotou-se uma pesquisa de campo seguida por observações in loco, para Lee (2016) 

esse método confere aos pesquisadores a capacidade perceptível de identificar as mudanças 

durante a investigação pesquisada e conseguirem comparar o que está sendo apresentado 

pelos agentes da pesquisa. Utilizou ainda, uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos 

científicos, revistas, dissertações, teses e sites de busca acadêmica que versavam sobre a 

temática adotada. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário 

semiestruturado a 28 (vinte e oito) alunos do 1º ano do ensino médio de uma escola pública da 

cidade de Floriano/PI, buscando analisar como estava sendo trabalhada a temática educação 

sexual, em casa com se familiares, quanto no ambiente escolar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), a temática educação sexual é 

trabalhada como tema transversal que deve ser compreendida como um processo pedagógico, 

que vise transmitir informações e problematizar diversos aspectos que compreende o tema 

sexualidade (BRASIL, 1997). A escola tem um papel importante na construção do 

conhecimento do aluno a respeito de diversos temas, inclusive na temática educação sexual.  

   Os alunos, sujeitos da pesquisa, manifestaram a frequência com que a escola 

trabalhava temas relacionados a educação sexual: 11% dos alunos afirmaram que  houveram 

atividades voltadas para esse tema, sendo muitas vezes trabalhadas mensalmente e 

bimestralmente dependendo do período letivo na escola. Cerca de, 25% dos alunos relataram 

ainda que, muitas vezes a escola trabalha esse tema anualmente de forma corriqueira, 

principalmente na área de Ciências/Biologia e muitas vezes, não é abordado de forma alguma 

pela escola de acordo com 35%, mostrado na figura 1.  
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Figura 1. Frequência que a escola trabalha o tema educação sexual segundo as concepções 
dos alunos.  

 

 Percebe-se que o início da vida sexual dos adolescentes a cada dia que passa está 

acontecendo mais cedo. Estudos realizados pela Sexóloga Suplicy (1983), mostraram que, 

muitos adolescentes não conversam com seus familiares acerca do tema sexualidade, sendo 

que o adolescente deve dialogar com sua família sobre esse tema, pois é o momento da 

formação cidadão. De acordo com Feltrin e Gil (1996), a escola também tem um papel muito 

importante nessa formação. Segundo Lima e Santos (2013) cabe a escola orientar os jovens 

sobre os possíveis problemas que podem acarretar os alunos, caso não utilizemos métodos 

contraceptivos, havendo dois alicerces formativos, a família e a escola.  

O início da vida sexual é um momento em que os adolescentes devem possuir o 

máximo de informações possíveis, devido a facilidade de contrair alguma doença sexualmente 

transmissível (DST’s) pela falta de prevenção por muitos. Quando não há utilização correta 

dos meios contraceptivos, pode aumentar consideravelmente a chance de contrair alguma 

DST’s. Nesse sentido, o diálogo com os familiares é uma condição necessária para evitar 

futuros problemas. Questionados sobre com quem conversam sobre o tema- sexualidade, os 

alunos responderam: 

 “Sinto-me muito constrangida em falar sobre esse assunto, pois em nossa sociedade é 
tida como um tabu, e não me sinto à vontade em conversar com meus pais e 
familiares, principalmente meu pai.” (Aluna Maria). 

“A primeira vez que falei sobre sexualidade foi com uma amiga, pois tenho vergonha 
em falar com minha família.” (Aluna Fernanda). 

“Quando cheguei aos meus 17 anos, minha mãe conversou comigo sobre sexualidade 
e buscou me mostrar as doenças que uma pessoa poderia contrair caso não utilizasse 
preservativo.” (Aluna Verônica). 
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“Ninguém de minha família tocou nesse assunto comigo, mas sempre na escola os 
professores abordam a sexualidade e compreendo que devemos nos prevenir durante 
a relação sexual, evitando adquirir uma doença sexualmente transmissível.” (Aluno 
Francisco). 

“Considero muito necessário trabalhar esse assunto em sala de aula, pois tem muitos 
alunos que não tem informação sobre os riscos que podem estar passando em 
contrair uma gravidez indesejada, havendo muitas vezes, a necessidade de fazer um 
aborto.” (Aluno João Paulo). 

 

 Nos três primeiros fragmentos mostrados a cima, evidenciou-se a falta de diálogo 

entre os familiares das adolescentes. Para Nery (2015) muito pais sentem dificuldade em falar 

sobre sexualidade com seus filhos, deixando esse papel unicamente para a escola e muitas 

vezes só abordam a parte biológica da sexualidade (ligada ao coito) na prevenção de doença, 

mas não acontece uma conversa sobre esse processo que está acontecendo na vida do 

adolescente. Outro ponto importante é o meio que os jovens buscam informação sobre a 

temática sexualidade. 28% dos alunos relataram que esclarecem suas dividas sobre 

sexualidade na internet, uma vez que sentem vergonha em falar com a família, 11% dos 

alunos enfatizaram que possuem uma boa relação com seus pais e sempre estão abertos ao 

diálogo. Além disso, 4% dos alunos conversam com os familiares, como por exemplo: uma 

tia (o), 25% sentem-se mais aberto ao diálogo com os amigos e 32% relataram que não 

conversam com ninguém devido ser uma coisa bastante intima, como ilustrado na figura 2.  

 

Figura 2. Meios pelos quais os alunos da escola estadual buscam informações sobre o assunto 
sexualidade.  

 

 Buscou-se ouvir os alunos em relação a três pontos, o diálogo com seus familiares, o 

início vida sexual e a utilização de preservativos durante o ato sexual. Em relação ao diálogo, 

39% dos alunos relatam que conversam com algum familiar e consideram esse primeiro 

contato muito importante, já 61% afirmaram que nunca dialogaram com seus familiares sobre 
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sexualidade, muitas vezes, devido à falta de abertura desses. No que diz respeito o início da 

vida sexual ativa, 50 % relataram que tem uma vida sexual ativa e dessa mesma porcentagem 

apenas 21% se previne durante o ato sexual, além disso, 4% relataram que as vezes utilizam 

preservativos, mas tem casos que não e 18% afirmaram que não tem vida sexual ativa, como 

ilustrado na figura 3.  

    

Figura 3. Concepções dos alunos acerca da temática educação sexual.  

Segundo Wight e Fullerton (2013), o que dificulta a abordagem do tema sexualidade 

entre pais e filhos, é a falta de diálogo em casa. Essa temática é vista por muitos como um 

tabu, e muitos pais se esquece que é o momento que o adolescente está passando por várias 

transformações. Para Wilson (2010) os adolescentes atribuem ao sexo o mesmo nível a 

sexualidade, enxergando somente a parte reprodutiva, sem levar em consideração todo o 

aparato informacional que precisam conhecer para evitar problemas futuros.  

 

CONCLUSÕES 

 Entendemos que, desde cedo as famílias necessitam conversar com seus filhos sobre 

sexualidade, não atribuindo essa função somente a escola. As famílias, juntamente com a 

escola, devem promover um trabalho integrado, uma vez que, a adolescência é uma fase de 

muitas transformações biológicas, fisiológicas e psicológicas. É nesse período que os 

adolescentes estão mais suscetíveis a contrair alguma DST, muitas vezes, por falta de 

informação.  

  Constatou-se mediante as falas dos alunos que, para a maioria, o diálogo entre seus 

familiares não acontece de forma constante em todos os casos, alguns buscam essas 

informações com amigos, na internet ou algumas pessoas mais próximas do seio familiar, 
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como por exemplo: a tia (o), havendo ainda uma barreira, ou tabu. Portanto, a família deve 

fazer esse primeiro dialogo com seus filhos sobre a sexualidade, a fim de informá-los, para 

que possam se proteger durante a relação sexual. E, a escola como parceira, deve trabalhar 

essas questões não somente em temas transversais, mas de forma interdisciplinar, articulando 

saberes entre as disciplinas e favorecendo a construção de um pensamento reflexivo desses 

sujeitos, adolescentes.   
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RESUMO: Atualmente, o que é tratado como lixo, é na realidade resíduo sólido 
reaproveitável, a exemplo de papeis, utensílios de plásticos ou resíduo orgânico. Por sua vez, 
as atividades lúdicas visam auxiliary no processo de aprendizagem do aluno, e por intermédio 
do jogo didático, inúmeros objetivos podem ser alcançados, como a cognição, a afeição,a 
socialização, a motivação e a criatividade. Neste contexto, o presente trabalho teve por 
objetivo elaborar e avaliar o uso do jogo de tabuleiro gigante como um instrumento didático. 
Para tanto, a temática do lixo, foi abordada nas turmas H (amostra) e G (controle) do 6º ano 
do ensino fundamental, em aula expositiva-dialogada, sendo o jogo aplicado posteriormente 
na turma H. Por fim, seguiu-se a aplicação do questionário contend 3 perguntas discursivas. A 
partir da análise dos questionários, verificamos que a maioria dos alunos associaram o 
conceito de lixo a restos inúteis, ambas as turmas apresentaram relatos semelhantes sobre a 
importância da coleta seletiva e ao conceito dos 3Rs. Com base nos resultados obtidos, a 
utilização do jogo como instrumento didático mostrou-se eficaz na consolidação dos 
conceitos abordados na aula expositiva. 
Palavras–chave: lúdica, Educação ambiental, Reaproveitamento 
 

ELABORATION AND EVALUATION TRAY SET GIANT  
(RECYCLING WAY) HOW TEACHING TOOL 
 
ABSTRACT: Currently, it is treated as waste, is really solid reusable waste, like paper, 
plastic utensils; or organic residue. In turn, the play activities are intended to assist in the 
student learning process, and through the educational game, many goals can be achieved, such 
as cognition, affection, socialization, motivation and creativity. In this context, this study 
aimed to develop and evaluate the giant board game as a teaching tool. Therefore, the theme 
of waste was covered in class H (sample) and G (control) of the 6th year of elementary school 
in expository-dialogic class, and the game subsequently applied to the class H. Finally, was 
followed by the questionnaire containing three essay questions. From the analysis of the 
questionnaires, we found that most of the students associated the concept of trash useless 
waste, both groups had similar reports about the importance of selective collection and the 
concept of the 3Rs. Based on these results, the use of the game as a teaching tool was 
effective in consolidating the concepts covered in the lecture. 
 
KEYWORDS: Leisure activity, Environmental education, Reuse 
 

 

 



 

2680 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

INTRODUÇÃO 

A temática do “lixo” apresenta características interdisciplinares importantes, pois além 

de ser um problema de saúde mundial, este tema, faz parte do cotidiano do aluno, onde seu 

comportamento como futuro cidadão irá influenciar na manutenção do equilíbrio ecológico do 

planeta.  Dessa forma, a educação ambiental na escola assume um papel preponderante para a 

formação do sujeito e sua inserção social, propiciando-lhe um agir com consciência e attitude 

perante os problemas do meio ambiente (SILVA, 2007, p.11). 

Nessa perspectiva, é comum que a abordagem ambiental em sala de aula recaia sob a 

figura do professor de ciências e/ou biologia. Segundo o Mec (2000, p.49) um dos papéis do 

professor, no context da educação ambiental, é de criar formas de estimular no aluno um 

espírito critic no que reflete ao uso dos bens comuns e recursos naturais, de modo a respeitar o 

ambiente e as pessoas de sua comunidade. 

Atualmente, o que é considerado pela população como lixo, é na realidade residuo 

sólido reaproveitável, a exemplo de papeis (jornais, revistas, etc), papelão, metais, vidros, 

embalagens e utensílios de plásticos; ou resíduo orgânico, como restos de alimentos, animais, 

plantas e fezes (OLIVEIRA & CARVALHO, 2004, p.95). 

Por sua vez, as atividades lúdicas são uma ferramenta importantíssima na abordagem de 

temas ambientais que visam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Miranda 

(2001), por intermédio do jogo didático, inúmeros objetivos podem ser alcançados,como a 

cognição, a afeição, a socialização, a motivação e a criatividade. E é justamente o ponto chave 

para o aprendizado no ensino fundamental I e estende-se pelo ensino fundamental II e 

conseqüentemente nas modalidades futuras. 

Assim, os jogos construídos com materiais alternatives permitem mostrar para crianças 

e adolescents a importância da reutilização dos materiais recicláveis, em que as mesmas 

podem criar seus próprios jogos, desenvolvendo sua criatividade e estimulando a 

responsabilidade socio ambiental (REIS, MACHADO & FONSECA, 2012). 

Em sua maioria, os alunos que freqüentam a rede púbica de ensino no município, de São 

José da Laje/AL (local da pesquisa) reside em locais onde não há condições mínimas de 

saneamento urbano e coleta de lixo e por esta razão, compreendemos que ainda há um longo 

caminho a ser traçado na busca de um ensino que reflita a realidade local. Diante do exposto, 

o objetivo desta pesquisa foi elaborar e avaliar o uso do jogo de tabuleiro gigante (a caminho 

da reciclagem) como um instrumento didático. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A população alvo da pesquisa foram os alunos do 6º ano do ensino, do turno vespertino, 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Benício Barbosa, situada na Avenida 

Dr Oscar Gordilho, no município de São José da Laje, Alagoas. A amostra utilizada foi 

constituída por duas turmas identificadas por letras (6º ano H e 6º ano G), totalizando 43 

alunos participantes do estudo. 

A primeira etapa da pesquisa envolveu a entrega dos termos de livre consentimento para 

que os alunos levassem para seus pais ou responsáveis autorizaram seus filhos a participarem 

deste estudo. A segunda etapa incluiu a elaboração do tabuleiro gigante que visou abordar a 

temática lixo de forma lúdica, com uma linguagem e conteúdo análogo aos dos livros 

didáticos do ensino fundamental II. 

Para a construção do jogo foram utilizados os seguintes materiais: 4m x 2,8cm de TNT 

de cor verde, já utilizado na escola; EVA de várias cores para delimitar as 30 casas do 

tabuleiro; Figuras referentes à reciclagem; 7 lixeiras de plástico e um dado construído com 

EVA. As regras adotadas foram expostas pelo professor que dividiu a turma em grupos de 5 

componentes. Cada grupo elegeu um líder para representar o grupo. A dinâmica da partida foi 

comandada pelo sorteio do dado e desafios correspondentes as casas do tabuleiro. O objetivo 

de cada grupo era chegar ao final da trilha. O tempo a ser empregado com o jogo irá variar de 

acordo com o número de alunos, sendo sugerido utilizar o tempo de 50 minutos para turmas 

de até 30 alunos. 

A sistemática deste estudo iniciou com a abordagem da temática lixo, em duas turmas 

do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Benício Barbosa, por meio 

da utilização da aula expositiva-dialogada utilizando o livro didático adotado na escola. 

Posteriormente, o tabuleiro gigante foi aplicado na turma H. A escolha da turma foi realizada 

aleatoriamente. Após a realização do jogo, seguiu-se a aplicação do questionário contendo 

três perguntas discursivas referentes a temática abordada (Quadro 1). O mesmo questionário 

foi aplicado na turma G em que não ocorreu a aplicação do jogo (controle). 
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Quadro 1. Perguntas abordadas no questionário semi-estruturado.IFAL/CAMPUS 

MURICI, 2015. 

PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

O que é lixo? 

O que significa os 3R’s? 

Qual a importância da reciclagem? 

 

A análise dos resultados foi realizada comparando-se as respostas da turma que utilizou 

o tabuleiro (6ºano G) com as respostas da turma que não utilizou este instrumento (6º ano H). 

Os dados obtidos foram analisados qualitativamente, sendo efetuada a soma das respostas 

semelhantes, com posterior convenção dos dados para porcentagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos questionários aplicados verificamos que a maioria dos alunos do 

grupo amostra (6o ano H = 52,64 %) e controle (6o ano G = 75 %) associaram o conceito de 

lixo a restos inúteis (Tabela 1). Estes resultados estão de acordo com os apresentados por 

Alencar (2005), em sua pesquisa realizada com 20 estudantes do 1º ano do Ensino Médio, 

com faixa etária entre 15 e 17 anos, de um colégio público do município de Salvador. Este 

autor verificou que o conceito de lixo mais utilizado pelos estudantes foi de que "lixo é tudo 

aquilo que não serve para ser utilizado e que jogamos fora”. A mesma concepção foi relatada 

por Teobaldo Neto & Colessanti (2004), que em sua pesquisa verificaram que 59 % dos 

alunos associam “o lixo” a restos que não servem mais para o homem nestes “restos” estão 

incluídos todos os tipos de lixo: orgânico e inorgânico. 
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Tabela 1. Análise das concepções dos alunos, sobre o que é lixo, representadas em grupos de 

respostas.IFAL/CAMPUS MURICI, 2015. 

Concepções dos alunos 
Amostra 
16ºanoH 26ºanoG 

É o que afeta a natureza e o meio ambiente 0,00% 0,00% 
É o que não serve ou não presta 52,64 % 75 % 
É o que é sujo 0,00% 0,00% 
É algo importante 0,00% 0,00% 
São substâncias tóxicas 0,00% 0,00% 
É o que causa doença e prejudica a saúde 0,00% 0,00% 
É algo que pode se reciclar ou reaproveitar 5,26 % 8,33 % 
É o resto de comida, garrafa e plástico, etc,,, 21,05 % 4,17 % 
Não souberam responder 21,05 % 12,5 % 
1Alunos que utilizaram o jogo de tabuleiro gigante após aula expositiva-dialogada, n =19. 

2Alunos do grupo controle que participaram da aula expositiva-dialogada, n =24. 

 

Em estudo realizado por Santos (2005), 40% dos alunos participantes definiram o lixo 

como um monte de coisa podre. Porém, após a realização da oficina de reciclagem de lixo 

como atividade prática em educação ambiental, 63% dos alunos passaram a afirmar que o lixo 

é algo que pode ser reaproveitável. Em nossa pesquisa verificamos que ambos os grupos 

amostra (6o ano H = 5,26 %) e controle (6o ano G = 8,33 %) ainda relacionam os materiais 

que são reaproveitáveis como lixo (Tabela 1). 

Em nossa pesquisa, constatamos que ambas as turmas, obtiveram uma média acima de 

50 % de assimilação do conceito dos 3Rs (Tabela 2). Porém 21,05% dos alunos da turma H, 

não souberam responder qual o significado dos 3Rs. Para Rodrigues; Cavinato (1997,p. 58) 

reciclar significa transformer os restos descartados pelas residências, fábricas, lojas e 

escritórios em matéria-prima para a fabricação de outros produtos. 

 

 

Tabela 2. Análise das concepções dos alunos sobre o significado dos 3R’s, representadas em 

grupos de respostas. IFAL/CAMPUS MURICI, 2015. 

Concepções dos alunos 
Turmas 

16ºanoH 26ºanoG 
Significa reduzir, reciclar e reutilizar 57,9 % 58,33 % 
Significa trabalho para todos os seres humanos 0,00% 0,00% 
Significa reutilizar, remover e organizar 15,79 % 33,33 % 
Significa reciclar 5,26 % 0,00% 
É papel, vidro, caixas, etc... 0,00% 4,17 % 
Não souberam responder 21,05 % 4,17 % 
1Alunos que utilizaram o jogo de tabuleiro gigante após aula expositiva-dialogada, n=19. 

2Alunos do grupo controle que participaram da aula expositiva-dialogada, n=24. 
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Na avaliação sobre a importância da coleta seletiva as concepções mais frequentes entre 

os grupos foram as seguintes (Tabela 3): I) “É importante para reciclar, reutilizar e 

reaproveitar”;II) “É importante para organizar e separar o lixo”; III) “É importante para 

manter as ruas e cidades limpas”. Em estudo realizado por Santos (2005), 65 % dos alunos 

conceituaram que a coleta seletiva é importante para a separação de materiais reaproveitáveis. 

Este estudo corrobora os relatos apresentados em nossa pesquisa, o que reflete em uma 

homogeneidade na assimilação desse conceito. 

 

Tabela 3. Análise das concepções dos alunos, sobre a importância da coleta seletiva, 

representadas em grupos de respostas. IFAL/CAMPUS MURICI, 2015. 

Concepções dos alunos 
Turmas 

16ºanoH 26ºanoG 
É importante para reciclar, reutilizar e reaproveitar 26,32 % 25 % 
É importante para organizar e separar o lixo 47,37 % 25 % 
É importante para manter as ruas e cidades limpas 0,00% 4,17 % 
É importante para produzir adubo 0,00% 4,17 % 
É importante para reduzir a quantidade de lixo 5,26 % 0,00% 
É importante para os catadores 0,00% 12,5 % 
Não souberam responder 21,05 % 29,16 % 
1Alunosque utilizaram o jogo de tabuleiro gigante após aula expositiva-dialogada, n =19. 

2Alunos do grupo controle que participaram da aula expositiva-dialogada, n =24. 
 

Góes (2013) obteve relatos semelhantes sobre coleta seletiva, em seu estudo realizado 

com alunos do 6º ano do ensino fundamental, obtendo os seguintes resultados: I) 18,5 % 

afirmaram que a coleta seletiva é um processo que consiste apenas na separação dos residuos 

descartados por empresas; II) 63 % assinalaram que é um processo que consiste na separação 

e recolhimento dos residuos descartados por empresas e pessoas;e II) 18,5 % responderam 

que é um processo que consiste na separação e recolhimento apenas dos materiais sólidos. 

A utilização do tabuleiro gigante como instrumento didático mostrou-se eficaz na 

consolidação dos conceitos abordados na aula expositiva. Os participantes demonstraram 

prazer e curiosidade em aprender mais sobre a temática abordada. Para Silva (2007, p.11) a 

escola deve evidenciar em seu projeto educativo aquilo que o aluno vivencia fora da sala de 

aula, ou seja, a forma de lidar com a limpeza ou com o lixo no ambiente familiar, na 

comunidade e na escola, representam situações de ensino e aprendizagem. Assim, 

compreendemos que a utilização de instrumentos didáticos, a exemplo dos jogos, auxiliam na 
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troca de saberes entre aluno e professor, proporcionando numa melhor contextualização do 

conteúdo abordado.    

Nessa perspectiva, a Educação Ambiental traz consigo a responsabilidade de despertar 

uma consciência ambiental, desde o ensino fundamental, visando a formação de agentes 

multiplicadores capazes de transformar a realidade à sua volta. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que a utilização do jogo de tabuleiro 

gigante intitulado “a caminho da reciclagem”, que apresentoucomotemáticaprincipala 

reciclagememsuasdiferentesnuances, despertou o interesse e interatividade entre os alunos, 

mostrando-se um bom instrumento didático que viabilizou a contextualização interativa da 

temática lixo. Porém, no que se refere ao aprendizado, não constatamos nesta pesquisa 

diferenças significativas, entre as turmas G e H, que permitam afirmar que o uso do jogo 

refletiu em maior compreensão do tema abordado.  
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo analisar a composição e abundância da assembleia 
de invertebrados bentônicos da região marginal do rio Amajari (RR). O rio Amajari é um dos 
afluentes da margem esquerda do rio Uraricoera, possui 189 km de comprimento. As 
amostras foram coletas em dois períodos: chuvoso (junho) e seco (dezembro), nas margens 
direita e esquerda do rio Amajari. As variáveis ambientais analisadas foram oxigênio 
dissolvido, condutividade elétrica, temperatura, pH, transparência da água e profundidade. Em 
cada margem foram realizadas três coletas de sedimento, em cada período (seca e cheia), para 
análise dos invertebrados bentônicos. Em laboratório, foi feita a triagem sob microscópio 
estereoscópio para retirada dos invertebrados. Foram registrados um total de 381indivíduos, 
distribuídos em 12 táxons (Nematoda, Oligochaeta, Ostracoda, Conchostracoda, Calanoida, 
Collembola, Chironomidae, Ceratopogonidae, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonta e 
Coleoptera). A maior densidade foi observada no período de seca, em ambas as margens, 
sendo as larvas de Chironomidae o táxons dominante. As variações nos valores dos 
parâmetros ambientais analisados não correlacionaram com a densidade e abundância dos 
invertebrados bentônicos. No presente estudo, observou-se alteração na composição e 
abundância da assembleia de invertebrados bentônicos, entretanto esta não é explicada pelas 
variáveis ambientais amostradas. O pulso de inundação, fator não mensurado neste trabalho, 
possivelmente tenha papel controlador da variação temporal sobre esta assembleia. 
Palavras–chave: zoobentos, variação temporal, Roraima,  
 

STRUCTURE OF BENTHIC INVERTEBRATES ASSEMBLAGE OF 
THE MARGINAL REGION AMAJRI RIVER - RR 
 
ABSTRACT: This research examined the composition and abundance of benthic 
invertebrates of the marginal region of the Amajari River (RR). The Amajari River is the 
tributaries of the left bank of the Uraricoera River, has 189 km long. The samples were 
collected in two periods: rainy (June) and dry (December), on the left and right banks of the 
Amajari River. The analyzed environmental variables were dissolved oxygen, conductivity, 
temperature, pH, water transparency and depth. In each bank there were three sediment 
collected in each period (dry and rainy), for analysis of benthic invertebrates. In the 
laboratory, screening was made under microscope stereoscope for removal of invertebrates. 
They recorded a total of 381 specimen, distributed in 12 taxa (Nematoda, Oligochaeta, 
Ostracoda, Conchostracoda, Calanoida, Collembola, Chironomidae, Ceratopogonidae, 
Ephemeroptera, Trichoptera, Odonta and Coleoptera). The highest density was observed in 
the dry season, on both banks, and the larvae of Chironomidae the dominant taxa. The 
variations in the values of the analyzed environmental parameters not correlated with the 
density and abundance of benthic invertebrates. In the present study, there was a change in the 
composition and abundance of the benthic invertebrates assemblage, however this is not 
explained by environmental variables sampled. The flood pulse, a factor not measured in this 
study, possibly have paper controller temporal variation on this assemblage. 
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INTRODUÇÃO 

A assembleia de invertebrados bentônicos é composta por uma variedade de grupos 

taxonômicos, como protozoários, nematoides, crustáceos, anelídeos, moluscos e insetos. E a 

sua distribuição é influenciada, segundo Esteves (1988), por um conjunto de fatores 

ambientais (natureza do sedimento, profundidade, flutuações do nível da água, concentração 

de oxigênio dissolvido e variação do potencial hidrogeniônico, por exemplo) e biológicos, 

como a competição entre diferentes populações. 

Os invertebrados bentônicos são organismos importantes tanto em ecossistemas lóticos 

como lênticos, além de sua importância na ciclagem de nutrientes por participar no processo 

de transformação da matéria orgânica particulada (DEVINE & VANNI, 2002), são 

importantes integrantes da cadeia alimentar por servir de alimento para níveis tróficos 

adjacentes e superiores (CALLISTO & ESTEVES 1998). 

Este trabalho teve por objetivo analisar a composição e abundância de invertebrados 

bentônicos da região marginal do rio Amajari-RR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O rio Amajari está alocado no município de Amajari, no estado de Roraima, possui uma 

extensão de 189 km, com perímetro de 622,318 km e uma área de aproximadamente 6.456 

km² (Fig. 1). De acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo Tropical Chuvoso 

de monção, apresenta temperaturas médias anuais de 26°C, com temperaturas mais baixas nos 

meses de junho e julho, que correspondem aos meses mais chuvosos.  

As coletas foram realizadas em duas estações (margem direita e margem esquerda) e em 

dois períodos: em junho de 2015 (chuvoso) e em dezembro de 2015 (seco). Com o auxílio de 

aparelhos digitais foram realizadas as coletas das variáveis ambientais: oxigênio dissolvido 

(mg/L), condutividade elétrica (µS/cm), pH, temperatura da água (ºC), profundidade (m) e 

transparência (m).  

Para obtenção dos invertebrados bentônicos foram coletadas três amostras de sedimento 

em cada margem (direita e esquerda) e em dois períodos distintos (chuvoso e seco). As 

amostras foram coletadas com auxilio de Peterson modificado (0,05655 m2), posteriormente 

lavados em peneira (2,0mm e 0,2mm) e fixado um álcool 80%. Em laboratório, foi realizada a 

triagem sob microscópio estereoscópio para retirada e identificação dos invertebrados.  
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Para comparar a assembleia de invertebrados foi utilizada a densidade (ind.m-2), 

abundância (%) e índice de dominância de Kownacki (KOWNACKI, 1971). Para verificar a 

influência das variáveis ambientais na estrutura da assembleia foi realizada a análise de 

correlação de Pearson, com auxilio de pacotes estatísticos. 

 

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados das variáveis ambientais mensuradas durante o estudo podem ser observados na 

Tabela 1. As variações nos valores dos parâmetros ambientais não correlacionaram com a densidade e 

abundância dos invertebrados aquáticos registrados neste estudo. 
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão (entre parênteses) dos fatores abióticos mensurados no rio 
Amajari. 

Variáveis Valores mensurados 

pH 7,05 (± 0,25) 

Temperatura do ar (°C) 28,63 (± 0,38) 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 5,45 (± 1,81) 

Condutividade elétrica (µS/cm) 26,43 (± 0,85) 

Transparência (m) 1,4 (± 0,3) 

Profundidade (m) 1,23 (± 0,1) 

 

Foram registrados total de 12 táxons, sendo as mais abundantes Chironomidae, Oligochaeta e 

Ephemeroptera (Figura 2). Também foi realizada a análise de riqueza de táxons (S), na margem direita 

foi observado o mesmo número de táxons quando comparamos os resultados de junho e dezembro 

(Tabela 2). Na margem esquerda observou-se redução na riqueza de táxons, o mesmo foi observado 

para diversidade de Shannon-Wiener.  

 

Figura 2. Composição taxonômica registrada no rio Amajari. 
 

Os táxons dominantes em cada margem (direita e esquerda) e período de coleta (junho e 

dezembro) podem ser visualizados na Tabela 2. Em junho de 2015, Chironomidae, Oligochaeta e 

Ephemeroptera foram os táxons dominantes, enquanto que em dezembro, somente foi registrado a 

dominância de Chironomidae.  

De acordo com alguns autores, a família Chironomidae constitui o grupo mais abundante dos 

macroinvertebrados nos ambientes aquáticos (EPLER, 2001; FONSECA et al., 2004), sendo 

considerados dominantes por sua elevada capacidade competitiva, tolerância a ambientes alterados e 



 

2691 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

também possui na fase adulta grande capacidade de dispersão (RIBEIRO & UIEDA, 2005; 

TRIVINHO-STRIXINO, 2011).  

 

Tabela 2. Valores de dominância dos táxons (%), densidade média total (ind./m2), riqueza (S) e 
diversidade de Shannon (H’) registrados no rio Amajari. 

  Junho Dezembro 

  M. Direita M. Esquerda M. Direita M. Esquerda 

Chironomidae 42,11 15,56 91,12 76,36 

Ephemeroptera 8,77 37,78 1,18 - 

Ostracoda 1,75 - - - 

Oligochaeta 42,11 35,56 1,18 10,00 

Conchostracoda - 2,22 - - 

Calanoida - 2,22 - - 

Trichoptera 1,75 2,22 - - 

Collembola - 2,22 - - 

Ceratopogonidae 1,75 - 1,18 7,27 

Coleoptera 1,75 - 2,37 4,55 

Nematoda - 2,22 2,37 0,91 

Odonata - - 0,59 0,91 

Densidade média (ind/m2) 351 265 996 648 

Riqueza (S) 7 8 7 6 

Diversidade (H') 1,43 2,21 1,42 1,82 

 

Muitos estudos mostram que espécies, especialmente, de Oligochaeta e Chironomidae são 

tolerante a poluentes (MARQUES et al., 1999; ALVES et al., 2008; MARTINS et al., 2008), contudo 

os resultados obtidos no presente estudo demonstram a necessidade de identificação a menor nível 

taxonômico para a indicação da qualidade de água. 

Ephemeroptera é um dos táxons que pertencem ao grupo EPT (Ordens Ephemeroptera, 

Plecoptera e Trichoptera), sendo a sua presença relacionados a ambientes bem preservados, 

com presença de mata ciliar, águas limpas, bem oxigenadas e sem perturbações ambientais. 

Além disso, apresentam várias estratégias adaptativas de morfologia do corpo e 

comportamento de mobilidade para se fixar (PETTS & CALLOW, 1996), além de adaptações 

para o uso de recursos alimentares (BAPTISTA et al., 2006). 

 

CONCLUSÕES 
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No presente estudo, observou-se alteração na composição e abundância da assembleia 

de invertebrados bentônicos, entretanto esta não é explicada pelas variáveis ambientais 

amostradas. O pulso de inundação, fator não mensurado neste trabalho, possivelmente tenha 

papel controlador da variação temporal sobre esta assembleia. 
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RESUMO: A resistência microbiana é algo preocupante e o uso irracional dos 
antimicrobianos contribui para o surgimento de cepas resistentes. Como tratamento 
alternativo torna-se necessário desenvolver novas drogas. O ácido anacárdico possui atividade 
antimicrobiana, mas seu mecanismo de ação ainda é desconhecido. Neste trabalho avaliou-se 
a atividade antimicrobiana do Líquido da Castanha de Caju (LCC) e do Ácido Anacárdico 
(AnA) isolado do LCC sobre bactérias patogênicas e verificou-se a produção de β-lactamases 
como estrutura de resistência. A extração do LCC foi realizada com hexano, do qual se isolou 
o AnA. O teste antimicrobiano foi realizado por difusão em ágar. Determinou-se a 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) por microdiluição e a Concentração Bactericida 
Mínima (CBM) em meio sólido. A produção de β-lactamases foi investigada em meio sólido 
na presença de ácido clavulânico/ceftazidima. S. aureus e S. pyogenes foram suscetíveis ao 
LCC e ao AnA, enquanto a E. coli e a P. aeruginosa foram resistentes. Os valores de CIM 
para S. aureus e S. pyogenes foram de 15,62 e 62,5 g/mL, respectivamente. Os valores de 
CBM foram de 31,25 e 125 g/mL, respectivamente. Não houve diferença significativa (p < 
0,05) entre o LCC e o AnA. Não foi observada a produção de β-lactamases. A resistência de 
E. coli e P. aeruginosa podem estar associadas à estrutura da parede celular, constituída 
essencialmente de um lipopolissacarídeo que bloqueia a penetração de substâncias 
hidrofóbicas, evitando seu excesso na membrana celular. Como não se verificou produção de 
β-lactamases, outros mecanismos de resistência devem ser estudados. 
Palavras–chave: ácido anacárdico, β-lactamases, concentração inibitória mínima 
 

STUDY OF THE BACTERIAL RESISTANCE OF CASHEW NUT 
LIQUID (ANACARDIUM OCCIDENTALE)  
 
ABSTRACT: Microbial resistance represents a worldwide concern and the widespread use of 
antibiotics has aggravated this situation. Therefore, it is necessary to look for new sources of 
antimicrobial compounds. Anacardic acid (AA), has demonstrated antimicrobial activity, but 
its action mechanism has not been explained. In this work the antimicrobial activity of CSNL 
and of the isolated AA were evaluated against pathogenic microorganisms. The presence of 
beta-lactamases as resistance structures was also verified. Extraction of CNSL was performed 
with hexane. The AA was then isolated from the CNSL. The antimicrobial activity was 
evaluated through agar diffusion method. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was 
determined by the microdilution method and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) 
was verified in solid media. The beta-lactamase production in bacteria was investigated 
through the ceftazidime disc method. S. aureus and S. pyogenes were susceptible to both 
CNSL and AA, while E. coli and P. aeruginosa were resistant. The MIC values for S. aureus 
and S. pyogenes were 15.62 and 62.5 µg/mL, respectively. The MBC values for S. aureus and 
S. pyogenes were 31.25 and 125 µg/mL, respectively. There was no significant difference 
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(p<0.05) between CNSL and AA. The production of beta-lactamase was not observed. E. coli 
and P. aeruginosa resistance could be associated to cell wall structure, constituted essentially 
by a lipopolysaccharyde that blocks hydrophobic oils from penetrating and avoids their excess 
on the cell membrane. Resistance structures other than -lactamases production should be 
further investigated. 
KEYWORDS: anacardic acid, β-lactamases, minimum inhibitory concentration. 
 

INTRODUÇÃO 

O aumento da resistência microbiana tem sido uma grande preocupação em saúde 

pública, tendo em vista que o uso irracional dos antimicrobianos contribui para o surgimento 

de cepas resistentes. Portanto, é necessário desenvolver novas drogas para serem utilizados 

como métodos alternativos no controle das infecções (SILVA et al., 2007). 

Anacardium occidentale (cajueiro) é uma planta de origem nordestina que se distribui 

por todo o território nacional, incluindo a Amazônia. Na medicina popular, diferentes partes 

da planta são utilizadas para o tratamento das mais variadas enfermidades (FENNER et al., 

2006). A partir da casca da castanha de caju pode-se obter o Líquido da Castanha de Caju 

(LCC), constituído por uma mistura de compostos fenólicos, incluindo o ácido anacárdico 

(AnA), cardol, cardanol e metilcardol (KATTIMUTTATHU; VADI, 2005).  

Lima et al. (2000) analisaram a atividade antimicrobiana do ácido anacárdico sobre 

microrganismos da cavidade oral, como Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, 

Candida albicans e Candida utilis. O ácido demonstrou potente atividade antibacteriana sobre 

as bactérias Gram-positivas.  

A atividade antimicrobiana do LCC e do ácido anacárdico foi avaliada por Bouttier et 

al. (2002), contra linhagens responsáveis por infecção cutânea. O LCC e o AnA mostraram-se 

ativos contra Propionibacterium acnes, Corynebacterium xerosis e Staphylococcus aureus, os 

autores comprovaram a atividade inibitória de β-lactamases sobre S. aureus. 

A detecção das β-lactamases, tanto em bactérias Gram-positivas quanto em Gram-

negativas, remonta-se aos inícios dos anos 40, antes do uso generalizado da penicilina 

(ABRAHAM; CHAIN, 1940). A produção de enzimas β-lactamases tem sido relatada como 

um importante mecanismo de resistência a antibióticos β-lactâmicos, hidrolisando o anel β-

lactâmico pela quebra da ligação amida, perdendo assim a capacidade de inibir a síntese da 

parede celular bacteriana (WILLIAMS, 1999). A produção dessa enzima por uma 

determinada bactéria explica o porquê da sua sobrevivência em um foco infeccioso, apesar do 

uso de um antibiótico β-lactâmico. Além disso, a presença desses microrganismos produtores 

de β-lactamases pode favorecer a sobrevivência de outros microrganismos sensíveis ao 

antibiótico em um processo infeccioso (TAVARES, 2001). 
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Diante do exposto, neste trabalho se avaliou a atividade antimicrobiana do Líquido da 

Castanha de Caju e do ácido anacárdico isolado sobre bactérias patogênicas e se investigou a 

produção de β-lactamases como estrutura de resistência frente aos compostos testados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Extração do LCC e isolamento do ácido anacárdico 

As castanhas de caju foram coletadas no município de Coari/AM, a identificação 

botânica da planta foi realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). A 

partir de 1000 g de castanhas, retirou-se a amêndoa e a casca foi triturada no liquidificador. 

Extraiu-se o LCC com hexano por 6 dias. A solução hexânica foi filtrada e rotoevaporada a 

60 ºC (HIMABINDU; RAGURAM; KUMAR, 2015). 

Para isolar o ácido anacárdico foi solubilizado 60 g de LCC em 400 mL de metanol. 

Sob agitação adicionou-se 35 g de Ca(OH)2, a temperatura foi aumentada para 50 ºC, 

mantendo a agitação por 3 h. O anacardato de cálcio foi filtrado e lavado com 200 mL de 

metanol. A massa foi seca sob vácuo a 45 ºC. O anacardato de cálcio foi suspenso em 300 mL 

de água destilada e sob agitação, adicionou-se 50 mL de HCl, mantendo a agitação por 1 h. 

Com o produto desta reação, fez-se a extração com 150 mL de acetato de etila por 3 vezes. A 

camada orgânica combinada foi lavada com 150 mL de água destilada por 3 vezes, e secou-se  

sobre sulfato de sódio anidro. Após filtração em funil de separação, o solvente foi evaporado 

até a secura do ácido anacárdico (FRANÇA, 2007). 

 

Padronização do inóculo bacteriano  

Utilizaram-se bactérias de caso clínico: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae e Bacillus subtilis, doadas pelo laboratório do departamento de antibióticos da 

Universidade Federal de Pernanbuco. As cepas comerciais Staphylococcus aureus ATCC 2592, 

Streptococcus pyogenes ATCC 1961, Escherichia coli ATTC 35218 e Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027 também foram utilizadas. 

As bactérias foram cultivadas em Ágar Mueller Hinton (AMH) por 24 h a 36°C. Uma 

pequena fração de colônias em crescimento foi retirada e diluída em NaCl a 0,9% para atingir 

a concentração de 2,0 x 108 UFC/mL (CLSI, 2003). 

 

Teste difusão em ágar  

O teste foi realizado em triplicata, as células foram distribuídas uniformemente por toda 

a placa contendo meio AMH. No meio de cultura foram feitos 4 orifícios de 6 mm de 
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diâmetro. Nos orifícios 1 e 2 foram colocados, respectivamente, 60 µL de LCC e 60 µL de 

ácido anacárdico a 4,0 mg/mL, já nos orifícios 3 e 4 foram colocados, respectivamente, 60 µL 

de amoxicilina (controle positivo) a 4,0 mg/mL e 60 µL de DMSO (controle negativo) a 1%. 

As placas foram incubadas por 24 h a 36°C. Após a incubação, foi verificada a formação de 

zona de inibição. 

 

Determinação da Concentração Inibitória Mínima e Bactericida Mínima 

A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada por microdiluição em placa 

de ELISA de 96 poços (CLSI, 2007). Os inóculos foram padronizados na concentração de 2,0 

x 104 UFC/mL em Caldo Mueller Hinton (CMH), Os ensaios foram realizados em triplicata, 

sendo100 µL de inóculo bacteriano distribuído em todos os poços da placa, com exceção dos 

poços da linha A que serviram como controle de esterilidade do meio. Adicionou-se 100 µL 

de concentrações seriadas de LCC, ácido anacárdico e amoxicilina, partindo de 4,0 mg/mL até 

a diluição1:1024. A linha H serviu como controle de crescimento microbiano. As placas 

foram incubadas por 24 h a 36ºC. Após a incubação, 20 μL de resazurina (7-hidroxi-3H-

fenoxazina-3-ona-10-óxido) a 0,01% foram adicionados em todos os poços da microplaca 

para avaliar o controle do crescimento bacteriano. A placa foi reincubada por 2 h a 36°C e 

analisada quanto à mudança de coloração das culturas (CANILLAC; MOUREY, 2001). 

Após a determinação da CIM, 2 µL de cada poço da placa de ELISA foi subcultivado 

em AMH desprovido de qualquer antimicrobiano. Após 24 h de incubação a 36°C a 

Concentração Bactericida Mínima (CBM) foi avaliada. A CMB foi determinada com base no 

crescimento dos controles, sendo considerada a CBM a menor concentração das substâncias 

testadas que impediu o crescimento visível do subcultivo (ENGELMEIER; HADACEK, 

2006). 

 

Detecção da produção de β-lactamases 

As bactérias resistentes aos compostos testados foram submetidas ao teste da produção de beta-

lactamases em AMH. A concentração bacteriana foi padronizada para 2,0 x 108 UFC/mL (CLSI, 

2003). O inóculo foi espalhado por toda a superficie da placa. A atividade enzimática foi dosada 

segundo o método da adição do ácido clavulânico ao disco de ceftazidima. Usando uma solução 

padrão de ácido clavulânico a 1,0 mg/mL, adicionou-se 10 µL de ácido clavulânico ao disco de 

ceftazidima (CLSI, 2005). Este método baseia-se na comparação entre os halos formados pela 

ceftazidima e ácido clavulânico/ceftazidima (10 µg/30 µg). Um aumento maior ou igual a 5 mm no 

halo de inibição do disco com ácido clavulânico em comparação com o halo do disco sem o ácido, 

indica bactéria produtora de β-lactamase (JUNIOR; FERREIRA; COMCEIÇÃO, 2004). 
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Análises estatísticas  

Os dados obtidos dos testes antimicrobianos foram submetidos à análise de variância, e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software 

BioEstat 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Rendimento de extração do LCC e isolamento do ácido anacárdico  

A extração do LCC com solvente hexano apresentou um rendimento em torno de 25% 

do peso seco da castanha, e de 63% de ácido anacárdico isolado.  A quantidade e composição 

química do LCC dependem de fatos climáticos e de solo. O cajueiro desenvolve-se bem em 

ambiente característico do Nordeste brasileiro, com temperatura média de 26°C, baixa 

umidade relativa do ar, em torno de 70% e solo arenoso (RAMOS; FROTA, 1990). No 

Amazonas onde foi realizada a coleta das castanhas, o que chama mais atenção é que o 

ambiente é bastante quente e húmido com temperatura que chega a 35°C, umidade relativa do 

ar alta, em torno de 90%, o que favorece o desenvolvimento de doenças fúngicas, e o solo 

sendo considerado de baixa fertilidade, e mesmo assim o cajueiro desenvolve-se bem. 

Portanto o cajueiro amazônico, expressa características que lhe permitem adaptar-se ao 

ambiente quente úmido e solo pobre em nutrientes. As características diferenciadas do 

cajueiro amazônico é um fator favorável para a seleção de genes de interesse, podendo ser 

utilizado nos programas de melhoramento genético (OLIVEIRA, et al. 2003). 

 

Ensaios antimicrobianos 

Das 8 bactérias patogênicas testadas, 6 apresentaram susceptibilidade ao LCC e ao 

ácido anacárdico. As cepas de S. aureus ATCC 2592, S. pyogenes ATCC 1961 e K. 

pneumoniae de caso clínico foram as mais susceptíveis ao LCC e ao ácido anacárdico. O 

tamanho das zonas de inibição se mantiveram próximos, variando de 16,1 a 18,4 mm de 

diâmetro, tanto para o LCC como para o ácido anacárdico.  B. subtilis e P. aeruginosa 

isolados de casos cínicos tiveram uma menor inibição, com halos variando de 11,5 a 10,6 mm 

de diâmetro.  

As concentrações inibitórias mínimas e bactericidas mínimas foram determinadas para 

todos os microrganismos que apresentaram suscetibilidade aos compostos em análise. Não 

houve diferença significativa de atividade inibitória entre o LCC e AnA (p < 0,05), portanto, 

já se esperava que as concentrações inibitórias mínimas e bactericidas mínimas tivessem 
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valores próximos para as duas amostras. A menor CIM foi de 15,62 µg/mL sobre S. aureus 

ATCC 2592 e a maior foi de 500 µg/mL para Pseudomonas aeruginosa de caso clínico. Não 

houve diferença significativa entre a CIM e CBM (p < 0,05). 

A atividade antimicrobiana do ácido anacárdico sobre o Staphyloccocus aureus 

incluindo cepas sensíveis e resistentes a penicilina ou meticilina (MRSA), foi investigada por 

Muroi e Kubo (1996). Os autores determinaram que a CIM foi de 12,5 µg/mL, valor 5 vezes 

menor do que o obtido no presente trabalho (CIM = 62,5 µg/mL para o ácido anacárdico). As 

diferenças entre as CIMs encontradas podem estar relacionadas a vários fatores, como o tipo 

de solvente utilizado para diluir os compostos, cepa microbiana, concentração de 

microrganismos, condições de cultivo, extração e isolamento do ácido anacárdico, já que este 

último depende dos fatores ambientais que afetam diretamente no desenvolvimento da planta. 

Os resultados dos ensaios antimicrobianos estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Diâmetro da zona de inibição produzido pelo Líquido da Castanha de Caju (LCC) e 
pelo Ácido Anacárdico (AnA), utilizando ensaios de difusão em ágar; valores de 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e de Concentração Bactericida Mínima (CBM) a 
4.000 µg/mL. 
 

Cepa 
Zona de inibição 
(mm)ab 

CIM  
(µg/mL)c 

CBM  
(µg/mL) c 

 LCC AnA C+ LCC AnA C+ LCC AnA C+ 
S. aureus ATCC 2592 18,4 17,7 48,3 15,6 31,3 0,06 31,3 62,5 0,12 

S. pyogenes ATCC 1961 17,0 16,1 32,1 62,5 62,5 0,12 125 125 0,24 

*K. pneumoniae 17,0 17,0 28,2 62,5 62,5 0,24 62,5 125 0,24 

*S. aureus 16,6 16,5 29,7 31,3 62,5 0,12 31,3 125 0,48 

*B. subtilis 11,5 11,2 28,0 250 250 0,48 250 500 0,48 

*P. aeruginosa 10,6 10,7 25,2 500 500 0,48 1000 500 0,48 

E. coli ATTC 35218 0 0 30,3 NT NT NT NT NT NT 
P. aeruginosa ATCC 9027 0 0 33,0 NT NT NT NT NT NT 

*Caso clínico. NT = Não Testado.aOs valores das zonas de inibição são valores das médias ± desvio padrão de 
0,5. bConcentração bacteriana foi padronizada para 2,0 × 108 CFU/mL utilizando a escala de McFarland. 
cConcentração bacteriana foi padronizada para 2,0 × 104 UFC/mL utilizando a escala de McFarland.  

 

Produção de -lactamases 

As cepas comerciais de E. coli e P. aeruginosa foram as que apresentaram resistência, 

por isso somente nessas duas cepas se investigou a produção de β-lactamases. O teste foi 

realizado em meio sólido, o que permitiu comparar o tamanho do halo formado em torno dos 

discos de ceftazidima (30 µg) com o do halo do disco de ceftazidima/ácido clavulânico 

(30µg/10µg). Um aumento maior ou igual a 5 mm no halo de inibição do disco composto em 
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comparação com o halo do disco sem ácido clavulânico, indica bactéria produtora de ESBL 

(extended-spectrum Beta-lactamase) (JUNIOR; FERREIRA; CONCEIÇÃO, 2004).  

Os resultados estão apresentados na Tabela 2. Verifica-se que o tamanho dos halos 

formados pela ceftazidima e pela ceftazidima/ácido clavulânico mantiveram-se iguais, sendo 

que para a E. coli o tamanho foi de 27,0 mm e para a P. auruginosa de 22,0 mm, indicando 

que essas cepas não foram capazes de produzir β-lactamases na presença do LCC e do AnA.  

 
Tabela 2. Diâmetro da zona de inibição obtido no ensaio de detecção de β-lactamases 
utilizando disco de ceftazidima (Cef) e ácido clavulânico (Ac). 
 

Cepa Zona de inibição (mm)a  

 Cef Cef/Ac 
E. coli ATTC 35218 27,4 27,0 
P. aeruginosa ATCC 9027 22,7 22,5 

aOs valores das zonas de inibição são valores das médias ± desvio 
padrão de 0,5. 

 
CONCLUSÕES 

O LCC e ácido anacárdico mostraram-se ativos contra a maioria das bactérias testadas, 

mostrando que o extrato e partição provenientes de cajueiro amazônico mantem suas 

características antimicrobianas, o que pode despertar interesse da planta para a indústria 

farmacêutica e como consequência incentivar seu cultivo entre a comunidade local podendo 

servir como fonte de renda.  

Como as bactérias resistentes ao LCC e ácido anacárdico não foram capazes de produzir 

β-lactamases, supõe-se que outros mecanismos de ação estejam envolvidos contra a atividade 

antimicrobiana, por isso é necessário que outros mecanismos de resistência sejam estudados 

como a permeabilidade da parede celular de gram negativas que é constituída essencialmente 

de um lipopolissacarídeo que bloqueia a penetração de óleos hidrófobos e evita seu acúmulo 

na membrana celular. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE MÉTODO DE 

RECOLHIMENTO, REAPROVEITAMENTO, ENCAMINHAMENTO E 

DESCARTE CORRETO DE LIXO ELETRÔNICO EM BOA VISTA-RR 

 

Ianne Louise Bezerra Ramalho1 

 

1Discente de curso técnico em eletrônica integrado ao ensino médio - IFRR. Bolsista de 

Iniciação Científica do PIBICT/IFRR. e-mail: iannelbramalho@hotmail.com;  

 

RESUMO:  

O estudo da viabilidade para implantação de método de recolhimento, 

reaproveitamento, encaminhamento e descarte correto de lixo eletrônico em Boa Vista-RR, 

tem como seu principal foco alcançar empresas públicas e privadas, bem como a população 

local, buscando esclarecer, despertar e conscientizar a população boa-vistense para as 

questões relacionadas ao consumo eficiente da tecnologia e para seu descarte correto. Para 

alcançar os objetivos propostos pelo projeto, a discente buscou firmar parcerias com 

empresas/instituições preocupadas com as questões ambientais. Os lugares foram escolhidos 

estrategicamente, visando alcançar o máximo de pessoas possível, não só para recolhimento 

do lixo eletrônico, como também para realizar esclarecimentos e conscientização do descarte 

correto desse material. Para iniciar o projeto, a discente realizou pesquisa considerando um 

referencial teórico, a partir de publicações de trabalhos realizados envolvendo o tema, além do 

uso e descarte racional da tecnologia. Na sequência, partiu para a parte prática, visitou 

empresas e demais instituições para verificar a forma de descarte de lixo eletrônico produzido 

em Boa Vista-RR, levou informações e proporcionou esclarecimentos para pessoas que antes 

não tinham esse conhecimento. Com essa ação, difundiu a importância de existir um centro 

específico para gerenciamento, recolhimento e tratamento de resíduos eletrônicos em Boa 

Vista - RR, que é a proposta apresentada neste projeto, contribuindo para o bem estar da 

população e para preservação do meio ambiente.  

 

Palavras–chave: consumo eficiente, descarte, esclarecimento, preservação, tecnologia 
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STUDY OF THE VIABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF 

METHODS OF GATHERING, REUSE, FORWARDING AND PROPER 

DISPOSAL OF ELETRONIC WASTE IN BOA VISTA-RR 

 

ABSTRACT 

The study of the viability for the implementation of methods of gathering, reuse, 

forwarding and proper disposal of electronic waste in Boa Vista-RR, has as its main focus to 

achieve public and private companies, as well as the local population, seeking to clarify, 

awake and educate the population on issues related to the efficient use of technology and its 

proper disposal. To achieve the objectives proposed by the project, the student sought to 

establish partnerships with companies / institutions concerned with environmental issues. The 

places were chosen strategically, in order to reach as many people as possible, not only for the 

collection of e-waste, but also to make clarifications and awareness of the correct disposal of 

this material. To start the project, the student conducted a survey considering a theoretical 

framework from work carried out involving the issue publications, in addition to the rational 

use and disposal technology. Following left for the practical part, visited companies and other 

institutions to check the form of e-waste disposal produced in Boa Vista-RR, took information 

and explanations provided to people who previously did not have this knowledge. With this 

action, spread the importance of having a specific center for management, collection and 

treatment of electronic waste in Boa Vista - RR, which is the proposal presented in this 

project, contributing to the welfare of the population and preserve the environment. 

 

KEYWORDS: efficient consumption, disposal, clarification, preservation, technology 

 

INTRODUÇÃO 

O mercado tecnológico está cada dia mais competitivo, as mudanças são inúmeras e as 

empresas buscam inovar continuamente para que seus novos produtos e serviços atendam às 

necessidades e principalmente, os novos desejos dos consumidores. Para atender a essas 

demandas, o uso das novas tecnologias se torna cada vez mais necessário. Porém, com o 

avanço tecnológico acelerado, os eletroeletrônicos vão sendo superados e aumentando cada 

vez mais os resíduos eletrônicos que são descartados de modo errado, pois faltam iniciativas 
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de práticas sustentáveis para o descarte correto no âmbito empresarial, problema 

evidenciado não só em Boa Vista-RR, mas no Brasil e no mundo. As indústrias pouco se 

preocupam com essa questão e buscam cada vez mais avanços em curto espaço de tempo, 

gerando o tão conhecido lixo eletrônico, que vem tomando dimensões maiores a cada dia. 

Segundo dados do site Estadão (CHADE, 2010), o Brasil é o mercado emergente que 

gera o maior volume de lixo eletrônico per capita a cada ano. O alerta é da ONU, que lançou 

seu primeiro relatório sobre o tema e advertiu que o Brasil não tem nem estratégia para lidar 

com o fenômeno, e o tema sequer é prioridade para a indústria que trabalha na área. 

Há uma Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), que trata da 

política nacional de resíduos sólidos (incluídos nesta categoria os equipamentos eletrônicos). 

Em seu art. 33, determina que as empresas e pessoas comuns destinem corretamente seus 

resíduos eletroeletrônicos. 

Em Roraima, a implantação dessa Lei ainda é incipiente. É evidente o grande 

desinteresse dos órgãos públicos e da população, pois é comum a falta de conhecimento da 

dimensão que tem hoje esse problema e as consequências causadas pelo mesmo tanto no 

meio-ambiente como na própria população, por conter em sua composição, componentes 

prejudiciais à saúde pública. A lei que prevê o recolhimento de lixo eletrônico no estado está 

suspensa e até hoje a existência de projetos e centros de recolhimento do lixo eletrônico 

produzido em Roraima é precária. 

Através da implantação deste projeto na cidade, foi feito uma divulgação e 

sensibilização, buscando encurtar a distância existente entre os conhecimentos científicos e a 

sociedade, demonstrando a importância de evitar o acúmulo de lixo eletrônico e visando 

reduzir a possibilidade de impactos causados pela eletrônica para o meio-ambiente, bem como 

sensibilizar as pessoas sobre o uso abusivo da tecnologia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A discente realizou o projeto até o presente momento utilizando os seguintes métodos: 

 Pesquisas bibliográficas relacionadas ao projeto; 

 Colheu e estudou os dados que adquiriu na pesquisa; 
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 Visitou a instituição SENAI, responsável pelo projeto de descarte de pilhas e baterias em 

Boa vista-RR. 

 Visitou o Ferro Velho AGA, localizado no Cinturão Verde, responsável pelo recebimento 

e descarte das pilhas e baterias coletadas pelo SENAI, e colheu informações sobre o 

trabalho realizado; 

 Visitou as primeiras empresas escolhidas para a execução do projeto, sendo elas: Santiago 

Celulares, Dom José Nepote e IFRR; 

 Recolheu informações das empresas e propôs parceria com o projeto; 

 Solicitou a produção necessária até o momento de caixas para coleta; 

 Contatou com a empresa Descarte Correto, localizada em Manaus.  

 Definiu, sob orientação da gerência da empresa, o material a ser coletado inicialmente: 

resíduos de placas eletrônicas; 

 Deixou as caixinhas nos estabelecimentos parceiros para coleta das placas; 

 Buscou junto à prefeitura, autorização para entrada da discente no aterro sanitário da 

cidade, para coleta de resíduos de placas eletrônicas; 

 Sensibilizou os envolvidos e interessados sobre o devido uso de eletroeletrônicos bem 

como seu descarte. 

 

Figura: caixa para coleta de resíduos eletrônicos 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Fechou parceria com todas as instituições que visitou e deixou as caixas para coleta de 

placas de equipamentos eletrônicos, por determinado período;  

 Fechou parceria com a empresa Descarte correto, localizada em Manaus.  A mesma é 

devidamente registrada e licenciada pelo IPAAM e pelo IBAMA. É especializada na 

gestão de resíduos tecnológicos e tem inovador processo de coleta, reciclagem e 

destinação correta do lixo tecnológico. Através do site 

http://descartecorreto.blogspot.com.br/, pode-se conhecer melhor o trabalho, compromisso 

e seriedade dessa empresa. A Diretora Comercial Caroline Dinelli, manifestou apoio ao 

projeto e receberá materiais coletados em Boa Vista-RR, além disso, propôs a compra de 

resíduos selecionados por essa empresa. 

 

CONCLUSÕES 

Com as etapas concluídas até então, foi constatado que o Projeto Estudo da Viabilidade 

para Implantação de Método de Recolhimento, Reaproveitamento, Encaminhamento e 

Descarte Correto de Lixo Eletrônico em Boa Vista-RR, alcançou até então o que foi almejado 

na sua proposta, que é principalmente, a conscientização de pessoas que até então não tinham 

qualquer acesso a informações que tangenciam a questão do lixo tecnológico, demonstrando a 

importância de evitar o acúmulo desse tipo de lixo e visando reduzir a possibilidade de 

impactos da eletrônica para o meio-ambiente 

Trata-se de um problema que atualmente afeta todo o mundo. Assim, conscientizando-

se cada vez mais pessoas, por meio do fornecimento de conhecimentos relacionados com as 

consequências da produção e descarte desse material, pretendeu-se promover um 

despertamento para o consumo consciente da tecnologia e descarte de forma sustentável. O 

que se espera daqui para frente é a sensibilização da prefeitura, ampliando assim o projeto e 

viabilizando o recolhimento de resíduos eletroeletrônicos de empresas e residências, para que 

alcance o máximo possível de pessoas, levando a todos, um conhecimento necessário sobre a 

importância de descartar corretamente o lixo eletrônico produzido em Boa Vista- RR, através 

de estratégias inteligentes de coleta do mesmo. 
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO CALÇADÃO DA PRAIA FORMOSA 

EM ARACAJU/SE 

 
Jocimar Coutinho Rodrigues Junior1, Daniella Rocha2 
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RESUMO: A cidade de Aracaju, capital de Sergipe, possui diversas obras e pontos turísticos, 
como o Calçadão da Praia Formosa, que fazem a economia do local aumentar de modo 
significativo, mas por outro lado, em razão da ausência de uma gestão que considere 
determinados fatores socioamentais, são ocasionados impactos sobre a sociedade e sobre o 
meio ambiente. A partir destas considerações, este trabalho possui o objetivo de avaliar as 
principais ações e fontes causadoras de impactos sobre a vizinhança no Calçadão da Praia 
Formosa, no bairro 13 de julho, em Aracaju/SE. Diante disto, para esta finalidade, foi 
utilizada a técnica de avaliação de impactos ambientais, denomida matriz de interação, sendo 
que também,  foram elaboradas propostas de ações mitigadoras que consistem em metas de 
minização de impactos do local que agem sobre a vizinhança. Neste sentido, pode-se constatar 
que perturbações envolvendo transtornos no trânsito, aumento do escoamento superficial, 
aterramento do rio Sergipe ocasionam possivelmente modificações significativas nos aspectos 
da área, implicando em impactos para a vizinhança. Deste modo, esta avaliação foi essencial 
na identificação de impactos, para que assim, medidas de gestão possam ser tomadas para o 
adequedar melhor o desenvolvimento do local. 
Palavras–chave: Impactos ambientais, gestão socioambiental, gerenciamento urbano. 
 

STUDY OF IMPACT OF NEIGHBORHOOD OF THE PEDESTRIAN 
PRECINCT OF THE BEAUTIFUL BEACH IN ARACAJU/SE 
 
ABSTRACT: The city of Aracaju, capital of Sergipe, it has several works and touristic 
places, like the Pedestrian precinct of the Beautiful Beach, that make the economy of the 
place increase in significant way, but on the other side, on account of the absence of a 
management that considers determined factors socioamentais, healthy caused impacts on the 
society and on the environment. From these considerations, this work has the objective to 
value the main actions and fountains which caused impacts on the neighborhood at the 
Pedestrian precinct of the Beautiful Beach, at the district on 13th of July, at Aracaju/SE. 
Before this, for this finality, there was used the technique of evaluation of environmental 
impacts, denomida interaction womb, being that also, there were prepared proposals of 
mitigative actions that consist of marks of minização of impacts of the place that act on the 
neighborhood. In this sense, it is possible to note what perturbations wrapping upsets in the 
transit, increase of the superficial drainage, aterramento of the river Sergipe cause possibly 
significant modifications in the aspects of the area, teasing in impacts for the neighborhood. 
In this way, this evaluation was essential in the identification of impacts, so that so, measured 
of management they can be taken for the best adequedar the development of the place. 
KEYWORDS: Environmental impacts, social and environmental management, urbane 
management. 
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INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Cidade, lei federal que estabelece a política urbana, tratada nos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, a responsabilidade por criar um sistema de normas que 

apresentam em sua essência a ordem urbanística. Com isso, se faz surgir um direito urbano-

ambiental dotado de características peculiares, que torna possível a construção do conceito de 

cidade sustentável, com suas contradições, perplexidades, antagonismos e pluralidade e 

gerenciamentos. 

Nesta perspectiva, é de grande relevância os estudos acerca de impactos de vizinhança, 

que segundo a Lei Nº 10.257 de 2001 são elaborados levando em consideração diversos 

conteúdos no que diz respeito às questões de adensamento populacional, equipamentos 

urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e 

demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio 

natural e cultural. 

Neste contexto, para a gestão territorial evoluir e obter resultados mais pertinentes, o 

IPEA (2001), aponta que estes instrumentos e ferramentas devem ser aplicados para o 

desenvolvimento estratégico e preventivo dos municípios, e para o aumento de informação 

sobre os territórios, para assim, monitorar o crescimento urbano e melhor organizar a 

ocupação humana e uso do solo e recursos hídricos. 

Os estudos de impacto de vizinhança, de acordo com Lollo e Röhm (2005), dedicam-se 

para empreendimentos de impacto expressivo no meio urbano, ponderando a repercussão de 

modificações sobre a paisagem urbana, sobre as atividades humanas instaladas, sobre a 

movimentação de pessoas e mercadorias e sobre os recursos naturais presente na localidade e 

no seu entorno.  

Neste sentido, se pode perceber em que locais como o Calçadão da Praia Formosa, no 

bairro 13 de julho, em Aracaju, onde ocorre intenso fluxo de pessoas devido às atividades 

turísticas do local, acarretando diversos impactos sobre o meio ambiente, sociedade e 

economia é de extrema relevância que estudos englobando os impactos de vizinhança sejam 

elaborados. A partir disto, é possível traçar medidas de gestão que auxiliem na minimização 

de impactos negativos e maximização de impactos positivos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de impacto de vizinhança 

acerca do Calçadão da Praia Formosa em Aracaju, para averiguar as principais causas de 

impactos que agem sobre a vizinhança na localidade. Com isso, é possível averiguar a 

situação do local e propor medidas para melhor gerenciar as atividades do mesmo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a constatação de aspectos e possíveis impactos que afetem a vizinhança do entorno 

da Calçadão da Praia Formosa, localizado no bairro 13 de Julho foi realizada uma 

investigação minuciosa das ações que podem acarretar alterações e mudanças em aspectos 

ambientais.  Este local, compreende um novo ponto de atrativo turístico para a cidade de 

Aracaju 

Deste modo, foi aplicado o método matriz de interação, com uma elaboração 

simplificada da matriz de Leopold (SANCHES, 2013) para apurar a vulnerabilidade do local 

em relação às modificações que provocam impactos para a vizinhança do entorno do novo 

ponto turístico da capital de Sergipe. 

Com isso, a matriz de interação consiste em uma listagem de controle bidimensional 

que realizada uma listagem de atividades e as relacionam com as consequências que possam 

vir a alterar o espaço. Neste sentido, esta metodologia é utilizada em larga escala para a 

identificação de impactos diretos, tendo como objetivo realização as relações e as interações 

entre os fatores ambientais, os componentes e que atividades provocam modificações 

(FINUCCI, 2010). 

De início, são selecionadas as ações impactantes e suas consequências, os impactos 

ambientais causados pelas atividades. Assim, para todos estes impactos são atribuídas notas 

quanto à magnitude e a importância dos mesmos para o local e para a obra do Calçadão da 

Praia Formosa.  

A obtenção da nota de magnitude (M), ocorre de forma relativamente objetiva e 

consiste no grau de alteração incitado por alguma ação ou ato sobre determinado fator 

ambiental (aspecto). 

A atribuição da pontuação para a importância (I) de cada atividade ocorre de maneira 

subjetiva, sendo que neste caso, envolve o valor de relevância que cada ato, ação ou atividade, 

e suas possíveis mudanças em aspectos ambientais, afetam o espaço local em um âmbito 

espaço-temporal. Com isso, o impacto pode possuir alto grau de importância, pois no local 

onde ocorreu, possui grande duração e intensidade, e pode também possuir baixa magnitude, 

em razão de não atingir áreas tão extensas, ser mais pontual e local. 

Com utilização desta metodologia, é admitida uma compreensão da realidade do local 

em estudo, devido as abordagens realizadas de fatores sociais, econômicos e ambientais. 

Nesta conjuntura, se pode verificar a vulnerabilidade da área, investigando o agravamento de 

conflitos ambientais, e assim, identificar atividades que são as principais motivadoras de 

alterações ambientais para a vizinhança do local. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a aplicação de uma avaliação de impactos ambiental, se pode elencar as ações 

que são causadoras de impactos mais relevantes, a Tabela 01, revela uma matriz simplificada 

dos impactos ambientais registrados. 

A partir da elaboração desta matriz de interação envolvendo as principais ações que 

ocorreram com a construção do Calçadão da Praia Formosa no bairro da 13 de Julho, 

relacionando as mesmas com os possíveis impactos que afetam a vizinhança, foi possível 

averiguar o nível de vulnerabilidade da área. 

Com as informações contidas na Tabela 01, é revelado a relevância de cada impacto 

provocado com uma ação impactante, com a atribuição de notas de magnitude (MAG) e de 

importância (IMP). Neste sentido, os impactos que apresentaram maiores valores foram: 

mudanças na ação das ondas, alagamentos e impermeabilização do solo. 

 

Tabela 01. Matriz simplificada dos impactos ambientais. 

Ação impactante  Impacto 

VALORES 

Total 

MAG IMP 

Aterramento do rio 

Sergipe 

Mudanças na ação da ondas 4 4 16 

Alagamentos 3 4 12 

Fluxo de veículos 
Perturbação nas vias 

públicas da vizinhança  
4 2 8 

Atividades turísticas Maior valoração da área  2 4 8 

Construção de 

edificações 

Supressão da vegetação 2 2 4 

Impermeabilização do solo 3 4 12 

 

As mudanças que ocorrem nas ondas em decorrência do aterramento do rio Sergipe, 

é o principalmente problema gerado para vizinhança. Em períodos chuvosos, quando a ação 

da água se torna violenta, as ondas invadem os calçamentos e as ruas, gerando caos e conflitos 

para a população do local e para o transito.  
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Com o aterramento do rio Sergipe, que provoca esta mudança na ação das ondas, a 

intensidade deste impacto é bastante relevante. Sendo que neste caso, foi atribuído o valor de 

16. 

A partir da invasão de ondas em calçamentos e ruas próximos ao aterramento do rio 

Sergipe ocorre uma probabilidade muito grande de geração de alagamentos, agravando os 

problemas no transito e no cotidiano da população. Sendo que este impacto ocasionado 

também pelo aterramento do corpo hídrico, recebeu atribuição de 12. A Figura 01 revela 

pontos da marguem do rio Sergipe que foram aterrados. 

Neste contexto, com a construção das edificações do calçadão da praia formosa, 

foram ocasionados impactos envolvendo a impermeabilização do solo, que recebeu atribuição 

de 12, e a retirada da vegetação de mangue que recebeu atribuição de 4. 

 

Figura 01. Pontos de aterramento do rio Sergipe. 

 

Na presente conjuntura, a impermeabilização do solo provoca significativa perda da 

capacidade de absorção da água, em razão do asfaltamento, calçamento, calçadas e da 

construção das edificações do calçadão da praia formosa. Sendo assim, este impacto é de 

grande relevância, pois também está relacionado com o aumento do escoamento superficial do 

local. 

Em relação ao impacto envolvendo a supressão da vegetação, que ocorreu para a 

realização da construção da obra no bairro 13 de julho, uma serie de agravantes que englobam 

perturbação a fauna e a flora local podem ser considerados. Mesmo sendo uma área pequena, 

o manguezal pode abrigar espécimes relevantes. A Figura 02 revela a construção realizada no 

bairro 13 de julho, nas margens do rio Sergipe. 
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Figura 02. Calçadão da Praia Formosa. 

 

Ainda nesta perspectiva, a construção do Calçadão da Praia Formosa, trouxe um 

incentivo turístico para a região, que acarretou em um crescimento da valoração da região, 

sendo este um impacto positivo, que recebeu atribuição 8. Em contrapartida, em relação ao 

aumento do fluxo de veículos nas vias públicas da região, por causa deste novo atrativo 

turístico, são ocasionadas perturbações para a vizinhança do entorno, que possivelmente pode 

ter maiores problemas no transito, devido ao aumento de veículos. Com isso, este impacto 

também recebeu atribuição 8.  

Perante os impactos registrados e das suas classificações com atribuições de notas, 

pode-se elaborar a Tabela 02 que dispõe de dados envolvendo a importância desses impactos, 

apontando a extensão, a durabilidade, a reversibilidade e a severidade de cada um destes em 

especifico. 

 

Tabela 02. A importância dos impactos ambientais registrados. 

 Ação 

impactante  
Impacto Extensão 

Rever-

sibilidade 
Duração 

Severi-

dade 

 

Aterramento 

do rio Sergipe 

Mudanças na ação 

da maré 
Regional Irr. Perm. 

MUITA 

ALTA 

Alagamentos Local Rev. 
Longo 

Prazo 
ALTA 

Fluxo de 

veículos 

Perturbação nas vias 

públicas da 

vizinhança  

Local Rev. 
Longo 

Prazo 
MÉDIA 
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Atividades 

turísticas 

Maior valoração da 

área  
Regional Irr. 

Longo 

Prazo 
MÉDIA 

Construção 

de edificações 

Supressão do 

manguezal 
Local Irr. Perm. BAIXA 

Impermeabilização 

do solo 
Local Irr. Perm. ALTA 

 

Diante disto, se constatar que a vizinhança do entorno do Calçadão da Praia Formosa 

pode enfrentar impactos que vão de baixa a muita alta intensidade, de maneira permanente e 

em longo prazo. Além disto, há impactos irreversíveis do ponto de visto ambiental e que 

alcances locais e regionais. 

Por fim, é válido ressaltar que ações mitigadoras para anemizar principalmente os 

problemas que englobam os alagamentos, ação das ondas e impermeabilização do solo seriam 

de grande relevância. 

Nesta perspectiva pode-se citar que um sistema de microdrenagem com a colocação de 

bocas de logo em grande quantidade para escoar as águas das chuvas poderia anemizar 

significativamente determinados impactos. Além de sinalizações para o transito com a ajuda 

de agentes, em horários de picos, também poderia ser uma medida significativa a ser tomada. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, se pode concluir que o Calçadão da Praia Formosa no bairro 13 de 

julho em Aracaju é uma obra que proporciona impactos tanto na econômia do local, quanto 

nas questões socioambientais.  

Neste contexto, com esta obra é ocasionado um alavancando do desenvolvimento 

espacial e econômico da locidade, que são de extrema relevância para a ampliação e 

construção do espaço social e ambiental da área. 

A partir disto, é visto que a gestão do local necessita considerar medidas que acarretem 

preocupações com fatores ambientais, para que seja possível minizar transtornos que 

envolvem o escoamento superficial, poluição das águas e os transtornos no trânsito em 

horários de alto fluxo. Assim, é possível conter determinados problemas socioambientais, e ao 

mesmo tempo, traçar metas que proporcionam maior valoração do local, que está diretamento 

ligado ao turístimo. 
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É válido ressaltar, que a área possui beleza cênica significativa, sendo assim, possui alto 

potencial para turismo, sendo que esta potencialidade não é inteiramente explorada. Portanto, 

as localidades que possuem este potencial, necessitam de aplicações de metas de valoração 

para alavancar a recreação e lazer voltado pro turismo. 

Diante da aplicação da metodologia que consiste em matrizes de interação, se pode 

averiguar que este método é de grande valor e de fácil aplicabilidade para a avaliação de 

impactatos e suas causas e consequências no espaço e para a vizinhança do entorno da obra. 

Logo, a avaliação realizada com base neste método, cumpre o papel de analisar as fontes de 

impactos e aferir valores envolvendo as ponderações dos mesmos. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a conscientização da população do 
Município de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, sobre como é feito o descarte de pilhas e 
baterias, se os moradores sabem dos riscos do descarte inadequado e se há preocupação em 
relação a esta temática. A pesquisa em discussão possui caráter de investigação qualitativa, 
quantitativa e de ordem exploratória, e foi realizada por meio da aplicação de um questionário 
a 100 pessoas que residiam no bairro do Centro. A partir da ferramenta de pesquisa utilizada, 
observou-se que a maioria dos sujeitos do estudo descartam pilhas e baterias de maneira 
inadequada, sendo que, quase sempre, acabam indo parar em um lixão a céu aberto. Aliás, 
isso se dá, predominantemente, por esses moradores possuírem pouco conhecimento sobre 
esta temática, não sabendo, assim, quais os danos causados ao meio ambiente, se descartado 
de forma incorreta. Portanto, é notória a necessidade de se desenvolver projetos voltados para 
a fiscalização e coleta deste tipo de material e para a conscientização da sociedade brasileira. 
Palavras–chave: CONSCIENTIZAÇÃO, DESCARTE, LIXO ELETRÔNICO, 
MALEFÍCIOS 
 

STUDY ON THE AWARENESS OF NEW MUNICIPALITY OF 
POPULATION CRUZ - RN BATTERY DISPOSAL OF RESPECT AND 
BATTERIES ( GARBAGE ELECTRONIC ) 
 
ABSTRACT: This work aims to show the awareness of the population of the municipality of 
Nova Cruz, Rio Grande do Norte, about how is the disposal of batteries if the locals know of 
the risks of improper disposal and there is concern about this issue . The research discussion 
has qualitative research character, quantitative and exploratory order, and was performed by 
applying a questionnaire to 100 people living in the center of the neighborhood. From the 
research tool used, it was observed that most of the study subjects discard batteries 
improperly, and almost always wind up in a dump in the open. In fact, it occurs 
predominantly by those residents having little knowledge on this subject, not knowing, so that 
environmental damage if disposed of incorrectly. Therefore, it is evident the need to develop 
projects for the monitoring and collection of such material and the awareness of Brazilian 
society. 
KEYWORDS: AWARENESS , DISCARD , ELECTRONIC GARBAGE , HARM 
 

INTRODUÇÃO 

Com o advento da Revolução Técnico-científico e informacional surgiram os meios de 

comunicações tecnológicos, feitos, sobretudo, de materiais eletrônicos. Esses, quase sempre, 
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auxiliaram e ainda ajudam o ser humano em seu dia a dia. No entanto, eles se tornaram um 

dos mais significativos agravantes ambientais da atualidade, no que diz respeito à saúde 

pública e ambiental. Aliás, isso se dá, predominantemente, pelo seu descarte na natureza, que 

é feito, na maioria das vezes, de maneira inadequada. Surgiu, então, o que se chama de 

crescimento acelerado do lixo eletrônico (e-lixo). 

Aliás, é possível afirmar que pilhas e baterias, por exemplo, estão presentes em quase 

todos os utensílios usados diariamente pelo homem, e, por conter metais pesados em sua 

composição, representam sérios riscos e malefícios à vida como a conhecemos. Quando 

descartados de maneira incorreta em lixões a céu aberto, alguns tipos de pilhas liberam 

inúmeras substâncias tóxicas, que poluem o solo, os lençóis freáticos e o ar, podendo, assim, 

afetar os animais, a vegetação e o ser humano, que convivem em suas proximidades. E 

segundo o IFRN, Campus Nova Cruz (2014), alguns metais que compõem esses materiais 

tóxicos têm efeito acumulativo no corpo humano, podendo causar câncer, enfraquecimento 

ósseo e perda dos sentidos, como visão, audição e olfato. 

De acordo com Ferreira et al (2010, p.1) “Os resíduos eletrônicos já representam 5% de 

todo o lixo produzido em todo o planeta, o Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por 

habitante, o equivalente a menos de 1% da produção mundial de resíduos no mundo, porém a 

indústria eletrônica continua em expansão.”  

Deste modo, uma alternativa para minimizar os impactos provocados pelos elevados 

índices de crescimento do lixo eletrônico é a destinação apropriada para esses resíduos, no 

qual possa ser avaliada a qualidade do material coletado e, assim, enviá-lo para uma 

reciclagem. Consequentemente, em vista de procedimentos adequados, o lixo eletrônico não 

causaria tantos problemas à saúde ambiental e humana, podendo, aliás, gerar centenas de 

empregos. 

Portanto, o trabalho tem como objetivo mostrar a conscientização da população do 

Município de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, sobre como é feito o descarte de pilhas e 

baterias. Assim como descobrir se os moradores sabem dos riscos do descarte inadequado e se 

há preocupação em relação a esta temática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  O presente trabalho qualifica-se, no que tange a natureza acadêmica, como uma 

pesquisa qualitativa, uma vez que se observou uma relação direta dos sujeitos investigados 

com o mundo real e, quantitativa, já que se utilizou da língua matemática para expressar os 

dados encontrados (SILVA e MENEZES, 2005). E de ordem exploratória, pois de acordo 
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com Gil (2010, p.27), este tipo de pesquisa tem por intuito “proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

Esta pesquisa foi realizada entre os dias 03 e 05 de janeiro do ano de 2015, no qual foi 

realizada a aplicação de um questionário a 100 (cem) pessoas que residiam nas ruas Treze de 

Maio, Dezoito de Abril e Marechal Dutra, localizadas no bairro Centro do Município de Nova 

Cruz/RN. Sendo que, por meio das 03 (três) perguntas objetivas destinadas ao público alvo, 

foi feita a análise acerca da conscientização dos sujeitos do estudo sobre o descarte de lixo 

eletrônico. 

Para construção do questionário aplicado em campo, foi utilizado o programa Word. 

Assim como também para a digitação do desenvolvimento do presente artigo. Os gráficos que 

auxiliam a exposição dos resultados obtidos na pesquisa foram construídos através do 

programa Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, procurou-se averiguar a concepção da amostragem acerca do descarte de 

pilhas e baterias – você descarta pilhas ou baterias no lixo comum? No qual 71% 

responderam que sim, enquanto que 29% dos pesquisados relataram separar e destinar em 

local apropriado. Os resultados obtidos podem ser visualizados com o auxílio da figura 1. 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
Figura 1 – Entendimento dos novacruzenses sobre o descarte de pilhas ou 
baterias. Fonte: arquivo próprio. 
 
Desse modo, é possível observar que infelizmente, a maior parte dos investigados 

respondeu que, além de não destinar adequadamente o lixo eletrônico, ainda faz o seu 

descarte juntamente com o lixo comum. Ou seja, o e-lixo acaba indo para um local impróprio, 

podendo, assim, causar sérios problemas de saúde pública e ambiental. 

Aliás, estes materiais são constituídos, basicamente, por mercúrio, chumbo, cádmio, 

manganês e níquel. Quando o lixo eletrônico é descartado de forma inadequada no lixo 
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comum, ele acaba sendo direcionado para os lixões a céu aberto. Apesar disso, uma das 

maiores preocupações dos estudiosos da área é sobre a poluição da água e do solo, já que 

esses materiais liberam substâncias tóxicas para o ambiente, que podem seguir através do solo 

e atingir os lençóis freáticos, e, aos poucos, aos animais e aos seres humanos (PALLONE, 

2008). 

Dando prosseguimento ao estudo e tendo em vista obter o máximo de informação 

possível dos sujeitos investigados, foi realizado mais um questionamento – você tem 

conhecimento acerca dos impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado de 

pilhas ou baterias? Sendo que 75% dos pesquisados responderam que sabem sobre os riscos e 

malefícios, enquanto que 25% responderam que não possuem conhecimento sobre esse 

assunto. Isso pode ser visualizado por meio da figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Apontamento dos novacruzenses acerca do risco do descarte 
inadequado de lixo eletrônico. Fonte: arquivo próprio. 
 
Acerca das informações representadas pelas figuras 1 e 2, foi constatado que, apesar de 

75% dos sujeitos investigados terem respondido que possuem conhecimento sobre os riscos e 

malefícios ocasionados pelo descarte inadequado do lixo eletrônico (pilhas e baterias), 71% 

ainda fazem a eliminação e destinação inadequada deste tipo de resíduo. Tornando, assim, o 

seu descarte como um problema ambiental preocupante.  

No final da década de 1970, surgiram os primeiros sinais de alerta sobre os perigos de 

se descartar baterias e pilhas junto com o resíduo comum. E até a década de 1980, as baterias 

em forma de bastonetes eram normalmente utilizadas, principalmente de Zn-C, as quais, 

quando exauridas, eram descartadas junto com o resíduo domiciliar. Já no final dessa década, 

em alguns países da Europa, surgiu a preocupação em relação aos riscos que representa a 

disposição inadequada desses resíduos, o que motivou o Governo à busca por projetos e 

mecanismos sustentáveis para o seu gerenciamento, visando minimizar impactos e problemas 

ambientais, direta ou indiretamente à vida (REIDLER, 2003).  
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Como último questionamento feito aos sujeitos novacruzenses deste estudo, buscou-se 

averiguar a sua conscientização perante o assunto discutido até então – Há uma preocupação 

sobre o descarte do lixo eletrônico? No qual 69% dos pesquisados responderam que as 

pessoas não se preocupam, enquanto que apenas 31% apontaram que elas se atentam à 

destinação inadequada do e-lixo. figura 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3– Apontamento dos novacruzenses sobre a preocupação das pessoas 
acerca o descarte inadequado do lixo eletrônico. Fonte: arquivo próprio.  
 
A situação na qual se encontra a nossa atual sociedade, diante do consumo exacerbado 

de produtos eletrônicos e de seu descarte, merece a devida atenção do Estado e da população e 

precisa ser resolvido o quanto antes, pois os riscos oferecidos por eles são diversos e a 

maioria ainda é desconhecida (CÂMARA, 2013). O Brasil, por exemplo, é um grande 

produtor do lixo eletrônico. No entanto, no país ainda não existe nenhuma lei que determine 

quais são os locais coletores deste tipo de resíduo. Existem, apenas, projetos sustentáveis para 

a destinação correta do e-lixo. 

Portanto, práticas sustentáveis são aquelas que garantam que os recursos são utilizados 

na mesma condição em que é possível recuperá-los, naturalmente ou através de ações 

específicas. Um exemplo disso é a reutilização ou destinação correta de materiais tóxicos do 

meio eletrônico (CARVALHO, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, pôde-se constatar uma situação alarmante acerca do posicionamento de parte 

dos sujeitos pesquisados sobre o descarte do lixo eletrônico. Essa constatação se dá, devido á 

ausência de um local apropriado no Município de Nova Cruz/RN para o descarte do e-lixo. 

Propiciando, desse modo, danos ambientais incalculáveis e, em última análise, irreversíveis. 
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Diante disso, Como uma proposta para intervenção dessa realidade, no município, está 

sendo desenvolvido um projeto de extensão por alunos do curso técnico de informática do 

IFRN - Campus Nova Cruz. O projeto visa desencadear o processo de conscientização de 

crianças e adolescentes que frequentam o ensino fundamental de três escolas públicas da 

cidade. Sendo essas a Escola Estadual Alberto Maranhão, Escola Estadual Rosa Pignataro e a 

Escola Municipal Nestor Marinho. Esse processo se dá pela realização de discussões e 

palestras sobre os malefícios ocasionados pelo descarte inadequado do lixo eletrônico à saúde 

pública e ambiental de forma dinâmica e de fácil compreensão do público alvo.  

Além do processo de conscientização, o projeto visa estimular a expansão do 

aprendizado adquirido pelos conscientizados, uma vez que, os propõem ir à busca de 

materiais eletrônicos que não possuem mais utilidade na sua casa e comunidade, explicando a 

problemática e de certo modo conscientizando à população leiga. Além disso, o intuito de 

recolher o lixo eletrônico ajudará a realização do descarte adequado, o qual poderá ser 

destinado a empresas especificas que tratam do fim ambientalmente correto desse material.  
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RESUMO: O ensino de evolução biológica das espécies é visto por muitos professores, como um 
tema de difícil de se trabalhar no ensino médio, devido às fortes concepções entre o criacionismo e 
evolucionismo. O objetivo deste trabalho foi de analisar os conhecimentos prévios de alunos de uma 
escola da rede privada em Floriano-PI a cerca do ensino de evolução biológica das espécies. Utilizou-
se de uma pesquisa de natureza quali-quantitativa com enfoque descrito. Como instrumento da coleta 
de dados utilizou-se um questionário semiestruturado, aplicado com 25 alunos do 3º ano do ensino 
médio de uma escola da rede privada de ensino da cidade de Floriano/PI. Observou-se que, cerca de 
70% dos alunos compreende como funciona o processo de seleção natural proposta por Charles 
Darwin e com cntribuições de Alfred Russel Wallace, no entando, 25% dos alunos ainda tem uma 
concepção distorcida, em relação a sobrevivencia na natureza em relação a força, sem entenderem a 
essencia da teoria. Outro ponto importante apresentados pelos alunos é a complexidade do conteúdo, 
sendo que destes, 60% consideram os processos básicos evolutivos como dificil compreensão. 
Portanto, quando for o momento de se trabalhar temas provenientes de evolução biológica das 
espécies, o professor deve conversar inicialmente com seus alunos, para haver uma separação entre o 
criacionismo e evolucionismo, a fim de que, possam entender como ocorreu o processo em uma 
perspectiva cientifica, sempre respeitando suas crenças e ideologias de vida. 
 
Palavras–chave: Aprendizagem, Charles Darwin, Seleção Natural, Processos evolutivos 
 

EVOLUTION OF BIOLOGICAL SPECIES IN HIGH SCHOOL: A 
SCHOOL AN ANALYSIS CONCEPTUAL IN PARTICULAR 
FLORIANO / PI 

 
ABSTRACT: The teaching of biological evolution of species is seen by many teachers as a difficult 
theme to work in high school because of the strong views between creationism and evolutionism. The 
objective of this study was to analyze the previous knowledge of students of a private school in 
Floriano-PI about the teaching of biological evolution of species. We used a qualitative and 
quantitative research as described approach. As data collection instrument used a semi-structured 
questionnaire, applied to 25 students of the 3rd year of high school a school private schools in the city 
of Floriano / PI. It was observed that about 70% of the students understand how the process of natural 
selection proposed by Charles Darwin and cntribuições Alfred Russel Wallace being, however, 25% 
of students still have a distorted conception in relation to survival in nature relative strength, without 
understanding the essence of the theory. Another important point made by the students is the 
complexity of the content, and of these, 60% consider the evolutionary basic processes as difficult 
understanding. So when it's time to work issues from biological evolution of species, the teacher must 
first talk to their students, to be a separation between creationism and evolutionism in order that they 
can understand how was the process in a perspective scientific, respecting their beliefs and life 
ideologies. 
 
Keywords: Learning, Charles Darwin, Natural Selection, Evolutionary Processes 
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INTRODUÇÃO 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, considera o ensino médio 

como última etapa da educação básica, a partir desta, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

organizam as áreas de conhecimento e orientam a educação, juntas apontam de que forma o 

aprendizado de ciências, iniciado no ensino fundamental, deve ser complementado e 

aprofundado no Ensino Médio (BRASIL, 1996). O Ministério da Educação (MEC) reconhece 

a importância da evolução biológica e sugere sua inserção no ensino como um eixo integrador 

que envolva todas as áreas da Biologia - Zoologia, Botânica, Ecologia, Genética, entre outras 

(BRASIL, 1999). 

  Entre os maiores desafios enfrentados nas escolas brasileiras, está a formação 

adequada de professores, a elaboração de materiais instrucionais apropriados e até mesmo a 

modificação do posicionamento e da estrutura da própria escola, relativamente ao aprendizado 

individual, coletivo e a sua avaliação (BRASIL, 1999). A formação inicial é o momento em 

que o aluno começa a construir a base conceitual para a sua futura profissão. No ensino de 

Biologia, quando esses conceitos não estão correlacionados com os processos biológicos, 

pode trazer equívocos no entendimento dos alunos, havendo uma fragmentação do 

conhecimento (BIZZO, 1991; SANTOS; BIZZO, 2000; ROSA et al., 2002; SANTOS, 2002; 

CARNEIRO, 2004).  

 Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino de Biologia se volte ao 

desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as informações, 

compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, aprender como funciona o mundo e nele agir com 

autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos na área da Biologia e da tecnologia 

(BRASIL, 1999). Inserindo-se neste contexto, a evolução biológica procura explicar o 

processo que deu origem a todas as espécies de seres vivos (ZAMBERLAN; SILVA, 2012). 

A evolução deve ser vista como elemento indispensável para a compreensão apropriada da 

grande maioria dos conceitos e das teorias encontradas nas Ciências Biológicas, ressaltando a 

relevância do referido tema (MEYER; EL-HANI, 2005). 

 O ensino de evoluçao nas escolas, em geral, é considerado complexo para os 

professores de Ciências e Biologia, por ser um espaço propício ao surgimento da polêmica 

entre criacionismo e evolucionismo. Alguns professores optam por não abordar o 

criacionismo e abordam o surgimento das espécies utilizando a teoria científica da evolução 

biológica, enquanto outros professores apresentam o criacionismo como uma visão que nunca 

esteve presente na comunidade científica, e que difere do evolucionismo por prever que as 
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espécies foram criadas com as mesmas características dos seres atuais (PIOLLI; DIAS, 2016). 

 A Evolução Biológica é um processo responsável pela mudança das características 

hereditárias de grupos de organismos, populações e espécies, ao longo das gerações Numa 

perspectiva a longo prazo, ela é definida como descendência, com modificações de diferentes 

linhagens a partir de ancestrais comuns. Este aspecto explica a presença de dois componentes 

importantes na História da Evolução: a ramificação das linhagens e as mudanças dentro das 

linhagens (incluindo a extinção) (FUTUYMA, 2002). 

 Com base nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar os 

conhecimentos prévios de alunos de uma escola da rede privada em Floriano-PI acerca do 

ensino de evolução biológica das espécies. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a realização desse estudo, adotou-se uma pesquisa quali-quantitativa com 

enfoque descritivo. A coleta de dados foi realizada mendiante a utilização de um questionário 

semiestruturado aplicado com 25 alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola da rede 

privada em Floriano-PI. A análise dos dados desenvolveu-se com base nesse questionário 

contendo 11 (onze) perguntas subjetivas e 03 (três) perguntas objetivas sobre a Teoria da 

Evolução, processo de Seleção Natural e as dificuldades encontradas no processo de ensino 

aprendizagem. Seguindo as questões éticas que norteia todo o percurso metodológico desse 

trabalho, foi resguardada a identificação da escola e dos colaboradores da pesquisa. Esse 

modelo de coleta de dados foi utilizado com intuito de aferir o nível de conhecimento dos 

alunos em relação ao conteúdo de evolução biológica das espécies. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Questionou-se aos alunos quem propôs a teoria da seleção natural, cerca de 92% dos 

alunos enumeraram Charles Darwin como teórico importante no processo de evolução das 

espécies. Cerca de 4% afirmaram que Joseph Lamarck foi o primeiro e precursor da teoria e 

4% não souberam responder como mostra figura 01. 
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Figura 1. Representação das afirmações dos alunos acerca do precursor da teoria da seleção natural. 

 Quando se trabalha evolução das espécies, Charles Darwin é o teórico mais importante 

relatado na história. Suas contribuições juntamente com Alfred Russel Wallace, colaboraram 

para o entendimento dos processos evolutivos das espécies. Em uma publicação realizada por 

Charles Darwin intitulada On the Origen of Species by Means of Natural Selection, or The 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life – 1859”, que retratava a luta pela 

sobrevivência em um determinado ambiente, marcou toda a história evolutiva da biologia 

moderna. No entanto, essas informações não foram bem aceitas pela comunidade cientifica 

que eram adeptos do catolicismo, havendo uma certa resistência contra os ideais de Darwin 

(ROSE, 2000).  

Questionou-se aos alunos sobre o como ocorre o processo de seleção natural proposto 

por Charles Darwin e seu coautor Walfred Russel Wallece. Cerca de 70% afirmaram que o 

mais adaptado sobrevive em um ambiente que está sofrendo mudanças. No entanto, 25% 

afirmaram que o mais forte sobrevive. Observou-se que os alunos não conseguiram fazer a 

assimilação do real entendimento do processo de seleção natural e 5% não quiseram 

responder conforme ilustra a figura 2.  
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Figura 2. Concepções dos alunos sobre o processo de seleção natural proposto por Charles Darwin. 

Quando muitos indivíduos pertencentes à mesma ou a várias espécies diferentes 

dependem do mesmo recurso limitado pode ocorrer uma competição que resultará numa 

seleção natural, onde o mais propicio adaptativamente dominara o ambiente. (MAYR,2008). 

O processo de seleção natural é um mecanismo de mudanças evolutivas universal, adotada 

após a ciência moderna compreendida entre 1930-1940 (SILVA; SANTOS, 2015). As  

variações biológicas existentes em grandes proporções estam sujeitaa ao processo de seleção 

natural. E dentro de um ambiente que se modifica, as espécies lutam pela sobrevivência, onde 

sobrevive o mais apto, desenvolvendo características ao longo da evolução que concedam 

vantagens em relação as outras espécies (DARWIN, 1859) 

Questionou-se aos alunos como eles avaliam a forma como o tema evolução das 

espécies está sendo trabalhado em sala de aula. 60% relataram que o conteúdo é de difícil 

assimilação devido sua complexidade, 30% afirmaram que o professor dificulta o processo de 

ensino-aprendizagem, principalmente na aplicação dos conceitos aplicados no dia-a-dia e 10% 

dos alunos afirmam que não possuem dificuldade no assunto, como mostra a figura 3. 

 

 
Figura 3. Dificuldades apresentadas pelos alunos no conteúdo de evolução biológica das espécies. 
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Uma série de dificuldades dos professores que trabalham conteúdos de evolução 

biológica, tais como: problemas com o material didático e com o currículo escolar, a falta de 

preparo dos alunos para a compreensão desse assunto e até mesmo concepções equivocadas 

dos próprios professores acerca dos conceitos evolutivos. Por fim, os autores chamam atenção 

para as campanhas de resistência ao ensino do darwinismo, em favor do criacionismo, 

promovidas por organizações religiosas e que em muito influenciam na vida das pessoas. 

(TIDON; LEWONTIN, 2004). 

CONCLUSÕES 

 O ensino de evolução biológica das espécies, ainda é trabalhado de forma 

desvinculado da realidade dos alunos no ensino médio. Sendo que, boa parte dos professores 

sentem dificuldades em trabalhar esse determinado tema, devido haver o dilema entre 

criacionismo e evolucionismo, deixando muitas vezes de ministrar esse conteúdo em sala de 

aula. Identificou-se um bom desempenho dos alunos acerca da parte conceitual do assunto, 

uma vez que explicaram como funciona o mecanismo de seleção natural, porém 25% dos 

alunos ainda tem a visão distorcida que o indivíduo mais forte sobrevive na natureza, sem 

entender a verdadeira essência da teoria. Portanto, quando for o momento de se trabalhar 

temas provenientes de evolução biológica das espécies, o professor deve conversar 

inicialmente com seus alunos, para haver uma separação entre o criacionismo e 

evolucionismo, a fim de que, possam entender como ocorreu o processo em uma perspectiva 

cientifica, sempre respeitando suas crenças e ideologias de vida . Além disso, deve-se buscar 

metodologias alternativas que propiciem essa aprendizagem, contribuindo então, para a 

construção da aprendizagem significativa.   

 

REFERÊNCIAS 

ANDRIOLA, W. B.; Doze motivos favoráveis à adoção do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Ensaio: aval. pol. públ. 

Educ., Rio de Janeiro, v.19, n. 70, p.107-126, jan/mar.2011. 

 

BIZZO, N.M.V. Ensino de Evolução e História do Darwinismo. Tese (Doutorado em 

Educação). Faculdade de Educação: Universidade de São Paulo, 1991.   

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394, 20 de dezembro de 

1996. 



 

2730 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da 

Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 1999. 

 

CARNEIRO, A. P. N. A Evolução Biológica aos Olhos de professores não-licenciados. 

Ano de defesa, 2004. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica). 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.  

 

Darwin, C. A origem das espécies. 3. ed. São Paulo. Editora Martin Claret, 1859. 

 

FUTUYMA, D. J. Evolução, Ciência e Sociedade. In: 48
o 

Congresso Nacional de 

Genética. São Paulo: 2002. 

 

MAYR, Ernest. Isto é Biologia: a ciência do mundo vivo. São Paulo: Companhia da Letras, 

2008. 

 

MEYER, D.; EL-HANI, C. N. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: UNESP, 2005. 

 

PIOLLI, A.; DIAS, S. Escolas não dão destaque à evolução Biológica. Disponível em: 

<http://www.consciencia.com.br>. Acesso em: 05 de agosto de 2016. 

 

ROSA, V. L. et al. O tema evolução entre professores de biologia não-licenciados - 

dificuldades e perspectivas. In: VIII Encontro Perspectivas do Ensino de Biologia. Anais. São 

Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2002. 

 

ROSE, M. O espectro de Darwin: a teoria da evolução e suas implicações no mundo 

moderno. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2000. 

 

SANTOS, S. Evolução Biológica: ensino e aprendizagem no cotidiano da sala de aula. São 

Paulo: Annablume: Fapesp: Pró-Reitoria de Pesquisa, 2002. 

 

SANTOS, S.; BIZZO, N. O ensino e a aprendizagem de Evolução Biológica no cotidiano da 

sala de aula. In: VII Encontro Perspectivas do Ensino de Biologia. Anais. São Paulo: 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2000. 

 



 

2731 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

SILVA, M. T.; SANTOS, C. M. D. Uma análise histórica sobre a seleção natural: de Darwin-

Wallace à síntese estendida da Evolução. Amazônia | Revista de Educação em Ciências e 

Matemática | v.11 (22) Jan-Jun 2015. 

 

TIDON, R.; LEWONTIN, R. C. Teaching evolutionary biology. Genetics and Molecular 

Biology, vol. 27(1), pp. 124-131, 2004. 

  

ZAMBERLAN, E. S. J.; SILVA, M. R.; O ensino de evolução biológica e sua abordagem em 

livros didáticos. Educ. Real., Porto Alegre, v. 37, n.1, p. 187-212, jan./abri. 2012. 

 

 



 

2732 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

EXTRAÇÃO DE PROTEASES COM PROPRIEDADES 
COLAGENOLÍTICA A PARTIR DOS RESÍDUOS DO 
PROCESSAMENTO DE ESPÉCIES DE PEIXES NEOTROPICAIS 
 
Vagne de Melo Oliveira1, Nathalia Albuquerque Roberto2, Anderson Antônio da Silva3, 
Ranilson de Souza Bezerra4, Ana Lúcia Figueiredo Porto5 
 
1 Licenciado em Ciências Agrícolas e em Medicina Veterinária – UFRPE. Bolsista de Fixação de Pesquisador da 
FACEPE. e-mail: vagne_melo@hotmail.com; 2Mestranda em Ciências Biológicas – UFPE. e-mail: 
nathalb@yahoo.com.br; 3Discinte de Licenciatura em Ciências Biológicas – UFRPE. e-mail: 
anderson_portnoy@hotmail.com; 4Professor de Bioquímica – UFPE. e-mail: ransoube@uol.com.br; 4Professora 
de Bioquímica – UFPE. e-mail: analuporto@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Colagenases são um grupo de enzimas que apresentam propriedades 
colagenolíticas, ou seja, capacidade de clivar o colágeno nativo. Os subprodutos oriundos da 
indústria pesqueira apresentam potencial para extração e emprego deste grupo enzimático 
visando fins industriais, fonte rica, alternativa e de menor custo. Este trabalho objetivou 
averiguar a presença de proteases com propriedade colagenolíticas em diferentes espécies de 
peixes neotropicais. Para tanto, foram utilizados 500g de vísceras intestinais de 11 diferentes 
espécies de peixes cedidas, gentilmente, pela colônia de pescadores presentes no litoral do 
Nordeste brasileiro. Os materiais foram congelados, processados e armazenados para 
posterior análise das propriedades colagenolíticas. Os resultados encontrados indicaram 
atividade colagenolítica em todas as espécies testadas. Os valores encontrados foram de 
186.14 ± 0.42 (S. dumerili), 300.80 ± 0.41 (C. leiarchus), 372.30 ± 0.29 (C. ocelarris), 46.88 
± 0.03 (S. cavala), 221.28 ± 0.09 (C. crysos), 155.00 ± 0.07 (L. synagris), 124.45 ± 0.07 (P. 
corruscans), 275.61 ± 0.19 (O. niloticus), 66.68 ± 0.04 (C. macropomum), 52.13 ± 0.11 (R. 
canadum) e 31.98 ± 0.01 (P. managuensis). Os resultados indicaram presença da atividade 
colagenolítica nos resíduos dos diferentes tipos de peixes Neotropicais testados, o que fornece 
subsídios para futuras pesquisas visando o isolamento e aplicação industrial deste tipo de 
atividade.  

Palavras–chave: colagenases, enzimologia, pescado. 
 

PROTEASES EXTRACTION WITH PROPERTIES 
COLLAGENOLYTIC FROM FISH SPECIES OF PROCESSING WASTE 
NEOTROPICAL 
 
ABSTRACT: Collagenases are a group of enzymes that have collagenolytic properties, ie, 
ability to cleave the native collagen. The by-products derived from the the fishing industry 
have the potential for the extraction and employment of this enzyme group in industrial, like a 
rich source, alternative and with lowest cost. This study aimed to investigate the presence of 
proteins with collagenolytic property in different species of neotropical fishes. For this 
purpose, we used 500g of intestinal viscera of 11 different species of fishes, granted gently by 
the colony of fishermen present in the Brazilian Northeast coast. The materials were frozen, 
processed and stored for subsequent analysis of the collagenolytic properties. The results 
showed collagenolytic activity in all species. The values were 186.14 ± 0.42 (S. dumerili), 
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300.80 ± 0.41 (C. leiarchus), 372.30 ± 0.29 (C. ocelarris), 46.88 ± 0.03 (S. cavala), 221.28 ± 
0.09 (C. crysos), 155.00 ± 0.07 (L. synagris), 124.45 ± 0.07 (P. corruscans), 275.61 ± 0.19 
(O. niloticus), 66.68 ± 0.04 (C. macropomum), 52.13 ± 0.11 (R. canadum) e 31.98 ± 0.01 (P. 
managuensis). The results showed presence of collagenolytic activity in the waste of different 
kinds of neotropical fishes tested. These results provides subsidies for future research aimed 
at isolating and industrial application of enzymes with this type of activity. 
 
KEYWORDS: collagenase, enzymology, seafood. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 As enzimas digestivas encontradas nas vísceras dos peixes, que representam uma 
ferramenta vantajosa nas etapas dos processos tecnológicos industriais (DABOOR et al., 
2012; LIMA, 2012; BOUGATEF, 2013) Um dos principais grupos de enzimas que podem ser 
obtidos através dos resíduos do pescado são as proteases. Esse grupo de enzimas são 
responsáveis por hidrolisar as ligações peptídicas presentes entre os aminoácidos das 
moléculas de proteínas (LI et al., 2013). Dentre as diversificações de funções apresentadas 
pelas   proteases algumas possuem a propriedade de decompor o colágeno nativo, sendo assim 
chamada de colagenolítica. Essas enzimas são responsáveis por hidrolisar as ligações 
peptídicas do colágeno e estão classificadas em 2 grandes subgrupos: serinocolagenases e as 
metalocolagenases. As primeiras são caracterizadas pela presença de um grupo de serina em 
seu sítio ativo e estão envolvidas em vários processos biológicos, como por exemplo: digestão 
dos alimentos, produção de hormônios, digestão de proteínas, na fibrinólise e coagulação; 
enquanto o segundo grupo são endopeptidases que dependem de uma forte ligação Zn2+ para 
apresentarem suas atividades catalíticas e são capazes de degradar vários tipos de colágenos 
(DABOOR et al., 2010; ZIMMER et al., 2009). Desta forma, objetivo desta pesquisa foi 
averiguar a presença de proteases com propriedade colagenolíticas em 11 espécies de peixes 
neotropicais. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização dos experimentos foram utilizados 50 g de vísceras intestinais de 11 
espécies de peixes Neotropicais, a saber: jaguar (Parachromis managuensis, habitat: água 
doce, hábitos alimentares: carnívoro); cobia (Rachycentron canadum, marinho, carnívoro); 
tambaqui (Colossoma macropomum, de água doce, herbívoro); tilápia-do-Nilo (Oreochromis 
niloticus, água doce, onívoro); surubim (Pseudoplatystoma corruscans, de água doce, 
carnívoro); ariocó (Lutjanus synagris, marinho, carnívoro), guarassuma (Caranx crysos, 
marinho, carnívoro); cavala (Scomberomorus cavala, marinho, carnívoro); tucunaré (Cichla 
ocellaris, de água doce, carnívoro); pescada-branca (Cynoscion leiarchus, marinho, 
carnívoro); arabaiana (Seriola dumerili, marinho, carnívoro), cedidas, gentilmente, pela 
colônia de pescadores de Ponta Verdade, Maceió, Alagoas e por colônia de pescadores de 
Petrolândia, Pernambuco, Brasil. O material foi imediatamente congelado e conduzido ao 
Laboratório de Enzimologia, Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Pernambuco (CCB/UFPE), onde foram armazenadas em freezer (-
80°C) para processamentos subsequentes. 

O processamento do material destinado para analises das propriedades colagenolíticas 
foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Teruel e Simpson (1995) com 
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modificações. A proporção de vísceras para o tampão de extração (Tris 0,05 M HCl a pH 7,4, 
contendo 5mM de CaCl2) foi de 1:5 (p/v). As vísceras intestinais foram homogeneizadas 
durante 5 minutos com o homogeneizador no ajuste de velocidade de 10.000-12.000 rpm 
(4°C). O material homogeneizado foi centrifugado (Centrífuga Sorvall SuperspeedRC-6, 
Carolina do Norte, EUA) a 12.000 g durante 30 min a 4°C. O sobrenadante final (extrato 
bruto, E.B.) foi armazenado a -25°C. 

As propriedades colagenolíticas dos extratos bruto foram determinadas de acordo com a 
metodologia modificada por Adıgüzel et al. (20) utilizando azocoll como substrato. Para a 
reação, 5mg de azocoll (substrato especifico, SIGMA A4341) foram misturados a 500 µl de 
tampão Tris-HCl 50mM (pH 7,5) contendo 5 mM de CaCl2 e 500 µL do extrato bruto de cada 
espécime. Essa mistura foi incubada a 55°C durante 30 minutos, sob agitação. Posteriormente 
foi adicionado 200µl de ácido tricloroacético (TCA) e mistura foi incubada por mais 10 
minutos. Por fim, as amostras foram centrifugadas a 10.000 g durante 10 minutos (4°C), e a 
leitura feita a um comprimento de onda de 595nm. Uma unidade de enzima foi definida como 
a quantidade de enzima necessária para aumentar a absorbância de 0,01 à 595. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Colagenases verdadeiras e enzimas com propriedades colagenolíticas – muitas vezes 
atuando de forma auxiliar as primeiras –, fazem parte de um grupo de enzimas de importância 
vital, sobretudo, do ponto de vista fisiológico, atuando na manutenção e regeneração de 
órgãos e tecidos; além de sua extensa aplicabilidade industrial. Enzimas que apresentam a 
propriedade colagenolítica também são capazes de hidrolisar as ligações peptídicas de vários 
tipos de colágeno. São de considerável importância na medicina humana e veterinária 
(Oliveira et al., 2015).  
 Órgãos digestivos podem servir tanto como fonte serinocolagenases quanto de 
metalocolagenases, mas a maioria dos estudos têm se concentrado em glândulas digestivas 
como fonte das colagenases portadoras do grupo serino. Assim, os resíduos de tecidos, além 
das glândulas digestivas, podem servir como um valioso e promissor manancial de moléculas 
bioativas (Daboor et al., 2010). Os resultados encontrados indicaram atividade colagenolítica 
em todas as espécies testadas. Os valores encontrados foram de 186.14 ± 0.42 (S. dumerili), 
300.80 ± 0.41 (C. leiarchus), 372.30 ± 0.29 (C. ocelarris), 46.88 ± 0.03 (S. cavala), 221.28 ± 
0.09 (C. crysos), 155.00 ± 0.07 (L. synagris), 124.45 ± 0.07 (P. corruscans), 275.61 ± 0.19 
(O. niloticus), 66.68 ± 0.04 (C. macropomum), 52.13 ± 0.11 (R. canadum) e 31.98 ± 0.01 (P. 
managuensis), como ilustrado na figura 1. 
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Figura 1: Atividade colagenolítica a partir de vísceras de diferentes espécies de peixes Neotropicais. 
 

Serinoproteases colagenolíticas já foram isoladas a partir de vísceras digestivas, 
músculo e de resíduos gerais do processamento do pescado (aglomerado com cabeça, 
barbatanas, cauda, vísceras digestivas, reprodutivas, entre outras), tais como os relatados por 
Kristjámsson et al. (1995) para o bacalhau do Atlântico G. morhua, Teruel e Simpson (1995) 
para o back preto Pseudopleuronectes americanus, Byun et al. (2002) para o atum T. thymus, 
Kim et al. (2002) para o peixe filé N. modestrus, Park et al. (2002) para uma espécie de cavala 
Scomber japonicus, Wu et al. (2010) para o peixe pargo Pagrus major e Hayet et al. (2011) 
para uma espécie de sardinha S. aurita.  
 
 
CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram presença da atividade colagenolítica nos resíduos dos 
diferentes tipos de peixes Neotropicais testados, o que fornece subsídios para futuras 
pesquisas visando o isolamento e aplicação industrial deste tipo de atividade, como por 
exemplo em soluções farmacológicas e no amaciamento da carne na indústria de alimentos. 
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RESUMO: Os flebotomíneos (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) são dípteros que 
apresentam importância médica por transmitir protozoários do gênero Leishmania ao homem 
e outros vertebrados.  Os 2.515 espécimes de flebotomíneos coletados, pertencem a 13 
gêneros e 43 espécies sendo as mais frenquentes Trichophoromyia auraensis (37,0%), 
Trichophoromyia sp. (23,4%), Pressatia calcarata (6,2%), Evandromyia saulensis (5,2%), 
Pressatia sp. (3,5%). Registra-se a primeira ocorrência da espécie Sciopemyia vattierae no 
Brasil e no estado do Acre. O gênero mais abundante foi Psychodopygus (11%). Evandromia 
saulensis, foi encontrada naturalmente infectada, o que sugere uma potencial vetora no ciclo 
silvestre de transmissão de Leishmanias na região.  Das espécies encontradas no município 
quatro são conhecidas como vetoras: Nyssomyia whitmani, Bichromomyia flaviscutellata, 
Migonemyia migonei e Psychodopygus ayrozai. A fauna se mostrou bastante diversa e com 
presença de vetores comprovados e incriminados na transmissão de LTA, sendo o 
conhecimento da fauna importante para estudos de combate e prevenção da doença. Os 
resultados parciais do estudo mostram boas perspectivas no conhecimento da fauna e novas 
informações serão geradas com base nos estudos moleculares da infecção natural de 
flebotomíneos. Ampliando o conhecimento acerca do ciclo de transmissão e da identificação 
de espécies de Leishmania circulantes no município.  
 
Palavras–chave: ecologia, Leishmaniose, vetores 
 

FAUNA AND NATURAL INFECTION BY Leishmania sp. Sandfly 
(Diptera: PSYCODIDAE) IN ACRE STATE, BRAZIL 
 
ABSTRACT: Sand flies (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) are flies that have medical 
importance to transmit Leishmania protozoa to humans and other vertebrates. The 2,515 specimens of 
sandflies collected, belonging to 13 genera and 43 species being the most frenquentes 
Trichophoromyia auraensis (37.0%), Trichophoromyia sp. (23.4%), Pressatia calcarata (6.2%), 
Evandromyia saulensis (5.2%), Pressatia sp. (3.5%). Join the first occurrence of Sciopemyia vattierae 
species in Brazil and in the state of Acre. The most abundant genus was Psychodopygus (11%). 
Evandromia saulensis was found naturally infected, suggesting a potential vector in wild cycle of 
Leishmania transmission in this region. Of the species found in the city four are known as vectors: 
Nyssomyia whitmani, Bichromomyia flaviscutellata, Migonemyia migonei and Psychodopygus 
ayrozai. The fauna proved quite diverse and presence of proven vectors and incriminated in the 
transmission of LTA, with the knowledge of important fauna to combat studies and disease 
prevention. The partial results of the study show good prospects in the knowledge of fauna and new 
information will be generated based on molecular studies of natural infection of sand flies. Broadening 
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knowledge about the transmission cycle and identification of circulating Leishmania species in the 
municipality. 
 
KEYWORDS: ecology, Leishmaniasis, vectors 
 

INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são um complexo de doenças zoonóticas de transmissão vetorial, de 

grande importante clínica e diversidade epidemiológica. Com manifestação infecciosa, porém, 

não contagiosa, causada por protozoários parasitas do gênero Leishmania, ordem 

Kinetoplastida e família Trypanosomatidae, que vivem e se multiplicam no interior das 

células que fazem parte do sistema de defesa mononuclear dos hospedeiros vertebrados. A 

transmissão é feita por insetos hematófagos conhecidos como flebotomíneos pertencentes à 

família Psychodidae, que apresentam alta complexidade em sua ecologia e epidemiologia. 

(BRASIL, 2014; LESSA, 2007; CONTIJO E CARVALHO, 2003). No Brasil, a doença tem 

sido notificada em todos os estados, sugerindo uma adaptação dos parasitas e seus vetores a 

ambientes antropizados, com possíveis interferências na distribuição de doenças tropicais 

(PATZ et al., 2000, PTNEY, 2001; MOLINEUX, 2006), e uma migração desses ao ambiente 

domiciliar, exposto a remanescentes florestais (SILVA & MUNIZ, 2009). O Brasil se destaca 

na transmissão do ciclo das Leishmanias, pela ampla ocorrência em números de insetos 

vetores em seu território (CONTIJO E CARVALHO, 2003; YOUNG & DUNCAN, 1994). 

Nesse contexto, o estudo da ecologia dos flebotomíneos é de extrema importância para o 

entendimento epidemiológico na transmissão das leishmanioses.  

No Acre diversos estudos incriminam algumas espécies de flebotomíneos como 

principais vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) (SILVA-NUNES et al, 

2008; AZEVEDO et al, 2008; ARAÚJO-PEREIRA et al 2014; SILVA & MUNIZ, 2009). De 

acordo com os dados do Ministério da Saúde do Brasil, no ano de 2012 foram notificados 

24.539 casos de leishmaniose tegumentar no País, dos quais 10.145 casos confirmados nos 

estados do Norte, que compõem a Amazônia (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação), mostrando um endemismo para a região. Nesse sentindo, estudos ecológicos, 

associados a levantamento de fauna e diagnóstico de infecção natural são importantes fatores 

no combate a doença. Contudo, no Estado do Acre, os estudos acerca desse agravo ainda são 

incipientes, principalmente na ecologia dos flebotomíneos e ciclo de transmissão dos parasitos 

na região. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os flebotomíneos foram coletados em duas regiões, uma localizada na estrada 

transacreana (9°59'46.1"S 67°58'50.9"W e 10°05'00.7"S 67°53'57.2"W), com maiores 

números de casos notificados para ocorrência de leishmaniose tegumentar e outra em parque 

ambiental urbano (9°56'48.8"S 67°49'36.5"W), ambas no município de Rio Branco, Acre. Em 

cada ambiente foram instaladas duas armadilhas luminosas do tipo CDC, para realização de 

coletas mensais da fauna, e em um dos pontos foi realizado capturas com armadilha do tipo 

Shannon, para o estudo de infecção natural. 

Os espécimes coletados foram encaminhados ao Laboratório do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Acre-IFAC, triados com o uso de estereomicroscópio e 

montados em lâminas seguindo o processo de clarificação proposta por Forattini (1983), a 

identificação taxonômica foi realizada utilizando chave de identificação segundo Galati 

(2003). As fêmeas coletadas na armadilha de Shannon que não apresentavam repasto 

sanguíneo foram dissecadas para verificar infecção natural por Leishmania em solução salina 

0,9%, após a microscopia os espécimes foram guardados em álcool absoluto para análise 

molecular. Para a taxa de infecção natural será considerado o grupos positivos (x)100/ número 

total de insetos coletado, conforme descrito por Paiva et al (2007).  Os índices abióticos foram 

correlacionados com a frequência de espécies coletadas mensalmente, utilizando o coeficiente 

de correlação de Spearmann (rs) com um nível de significância p≤0,05 em software IBM 

SPSS 20. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados um total de 2.515 flebotomíneos entre os meses de dezembro de 2014 

a janeiro de 2016, distribuídos em 43 espécies, sendo 2.304 espécimes coletados nos polos de 

assentamentos rurais (Área I) e 213 em parque ambiental urbano (Área II). Do total de 

flebotomíneos coletados, a espécie Sciopemyia vattierae foi registrada pela primeira vez no 

município de Rio Branco e no Brasil. As espécies mais dominantes no estudo da fauna foram: 

Trichophoromyia auraensis (33,3%), seguida de fêmeas indistinguíveis de Trichophoromyia 

sp. (21,3%).  Evandromia saulensis, foi a terceira espécie mais abundante (7,4%) nas coletas, 

todas distribuídas nos ecotópos estudados e com predominância no extradomicílio rural. Nas 

capturas com armadilhas de Shannon, Evandromia saulensis (N=66) teve maior frequência 

seguida de Psychodopygus davisi (N=48), mostrando a antropofília dessas espécies. A razão 

de sexo entre o número total de machos/fêmeas foi de 1,13. O gênero Psycodopygus 

representou a maioria das espécies coletadas (17%), seguido por Evandromyia (10%), 



 

2741 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Tricophoromyia (10%) e Brumptomyia (10%). Observou-se correlação significativa (Tabela 

1) entre o total de flebotomíneos coletados e a temperatura média nos dias das coletas 

(coeficiente de Spearman, rs = 0,58; p =0,030). Entretanto, não houve correlação significativa 

entre o número de flebotomíneos coletados na CDC e a Umidade relativa do ar aferida no 

período estudado. (rs = -0,66, p = 0,831). 

 

Tabela 1. Sazonalidade de flebotomíneos capturados, em relação  a média de temperatura e 
umidade relativa do ar, no município de Rio Branco. Estado do Acre, Brasil, no período de 
dezembro de 2014 a Janeiro de 2016. 

Período de 
coletas 

Total de 
Flebotomíneos 
coletados* 

Frequência 
total           
(%) 

Temperatura(°C)          
µ (%) 

Umindade (%)          
µ (%) 

dez/14 603 26,9 32,2 76,6 
fev/15 102 4,6 32,1 70,4 
mar/15 116 5,2 30,9 76,3 
abr/15 110 4,9 29,7 75,4 
mai/15 51 2,3 31,0 74,4 
jun/15 31 1,4 29,2 65,3 
jul/15 128 5,7 29,3 60,7 
ago/15 26 1,2 28,3 64,7 
set/15 158 7,1 35,6 51,7 
out/15 248 11,1 32,3 57,3 
nov/15 100 4,5 33,4 60,2 
dez/15 412 18,4 32,6 65,9 
jan/16 153 6,8 33,4 59,0 
Total 2238a 100,0 31,5 b 66,0 a 

Número total de flebotomíneos coletados em armadilha CDC.  
*Letras iguais não houve correlação significativa, p> 0,05 
* Letras diferentes correlação significativa, p <0,05 

 

Dos 2.236 espécimes capturados com armadilha CDC, 41,6% (N=931) compreende a 

frequências maiores nos quatro primeiros meses de coleta, conhecido como estação chuvosa 

ou inverno amazônico, com uma diminuição na frequência, quando comparados aos meses de 

seca entre Maio/15 a outubro/15 com 28,7% das coletas (N= 642) (Figura 1).   

 



 

2742 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

 

Figura 1. Frequência de flebotomíneos coletados na armadilha CDC, média da temperatura e 
umidade relativa, no município de Rio Branco. Estado do Acre, Brasil, no período de 
dezembro de 2014 a Janeiro de 2016. 

 

Observou-se, nos meses de dezembro a maior quantidade de flebotomíneos coletados, 

coincidindo com início chuvoso na região. Um total de 279 de flebotomíneos foram coletas na 

armadilha de Shannon para análise da infecção natural por Leishmania (Tabela 2). Das 206 

fêmeas dissecadas para análise microscópica, 05 espécies de Evandromyia saulensis 

apresentaram formas flageladas sugestivas a infecção por formas promastigotas de 

Leishmania sp. com uma taxa de infecção de 2,4%. Todas as fêmeas foram armazenadas em 

tubos criogênicos em pools de ate 10 espécies, contendo álcool absoluto para posterior análise 

molecular e sequenciamento das amostras positivas.  

 

Tabela 2. Frequência de flebotomíneos coletados na armadilha de Shannon, número de 
infectadas em análise microscópica, no município de Rio Branco. Estado do Acre, Brasil, no 
período de dezembro de 2014 a Janeiro de 2016. 

Armadilha Shannon Fêmeas Machos Total 
N.de flebotomíneos 
coletados 

206 73 279 

Análise Molecular 206 - 
82 
pools* 

Análise Microscopia 206 - - 
Infectadas 05 - 5 
*Em análise e padronização da reação 

 

O aumento no número de casos notificados na região norte, sugere uma adaptação de 

espécies potencialmente vetoras na transmissão de agentes etiológicos de LTA (SILVA-
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MUNIZ, 2009) como consequência direta as ações antrópicas do homem ao ambiente, 

associado à criação de animais favorecendo o processo de domiciliação de espécies vetoras de 

Leishmania, modificando o ciclo na transmissão desse agravo (Da COSTA et al, 2007). Nesse 

estudo, um total de 2.515 flebotomíneos foram capturados dentre as espécies identificadas, 

registra-se a primeira ocorrência da espécie Sciopemyia vattierae no Brasil e no Estado do 

Acre, até então, restrita aos países Peru (PE), Colômbia (CO) e Bolívia (BO) (BEJARANO et 

al, 2006).  As espécies mais abundantes foram Trichophoromyia auraensis, fêmeas 

indistinguíveis de Trichophoromyia sp., Evandromia saulensis e Pressatia calcarata, 

frequência de 73,8% nas coletas. Outros estudos no Estado apontam Trichophoromyia 

auraensis como uma espécie abundante nos ambientes de coletas (AZEVEDO et al., 2008; 

ARAUJO-PEREIRA et al., 2014) e já foi encontrada infectada com L. (V.) lainsoni and L. 

(V.) braziliensis in Madre de Dios, Peru (VALDIVIA et al., 2012), indicando a sua 

importância  na manutenção da circulação de espécies de Leishmanias, embora sua 

competência vetorial ainda não ser comprovada (OGAWA et al, 2016). O gênero 

Psycodopygus foi mais dominante nas coletas com um total de 07 espécies coletadas. Ps. 

carrerai carrerai  foi a quarta mais abundante no estudo, espécies desse gênero são 

frequentes em estudos de fauna e infecção natural  na Amazônia (SILVA et al., 2007; GAMA 

NETO et al., 2012; GAMA NETO et al., 2010; SOUZA et al., 2010). As espécies Ny. 

whitmani, Ny. antunesi, Bi. flaviscutellata,  Ps. hirsutus hirsutus,  Ps. ayrozai, Lutzomyia 

migonei foram encontradas em baixa frequência nos diferentes ambientes estudados e  

descritas, como vetores de espécies de Leishmania na região ( AZEVEDO et al., 2008).  

A espécie Th. ubiquitalis,  foi descrita como vetor de L. (V.) lainsoni no estado do Pará 

(SILVA-NUNES et al., 2008) e em um trabalho realizado nas proximidades do Rio Solimões 

(AM) foi a espécie predominante, contribuindo com 57,94%  (PEREIRA et al., 2015),  no 

presente estudo, foi capturado apenas um exemplar na armadilha de Shannon. 

Azevedo et al (2008), estudando a fauna de flebotomíneos em três municípios do 

Estado do Acre, identificou  52 espécies dentre as quais. Trichophoromyia auraensis, 

Nyssomya antunesi, Nyssomya whitmani, e Psychodopygus davisi foram responsáveis por 

66,95% das espécies coletadas, sendo a espécie Ny. whitmani mais abundante. Nesse estudo, 

as mesmas espécies representaram 40,7% das espécies, sendo a mais frequente a espécies Th. 

auraensis com 33,3%. Dentre as espécies potencialmente vetoras no ciclo de transmissão da 

LTA ao homem, a espécie Envandromia saulensis não apresenta importância médica, sendo 

pouco representativa em estudo de fauna flebotômica, no entanto, foi a terceira espécie mais 

frequente nas coletas com armadilhas luminosas e a primeira mais abundante com armadilha 
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do tipo Shannon, com distribuição em todos ambientes de coletas e dominância no 

extradomicílio rural (mata), onde também foi realizada capturas ativas, verificando sua 

antropofília. No estudo microscópico da infecção natural, observaram-se formas flageladas 

em cinco espécies de Evandromyia saulensis, reforçando sua participação no ciclo de 

transmissão desse agravo e a necessidade de estudo de capacidade e competência vetorial em 

transmitir Leishmania ao homem. 

 No total de flebotomíneos coletados em armadilha luminosa, houve um aumento na 

abundância de espécies no início da estação chuvosa de dezembro a abril. Com menores 

quantidades, durante os meses secos de baixa umidade e ocorrências de friagens amazônicas. 

Um aumento significativo é observado no inicio da estação chuvosa. A frequência de espécies 

teve uma correlação significativa positiva para variação da temperatura (rs = 0,58; p=0,030), 

indicando que com o aumento da temperatura, há um aumento para  abundância de 

flebotomíneos coletados. Outros estudos apontam para esse variação sazonal dos 

flebotomíneos, em Campo Grande, houve um aumento na abundância de espécimes 

capturados, após os meses de maiores índice pluviométricos (OLIVEIRA et al, 2003) e alta 

umidade , resultados também observado nesse estudo.  Finalmente, os resultados parciais 

do estudo mostram boas perspectivas no conhecimento da fauna e novas informações serão 

geradas com base nos estudos moleculares da infecção natural de flebotomíneos e o possível 

envolvimento na contaminação de cães domésticos. Ampliando o conhecimento acerca do 

ciclo de transmissão e da identificação de espécies de Leishmania circulantes no município de 

Rio Branco, Acre. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados parciais do estudo mostram boas perspectivas no conhecimento da 

fauna e novas informações serão geradas com base nos estudos moleculares da infecção 

natural de flebotomíneos. Ampliando o conhecimento acerca do ciclo de transmissão e da 

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

Palavras–chave: disponibilidade de recursos, floração, frutificação  
 

PHENOLOGY OF PLANT SPECIES OCCURRING IN CERRADO 
AREA IN NORTHEASTERN MARANHÃO 
 
ABSTRACT: The Cerrado is the second largest biome in Brazil and the first of Maranhão, 
occupying 60% of the territory and harboring a rich heritage of renewable natural resources 
adapted to climate, soil and environmental conditions that determine its existence. The state 
of Maranhão is a geographical transition region between the North, Northeast and Central 
Brazil, with considerable ecological relevance to contain different biomes. Reproductive and 
temporal patterns of plant growth in tropical savannas are linked to seasonality. The 
phenological studies seek to clarify the seasonality of biological phenomena such as flowering 
and fruiting, the causes of its occurrence in relation to biotic and abiotic factors and the 
interrelations between phases characterized by these events. The aim of this study was to 
describe the phenological pattern of woody species in cerrado areas in the state of Maranhão, 
carrying out the survey and identifying woody species present in the areas, and to evaluate the 
influence of abiotic factors such as rainfall, temperature and photoperiod in budding 
phenophases , leaf fall, flowering, fruiting in these species. 

KEYWORDS: resource availability, flowering, fruiting  
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INTRODUÇÃO 
A Fenologia estuda a ocorrência de eventos biológicos repetitivos e seus aspectos que se 

sucedem no desenvolvimento de uma espécie, encontrados dentro de certos períodos como a 

brotação, floração e maturação de frutos (MORELLATO 1987), (LONGHI,1984; BRUN, 

2007), contribuindo também para a compreensão da distribuição e composição das espécies, 

além do grau de deciduidade da vegetação em comunidades vegetais (CHUINE & 

BEAUBIEN 2001). A sazonalidade climática é um dos mais importantes fatores que 

influenciam no comportamento fenológico das espécies vegetais além do clima regional e das 

variações ambientais locais com que as plantas estão sujeitas. (MARQUES; OLIVEIRA, 

2004; PALIOTO et al., 2007). 

Algumas espécies lenhosas possuem adaptações para suportar o longo período de 

estresse hídrico, sendo um deles o sistema radicular bem desenvolvido (EITEN 1972, 

JACKSON et al. 1999, FRANCO et al. 2005, OLIVEIRA et al. 2005) com isso permite a 

produção de folhas durante todo o período seco mantendo assim a folhagem ao longo de todo 

o ano (SARMIENTO et al. 1985, FRANCO et al. 2005, LENZA & KLINK 2006, 

OLIVEIRA 2008), por outro lado em algumas espécies toda a sua folhagem se perde durante 

a estação seca por um curto período de tempo, fazendo com que a perda da agua seja a 

mínima possível durante a estação desfavorável  (SARMIENTO et al. 1985, FRANCO et al.  

2005, LENZA & KLINK  2006). 

O estado do Maranhão, apresenta considerável relevância ecológica por conter 

diferentes ecossistemas (amazônia, cerrado, caatinga, cocais, planíceis inundáveis e restinga). 

Embora suas áreas de cerrado abranjam porções do norte ao sul do estado, pouco se conhece 

sobre sua estruturação e a influência de outros ecossistemas, e escassos são os estudos 

envolvendo aspectos reprodutivos das comunidades de plantas (FIGUEIREDO 2008, 

MENDES et al. 2011, ALBUQUERQUE & MENDONÇA 1996).  

O presente trabalho teve por objetivo descrever o padrão fenológico de espécies 

lenhosas em áreas de cerrado no estado do Maranhão, realizando o levantamento e 

identificando as espécies lenhosas presentes nas áreas, além de avaliar a influência dos fatores 

abióticos como chuva, temperatura e fotoperíodo nas fenofases brotamento, queda de folhas, 

floração, frutificação nestas espécies, comparando os resultados obtidos com estudos de 

mesmo enfoque, no mesmo, e em diferentes ecossistemas próximos às áreas de coleta, e com 

áreas core de Cerrado. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo   

O estudo foi conduzido em uma área de Cerrado stricto sensu, localizada no Povoado de 

Tabocas, município de Barreirinhas (2°43’22,5”S; 42°49’50”W), no entorno do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses. O clima da região é tropical megatérmico (enquadrando-

se no tipo Aw’ de acordo com a classificação de Köppen), com pluviosidade anual em torno 

de 1800 mm, a maior parte estando concentrada nos meses de dezembro a maio, com os 

meses de julho a outubro muito secos. A temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC.   

Florística   

Foram realizadas coletas de material botânico, estruturas vegetativas e reprodutivas, que 

foram depositadas no herbário do Departamento de Biologia-UFMA. Sua identificação foi 

feita com o auxílio de literatura especializada, por comparação com exemplares depositados 

no acervo do herbário da UFMA e consulta a especialistas.   

Fenologia   

Os dados das fenofases foram obtidos mensalmente, durante 12 meses, observando-se 

20 parcelas de 10 metros de largura por 10 de comprimento, distribuídas aleatoriamente na 

área. Foram incluídas no estudo todas as espécies lenhosas com circunferência ao nível do 

solo >10 centímetros. Foram acompanhadas todas as espécies que apresentam no mínimo 5 

indivíduos segundo (FOURNIER & CHARPANTIER 1975), a amostra foi maior que cinco e 

próximo de 10 exemplares). Para cada indivíduo, marcado e numerado sequencialmente, 

foram registrados, com auxílio de binóculo, dados referentes à produção e queda de folhas, 

floração, frutificação e dispersão. 

As fenofases foram estimadas visualmente segundo o percentual de intensidade 

proposto por Fournier (1974), com valores distribuídos numa escala semi-quantitativa, com 5 

categorias, agrupadas de 0 a 4, em intervalos de 25%.  Para testar a existência de padrões 

sazonais, foram feitas análises circulares utilizando a média mensal do número de indivíduos 

na data de pico de floração, frutificação, brotamento e queda de folhas nos meses de 

observação, conforme Morellato et al. (2000). A data de pico será escolhida por representar 

melhor a época de oferta de recurso para a comunidade, e será definida com base no mês de 

maior intensidade de Fournier para cada indivíduo.  

A análise foi realizada com os dados gerais coletados. As datas de pico das fenofases 

foram convertidas em ângulos e utilizadas para testar a ocorrência de padrão sazonal na 
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comunidade por meio da análise estatística circular e do teste de Rayleigh (ZAR 1999). As 

distribuições de frequências dos indivíduos nas datas de pico de cada fenofase foram plotadas 

em histogramas circulares, para intervalos mensais, com os 365 dias do ano correspondendo 

aos 360° da circunferência, sendo que janeiro corresponde ao 15° e cada intervalo de 30 dias a 

30°. Os cálculos foram feitos utilizando-se o software ORIANA 3.0 para análises circulares 

(KOVACH 2009).  

Para verificar a influência do clima sobre a fenologia das espécies, foi calculada a 

correlação de Spearman (ZAR 1999), entre o número de indivíduos em cada fenofase, por 

mês, e as variáveis climáticas (temperatura máxima, mínima e média, e precipitação) no 

mesmo período, e precipitação do mês anterior, para a comunidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na área de estudo foram encontrados 737 indivíduos, distribuídos em 61 espécies, 61 

gêneros e 15 famílias botânicas, sendo que 62 indivíduos foram perdidos por conta do fogo e 

de madeireiros ilegais.  

Comportamento fenológico vegetativo das populações 

Os resultados mostram uma grande correlação entre a fenologia vegetativa e 

reprodutiva, com as variáveis ambientais (precipitação pluviométrica, temperatura máxima e 

mínima). Em relação à fenologia vegetativa no período de maior precipitação pluviométrica 

foi o período com maior índice de folhagem e o menor índice de folhagem foi durante o 

período seco.  

A maior porcentagem de indivíduos em queda foliar foi observada na estação seca, no 

mês de outubro (81.1%), (75.2%) em ambos os anos (Figura 1). A maior porcentagem de 

indivíduos apresentando brotamento foi no mês de novembro do primeiro ano (72.3%) e no 

mês de janeiro (83.05%) do segundo (Figura 1), sendo que foi respectivamente no começo da 

estação chuvosa. As mínimas, evidenciando que no período com menor precipitação e maior 

insolação, a comunidade exibe a menor cobertura foliar e o contrário ocorre nos meses 

chuvosos e com menor incidência de insolação.  

A estatística circular mostra que o vetor médio da queda foliar do primeiro ano é 

(1,347°) correspondente ao mês de janeiro, na transição do período seco e chuvoso, já no 

segundo ano é (255°) correspondente ao mês de setembro, auge do período seco.   
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Em relação ao brotamento, no primeiro ano o vetor médio foi (344,129°) e no segundo 

ano (357,622°) sendo os dois correspondentes ao mês de dezembro, começo da estação 

chuvosa em ambos os anos. 

Mecanismos fisiológicos, anatômicos e morfológicos, raízes profundas, baixa densidade 

do lenho, alterações na condutância estomática e no padrão de crescimento se juntam criando 

assim condições que permitem que as plantas aumentem sua capacidade de absorção ou 

retenção de água na seca (REICH & BORCHERT, 1984; BORCHERT, 1994; FRANCO, 

2000).  

Comportamento fenológico reprodutivo das populações 

A floração foi  registrada em todos os meses do ano, sendo observado um padrão 

diferenciado, tanto com relação à proporção de indivíduos, quanto de espécies. O índice de 

atividade e a proporção de espécies atingiram seu máximo de floração no período de 

estiagem, com sua maior posentagem no mês de dezembro (21.9%) no primeiro ano sendo 

que no segundo teve um indice bem menor (9.5%), que foi no mês de outubro (Figura 2). 

Na fenologia reprodutiva, a floração teve uma maior intensidade durante os meses de 

outubro e dezembro (Figura 2) sendo que teve maior índice durante todo o período de menor 

precipitação pluviométrica (estiagem) e de temperaturas mais elevadas, esses índices são 

semelhantes aos verificado por (MARQUES & OLIVEIRA 2004; OLIVEIRA & GIBBS, 

2000), onde a floração exibiu relação significativa com estes mesmos fatores. Tem-se esse 

maior índice de floração no período seco por ocorrer benefícios, como a diminuição de danos 

nas flores causada por chuvas, redução da predação, uma maior visibilidade das flores por 

conta da queda foliar, sendo que se tem uma maior atividade dos agentes de polinização, 

sendo eles representados principalmente pelas abelhas (RATHCKE & LACEY, 1985). 

No primeiro ano o vetor médio (305,953°) coincide com o mês de novembro, final do 

período seco, no segundo ano foi (293,495°) sendo no mês de outubro no meio da estação 

seca (tabela 1). Algumas espécies não foram verificadas apresentando a fenofase, o que pode 

ser devido ao fato de não atingirem a maturidade reprodutiva ou apresentarem floração supra-

anual. Houve uma diminuição considerável da floração dos indivíduos nos meses chuvosos. O 

pico de floração discrepante, no mês de dezembro (Figura 2), quando considerado o índice de 

atividade, se deve à floração das espécies Plathymenia reticulata Benth., Qualea parviflora 

Mart., Byrsonima sp. e Jatropha sp., muito abundantes na área de estudo. 
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A frutificação teve seu maior índice no mês de janeiro (24.4%) do primeiro ano e no 

mês de setembro (18.8%) do segundo ano (Figura 2). A fenofase teve data média no mês de 

dezembro do primeiro ano, (342,229°), e no mês de outubro no segundo ano de coleta de 

dados (280,905°) (Tabela 1), em ambos os casos, no início do período chuvoso. 

A fenofase frutificação foi observada durante todo o período de coleta de dados, tendo 

proporções ligeiramente maiores no final do período seco e inicio do período chuvoso. Esse 

aumento constatado na passagem do período seco para o chuvoso indica sincronização da 

germinação com o período chuvoso, trazendo maior probabilidade de sucesso reprodutivo 

(FRANKIE et al., 1974; OLIVIERA, 2008). 

Estudos fenológicos realizados em áreas de cerrado revelam padrões, como crescimento 

periódico e marcadamente sazonal, que influenciam diretamente nos padrões reprodutivos e 

vegetativos das espécies nele presentes e estão altamente adaptados aos fatores bióticos e 

abióticos  

Nos últimos milhares de anos a vegetação do bioma Cerrado tem adaptado 

diferentes estratégias vegetativas e reprodutivas para lidar com a histórica relação entre a 

sazonalidade climática, baixa fertilidade do solo e a ocorrência natural de queimadas 

(OLIVEIRA 2008).  

A elucidação de fatores que influenciam na ocorrência dos eventos cíclicos em plantas 

(fenofases), representa grande influência sobre as populações animais, interferindo 

diretamente na disponibilidade de recursos para os polinizadores e dispersores (FRANKIE et 

al. 1974). Da mesma maneira a reprodução das plantas tropicais depende, essencialmente, da 

interação com animais polinizadores e/ou dispersores de sementes, que realizam o transporte 

de pólen ou de sementes em troca de recursos alimentares (pólen, néctar, óleo, frutos e 

sementes com polpas suculentas e nutritivas) oferecidos pelas plantas. 
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Figura 1. Índice de Fournier (%) dos eventos fenológicos vegetativos de 61 espécies 
lenhosas em áreas de cerrado no estado do Maranhão de abril de 2014 a março de 2016 no 
Cerrado stricto sensu, localizada no Povoado de Tabocas, município de Barreirinhas-MA. 

IFMA, 2016. 

Figura 2. Índice de Fournier (%) dos eventos fenológicos reprodutivos de 61 espécies 
lenhosas em áreas de cerrado no estado do Maranhão de abril de 2015 a janeiro de 2016 no 
Cerrado stricto sensu, localizada no Povoado de Tabocas, município de Barreirinhas-MA. 
IFMA, 2016.  
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Tabela 1: Resultados dos testes de estatística circular para ocorrência de sazonalidade e data 

média para as fenofases de queda foliar, brotamento, floração e frutificação, no município de 

Barreirinhas – MA. IFMA, 2016. 

*= primeiro ano; **= segundo ano  

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos se conclui que as variações na fenologia vegetativa e 

reprodutiva estão diretamente relacionadas às variações climáticas como a precipitação 

pluviométricas e as temperaturas máximas e mínimas da área de estudo.  

As variações observadas na fenologia vegetativa e reprodutiva nas espécies 

participantes desse estudo podem revelar particularidades da plasticidade fenotípica dentro 

dessas espécies, e requerem avaliações adicionais, a fim de esclarecer possíveis adaptações às 

condições abióticas e bióticas locais. Tais investigações direcionam discussões acerca da 

dinâmica fenológica e podem esclarecer pontos importantes relacionados à influência das 

mudanças climáticas. 
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RESUMO: Objetivou-se com esse trabalho, conhecer a estrutura fitossociológica e florística 
de uma Reserva Legal no povoado Andiroba em Barreirinhas, MA. Utilizando três transectos 
com 12 parcelas medindo 10m de largura e 15 de comprimento, obtivemos nessa amostragem 
um total de 978 indivíduos, pertencentes a 20 espécies, distribuídas em 13 famílias 
identificadas. As espécies com o número de indivíduos mais expressivos foram Myrtaceae sp. 
(51), Lecythis sp. (48), Platonia insignis Mart. (44), Copaifera sp. (36), Qualea parviflora 
Mart. (33), Himatanthus sp. (29), Parkia platycephala Benth. (23). Essas espécies 
representam 27% do total de indivíduos. Destacam-se entre as famílias quantos ao número de 
indivíduos: Fabaceae (60), Myrtaceae (51), Lecythidaceae (48), Clusiaceae (44), 
Leguminosae (37), Vochysiaceae (33) e Apocynaceae (31). Considerando a quantidade de 
indivíduos por famílias temos uma representatividade 38%. Quanto ao Índice de Valor de 
Importância temos a seguinte ordem em destaque: Vochysiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae e 
Myrtaceae. Esses dados nos fornecem informações importantes, infere-se que a densidade da 
vegetação deve-se ao ambiente que apresenta poucos distúrbios.  
Palavras–chave: estrutura da vegetação, cerrado, preservação   
 

FLORISTIC AND SPECIES PHYTOSOCIOLOGY OCCURRING IN 
LEGAL RESERVE, PUEBLO ANDIROBA, BARREIRINHAS-MA 
 
ABSTRACT: The objective of this work, the phytosociological and floristic structure of a 
legal reserve in the village Andiroba in Barreirinhas, MA. Using three transects with 12 plots 
measuring 10m in width and 15 in length, obtained in this sampling a total of 978 individuals 
belonging to 20 species, distributed in 13 families identified. The species with the number of 
the most significant individuals were Myrtaceae sp. (51) Lecythis sp. (48) Platonia insignis 
Mart. (44) Copaifera sp. (36) Qualea parviflora Mart. (33) Himatanthus sp. (29) Parkia 
platycephala Benth. (23). These species represent 27% of all individuals. Foremost among the 
families how the number of individuals: Fabaceae (60), Myrtaceae (51), Lecythidaceae (48), 
Clusiaceae (44), Fabaceae (37), Vochysiaceae (33) and Apocynaceae (31). Considering the 
amount of individuals in families we have a 38% representation. Regarding the Importance 
Value Index have the following highlighted order: Vochysiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae 
and Myrtaceae. These data provide us with important information, it is inferred that the 
density of vegetation is due to the environment that has few disorders. 

KEYWORDS: vegetation structure, cerrado, preservation 
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INTRODUÇÃO 

A heterogeneidade ambiental observada ao longo da área de ocorrência do cerrado é 

um fator determinante da elevada riqueza florística observada (RATTER et al. 1997; 

BRIDGEWATER et al. 2004), o que, somado às ameaças frequentes como o fogo, a expansão 

urbana e, mais recentemente, os grande projetos agroflorestais, o inclui como um dos “hot 

spot” da biodiversidade global (MYERS et al. 2000). Fitofisionomias e composição florística 

muito diversificadas são características do domínio do cerrado, além disso, há uma grande 

variação regional, que vem sendo verificada em estudos avaliando diferentes parâmetros da 

vegetação, como diversidade, estrutura e similaridade (FELFILI et al. 1992; FELFILI & 

SILVA-JÚNIOR 1993; FELFILI et al. 1994; FELFILI et al. 1997; CASTRO et al. 1999; 

FELFILI & SILVA-JÚNIOR 2001; FELFILI et al. 2004; FONSECA & SILVA-JÚNIOR 

2004). Tal variação tem sido relacionada à grande amplitude lati-altitudinal em que o bioma 

está inserido, o que implica também em grande variação climática (FURLEY & RATTER 

1988). Além destes determinantes, a variação topográfica, edáfica, da drenagem do solo e, 

ainda, o fogo respondem como modeladores destas fitofisionomias (EITEN 1972).  

Segundo Ratter et al. (2003) o Maranhão está inserido na província Norte-Nordeste, 

uma das seis províncias fitogeográficas identificadas pelos autores em estudo comparativo da 

composição florística de 376 localidades em toda a extensão do cerrado brasileiro. O estado 

encontra-se numa região de transição geográfica entre o Norte, Nordeste e o Brasil central, 

apresentando considerável relevância ecológica por conter diferentes biomas (SEMATUR 

1991). Assim, é esperado que as formações de cerrado no Maranhão, apresentem grande 

diversidade e individualidade florística, em parte pelas diferentes zonas de contato ao longo 

de sua área de ocorrência, gerando áreas ecotonais, mas também por ser o extremo Nordeste 

da distribuição dos cerrados brasileiros, o que, pelo menos em tese, lhe confere maior 

divergência com as áreas core de cerrado (SILVA et al.2008).  

Comunidades vegetais com clima, solo e topografia distintos são ocupadas por 

diferentes grupos de espécies e de interações entre espécies. As diferenças em relação ao 

clima, por exemplo, podem afetar diretamente a fauna de polinizadores e resultar em 

variações de sua eficiência, o que constitui uma importante pressão seletiva no 

estabelecimento da estratégia reprodutiva das plantas (SOBREVILLA & ARROYO, 1982).   

A Reserva Legal, que junto com as Áreas de Preservação Permanente tem o objetivo 

de garantir a preservação da biodiversidade local, é um avanço legal na tentativa de conter o 

desmatamento e a pressão da agropecuária sobre as áreas de florestas e vegetação nativa. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido em uma Reserva Legal, localizada no Povoado Andiroba, 

município de Barreirinhas, no entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A 

Reserva foi criada em 22 de maio de 2007, a pedido da Associação de Moradores possui área 

de 93,5 ha e autorizada pelo Instituto de Colonização e Terras do Maranhão.  

O clima da região é tropical megatérmico (enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com 

a classificação de Köppen), com pluviosidade anual em torno de 1800 mm, a maior parte 

estando concentrada nos meses de dezembro a maio, com os meses de julho a outubro muito 

seco. A temperatura média anual varia entre 26ºC e 27ºC (BRASIL, 1984).               

As coletas dos dados foram feitas mensalmente, observando-se 12 parcelas de 10 

metros de largura por 15 de comprimento, distribuídas em três transectos na área. Foram 

incluídas no estudo todas as espécies lenhosas com circunferência ao nível do solo >10 

centímetros. Para cada indivíduo foi registrado ainda a altura total e coletado amostras de 

material botânico. 

Foi utilizado o software Fitopac II (SHEPHERD 1998) para a obtenção de parâmetros 

de abundância: densidade, freqüência, dominância e (IVI) Índice de Valor de Importância 

(MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG 1974).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi encontrado na área de estudo um total de 978 indivíduos, pertencentes a 20 

espécies, distribuídas em 13 famílias identificadas. As espécies com o número de indivíduos 

mais expressivos foram Myrcia sp. (51), Lecythis sp. (48), Platonia insignis Mart. (44), 

Copaifera sp. (36), Qualea parviflora Mart. (33), Himatanthus sp. (29), Parkia platycephala 

Benth. (23). Essas espécies representam 27% do total de indivíduos. Quanto ao Índice de 

Valor de Importância temos a seguinte ordem (Quadro 1):  Qualea parviflora, Lecythis sp, 

Myrtaceae sp,  Platonia insignis Mart, Copaifera sp e Parkia platycephala Benth.    

Em comparação com estudos feitos em localidades próximas podemos constatar a 

presença da espécie Qualea parviflora entre as mais importantes. Em Urbanos Santos 

(SILVA, FIGUEIREDO & VASCONCELLOS DE ANDRADE, 2008) a espécie é terceira 

com maior Índice de valor de Importância, em Santa Quitéria (IMAÑA-ENCINAS & 

PAULA, 2003) é a segunda, em Barreirinhas (SANTOS & RIBEIRO-NOVAES, 2015 - 

dados não publicados), a espécie aparece também na segunda posição e a primeira espécie 

destacada como a mais importante e abundante nos três levantamentos citados é Plathymenia 
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reticulata. É importante ressaltar que geograficamente essas áreas estão relativamente 

próximas, os dois municípios citados fazem fronteira com o Município de Barreirinhas. Os 

dados evidenciam a alta capacidade de adaptação da Qualea parviflora em ambientes 

estruturalmente heterogêneos mantendo um alto índice de dominância e importância.  

Tomando como base os três levantamentos citados, percebemos a ausência da Plathymenia 

reticulata entre as mais importantes. Porém alguns fatores devem ser considerados na 

inferência desse resultado. A área estudada apresenta uma vegetação consideravelmente 

densa, podemos constatar que mesmo possuindo um número de parcelas inferior à maioria 

dos trabalhos comparados, percebemos que há um número de indivíduos expressivamente 

maior com um alto grau de diversidade. Podemos atribuir a não dominância da Plathymenia 

reticulata a ausência do fogo no local, onde foi possível registrar no tronco de algumas 

árvores pequenas quantidades de carvão, evidenciando que no decorrer de um considerável 

período não houve perturbação do fogo na área. Entre as espécies predominantes observa-se a 

forte presença da família Myrtaceae, o que reforça as características de cerradão conferidas. 

Tabela 1.  Espécies amostradas em uma área de Cerrado stricto sensu no município de 
Barreirinhas, MA. Valores decrescentes pelo Valor de Importância (VI), onde: D = Densidade 
(n/ha), Do = Dominância (m²/ha), F = Freqüência (%), A = absoluta, R = relativa e VI = Valor 
de importância, Dmáx = Diâmetro máximo. Hmáx = altura máxima de indivíduos da espécie 
(m). IFMA 2016 

NOME CIENTÍFICO DA DR  FA DoA DoR VI Dmáx. Hmáx. 

Qualea parviflora Mart 183,3 
 

3,37 83,33 5,46 12,71 17,58 79,26 6,00 

Lecythis sp. 
 

266,7 4,91 91,67 1,74 4,05 10,60 26,74 17,50 

  Myrtaceae sp. 
 

283,3 5,21 91,67 1,24 2,90 9,75 13,37 6,00 

Platonia insignis Mart. 
 

244,4 4,50 91,67 1,00 2,33 8,47 23,55 4,50 

Copaifera sp. 
 

200,0 3,68 91,67 1,12 2,61 7,93 28,97 7,00 

Parkia platycephala Benth. 
 

127,8 2,35 75,00 1,68 3,91 7,61 37,88 5,50 

Himatanthus sp 
 

161,1 2,97 75,00 0,76 1,77 6,08 17,19 5,00 

Byrsonima sp. 
 

83,3 1,53 66,67 1,25 2,92 5,65 35,01 4,00 

Não identificada 14 
 

61,1 1,12 50,00 1,22 2,83 4,85 28,65 6,60 

Plathymenia reticulata Benth 
 

72,2 1,33 50,00 0,79 1,84 4,07 29,92 3,00 
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Tabela 2. Famílias amostradas em uma área de Cerrado stricto sensu no município de 

Barreirinhas, MA. Valores decrescentes pelo Valor de Importância (VI), onde: D = Densidade 

(n/ha), Do = Dominância (m²/ha), F = Freqüência (%), A = absoluta, R = relativa e VI = Valor 

de importância, Dmáx = Diâmetro máximo. Hmáx = altura máxima de indivíduos da espécie 

(m). IFMA 2016 

NOME 
CIENTÍFICO 

DA DR FA DoA DoR VI Dmáx. Hmáx. 

Vochysiaceae 183,3 3,37 83,33 5,46 12,71 17,64 79,26 6,00 

Fabaceae 
 

333,3 6,13 100,00 3,06 7,13 15,12 37,88 5,50 

Lecythidaceae 
 

266,7 4,91 
91,67 
 

1,74 4,05 10,67 26,74 14,50 

Myrtaceae 
 

283,3 5,21 91,67 1,24 2,90 9,82 13,37 6,00 

Malpighiaceae 
 

150,0 2,76 83,33 1,91 4,44 8,76 35,01 5,00 

Clusiaceae 
 

244,4 4,50 91,67 1,00 2,33 8,54 23,55 4,50 

Leguminisae 
 

205,6 3,78 91,67 1,15 2,67 8,17 28,97 7,00 

Apocynaceae 
 

172,2 3,17 75,00 0,97 2,26 6,83 21,01 5,00 
 

 

Das famílias amostradas destacam-se quanto ao número de indivíduos: Fabaceae (60), 

Myrtaceae (51), Lecythidaceae (48), Clusiaceae (44), Leguminosae (37), Vochysiaceae (33) e 

Apocynaceae (31). Considerando a quantidade de indivíduos por famílias temos uma 

representatividade 38%. Quanto ao Índice de Valor de Importância temos a seguinte ordem 

em destaque: Vochysiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae e Myrtaceae. Dentre essas famílias 

listadas a Fabaceae é a melhor distribuída, seguida de Myrtaceae, Lecythidaceae e 

Vochysiaceae. Observamos uma ampla distribuição das duas primeiras famílias, que estão 

presentes em todas as parcelas, fato que evidencia a elevada riqueza florística atribuída a essas 

famílias. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados nos revelam um elevado número de indivíduos e uma grande riqueza de 

espécies bem distribuídas, que comparado aos trabalhos de regiões próximas comprovam a 

densidade do ambiente, que reforça o que demonstram os inventários para o cerrado 

maranhense: devido ao contato com diversos biomas nos remetem a heterogeneidade da 
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composição florística e arbórea do Estado. Neste aspecto, infere-se que a densidade da 

vegetação deve-se ao ambiente que apresenta poucos distúrbios.  

A ausência do fogo possibilita o desenvolvimento da diversidade da flora, nos 

ambientes onde há a constante ação do fogo apresentam a fisionomia aberta, ocasionada pelo 

alto índice de mortalidade dos indivíduos, nesse cenário a espécie Plathymenia reticulata 

sobressai-se devido sua grande capacidade de regeneração e adaptação. Mesmo tendo uma 

acentuada diferença quanto a distribuição das espécies em relação aos levantamentos 

comparados, há de se considerar a distribuição por família que segue o padrão 

fitossociológico da região e do Maranhão, aparecendo como mais importantes as famílias 

Vochysiaceae, Fabaceae e Myrtaceae, que sempre estão entre as primeiras.  

Os dados coletados nos fornecem informações importantes, mas considerando a 

riqueza florística da região ver-se a necessidade de estudos mais aprofundados, por tratar-se 

de uma região com diferentes interações que precisa ser estudada e compreendida. Nesse 

cenário as Reservas Legais se constituem como locais estratégicos para a conservação da 

fauna e flora, verdadeiros refúgio para a diversidade, por isso carecemos de ações que 

efetivem o que está proposto em lei.   
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RESUMO: As enteroparasitoses podem exercer um papel importante no que se refere às 
desigualdades sociais, pois estas mazelas se apresentam, em sua grande maioria, na população 
mais pobre. Objetivo: Pesquisar a frequência de enteroparasitas na Mesorregião do Oeste 
Potiguar, em uma população que utiliza o sistema público de saúde, buscando associá-la a 
variáveis, como sexo, faixa etária, período sazonal e características socioeconômicas. 
Metodologia: Foi utilizada a técnica de Hofmann e o material fecal foi analisado. Foram 
identificados exames coprológicos de 2.802. Resultados: A análise dos resultados dos 
exames mostrou que 66.74% dos infectados eram mulheres e 33.26% eram homens. A maior 
prevalência ocorreu com Endolimax nana (41,61%), seguido de Entamoeba coli (18,46%) e 
Giardia lamblia (18,59%) em 3.407 parasitas encontrados. Dentre os exames realizados, o 
Endolimax nana foi o mais prevalente entre os organismos encontrados. Conclusão: Em 
todas as variáveis estudas, pode-se atribuir a uma alta frequência ao descaso do poder público, 
já a maioria dos infectados mora em áreas não atendidas por saneamento básico e políticas de 
educação sanitária. 
Palavras-Chave: Epidemiologia, Parasitoses, Estudos seccionais 
 

Frequency intestinal parasites in mesoregion population of samples 
coprologics potiguar west 

ABSTRACT: The intestinal parasites can play an important role in relation to social 
inequalities, as these maladies are presented, mostly in the poor. Objective: To investigate the 
frequency of intestinal parasites in Oeste Potiguar, in a population using the public health 
system, seeking to assign it to variables such as gender, age, seasonal period and 
socioeconomic characteristics. Methods: We used Hofmann's technique and fecal material 
was analyzed. parasitological examinations were identified in 2802. Results: The results of 
the tests showed that 66.74% of those infected were women and 33.26% were men. The 
prevalence was higher with Endolimax nana (41.61%), followed by Entamoeba coli (18.46%) 
and Giardia lamblia (18.59%) 3,407 found in parasites. Among the tests performed, the 
Endolimax nana was the most prevalent among the organisms found. Conclusion: In all 
variables studied, can be attributed to a high frequency neglect to the government, since most 
of those infected live in areas not served by sanitation and health education policies. 
Keywords: Epidemiology, Parasites, sectional studies 
 

 

1 – INTRODUÇÃO 

As doenças parasitárias são consideradas um grave problema em saúde pública. Sua alta 

prevalência é marcante, principalmente, em países de baixo desenvolvimento 
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socioeconômico. As áreas em que existe uma ampla rede de coleta de esgoto também podem 

conter prevalência de parasitas intestinais, dependendo da educação sanitária ou da migração 

de habitantes vindos de áreas infectadas, o que tem gerado interesse nestas doenças por partes 

destes países. Nestes países desenvolvidos, medidas de saúde pública, controle de vetores e 

educação em saúde têm permitido o controle da maior parte das doenças parasitárias, e até 

mesmo a erradicação de algumas delas. 

 A estimativa de infectados ultrapassa os dois milhões de indivíduos, que albergam 

verminoses e protozoonoses de grande importância médica.  

O processo de urbanização brasileira gerou uma separação que antes era inexistente: 

uma população mais favorecida pelo poder público detém os maiores investimentos em 

saneamento básico e distribuição de água, enquanto que a outra é desassistida e é potencial 

foco de hospedeiros intermediário e definitivo. Esta urbanização é uma das mais poderosas 

manifestações das relações econômicas e do modo de vida vigentes numa comunidade em 

dado momento histórico, formando apartheids socioeconômicos. O crescimento desordenado 

sem prévia organização de ações de saneamento básico, situação corriqueira em nosso país, é 

um fator determinante para uma distribuição desigual das enteroparasitoses e degradação 

ambiental, como a disposição inadequada de resíduos sólidos e esgotos sanitários. Estudos de 

Muniz et al. (2012), Mello e Bohland (1999), Alves et al. (1998) e Ramos e Salazar-Lugo 

(1997) analisaram que as condições socioeconômicas, saneamento básico e educação sanitária 

favorecem, na população mais carente, a desnutrição, a pobreza e uma maior suscetibilidade à 

monoparasitismo a poliparasitismo, sendo a reinfecção um problema comum (Rossignol, 

1998), inclusive entre familiares.  

Os danos que os enteroparasitas podem causar a seus portadores incluem, entre 

outros agravos, a obstrução intestinal (Ascaris lumbricoides), a desnutrição (A. lumbricoides e 

Trichures trichiura), anemia por deficiência de ferro (ancilostomídeos) e quadros de diarreia e 

de má absorção (Entamoeba histolytica/dispar e Giardia lamblia), sendo que as 

manifestações clínicas são usualmente proporcionais à carga parasitária albergada pelo 

indivíduo (Sttephenson, 1987).  

O presente artigo tem como objetivo estudar a frequência de enteroparasitoses em 

usuários do sistema público de saúde na Mesorregião do Oeste Potiguar, estabelecendo sua 

relação com variáveis sociodemográficas e climáticas. 

 

 

 



 

2767 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

2 - MATERIAS E MÉTODOS 

2.1 – Caracterização da área estudada: A mesorregião do Oeste Potiguar é uma das quatro 

mesorregiões do estado do Rio Grande do Norte e é a segunda mais importante, em aspectos 

econômicos, e segunda mais populosa.  

2.2 – Fontes dos dados: O presente estudo foi desenvolvido a partir de dados gerados nos 

laboratórios de análises clínicas de Mossoró (Laboratório Central de Mossoró – LACEN) e 

Pau dos Ferros (Laboratório de Análises Clínicas de Pau dos Ferros). 

2.3 – Variáveis: As análises dos registros dos pacientes permitiram identificar as variáveis 

sexo, idade, endereço (rua e bairro), cidade e o tipo de parasita encontrado. Desse modo, 

utilizou-se como variável dependente a presença de enteroparasitas e como variáveis 

independentes o sexo, localidade, faixa etária e época do ano. Para o estudo de correlação 

entre a ocorrência de enteroparasitoses e as condições ambientais, foram utilizados dados do 

Censo 2010 realizado pelo IBGE e relativos às condições econômicas e sanitárias dos 

domicílios. Para esta fase do estudo, foram utilizados apenas os dados de Mossoró, com 

informações agregadas por bairros. 

2.4 – Princípios éticos: Foi assinado o termo de confidencialidade pedido pelo Comitê de 

Ética ao qual compromete aos pesquisadores envolvidos a não utilizar as informações 

confidenciais a que tiver acesso (parecer n° 333/11 – P – CEP/UFRN). 

2.5 – Análise dos dados: Para a análise estatística dos resultados obtidos foi utilizado o 

Programa SPSS Statistics (versão 17.0). A análise descritiva foi realizada a partir de 

frequências simples cruzando variáveis dependentes com as independentes. Quando 

necessário, foi aplicado o teste X2 ou análise por intervalo de confiança para a observação da 

significância estatística da associação com =0,05.  

 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Perfil da população estudada 

Os 2.802 registros de indivíduos estudados são moradores da Mesorregião do Oeste 

Potiguar que utilizam os serviços públicos de saúde, habitantes de diferentes bairros, 

compreendidos na faixa etária de nove a cem anos de idade. Na Tabela 1 está representado o 

quantitativo de acordo com o sexo. 
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Tabela 1. Média de idade e número de investigados de acordo com o sexo. IFRN, 2016 

Sexo 

Feminino Masculino Total 
  n % n % n % 

Investigados positivos 1.870 66,74 932 33,26 2.802 100 
Média de idade 40,2   37,8       
 

Os homens infectados possuem média de idade de 37,8 anos de idade e a média de 

mulheres infectadas foi de 40,2 anos de idade. A Tabela 2 mostra as porcentagens entre 

homens e mulheres, relacionando-os com as faixas etárias.  

 

Tabela 2. Descrição da amostra com relação a sexo e faixa etária. Rio 
Grande do Norte, 2012. IFRN, 2016. 

 
Sexo 

  
 

Feminino Masculino Total 
Faixa Etária n % n % n % 
Até 25 anos 445 23,8 299 32,1 744 26,6 
26 a 35 anos 472 25,2 229 24,6 701 25,0 
36 a 54 anos 467 25,0 193 20,7 660 23,6 
55 anos e mais 486 26,0 211 22,6 697 24,9 
Total 1.870 100,0 932 100,0 2.802 100,0 

 

3.2 - Frequências dos parasitas 

A taxa geral de parasitados foi de 33,13% (2.802), sendo 81% (2.270) de 

monoparasitismo, 17% (476) biparasitismo e 2% (56) de poliparasitismo, havendo diferença 

significativa por sexo e idade. (Tabela 3) 
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Tabela 3. Descrição da amostra com relação ao número de 
parasitas (biparasitismo). Rio Grande do Norte, 2012. IFRN, 
2016. 

 
Poliparasitismo 

Parasita n % inf % pop 
E. nana + E. coli 172 6,13 1,058 
E. coli + E. histolytica 106 3,78 0,652 
E. nana + E. histolytica 85 3,03 0,523 
E. nana + G. lamblia 37 1,32 0,227 
E. coli + G. lamblia 17 0,606 0,104 
E. histolytica + I. butschlii 14 0,499 0,086 
E. nana + I. butschlii 12 0,428 0,073 
E. coli + I. butschlii 8 0,285 0,049 
E. nana + Escherichia coli 8 0,285 0,049 
E. histolytica + G. lamblia 7 0,249 0,043 
E. coli + H. nana 4 0,142 0,024 
E. nana + H. nana 4 0,142 0,024 
G. lamblia + H. nana 4 0,142 0,024 
E. coli + E. vermicularis 3 0,107 0,018 
E. histolytica + S. stercoralis 2 0,071 0,012 
E. vermicularis + G. lamblia 2 0,071 0,012 
A. duodenale + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 
A. duodenale + E. histolytica 1 0,035 0,0061 
A. duodenale + E. nana 1 0,035 0,0061 
E. histolytica + H. nana 1 0,035 0,0061 
E. nana + E. vermicularis 1 0,035 0,0061 
E. nana + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 
E. nana + T. trichiura 1 0,035 0,0061 
G. lamblia + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 
H. nana + S. stercoralis 1 0,035 0,0061 

Total 494 17,57 3,033 
 

No poliparasitismo com três parasitas, obtivemos uma maior associação entre E. nana, 

E. coli e E. histolytica (57% dos infectados com três parasitas e 1,74% do total de infectados), 

as primeiras são protozoários comensais e a última, parasita. (Tabela 4) 
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Tabela 4. Descrição da amostra com relação ao número de parasitas 
(poliparasitismo). Rio Grande do Norte, 2012. 

 
Poliparasitismo 

Parasita n % infec % pop 
E. nana + E. coli + E. histolytica 50 1,784 0,307 
E. coli + E. histolytica + I. butschlii 8 0,245 0,049 
E. nana + E. histolytica +  I. butschlii 7 0,249 0,043 
E. nana + E. coli + G. lamblia 5 0,178 0,030 
E. coli + E. histolytica + G. lamblia 3 0,107 0,018 
E. nana + E. coli + H. nana 2 0,071 0,012 
E. nana + E. histolytica +  S. 
stercoralis 

1 0,035 0,006 

E. nana + E. histolytica +  G. lamblia 1 0,035 0,006 
E. coli + G. lamblia + I. butschlii 1 0,035 0,006 
E. coli + E. histolytica + E. 
vermicularis 

1 0,035 0,006 

E.histolytica + H. nana + T. trichiura 1 0,035 0,006 
Total 80 2,809 0,490 

 

A Tabela 5 apresenta as prevalências estacionais das parasitoses intestinais envolvidas 

no estudo. Esta representação mostrou que alguns parasitas possuem sazonalidade, ou seja, 

possuem estações do ano mais favoráveis para acontecer. Trabalho realizado na cidade de 

Pelotas (RS) foi obtido uma maior prevalência no verão (Dias, 2005), com temperaturas em 

média de 22,8º C e umidade de 75,4%.  

Alguns autores afirmam que a frequência de A. lumbricoides se mantém estável ao 

longo dos anos e que as protozooses, no entanto, decrescem em virtude da resistência imune 

adquirida e pelas mudanças comportamentais que expõem menos os indivíduos às fontes de 

infecção (Santos, 2007 e Silva, 2010). 
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Tabela 5. Distribuição dos parasitas de acordo com a estação do ano. Rio Grande do Norte, 
2012. IFRN, 2016. 

 
Estação do Ano 

  
 

Inverno Outono Primavera Verão Total 
Parasita n % n % n % n % n % 
Endolimax nana 372 41,4 437 43,9 317 41,0 329 44,9 1.455 42,8 
Entamoeba coli 165 18,4 187 18,8 160 20,7 111 15,1 623 18,3 
Entamoeba 
histolytica 

117 13,0 132 13,3 125 16,1 112 15,3 486 14,3 

Giardia lamblia 182 20,2 183 18,4 125 16,1 133 18,1 623 18,3 
Hymenolepis nana 20 2,2 18 1,8 17 2,2 13 1,8 68 2,0 
Iodamoeba butschlii 18 2,0 16 1,6 16 2,1 14 1,9 64 1,9 
Outros 25 2,8 23 2,3 14 1,8 21 2,9 83 2,4 
Total 899 100,0 996 100,0 774 100,0 733 100,0 3.402 100,0 

 

Quando se comparou a frequência de cada parasitose isoladamente, por sexo, 

observou-se que os ancilostomídeos como o A. lumbricoides, T. trichiura e protozoonoses 

como E. nana, E. coli, G. lamblia, além da E. coli, foram mais prevalentes nas mulheres. Já 

nos homens, obtivemos mais prevalência nos ancilostomídeos A. duodenale, E. vermicularis, 

H. nana e S. stercoralis. Nas protozooses, as mulheres obtiveram uma maior prevalência em 

E. histolytica / E. dispar  e I. butschlii. (Tabela 6). 

    

Tabela 6. Distribuição dos parasitas de acordo com sexo. Rio Grande 
do Norte, 2012. IFRN, 2016. 

 
Sexo 

  
 

Feminino Masculino Total 
Parasita n % n % n % 
Endolimax nana 1.452 77,6 3 0,3 1.455 51,9 
Entamoeba coli 582 31,1 41 4,4 623 22,2 
Entamoeba 
histolytica 

235 12,6 251 26,9 486 17,3 

Giardia lamblia 71 3,8 552 59,2 623 22,2 
Hymenolepis nana 8 0,4 60 6,4 68 2,4 
Iodamoeba butschlii 30 1,6 34 3,6 64 2,3 
Outros 27 1,4 56 6,0 83 3,0 
Total 1.870 100,0 932 100,0 2.802 100,0 

 

Diferentes variáveis como o sexo e idade passam a existir hábitos que favorecem ou 

não o encontro com o parasita. As variações na frequência das doenças entre homens e 

mulheres podem ocorrer por diferenças fisiológicas, intrínsecas ou comportamentais, sendo 
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distribuídas por influência na estrutura da população. Deve-se considerar também que os 

cuidados podem ser diferenciados entre homens e mulheres, podendo haver dificuldade na 

busca de tratamento e, ainda, diferenças nos critérios de diagnóstico devido às variações 

clínicas que podem apresentar-se de forma assintomática entre os sexos. (Santos & Merlini, 

2010). 

A distribuição das parasitoses por faixa etária revelou uma maior prevalência para 

protozoários comensais na faixa de 36 a 54 anos (E. nana) e 55 anos e mais (E. coli e I. 

butschlii). Para protozoários parasitas as faixas de até 25 anos e de 26 a 35 anos obtiveram as 

maiores porcentagens (E. histolytica / E. dispar e G. lamblia). Na população mais idosa da 

pesquisa foi encontrada a maior porcentagem com relação à contaminação por H. nana, verme 

prevalente em ambientes fechados, tornando crianças e idosos mais suscetíveis para este tipo 

de infecção. (Tabela 7) 

 

Tabela 7. Distribuição dos parasitas de acordo com a faixa etária. Rio Grande do Norte, 
2012. IFRN,2016. 

 
Faixa Etária 

  
 

Até 25 anos 26 a 35 anos 36 a 54 anos 55 anos e + Total 
Parasita n % n % n % n % n % 

Endolimax nana 438 58,9 473 67,5 467 70,8 77 11,0 1.455 51,9 

Entamoeba coli 99 13,3 49 7,0 55 8,3 420 60,3 623 22,2 

Entamoeba 
histolytica 

280 37,6 58 8,3 42 6,4 106 15,2 486 17,3 

Giardia lamblia 29 3,9 233 33,2 210 31,8 151 21,7 623 22,2 

Hymenolepis nana 6 0,8 4 0,6 0 0,0 58 8,3 68 2,4 

Iodamoeba butschlii 19 2,6 5 0,7 2 0,3 38 5,5 64 2,3 

Outros 47 6,3 18 2,6 5 0,8 13 1,9 83 3,0 

Total 744 100,0 701 100,0 660 100,0 697 100,0 2.802 100,0 

 

Com relação à análise de associação com variáveis sócio-sanitárias, foram utilizadas 

informações agregadas por bairro do município de Mossoró, como demonstrado na Tabela 8. 

Foram identificados 23 bairros no banco de dados com as informações sobre 

enteroparasitoses.  
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Tabela 8. Estatísticas para variáveis sócio-sanitárias de acordo com a classificação da 
prevalência de enteroparasitas. Rio Grande do Norte, 2012. IFRN, 2016. 

 Baixa Prevalência (até 1,52%) n 
= 13 

Alta Prevalência (acima de 
1,52%) n = 10 

 Média D.P. I.C. (95%) Média D.P. I.C. (95%) 

Renda Mensal 
Domiciliar 1.826,61 902,87 

1.281,01-
2.372,21 1.486,38 559,16 

1.086,38-
1.886,37 

Renda até 1 S.M.* 48,95 15,34 39,68-58,22 57,03 12,78 47,88-66,17 

Abastecimento de 
água Rede Geral* 80,21 9,82 

74,28-86,14 
83,63 5,15 

79,94-87,32 

Presença de Banheiro* 81,33 7,60 76,73-85,92 84,08 4,98 80,52-87,63 

Lixo Coletado* 80,85 8,29 75,84-85,86 83,04 5,71 78,96-87,13 

* Percentual de domicílios. 
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RESUMO: O presente trabalho foi realizado no município de Araguatins, tendo como 
público os gestores e á equipe médica/funcionários do Hospital Municipal, no qual tem como 
cerce a compreensão da atual situação de gerenciamento de resíduos sólidos, materializado 
através da lei nacional nº1230/2010. Principalmente como esta sendo feito o descarte do lixo 
hospitalar do referido município e os efeitos negativos ocasionados ao meio ambiente e a 
todos que tem contato efetivo com esse resíduo, quando não se demanda tratamento adequado 
desse tipo especifico de lixo. 
Palavras–chave: Lixo hospitalar, Lei 1230/2010, Meio ambiente, Resíduos sólidos 
 

SOLID WASTE MANAGEMENT: incorrect disposal of medical waste 
from the hospital Araguatins, TO, Brazil. 
ABSTRACT: This work was carried out in the municipality of Araguatins, with the public 
managers and medical staff / officials of the Municipal Hospital, which has the cerce 
understanding of the current situation of solid waste management, materialized by national 
law nº1230 / 2010. Especially as this is done the disposal of medical waste from the 
municipality and the negative effects caused to the environment and to everyone who has 
effective contact with this waste, when not demand proper treatment of this specific type of 
waste. 
KEYWORDS: Medical waste, Law 1230/2010, Environment, Solid Waste 
 

INTRODUÇÃO 

Na natureza tudo ocorre em ciclos. Animais mortos, dejetos, vegetação e todo tipo de 
material orgânico sem vida se decompõem com a ação dos microrganismos decompositores, 
como bactérias, fungos, vermes e outros, gerando novos nutrientes que irão alimentar outras 
formas de vida. 

O Lixo é considerado qualquer tipo de resíduo oriundo de ações humanas ou gerados 
pela natureza. No dicionário Aurélio, é descrito como “imundice, coisa ou coisas inúteis, 
velhas, sem valor”. Já na linguagem técnica, é “sinônimo de resíduos sólidos e é representado 
por materiais descartados pelas atividades humanas” (FADINI & FADINI, 2001). 

A quantidade de resíduos sólidos urbanos esta arrolada ao modo de consumo de cada 
comunidade, no qual nota-se uma relação entre a produção de lixo e o poder aquisitivo de 
uma dada população. 

No Brasil, boa parte dos resíduos sólidos e líquidos gerados é lançada diretamente em 
córregos, rios, terrenos baldios e demais áreas, gerando grandes impactos negativos de 
diferentes dimensões (CARVALHO et al. 2007). 
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Em 2010 foi criada a lei nº 12305, no qual foi disposto de modo explícito e 
metodológico acerca de como deve-se realizar o descarte dos mais variados resíduos sólidos, 
além de validar os direitos e deveres dos catadores e da população em geral que é quem 
produz o lixo urbano, apontando o dever estatal, enfatizando a designação municipal à frente 
da destinação correta do lixo. 

Na cidade de Araguatins assim como na maioria dos municípios brasileiros utiliza-se 
dos lixões a céu aberto para deposição dos resíduos sólidos urbanos e hospitalar, diretamente 
no solo sem haver nenhuma preocupação ambiental. Haja visto que a disposição de lixo 
hospitalar no qual é composto por restos humanos, seringas/agulhas contaminadas, material 
de higienização, medicamentos, antibióticos entre outros, pode ocasionar riscos de 
contaminação ambiental e humano. 

Segundo Figueiredo (2005) afirma que, nos dias atuais, os órgãos governamentais 
recomendam a disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários e controlados, para que 
haja um descarte adequado. 

Neste sentindo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a problemática 
relacionada à disposição inadequada dos resíduos sólidos hospitalares gerados no município 
de Araguatins, enfocando aspectos ambientais, sociais do tema em estudo. 

O Gerenciamento de Resíduos Sólidos visa á operação do sistema de limpeza urbana. O 
mesmo está intrinsicamente ligado a ações e procedimentos adotados em nível estratégico, 
nos quais estas devem englobar etapas articuladas entre si, desde a não geração até a 
disposição final, sendo essencial a participação ativa e cooperativa do primeiro, segundo e 
terceiro setor, respectivamente, governo, iniciativa privada e sociedade civil.  

De acordo com dados de 2008 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, 99,96% 
dos municípios brasileiros têm serviços de manejo de Resíduos Sólidos, porém 50,75% deles 
dispõem seus resíduos em vazadouros; 22,54% em aterros controlados; 27,68% em aterros 
sanitários. Esses mesmos dados apontam que somente 3,79% dos municípios têm unidade de 
compostagem de resíduos orgânicos; 11,56% têm unidade de triagem de resíduos recicláveis; 
e 0,61% têm unidade de tratamento por incineração (IBGE, 2008). Dados preocupantes 
quando o assunto é preservação ambiental, sabendo que o não tratado adequadamente desses 
resíduos resultará em contaminação do solo, lençóis freáticos e até mesmo interferências 
negativas a saúde humana. 

Apesar do quadro institucional vigente encontrar –se em fase de alteração o mesmo 
ainda é negativo. Assim sendo a maioria das prefeituras ainda não dispõe de recursos técnicos 
e financeiros para solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos sólidos. Ignoram-se, 
muitas vezes, possibilidades de estabelecer parcerias com segmentos que deveriam ser 
envolvidos na gestão e na busca de alternativas para encontrar soluções (MMA, 2004).  

Em Araguatins, cidade situada no extremo norte do estado do Tocantins, na 
microrregião do Bico do Papagaio, tendo suas dimensões de encontro com o rio Araguaia, 
possuindo uma população atual de 31.329 habitantes dos quais a grande maioria está 
domiciliada na área urbana da cidade (IBGE, 2010),como nas maioria das pequenas cidades, 
não uma gestão adequada dos resíduos sendo os mesmo depositados em um lixão à céu aberto 
sem planejamento, isso faz com ocorra uma agressão ao meio ambiente onde não há 
tratamento para o chorume, líquido liberado pelo lixo, que contamina o solo e a água.  

Segundo Carvalho et al. (2007) em Araguatins há diversas práticas que são 
desenvolvidas, que colocam em risco à saúde pública, meio ambiente , dentre elas está o 
gerenciamento dos resíduos sólidos.  
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Sendo assim estas práticas contrapõe a Constituição Federal Brasileira de 1998, no qual 
em seu artigo 225 estabelece: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as gerações presentes e futuras” 
(BRASIL, 1988), contrariando também a Lei Orgânica municipal no qual preconiza no seu 
Art. 181: “que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” 
(ARAGUATINS, 1998). 

De acordo com Carvalho et al. (2007) em pesquisa realizada no município de 
Araguatins, foi possível apontar alguns pontos problemáticos e deficiências no sistema de 
gestão de resíduos sólidos urbanos da cidade: 

• Disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos e hospitalar e sem lixões; 
• Falta de normas ou legislação que tratem sob a gestão de resíduos sólidos 

urbanos; 
• Coleta irregular, não há um cronograma de recolhimento semanal confiável, 

nem veiculo apropriado; 
• Trabalhadores não utilizam os equipamentos de proteção individual (EPI); 
• Os resíduos são coletados sem haver seleção dos grupos de risco, onde são 

despejados resíduos hospitalares e domiciliar, 
• Ausência inadequada de um programa de reciclagem 
• Falta de um programa de sensibilização ambiental para a comunidade. 

Apesar de o município ter conseguido a liberação para a construção do aterro sanitário 
desde 2012, o mesmo ainda não está sendo utilizado devido aos atrasos nas obras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com a SEPLAN (2010) O município de Araguatins situa-se no extremo norte 
do Estado do Tocantins, na microrregião do Bico do papagaio, às margens do rio Araguaia, 
ocupando uma área de 2.627 km2, distando 660 km de Palmas, capital do estado, entre as 
coordenadas geográficas 5º20’ e 6º10’ de latitude Sul e 48º3’ e 47º45’ de longitude Oeste 
(Figura 1). Esse município possui uma população estimada em 32.133 habitantes, dos quais a 
maior parte reside na área urbana. Araguatins apresenta clima úmido a sub úmido, com 
pequena deficiência hídrica. (IBGE, 2015). 

As informações foram obtidas neste trabalho foram coletadas primeiramente através de 
uma revisão bibliográfica e posteriormente através do diagnóstico situacional do território do 
Hospital Municipal de Araguatins, com a participação dos funcionários/ médicos e dos 
Gestores.  

A pesquisa com gestores e funcionário/médicos, foi realizada através de questionários e 
pesquisa efetiva de campo. O questionário ao funcionário se optou por abordar perguntas de 
cunho fechado, ou seja, objetivas, pois se sabe que os funcionários como enfermeiras e 
médicos, são bastante ocupados, então desta forma otimizaria o tempo e facilitaria a tabulação  
posterior de dados, já que o numero de funcionários é bastante considerável, no total de 25 ( 
vinte e cinco) funcionários ao todos.  

Já no questionário dos gestores, se optou por serem abertas, ou seja, subjetivas, no qual 
o gestor poderia com maiores esclarecimentos responder as questões, com maiores riquezas 
de detalhes, respaldando ainda mais a pesquisa. 
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Após a aplicação dos questionários os dados foram analisados, de forma qualitativa, 
levando em consideração todo conhecimento obtido na fase de revisão bibliográfica e no que 
observa-se na realidade que se apresenta. 

Na pesquisa de campo, foi de caráter exploratório assim utilizou-se a visita técnica ao 
local (lixão a céu aberto), na aula de Gestão de resíduos sólidos, no qual foi possível registrar 
em fotos, a fim de documentar a situação e averiguar in loco para constatação da real situação 
dos resíduos hospitalares no local. 

Após a análise dos dados, foram tabuladas as perguntas mais relevantes, estes dados 
foram alocados no programa Excel no qual se pode ilustrar em modelos gráficos, para que 
assim houvesse uma melhor visualização dos resultados.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa teve como alicerce a aplicação de questionários (Apêndice I), no qual um se 
apresentava com 8 (oito) questões objetivas destinadas aos funcionários e o outro se apresenta 
com 6 (Seis) questões sendo a primeira objetiva e as demais subjetivas, aplicadas ao gestores 
do Hospital, no qual atuam na área administrativa, para se obter informações  desde o 
armazenamento á  descarte deste resíduo. 

Na identificação pode-se se constatar que dos 25 funcionários do Hospital, 50%, ou 
seja, em torno de 12 funcionários, eram Técnicos em enfermagem, 20 %, em torno de 5 
Enfermeiros e 20% dos funcionários eram função administrativos e apenas 10%, cerca de 2 
funcionários não se identificaram 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Identificação quanto a cargo e função 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
 

Segundo a pesquisa pode-se observar que o hospital possui uma coleta diferenciada na 
questão de separar o lixo infectante do lixo dito normal, e todos funcionários sabem que é 
importante que haja essa separação.  

Desta forma, os funcionários também apontaram que essa separação também traz 
benefícios a sociedade, e que recebem o EPI para manuseio do lixo, e ainda que no hospital 
exista lixos identificados para que não haja confusão no momento de acondicionar esse lixo 
contaminante, porém mesmo sabendo desta importância, o questionário aponta que 80% dos 
funcionários apresentam pouco  conhecimento  a respeito de gerenciamento de resíduos 
hospitalares 
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Gráfico 3 – Conhecimento acerca do tratamento de resíduos e danos causados quando este não 
existe. Fonte: pesquisa de campo, 2016 

 
Um dos motivos que esses funcionários não possuem conhecimento sobre o manuseio, 

tratamento e descarte deste resíduo é a falta de treinamento que aborde como se deve 
manusear de forma correta e efetiva esse lixo, a maioria dos entrevistados informaram que 
nunca tiveram um treinamento para essa questão de gerenciamento de lixo, e quando 
questionados, se haveria interesse sobre o assunto, todos afirmaram que gostariam de receber 
informações através de palestras, que abordassem por completo a questão de resíduos sólidos. 

Na pesquisa com os gestores, obteve-se várias informações dentre elas que todos os 
lixos são identificados, de acordo com a Lei 12305/2010, com cores destinadas a cada tipo de 
material, apesar da imagem que indica o tipo de seleção estar apagado é possível perceber que 
tipo de resíduos colocar, como comprovam as fotos do local. 

Ainda com a pesquisa com os gestores, o lixo separado não recebe nenhum tratamento 
posterior, pois segundo o mesmo, o lixo já está devidamente separado. No que cerce o 
transporte até o armazenamento temporário, os coletores utiliza uma espécie de carrinho 
especifico para locomover este resíduo infectante. 

Já coletado das lixeiras, o lixo infectante é acomodado temporariamente, posteriormente 
segundo os gestores, este resíduo é acondicionado em veículo adaptado para o transporte ate o 
incinerados para posteriormente ser enterrado. No entanto não foi o que averiguou, no local 
houve o registro, de um veiculo totalmente inadequado para o transporte, pois os materiais 
infectantes podem simplesmente cair durante o trajeto até o local de incineração. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1- Veículo para o transporte dos materiais infectantes 
Fonte: Autor 
 

Em relação ao transporte os gestores relataram que o transporte do lixo hospitalar, é de 
responsabilidade de uma empresa terceirizada, o que não os retira da culpa e responsabilidade 
com o meio ambiente e a sociedade, a lei 12305/20410, é clara ao frisar que todo Hospital, 
seja ele público ou privado, municipal, estadual ou federal, tem a responsabilidade de 
gerenciar os resíduos sólidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, que deve ser 
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ambientalmente segura. Se caso isso não aconteça ficará este hospital, passível de multa, com 
liquida de acordo com o prejuízo causado ao meio ambiente e a saúde humana. 

Quanto ao destino final, os gestores afirmaram, que estes resíduos contaminantes, como 
medicamentos, restos humanos, seringas, material para higienização de ferimentos, 
antibióticos, entre outros, seriam levados para um local, para que fossem incinerados e 
posteriormente, enterrado. O que se pode observar durante a visita a campo ao lixão a céu 
aberto do município de Araguatins, que os materiais, hospitalares, estão sendo despejados, no 
solo a céu aberto, onde existe a constante movimentação de animais e seres humanos, 
havendo assim um grande risco de contaminação, por alguns desses objetos infectantes, além 
é claro do malefício que pode vir a causar no meio ambiente (Figura 2). 

 
 
 

Figura 2- Materiais hospitalares infectante à céu aberto 
Fonte: Autor 
 

CONCLUSÕES 

Através desta pesquisa, pode-se observar que a cidade de Araguatins, sofre com a 
falta de uma política pública de tratamento de resíduos sólidos, em especial o hospitalar, de 
qualidade. Até o momento segundo o secretário da saúde do município, não existe nenhum 
plano de gerenciamento de resíduos previsto, o que só reforça que o problema, não será 
resolvido tão rapidamente.  

Além do risco a saúde pública esta havendo no momento uma considerável 
degradação ambiental gerada pelos resíduos sólidos e em especial ao lixo hospitalar, o que 
demonstra uma grande lacuna existente entre as políticas públicas e o desenvolvimento da 
gestão de proteção ao meio ambiente. 

Portanto o que se sugere aos gestores é que seja feito um projeto de intervenção 
capaz de restaurar e desenvolver um projeto de gerenciamento de resíduos sólidos eficientes e 
que se faça cumprir as leis, que regem ao que tange aberturas e manutenção de lixões a céu 
aberto, instalação de aterros sanitários, local adequado para a incineração de descarte de lixos 
infectantes, dentre várias outras medidas, desde coleta seletiva á grandes setores de gestão de 
resíduos perigosos que atenda as normas impostas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

O plano de Gerenciamento de Resíduos do serviço de Saúde ( PGRSS, 2010), é 
bem claro e pode ser utilizada, nos aspectos de geração, segregação, condicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final do lixo hospitalar gerado pelo 
Hospital Municipal de Araguatins, pois todo o material utilizado ao atendimento de pacientes 
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devem passar por procedimentos específicos para contaminá-los, antes de serem descartados, 
como a incineração e a Autolavagem, assim como os lixos especiais e os comuns. 

Assim como existe a responsabilidade dos gestores públicos, de fiscalizar, e 
cobrar dos profissionais de saúde, desenvolver planos de gerenciamentos de resíduos e 
coloca-lo em prática, e cabe também  a população despertar a consciência humana, ética e 
coletiva na conservação da própria vida humana e compromisso com o meio ambiente, afinal, 
é dever de toda a comunidade Araguatinense estar envolvidos em prol da qualidade de vida, 
da sustentabilidade de maneira a evitar riscos ao ambiente a saúde pública. 
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RESUMO: A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, correspondendo a 1/3 das 
reservas florestais tropicais úmidas e consagrada como o maior centro de biodiversidade do 
planeta, com aproximadamente 1,5 milhões de espécies vegetais catalogadas.  Neste bioma 
encontra-se o caramurizeiro (Pouteria opposita (Ducke) T. D. Penn), pertencente à família 
Sapotaceae, uma dentre as inúmeras espécies frutíferas nativas com elevando potencial 
econômico e social agregado, sendo utilizada para diferentes fins: madeireiro, ornamental, 
cosmetológico e alimentício. Assim, este trabalho teve por objetivo averiguar o processo 
fisiológico de germinação de sementes de caramuri (P. opposita) sob condições não 
controladas. Para tanto, as sementes, foram semeadas em substrato contendo, terra preta e 
areia (3:1). Visando a identificação da espécie, plântulas e ramos vegetativos com frutos 
foram enviados ao Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O início e o 
final da germinação deram-se respectivamente aos 21 e 55 dias após a semeadura. A 
germinabilidade obtida foi de 44%, com um índice de velocidade de germinação (IVG) 
igual a 12,8 e tempo médio de germinação (Tm) de 31 dias. A análise do polígono de 
frequência relativa de germinação para à espécie demonstrou que a germinação é lenta e 
desuniforme, indicando a heterogeneidade no lote das sementes. Assim sendo, a presença de 
polígonos polimodais reforçaram a presença de assimetria na germinação da espécie, 
comportamento típico de plantas não domesticadas. A ausência de referencial teórico para a 
espécie denota a necessidade de novos trabalhos em diferentes áreas da botânica, 
vislumbrando a implementação de futuros plantios comerciais. 
Palavras–chave: germinabilidade, propagação sexuada, caramurizeiro, sapotaceae. 
 

GERMINATION CARAMURI SEEDS 
(Opposita Pouteria ( Ducke ) T. D. Penn) UNDER NATURAL 
CONDITIONS 
ABSTRACT: The Amazon is the largest rainforest in the world, accounting for 1/3 of the 
humid tropical forest reserves and consecrated as the largest center of biodiversity in the 
world, with approximately 1.5 million cataloged plant species. In this biome is the 
caramurizeiro (Pouteria opposita (Ducke) TD Penn), belonging to the Sapotaceae family, one 
among the many native fruit species with bringing added economic and social potential, being 
used for different purposes: timber, ornamental, cosmetology and food. Thus, this study 
aimed to determine the physiological process of caramuri seed germination (P. opposita) 
under uncontrolled conditions. Therefore, the seeds were sown in containing substrate, 
Amazonian dark earth and sand land (3: 1). For the identification of the species, seedling and 
vegetative branches with fruits were sent to the Herbarium of the National Institute of 
Amazonian Research. The beginning and the end of germination is given respectively at 21 
and 55 days after sowing. Germinability obtained was 44%, with a germination rate index 
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(GRT) equal to 12.8 and mean germination time (Tm) of 31 days. The frequency analysis of 
the polygon relative to the germinating species showed that the germination is slow and 
uneven, indicating heterogeneity in the batch of seeds. Thus, the presence of polymodal 
polygons reinforced presence of asymmetry in the germination of species typical behavior of 
non-domesticated plants. The lack of theoretical reference for the species denotes the need for 
further work in different areas of botany, look at the implementation of future commercial 
plantations. 
KEYWORDS: germination , sexual propagation , caramurizeiro, Sapotaceae. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, correspondendo a 1/3 das reservas 

florestais tropicais úmidas e consagrada como o maior banco genético do planeta. A região 

Amazônica apresenta ampla biodiversidade de espécies vegetais, aproximadamente 1,5 

milhões de espécies vegetais catalogadas (IBAMA, 2012) distribuídos de acordo com Sayres 

et al (2008) em 53 grandes ecossistemas.  

É crescente demanda mundial por produtos vegetais oriundos da biodiversidade 

amazônica, principalmente no que tange a descoberta de novos fitoterápicos e cosméticos 

(HOMMA, 2014). Algumas indústrias desafiando a burocracia legal imposta principalmente 

pela Medida Provisória 2.186-16, de agosto de 2001 (BRASIL, 2001) que defender a 

repartição de benefícios econômicos com comunidades nativas se instalaram no território 

amazônico. 

De acordo com Vieira-Neto (2002), o Brasil possuí cerca de 500 espécies de plantas 

frutíferas, em sua grande maioria pouco estudada. Por outro lado, na Amazônia Brasileira 

encontra-se uma expressiva diversidade de espécies frutíferas, porém pouco estudada quanto 

as suas características agronômicas e mercadológicas (CARVALHO e MÜLLER, 2005), uma 

vez as frutíferas amazônicas contribuem com menos de 7% da produção nacional (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2012).   Mesmo assim acredita-se que na Amazônia 

existam inúmeros espécies florestais, sem importância econômica ainda definida, que 

passaram pelo processo de domesticação (HOMMA, 2014).  

Os representantes da família das sapotaceas constituem espécies arbóreas ou 

arbustivas, produtores de látex, com tricomas malpighiáceos, folhas com estípulas presentes 

ou ausentes, folhas simples e inteiras, e filotaxia variada (espiral, alterna-dística, oposta ou 

verticilada) e pecíolo raramente com um par de estipela na base. Quanto às inflorescências são 

do tipo fascículos, com flores bissexuais ou unissexuais, com flores pequenas e pouco 

vistosas. Seus frutos são do tipo baga e carnosos (PENNINGTON 1990, 1991). Os indivíduos 

pertencentes são empregados para fins madeireiros, produção de látex, alimentício (frutos), 
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uso medicinal e cosméticos e ornamental (PENNINGTON; 1990, 1991; MONTEIRO et al. 

2007).  

A literatura aponta limites genéricos frágeis, dificultando a identificação das espécies 

dentro dos gêneros. Por exemplo, o gênero Pouteria segundo Pennington (1990, 1991) 

compreende aproximadamente 188 spp. 

Baseado nos pressupostos elencados e acreditando no real potencial econômico e 

social agregado às espécies frutíferas amazônicas e de seus derivados, o presente estudo se 

justifica no sentido atender ao futuro plano de manejo da espécie (P. opposita (Ducke) T. D. 

Penn), vislumbrando o aumento da demanda no mercado consumidor local, nacional e 

internacional, propiciando assim, a possiblidade de implementação de plantios comerciais, 

visto que a literatura científica pertinente é praticamente ausente para a espécie em questão 

(LEAKEY; NEWTON, 1994; MAZOYER; ROUDART, 2010; SILVA et al., 2012; SILVA et 

al., 2014). 

Assim, este trabalho teve como objetivo geral averiguar o processo fisiológico de 

germinação de sementes de caramuri (P. opposita (Ducke) T. D. Penn) em condições não 

controladas.  Para tanto, foi traçado o seguinte objetivo específico: (a) quantificar os 

principais parâmetros germinativos da espécie ao longo do tempo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Frutos 

Os frutos, material de onde se extraíram as sementes que deram origem as plântulas, 

foram comprados na Feira Livres do município de Maués-AM, no início de fevereiro de 2015. 

2.2 Plântulas e Ramos Vegetativos  

A coleta das plântulas sob a projeção das copas das árvores e ramos vegetativos 

aconteceu no dia 05 de setembro de 2015, em uma propriedade rural localizada nas 

imediações do Instituto Federal do Amazonas, IFAM-CMA, (3°23´47.5''S 57°41'07.3"W), 

pertencente à senhora Maria José Negreiros. Algumas das plântulas apresentavam ainda os 

cotilédones. 

Posteriormente o material citado foi prensado, devidamente etiquetado e enviado 

para deposito no Herbário do INPA, que tem como curador, o Sr. Michael Hopkinson.  Antes 

do deposito o material passou por uma análise direta pelo especialista em Sapotaceas da 

Amazônia, o Pesquisador, Dr. Mário Henrique Terra Araújo, que certificou-se tratar-se da espécie 

em estudo – P. opposita (Ducke) T. D. Penn. 

2.3 Germinação  
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De uma amostra de aproximadamente 200 frutos, oriundos de diferentes árvores 

matrizes foram selecionadas aleatoriamente 150 sementes. Posteriormente estas foram secas 

em temperatura ambiente por um período de 2 dias, sem nenhum tratamento específico.  No 

dia 16 de março de 2015 as sementes foram semeadas em tubetes vazados no fundo, com 

volumetria igual a 290 cm3, contendo o substrato terra preta + areia (3:1). Os tubetes 

foram acondicionados no viveiro localizado nos fundos do prédio do IFAM-Maués (S 03° 

23’ 43,7”, W 057° 41’ 45,2”), sob condições ambientais locais, com a filtragem da incidência 

luminosa de 50%, obtida por intermédio do uso de sombrite. A rega aconteceu diariamente, 

sempre ao final da tarde.  

A emergência do caulículo com altura mínima de 5 cm, bem como a emissão de 1 

par de folha completo foi o critério utilizado para a determinação de plântulas dadas como 

germinadas.  

Foram consideradas como germinadas as plântulas que apresentavam as seguintes 

características: (1) altura mínima do caulículo igual a 5cm e; (2) emissão de 1 par de folha 

completa. O acompanhamento da germinação se deu, até que a taxa de germinação se 

mantivesse em zero. 

Para tanto averiguou-se os seguintes parâmetros germinativos abaixo descritos: (1) 

Percentagem de germinação; (2) velocidade média de germinação; (3) tempo médio de 

germinação e (4) Frequência relativa. 

Para o cálculo da velocidade de germinação foi calculada pela fórmula proposta por 

de EDMOND; DRAPALA (1958). Para a germinação diária, utilizou-se da fórmula de 

MAGUIRE (1962). Por outro lado, para os cálculos da frequência relativa de germinação, 

foram embasadas no trabalho de SANTANA e RANAL (2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após semeadas (16/03/2015), o início da germinação das sementes do fruto do 

caramuri (P. opposita (Ducke) T. D. Penn aconteceu em 06/04/2016, ou seja, 21 dias após a 

semeadura, e germinação do tipo epígea (Figura 01).  
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Fonte: FRUTA [201?] 

A 

Fonte: Arquivo autor 

B 

Fonte: Arquivo autor 

C 

Figura 01. A. Caramuri – Frutos; B. Plântulas com germinação Epígea e; C. Coleta de 

Material Botânica – ramos vegetativos.  

Silva et al. (2012) e Pinto, Mendes e Mello (2009) verificaram a germinação do tipo 

epígea em sementes de Sideroxylon obtusifolium e Pouteria laevigata (Mart.) Raldk, 

respectivamente, sendo ambas as espécies pertencentes à família Sapotaceae, assim como o 

caramurizeiro.  

Ao final do processo germinativos, das 150 sementes semeadas, apenas 66 

germinaram, constituindo – se assim uma germinabilidade de apenas 44%, expressa na curva  

cumulativa de germinação determinada para a espécie (Figura 02). Verifica-se que o resultado 

obtido corroba os encontrados por Pinto, Mendes e Melo (2009) para Pouteria laevigata 

(Mart.) Raldk,  com uma percentagem de germinação de 42%. 

 Por outro lado, Andrade, Martins e Sarzi (2002) estudando o comportamento 

germinativo de Pouteria campechiana sob condições controladas, obtiveram à temperatura de 

30C, uma percentagem de germinação de 89% ao longo da 9ª semana de experimentação, 

enquanto que, para sementes do fruto do abieiro (Pouteria caimito (Ruiz &  Pav.  Radlk), 

diversos pesquisadores constataram uma germinação elevada, acima de 90% (LORENZI, 

2002; NASCIMENTO et al., 2006; LOVE; e PAULL, 2011), possivelmente decorrente de 

pesquisas e incentivos na área de domesticação da espécie, que possui amplo valor agregado.  

Verificou-se que o índice de velocidade de germinação (IVG) igual a 12,8. No entanto, 

sabe-se que quanto maior os valores do IVG, maior o número de sementes germinadas por 

dia.  

Desta foram, nota-se que a curva de germinação para a espécie é do tipo sigmoidal, 

seguindo o modelo padrão de germinação descrito por Tipton (1984), caracterizada por um 

período inicial onde ocorre um leve aumento na germinação acumulada, intercalado por um 
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período de elevado aumento de germinação acumulada, culminando em aumentos 

decrescentes na taxa de germinação, até sua estabilização (Figura 02).  

 

Figura 02. Curva de Germinação Cumulativa da espécie Pouteria opposita (Ducke) T. 
D. Penn sob        condições ambientais não controlada. 

 
O polígono de frequência relativa de germinação para à espécie demonstra que a 

germinação foi lenta e desuniforme, iniciando-se ao 21dias (1 pico de germinação) após e 

semeadura, e finalizando-se aos 55 dias, indicando a heterogeneidade no lote das sementes. 

Um segundo pico de germinação ocorreu no 35 dia após a sem seadura, onde nota-se a 

germinação de 10 plântulas. A última semente germinou 55 dias após a montagem do 

experimento. Portanto, a diferença entre o início e final da germinação foi de 20 dias (Figura 

03).  

O valor de tempo médio de germinação (Tm) verificado no presente estudo (31 dias) 

foi correspondente ao valor observado por Carvalho et al. (1998) para a P. caimito (33 dias), 

no entanto totalmente assincrônico, composto grupos de sementes com germinação retardada 

(Figura 03).  
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Figura 03. Polígono de Frequência Relativa da germinação da semente de Pouteria 
opposita (Ducke) T. D. Penn sob condições não controlada. Nt = total de sementes 
germinadas; Tm = tempo médio de germinação em dias.  

 

A presença de polígonos polimodais evidencia a heterogeneidade na amostra de 

sementes utilizadas no presente estudo, comprovando a assimetria na germinação de espécie 

nativas (BORGHETTI e FERREIRA, 2004) e pelo fato da espécie ainda ser considerando não 

domesticada. 

 

4. CONCLUSÕES 

Trata-se de uma espécie não domesticada e que necessita de mais estudos nas 

diferentes subáreas da botânica, especificamente quanto à sua fisiologia da germinação de 

sementes e desenvolvimento de plântulas; 

A espécie apresenta uma baixa germinabilidade (44%), e além disso, desuniforme, 

distribuídas ao longo de 55 dias, característica de espécie nativa. 

 A literatura científica sobre a espécie ainda é muito escassa.  
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MARANHENSES 
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RESUMO: A região dos Lençóis, formada por aproximadamente 90% de vegetação de 
restinga, tem como o principal produto, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-PNLM. 
As Restingas possuem vegetação característica devido a uma combinação de fatores físicos e 
químicos destas áreas, tais como elevada temperatura, salinidade, grande deposição de 
salsugem e alta exposição à luminosidade. A combinação de origens e forma particular de 
diversidade ligada funcionalmente a certas adaptações faz com que estes sistemas sejam 
especialmente sensíveis, sendo sua conservação, portanto, prioritária. Áreas reflorestadas 
podem ser utilizadas como “laboratórios” de campo em estudos de sucessão, onde é possível 
quantificar de que forma a composição da paisagem afeta a riqueza, a abundância e a 
distribuição das espécies. A compreensão das relações funcionais e do papel do 
reflorestamento na manutenção da biodiversidade pode subsidiar a capacidade de 
planejamento no uso sustentado das restingas brasileiras. O objetivo deste trabalho foi 
observar e comparar germinação de sementes, o crescimento inicial e a taxa de sobrevivência 
de mudas de espécies nativas do PNLM, em plantios com a finalidade de recuperação de área 
degradada. 
 
Palavras–chave: Área de preservação, reflorestamento, sobrevivência 
 

GERMINATION AND INITIAL GROWTH RATE OF SPECIES 
OCCURRING IN THE LENÇOIS MARANHENSES NATIONAL PARK 
 
ABSTRACT: The region of the Lençois, comprising about 90% of salt marsh vegetation, is 
the main product, the Lençois Maranhenses National Park - PNLM. The Restingas have 
characteristic vegetation due to a combination of physical and chemical factors of these areas, 
such as high temperature, salinity, high deposition of salt spray and high exposure to light. 
The combination of origin and particular form of diversity operably linked to certain 
adjustments makes these systems are especially sensitive, and their storage, therefore a 
priority. Reforested areas can be used as a "laboratory" field in succession studies, where it is 
possible to quantify how the landscape composition affects the richness, abundance and 
distribution of species. The understanding of the functional relationships and reforestation 
role in maintaining biodiversity can subsidize the planning capacity in sustainable use of 
Brazilian salt marshes. The aim of this study was to observe and compare seed germination, 
early growth and survival rate of seedlings of native species PNLM in plantations to degraded 
area recovery purposes. 
 
KEYWORDS: Preservation area, reforestation, survival 
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INTRODUÇÃO 

O Parque Nacional é uma Unidade de Proteção Integral que, segundo o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (2000), “tem como objetivo 

básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 

A restauração tem sido definida como o retorno do ecossistema às condições similares 

àquelas anteriores ao distúrbio (WISMAR & BESCHITA, 1998). O êxito dos projetos de 

florestamento e reflorestamento dependem, entre outros fatores, da correta escolha das 

espécies. Devido ao grande número de espécies e às suas complexas interações com o meio, a 

escolha será tanto mais correta, quanto maior for o conhecimento que se tem das espécies, 

basicamente no que se refere à autoecologia e ao seu comportamento silvicultural (FARIA et 

al., 1997).  Assim, o plantio de espécies arbóreas e o acompanhamento de seus 

desenvolvimentos através de medições periódicas são, portanto, importantes no sentido de 

balizar a escolha das espécies e a melhor forma de plantá-las. 

Segundo Poester (2012), as ações que determinam as técnicas mais adequadas são 

importantes para potencializar o estabelecimento de espécies mais exigentes, acelerando, 

assim, o crescimento e o aporte de fitomassa, em mais curto espaço de tempo. Isso promove 

melhorias no solo e o futuro estabelecimento de outras espécies. 

O trabalho de recomposição de matas está cada vez mais difundido e a demanda por 

dados técnicos sobre as espécies adequadas, produção de sementes, condições ideais de 

armazenamento, implantação de projetos, tratos culturais e manejo destas espécies no campo 

são de extrema importância para o êxito de programas de recuperação de áreas degradadas. 

(MORAES, 2007) 

Assim, este trabalho propõe o estudo das características fisiológicas e ecológicas das 

espécies vegetais nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a fim de selecionar 

as espécies mais adaptadas ao primeiro nível de sucessão ecológica, comparando germinação 

de sementes, o crescimento inicial e a taxa de sobrevivência de mudas de espécies nativas, em 

plantios com a finalidade de recuperação de área degradada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A vegetação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 453,28 

km2 dos quais 89% são constituídos predominantemente por vegetação de Restinga, 
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revelando um potencial para o desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas para a 

conservação, manejo e monitoramento ambiental (MMA/IBAMA, 2003). 

O clima da região é tropical megatérmico com pluviosidade anual em torno de 2000 

mm. Os dados climatológicos apontam duas estações bem definidas: uma chuvosa (janeiro a 

julho) e uma de 6 estiagem (agosto a dezembro). A temperatura média anual pode variar entre 

26ºC e 27ºC. 

 

Seleção das espécies, germinação e crescimento de plântulas 

Foram realizadas visitas mensais ao PNLM para coleta de sementes. As espécies 

vegetais foram selecionadas de acordo com critérios como: maior ocorrência e facilidade de 

obtenção das sementes, estabelecendo-se como prioritárias espécies de rápido crescimento, de 

dispersão por animais e de valor conservacionista. 

As sementes foram coletadas de frutos maduros e armazenadas em sacos de papel em 

laboratório sob condições ambientais. Este estoque de sementes foi utilizado para os testes de 

germinação e para o crescimento das plântulas em viveiro. 

Os testes de germinação foram realizados no Laboratório de Pesquisas em Biologia 

(BioExp) do IFMA – Campus Barreirinhas, à temperatura ambiente e luz natural difusa. As 

sementes foram colocadas para germinar em placas de Petri forradas com folha dupla de papel 

de filtro umedecidas com água destilada, sendo utilizadas em cada tratamento 4 repetições de 

10 sementes por placa, quando possível. Nas espécies que apresentaram sementes dormentes, 

foi utilizado tratamento de escarificação mecânica manual com auxílio de lixa. 

A velocidade de germinação foi calculada pelo somatório do número de sementes 

germinadas a cada dia, dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura e a 

germinação, de acordo com a fórmula de Maguire (1962). 

A avaliação do crescimento foi realizada em plântulas crescendo em viveiro protegidas 

da insolação total com cobertura de sombrite (30%). As plântulas foram colocadas em 

garrafas pet de dois litros, visando o reaproveitamento das garrafas da região de Barreirinhas 

e, consequentemente, a redução do lixo, visto que não há programa de reciclagem no 

município. O ápice das garrafas foi retirado, e esta foi preenchida com terra preta.  

Para as medições de crescimento das plantas, foram tomadas medidas de altura e 

diâmetro das mudas. O diâmetro foi medido à altura do solo (DNS) com a utilização de um 

paquímetro e a altura aferida com relação à última inserção foliar, com uma régua 

milimetrada. 
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A partir dos dados de crescimento, as espécies foram classificadas em espécies de 

crescimento rápido e espécies de crescimento lento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro ano deste trabalho, foram coletadas sementes de 8 espécies vegetais: 

Indeterminada 1, Byrsonima crassifolia, Indeterminada 3, Indeterminada 4, Indeterminada 8, 

Indeterminada 9, Indeterminada 11; Indeterminada 12. Estas sementes foram colocadas para 

germinar sem nenhum tratamento de escarificação, e não houve germinação de nenhuma delas 

(Figura 1). Estas espécies, provavelmente, possuem dormência causada pela casca da 

semente. 

No ano seguinte, foram encontradas sementes de espécies diferentes do primeiro ano, e 

estas foram submetidas aos dois tratamentos: intactas e escarificação mecânica. Dentre as 

sementes coletadas no segundo ano de experimento, houve germinação de Matayba sp., 

Chrysobalanus icaco, Hymenea parviflora e Indeterminada 10 (Figura 2).  

As demais que haviam sido coletadas: Indeterminada 2, Indeterminada 5, Indeterminada 

6 e Indeterminada 7, não possuíam sementes suficientes para a realização de novos 

experimentos, visto que não foram encontradas sementes maduras nos períodos das coletas 

posteriores, deste modo, não passaram por outros tratamentos. 

Diversos fatores endógenos e exógenos estão relacionados à dormência de sementes 

(BEWLEY & BLACK, 1994). Adversidades como seca, salinidade e escassez de nutrientes 

conferem às Restingas circunstâncias de grande imprevisibilidade ambiental, o que pode estar 

relacionado com a dormência encontrada nas sementes de muitas das espécies estudadas 

(ZAMITH & SCARANO, 2002). 
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Figura 1. Germinação de espécies coletadas no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses: 1 – Indeterminada 1; 2 –Byrsonima crassifolia.; 3 – Indeterminada 
3; 4 – Indeterminada 4; 5 – Indeterminada 8; 6 – Indeterminada 9; 7 – 
Indeterminada 11; 8 – Indeterminada 12. IFMA, 2016. 
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Figura 2. Germinação de espécies coletadas no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses: 1 – Hymenea parviflora; 2 - Matayba sp.; 3 – Crhysobalanus icaco; 
4 – Indeterminada 10. Linhas pontilhadas indicam experimento com sementes 
escarificadas e linhas contínuas indicam experimento com sementes intactas. 
IFMA, 2016. 

 
A desidratação das sementes foi promovida pela estufa utilizada no trabalho, havendo 

perda média de água entre 1,86% e 45,06% após a estabilização da massa. As sementes da 

espécie Matayba sp. foram as que apresentaram maior perda de umidade, com 45,06%, 

seguida da espécie Indeterminada 2, com 42,46%. Já as com menores percentuais foram as de 

Indeterminada 3 e Indeterminada 9, com 10,8% e 1,86% respectivamente. Considerando todas 

as espécies coletadas, a média de perda de umidade foi cerca de 20%. 

O excesso de água pode ser prejudicial à germinação das sementes, pois limita a entrada 

de oxigênio, diminui a respiração, provoca atrasos ou paralisações no desenvolvimento das 

plântulas, causando anormalidades, como a ausência de radicelas e a formação de plântulas 

hialinas, podendo resultar na morte das sementes (MARCOS FILHO et al., 1987; 

CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). 
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Infelizmente, problemas diversos ocorreram durante a execução do trabalho. Dentre 

eles, os mais graves foram quedas de energias frequentes no município, que culminaram com 

a queima de equipamentos da subestação de energia do IFMA – Campus Barreirinhas, que 

fizeram com que não conseguíssemos analisar todos os dados necessários. 

Por conta da falta de energia, o experimento de embebição com sementes escarificadas e 

não escarificadas de nosso estoque das espécies Indeterminada 10, Indeterminada 11 e 

Indeterminada 12 foi interrompido com apenas dois dias de observação. Porém, neste curto 

espaço de tempo, podemos perceber um aumento significativo na massa das sementes. 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Aumento da massa de sementes escarificadas e não escarificadas das espécies 
Indeterminada 10, Indeterminada 11 e Indeterminada 12, após 48 horas de embebição. IFMA, 
2016. 

Espécie Escarificação Peso (i) Peso (f) Aumento da massa 

Indeterminada 10 Sim 2,145g 4,180g 95% 

Indeterminada 10 Não 2,145g 4,005g 87% 

Indeterminada 11 Sim 1,012g 1,975g 95% 

Indeterminada 11 Não 1,012g 2,167g 114% 

Indeterminada 12 Sim 1,269g 1,732g 36% 

Indeterminada 12 Não 1,269g 1,875g 48% 

     

Apesar da espécie Crhysobalanus icaco não ter germinado em nenhum teste de 

germinação em laboratório, as sementes que foram escarificadas para uso no plantio em 

mudas em viveiro germinaram e cresceram, gerando plântulas com média de 53,3 mm de 

diâmetro e altura média de 67,6mm, com massa fresca de 0,394 g e perda de umidade em 

27,46%. 

Com relação à Velocidade de Germinação, a espécie Indeterminada 10 foi a que 

apresentou o maior índice, sendo (4,2), seguida de Matayba sp., (3,3) e Hymenea parviflora 

(0,9). 

Também por conta da falta de energia, não pudemos concluir as medições para taxa de 

crescimento relativo, no entanto os dados obtidos encontram-se na tabela 2. 
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Tabela 2 – Medidas para cálculo de Taxa de Crescimento Relativo (TCR). IFMA, 2016. 
 

Espécie Diâmetro Altura Massa fresca Massa seca Perda de umidade 

Indeterminada 10      

1ª Semana 45,4mm 215,5mm 0,668g 0,202g 69,70% 

2ª Semana 43,8mm 236,5mm 0,697g 0,228g 67,30% 

3ª Semana 77,1mm 237,7mm 1,334g 0,475g 64,40% 

4ª Semana 79,8mm 265,5mm 1,640g 0,618g 62,30% 

            

Hymenea parviflora Diâmetro Altura Massa fresca Massa seca Perda de umidade 

Única medição 61,8mm 77,56mm 2,944g 1,123g 61,80% 

            

Crhysobalanus 

icaco 
Diâmetro Altura Massa fresca Massa seca Perda de umidade 

Única medição 53,3mm 67,66mm 0,394g 0,175g 55,60% 

 
 
CONCLUSÕES 

Podemos concluir que as sementes das espécies encontradas no Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses, em sua maioria, apresentam dormência e necessitam de um tratamento 

adequado para germinarem. Sem isso, as sementes não germinarão e consequentemente 

apodrecerão. 

A escarificação manual com auxílio de lixa foi eficiente para a quebra da dormência de 

Hymenea parviflora e Crhysobalanus icaco, porém, não com as demais espécies que 

passaram pelo mesmo tratamento.  

Este estudo deve ser continuado, tomando-se medidas periódicas e por um maior 

período de tempo a fim de se verificar o comportamento das diferentes espécies que 

representam grupos ecológicos distintos e também famílias que possuem comportamentos 

diferenciados no processo de sucessão vegetal. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de destinação do 
resíduo hospitalar de quatro unidades de saúde em São Luís - MA, visando discutir como 
essas entidades promovem o acondicionamento dos seus Resíduos de Serviços de Saúde 
(RSS), comparando-os com as legislações vigentes e outras bibliografias. O estudo teve início 
a partir da necessidade sentida pelos alunos do curso Técnico Integrado em Meio Ambiente 
do IFMA - Campus centro Histórico em entender a dinâmica desde a geração, armazenamento 
e destinação final dos RSS. São Luís é a capital do estado do Maranhão e apresenta uma 
população em torno de um milhão de habitante que destinava todo o seu lixo para apenas uma 
área, o lixão da Ribeira, por um período de 25 anos, sendo este responsável por diversos 
problemas ambientais. Hoje, o destino desse resíduo é um aterro sanitário localizado no 
município de Bacabeira a 60 km de São Luís. Para levantar as informações, aplicou-se 
questionário semiestruturado a funcionários de serviços gerais responsáveis pela coleta dos 
RSS nos hospitais escolhidos. Percebemos que todos os entrevistados conheciam as regras de 
acondicionamento do lixo até a destinação final. Podemos, assim, afirmar que existe 
adequação dos hospitais às regras impostas pela legislação de acordo com as informações dos 
funcionários, promovendo um trabalho de construção de um estado muito mais saudável e em 
equilíbrio com o meio. Os resíduos são separados de acordo com a classificação proposta pela 
RDC ANVISA 306:2004, com a incineração como o método mais utilizado para descarte 
final.   

 

Palavras–chave: gestão de resíduos sólidos, resíduos de serviço hospitalar,  

 

WASTE MANAGEMENT HOSPITAL - HOSPITALS FOUR CASE STUDY PUBLIC 
MARANHENSES 
 
ABSTRACT: This study aimed to analyze the process of disposal of hospital waste four 
health units in São Luís - MA, in order to discuss how these organizations promote the 
packaging of the Health Services Waste (RSS), comparing them with the laws and other 
existing bibliographies. The study started from the need felt by the students of Integrated 
Technical Course in Environment IFMA - Campus Centro Histórico to understand the 
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dynamics from the generation, storage and disposal of RSS. St. Louis is the Maranhao state 
capital and has a population of around one million inhabitants which meant all their garbage 
to only one area, the garbage dump of Ribeira, for a period of 25 years, which is responsible 
for many environmental problems. Today, the fate of this residue is a landfill located in the 
municipality of Bacabeira 60 km from São Luís. To get the information, semi-structured 
questionnaire was applied to employees of general services responsible for the collection of 
RSS in selected hospitals. We realize that all respondents knew the rules of waste packaging 
to the final destination. We can thus say that there is adequacy of hospitals to the rules 
imposed by law in accordance with the employee information, promoting a work of building a 
state much more healthy and in balance with the environment. The waste is separated 
according to the classification proposed by RDC ANVISA 306:2004 with incineration as the 
most widely used method for final disposal. 
 
KEYWORDS:  waster hospital service, solid waste management. 
 

INTRODUÇÃO 

Desde a antiguidade, relatam-se efeitos na saúde provocados pelas condições ambientais 

e isso vem se agravando desde a primeira revolução industrial. Como o nível de urbanização 

vem crescendo cada vez mais, a produção de resíduos sólidos também está aumentando 

(SIQUEIRA, MORAES, 2012). Todo sistema de produção e de consumo implica na geração 

de uma quantidade de subprodutos e resíduos que são acumulados de alguma forma. 

Levando-se em consideração a natureza, a localização e as quantidades geradas, esses 

resíduos podem apresentar problemas, tanto ambiental quanto econômico e social (Martins 

2013 apud FIORI, TABALIPA, 2006).  

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), embora representem uma pequena parcela 

do total de resíduos sólidos produzido, podem oferecer elevados riscos à sociedade e ao meio 

ambiente (DOMINICIANO, 2014), além dos riscos sociais (MARTINS, 2013), necessitando 

de um tratamento diferenciado. Muitas vezes, eles não recebem esse tratamento e são apenas 

acumulados com os demais resíduos, trazendo prejuízos. Assim, precisamos de uma atenção 

maior dos governos na criação e melhoria de leis e programas voltados especificamente à 

gestão de resíduos de serviços de saúde.  

Há no Brasil mais de 30 mil unidades de saúde, produzindo resíduos cuja destinação 

final não está resolvida, predominando os vazadouros a céu aberto. A maioria não possui um 

sistema adequado de segregação e destino do resíduo hospitalar, sendo que a grande parte 

deste, considerado contaminado, poderia ter um destino diferente do atual, não precisando ser 
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enterrada nas valas sépticas. Cada vez mais comprometimento do meio ambiente que recebe 

esses resíduos e que sofre para repor os produtos necessários à vida humana (BELEI, 

TAVARES e PAIVA, 2000 apud BOTUCATU, 1995).  

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), classificados pela NBR 12808 da ABNT 

representam cerca de 1% do total de resíduos gerados nos municípios (BARTOLI, 1997). 

Os resíduos produzidos nas unidades de saúde são constituídos de lixo comum (papel, 

restos de jardim, restos de comida de refeitórios e cozinhas, etc), resíduos infectantes ou de 

risco biológico (sangue, gaze, curativos, agulhas, etc) e resíduos especiais (químicos, 

farmacêuticos e radioativos) (FERREIRA, 1995).  

O receio em relação aos resíduos hospitalares se dá pelo caráter diferenciado que tem 

em relação a outros tipos de resíduos, por apresentarem características de patogenicidade, 

toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade (MARTINS, 2013), ou seja, pelo 

enorme risco de infecções e transmissão de doenças, desde as mais leves até às mais graves. 

Por isso é necessário um gerenciamento muito elaborado. A grande problemática está no fato 

de que normalmente não são tomados os cuidados necessários, sendo grande parte desses 

resíduos descartados juntamente com lixo comum. 

Na capital do estado do Maranhão, São Luís, por muitos anos a realidade da coleta de 

Resíduos de Serviço de Saúde não se distanciou da realidade de diversos outros estados 

brasileiros em que não há um local específico para esse tipo de lixo, sendo estes destinados a 

empresas terceirizadas para incineração ou à lixões. Dessa realidade e da falta de informação 

acerca do tema, surge a preocupação de como as instituições de saúde de São Luís estão 

tratando seu resíduo. 

Assim, este estudo visa discutir como os resíduos sólidos hospitalares dos respectivos 

hospitais públicos trabalhados de São Luís - MA promovem o condicionamento, 

armazenamento e a destinação final dos seus RSS, assim como analisar a legalidade da 

destinação final, visto que diversas instituições que trabalham nesta função acabam 

cometendo falhas desde o manuseamento até sua disposição final. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa realizou-se na ilha de São Luís, Maranhão, cidade com uma 

população estimada em 1 082 935 habitantes. Sua área é de 831,7 km², e desse total 157,5656 

km² estão em perímetro urbano (IBGE, 2016). A região apresentou por 25 anos apenas uma 

área de coleta pública de lixo (o lixão da Ribeira), sendo este responsável por diversos 

problemas de caráter econômico-social e de segurança aérea por sua localização. 

 Hoje, o destino desse resíduo é um aterro sanitário localizado no município de 

Bacabeira a 60 km de São Luís.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas as seguintes estratégias 

metodológicas: levantamento bibliográfico acerca do tema de estudo e documentos legais 

regionais e nacionais, elaboração e aplicação de um questionário semi-estruturado para 

entrevistar funcionários responsáveis pelo lixo hospitalar de quatro hospitais de São Luís – 

Maranhão com o objetivo de identificar como ocorrem todas as fases desde o 

acondicionamento até a destinação final com as seguintes perguntas: a) como funciona o 

condicionamento de resíduos sólidos do hospital? b) quais profissionais são responsáveis 

pelo recolhimento dos resíduos hospitalares nos setores? c) esse profissional tem um 

treinamento prévio de como manusear estes resíduos? d) qual o procedimento para recolher 

os resíduos? e) quanto tempo os resíduos ficam no hospital até ser recolhido para descarte? 

f) para onde os resíduos seguem depois que saem do hospital? g) como eles são 

transportados para o destino final? h) qual o destino final dos resíduos? 

A pesquisa se estendeu de agosto à setembro de 2016 e surgiu de uma necessidade de 

alunos do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente do IFMA - Campus São Luís Centro 

Histórico, em conhecer e aprofundar seus estudos no tema gestão de resíduos de serviços de 

saúde na cidade de São Luís – MA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação de questionários ocorreu em quatro hospitais de administração pública 

dentro da Ilha de São Luís, três de administração estadual e um de administração municipal. 

Os funcionários da limpeza foram os selecionados para responder as perguntas por serem os 
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profissionais que desempenham o recolhimento nos setores e destinação dentro das 

dependências do hospital para recolhimento externo.  

Figueiredo (2014), em estudo realizado em hospitais de Poços de Caldas, MG, observou 

que os serviços de gerenciamento interno dos RSS são realizados pelos funcionários do setor 

de limpeza e higienização, enquanto nos hospitais analisados de São Luís, MA este serviço é 

realizado pelos auxiliares de serviços gerais destinados a essa função. Na RDC da ANVISA 

nº 306/2004, o profissional responsável pela coleta e distribuição dos RSS no ambiente 

interno e externo do hospital precisa passar por capacitação, sendo ele de entidade terceirizada 

ou do próprio estabelecimento, não havendo formação padrão básica determinada.  

Ao serem questionados sobre como se dava o acondicionamento dos RSS no hospital, 

todos os entrevistados informaram que cada setor acondiciona em sacos plásticos os lixos 

comuns e infectantes, sendo que os perfuro-cortantes são acondicionados em caixas chamadas 

descartex que são redistribuídos por coleta manual dos funcionários para uma área externa. Os 

resíduos infectantes são acondicionado em sacos brancos, guardados em baldes com tampa e 

os resíduos comuns em sacos pretos. Em três hospitais o funcionário chamou a área externa 

ao hospital de expurgo. Segundo a RDC da ANVISA nº 306/2004, essa área é denominada 

como “Armazenamento Externo” e deve existir em todas as unidades de saúde para 

armazenamento temporário entre a coleta interna, armazenamento externa e destinação final.  

Segundo a Resolução nº 306 (Ministério da Saúde, 2004) a identificação deve estar 

visível em todos os espaços em que o resíduo transita atendendo aos parâmetros referenciados 

em norma, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco 

específico de cada grupo de resíduos, impondo que sejam brancos leitosos, com o uso de 

adesivos de identificação, sendo garantida a resistência destes aos processos normais de 

manuseio dos sacos e recipientes. A NBR 9191:2002 preconiza que para os lixos que não 

fazem parte da classe dos infectantes, pode ser usada qualquer outra cor (exceto o branco), o 

que justifica o uso do saco preto para resíduos comuns nos hospitais pesquisados. Sendo 

assim, a maioria dos funcionários entrevistados informou que os hospitais apresentam 

adequação legal de acordo com as regras da ANVISA (RDC nº 306/04) e as Normas Técnicas 

(NBR 9191:02).   

O conhecimento acerca da classificação, acondicionamento e manuseio dos RSS em 

São Luís se dá a partir de treinamento prévio de funcionários. Em um hospital, foi relatado 
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que todos os servidores passam por treinamento, enquanto nos outros três foi relatado que 

existe uma supervisão treinada que repassa informações a outros funcionários.  

O treinamento e o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) por 

estes profissionais é um ponto crucial para a segurança destes e de todos as outras pessoas que 

trabalham e/ou transitam no meio hospitalar. O manuseio apropriado dos RSS deve seguir 

uma sequência de normas que começa com a separação no próprio local de geração, esse seria 

um ponto muito importante para chegar em segurança ao fim do processo de coletas e tem que 

contar com a participação ativa e consciente de toda a comunidade hospitalar não devendo ser 

esporádico e superficial. O treinamento de pessoal é previsto na legislação e normas (RDC 

ANVISA nº 306/04 e NBR 9191:02) reforçando a necessidade primordial dele. 

Após todo o processo de coleta e acondicionamento no Armazenamento externo, todos 

os hospitais têm seus RSS recolhidos em prazo máximo de 24 horas. Todos os entrevistados 

reforçaram o fato de que esses RSS não permanecem por prazo maior em nenhum setor do 

hospital. Cada setor tem um horário definido para a coleta que não coincide com horários de 

alimentação, troca de roupas de cama e limpezas superficiais como preconizado no RDC 

ANVISA nº 306/04.  

Após coleta, todos os funcionários souberam dizer que os RSS podem receber duas 

destinações: lixão e incineração. Os resíduos comuns são transportados por caminhão de 

empresa de coleta de lixo comum para lixões; para os que apresentam agentes biológicos, 

substâncias químicas inflamáveis, corrosivas e tóxicas, materiais radioativos e materiais 

perfuro-cortantes o transporte e a destinação final (incineração) é realizado por uma empresa 

terceirizada especializada responsável pelo serviço. 

No entanto, nenhum deles soube informar onde a incineração ocorre, apesar da 

destinação final desse resíduo ser de responsabilidade da unidade que o produz. Então, 

mesmo que esse resíduo deixe de estar presente nas dependências do hospital, o gestor do 

Plano Estadual e Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos tem responsabilidade sobre esse 

descarte.  

Segundo o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Maranhão promulgado em 2012 ( 

PGRS, 2012), a meta para a implementação do tratamento adequado e legal dos resíduos 

perigosos e/ou resíduos que necessitem de tratamento deveria alcançar 100% de abrangência 
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no estado no ano de 2015. De acordo com o que observamos, todos os hospitais participantes 

da pesquisa apresentaram consonância quanto a isso e quando questionados do porque esse 

tipo de comportamento padrão e repetitivo em todos os hospitais, foi respondido que são 

exigências legais.  

 Considerando que seguir as regras propostas pela ANVISA é promover bem estar e 

segurança a todos os hospitais, as quatro unidades aqui estudadas demonstraram se adequar 

perfeitamente às normas propostas e servir como modelo para que todas consigam 

desenvolver sua gestão hospitalar respeitando a vida e promovendo saúde e um equilíbrio 

entre o homem e meio. 

 

CONCLUSÕES 

Embora tenhamos tido sucesso em comprovar o uso das normas estabelecidas para a o 

armazenamento e destinação final dos RSS em quatro hospitais de São Luís, Ma, muito ainda 

tem que se questionar e melhorar nessa destinação. Algumas unidades menores e que não 

tem o aparato dos governos ainda apresentam descarte de forma inadequada dos resíduos 

infectantes, principalmente as unidades de bairro. Assim como alguns servidores ainda não 

conseguem entender o nível de importância de um descarte responsável e seguro dos RSS. No 

entanto, com a instituição do Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos de forma mais 

abrangente espera-se cumprir com todas as metas de tratamento dos resíduos sólidos do 

Estado do Maranhão.  
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RESUMO: (Identificação de microalgas em ambientes naturais dulciaquicolas do Tocantins, 
Brasil) O presente trabalho envolveu a identificação taxonômica de espécimes nativa de 
microalgas isoladas de ambientes dulciaquicolas do estado do Tocatins, Brasil, visando a 
ampliação e o conhecimento da coleção de microalgas regionais. As coletas foram realizadas 
em duas cidades do Tocantins, Araguaína e Nova Olinda. A identificação dos espécimes deu-
se com base em caracteres morfológicos. Foram identificados 5 táxons, sendo duas da classe 
Chlorophyceae (Pediastrum duplex, Coelastrum microporum), uma da classe 
Zygnematophyceae (Staurodesmus triangularis) e duas da classe Cyanophyceae (Asterocapsa 
submersa, Leptolyngbya perelegans). Este estudo contribui com o aumento do conhecimento 
da biodiversidade regional e pode ser uma ferramenta de para a identificação de microalgas 
através das imagens disponibilizadas. 
Palavras–chave: biodiversidade, taxonomia, microalgas 

 
COLLECTION OF MICROALGAE FROM NATURAL FRESHWATER 
ENVIRONMENTS OF TOCANTINS, BRAZIL 
 
ABSTRACT: (Identification of microalgae in natural freshwater environments in Tocantins, 
Brazil) This work involved the taxonomic identification of native specimens of microalgae 
isolated from freshwater environments of the state of Tocantins, Brazil, with a view to 
enlargement and the knowledge of the collection of microalgae. The collections were made in 
two cities of Tocantins, Araguaína and Nova Olinda. The identification of the specimens was 
based on morphological characters. Were identified two of the class Chlorophyceae 
(Coelastrum microporum Pediastrum duplex), one of the class Zygnematophyceae 
(Staurodesmus triangularis) and two of the Cyanophyceae class (Asterocapsa submersa 
Leptolyngbya perelegans). This study contributes to the increased knowledge of regional 
biodiversity and can be a tool for the identification of microalgae through images available. 
KEYWORDS: biodiversity, taxonomy, microalgae 
 

INTRODUÇÃO 

Microalgas são seres com formatos desiguais fotossintetizantes responsáveis pela 

produção primária do ambiente aquático, atuando como principal base alimentar aos demais 
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níveis tróficos se organiza em colônias sem muita diferenciação, apresentando pigmentações 

variadas que determina seu metabolismo fotoautotrófico e coloração específica. 

 O termo “alga” não possui valor taxonômico formal, mas refere- se a um grupo de 

organismos com capacidade fotossintética ou com relação a formas pigmentadas 

(BARSANTI E GUALTIERI, 2006).   

Apesar de serem microscópicas, possuem grande importância tanto ecológica, quanto 

econômica por terem diversas aplicações, pelo seu potencial energético com a produção de 

biomassa e produção de compostos bioativos. 

 O crescimento de microalgas é dependente da relação entre fatores biológicos, físicos 

e químicos. A constituição bioquímica da biomassa das microalgas é estabelecida pela 

natureza de cada espécie algal por razões como a intensidade de luz, temperatura, pH, 

nutrientes e concentração de CO2 (MIAO e WU, 2006). 

  A maioria das algas necessita de luz solar e carbono inorgânico para crescer. Contudo 

muitas espécies apresentam uma grande variedade de estratégias nutricionais que vão desde a 

fotoautotrofia até a heterotrofia. Além disso, a maior parte das espécies heterotróficas 

incorpora carbono orgânico por fagocitose de células e por osmose de substâncias dissolvidas. 

Inclusive existem várias espécies que incorporam nutrientes do meio, como vitaminas do 

complexo B e ácidos graxos essas são definidas como autótrofas (BARSANTI e 

GUALTIERI, 2006).  

 A denominação microalga inclui organismos com dois tipos de estrutura celular: 

procariótica e eucariótica. Os procarióticos tem representantes na divisões Cyanophyta ( 

cionobactérias) e Prochorophyta ( proclorófita). Já os eucarióticos possuem representantes 

nas divisões Chlorophyta, Euglenaphyta, Rhodophyta, Haptophyta ( Prymnesiophyta), 

Heterokontophyta ( Bacilliriophyceae, Chrysophyceae, Xontophyceae entre  outras), 

Cryptophyta e Dinophyta ( DERNER et al. 2006). 

 A importância de se estudar as microalgas consiste no aumento do interesse da 

utilização biotecnológica devido a uma série de vantagens tais como: crescimento acelerado, 

grande produção de biomassa acompanhada de ácidos graxos, corantes, glicídeos, polímeros 

de aminoácidos de alta qualidade e substâncias bioativas além de serem de facil manutenção 

(NOMURA, 2015) Objetivo deste trabalho é identificar espécies de microalgas localizadas na 
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cidade de Araguaína e Nova Olinda ambas no estado do Tocantins. A identificação das 

espécies foi baseada em características morfológicas.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os estudos foram realizados nas dependências do laboratório de microscopia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.  As 

amostras foram coletadas na Chácara Nossa Senhora Aparecida na cidade de Nova Olinda, 

Tocantins 7°36'40.1"S 48°24'22.8"W, no Parque Cimba localizado na cidade Araguaína, 

7°11'14.2"S 48°11'47.0"W.  

As amostras foram coletadas em garrafas plásticas de 2 litros, em seguida armazenadas 

em tubos tipo Falcon de 15 mL em temperatura ambiente, sendo levadas para análise 

laboratorial, estas foram centrifugadas formando um corpo de fundo, descartou-se o 

sobrenadante por inversão dos tubos até que restasse aproximadamente o volume de 1 mL em  

cada tubo, o corpo de fundo dos tubos foi ressuspendido  e transferido para um único tubo que 

foi novamente centrifugado, descartou-se o sobrenadante até que restasse aproximadamente 

1mL, que foi ressuspendido e transferido para lâminas de microscopia.  O material foi 

transferido em alíquotas de 50µL com o auxílio de uma micropipeta, sobre a amostra foi 

sobreposta uma lamínula para a visualização à fresco no microscópio óptico. 

A partir da análise feita a identificação das espécies foi realizado com base no caráter 

morfológico, os achados foram comparados com o Atlas de Cianobácterias e Microalgas de 

Águas Continentais Brasileiras e Atlas de Microorganismos de vida livre. As imagens foram 

capturadas utilizando câmera digital acoplada em microscópio com aumento de 400x. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em cumprimento á primeira etapa prospecção de microalgas (coleta, isolamento e 

identificção), obteve-se a identificação de 5 táxons, sendo duas da classe Chlorophyceae 

(Pediastrum duplex, Coelastrum microporum), uma da classe Zygnematophyceae 
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(Staurodesmus triangularis) e duas da classe Cyanophyceae (Asterocapsa submersa, 

Leptolyngbya perelegans), com descrição e classificação taxonômica a seguir: 

Figura 1 Classse Chlorophyceae espécie Pediastrum duplex Ordem: Chlorococcales Família: 

Hydrodictyaceae. Descrição: Cenóbios planos, circulares formados por 16 células dispostas 

concentricamente, com espaços intercelulares, 62-72 µm diâmetro; células externas 

poligonais, unidas entre si pelas bases, 14-16 µm comprimento, 11-12 µm largura (com 

processo); 2 processos cilíndricos com ápices truncados, 7-7,5 µm comprimento; células 

internas retangulares, conectadas entre si por 4 pontos, 9-10 µm comprimento, 11-13 µm 

largura; parede celular lisa; cloroplasto único, parietal, 1 pirenóide basal. 

 

 
Figura 1. Pediastrum duplex. IFTO, 2016 

 

Figura 2 Coelastrum microporum Ordem: Chlorococcales Família: Coelastraceae. Descrição: 

Cenóbios esféricos, formados por 8-16-32 células; células esféricas unidas diretamente por 

suas paredes, sem processo de ligação, pequenos espaços intercelulares (no máximo iguais a 

metade do diâmetro celular), 9,7-12,4 µm diâmetro; cloroplasto único, parietal, 1 pirenóide 

central.  

 



 

2815 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

 
Figura 2. Coelastrum microporum, IFTO, 2016 

 

Figura 3 Classe Zygnematophyceae espécie: Staurodesmus triangularis Ordem: Desmidiales 

Família: Desmidiaceae. Descrição: Célula ca. 1, 2 vez mais longa que larga, profundamente 

constrita na parte média, seno mediano amplo, aberto, retangular a obtusangular, ca. 17,9 × 

ca. 14,8 µm sem espinhos, istmo ca. 5,5 µm larg.; semicélula mais ou menos obtriangular, 

margem apical elevada, em geral reta, raro suavemente convexa e mais ou menos retusa na 

parte média, margens basais retas ou muito suavemente convexas, ângulos arredondados, 

munidos de 1 espinho pontiagudo, longo, voltado de cada lado para a outra semicélula 

(convergente), parede celular lisa; cloroplastídio não observado; vista apical elíptico-

fusiforme, 1 espinho longo em cada pólo.  

 

 
Figura 3. Staurodesmus triangularis. IFTO, 2016 
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Figura 4 Classe Cyanophyceae espécie: Asterocapsa submersa Ordem: Chroococcales 

Família: Chroococcaceae Colônias esféricas a subesféricas com células agregadas no centro; 

mucilagem firme, hialina até castanha ou rósea; células subesféricas, 6,4 a 9,1 µm diâmetro.  

 

 
Figura 4. Asterocapsa submersa. IFTO, 2016 

 

Figura 5 Leptolyngbya perelegans Ordem: Oscillatoriales Família: Pseudanabenaceae 

Filamentos emaranhados; Tricomas não constritos, não atenuados, septos com 1-2 granulos; 

bainha hialina, firme; células cilíndricas, 1 – 1,6 µm diâmetro, 2 – 5 µm comprimento; célula 

apical cilíndrica com ápice arredondado; conteúdo celular homogêneo. 

 

 
 
Figura 5.  Leptolyngbya perelegan. IFTO, 2016 
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CONCLUSÃO 

A distribuição do cultivo de microalgas no Brasil foi bem descrita em 2006 por Lourenço a 

conclusão na época é que havia uma distribuição não homogênea. Assim, torna-se necessário 

a ampliação dos estudos de identificação. Este estudo contribui com o aumento do 

conhecimento da biodiversidade regional e pode ser uma ferramenta de para a identificação de 

microalgas através das imagens disponibilizadas.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi identificar o perfil cronobiológico dos discentes do 
curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus Amajari, 
conhecer suas características cronobiológicas, bem como suas respostas adaptativas ao meio 
em que vivem. Para determinar os tipos cronológicos foi aplicado um questionário contendo 
nove questões com respostas de múltipla escolha para a identificação dos cronotipos e uma 
questão aberta e sete de múltiplas escolhas para traçar os hábitos de estudos e sono dos 
discentes. Por meio de entrevista, este questionário foi aplicado a 58 discentes do curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus Amajari, durante os 
meses de outubro e novembro de 2015. Contatou-se que o cronotipo intermadiário predomina 
(52%), seguido do cronotipo moderadamente matutino. Um dado preocupante foi que 67% 
dos discentes entrevistados afirmaram acordar durante o período do sono noturno e, dentre 
estes, 74% sentem-se um pouco cansado ao acordar. Assim, este pode ser um dos fatores a 
influenciar o resultado obtido sobre a preferência de estudar no período vespertino ou 
noturno. 
Palavras–chave: cronobiologia, hábitos de estudo, Roraima,  
 
 

IDENTIFICATION OF CHRONOTYPES AMONG STUDENTS OF THE 
AGRICULTURAL TECHNICAL COURSE AT IFRR/Campus AMAJARI  
 
ABSTRACT: This study aimed to identify the chronobiological profile of students of the 
Agricultural Technical Course integrated to high school at IFRR/Campus Amajari, know the 
chronobiological characteristics and adaptive responses to the environment in which they live. 
To determine the chronological types, it was applied a questionnaire containing nine 
questions with multiple-choice answers, for identifying chronotypes and an open question and 
seven multiple-choice questions to determine the sleep and study habits of the students. 
Through interviews, the questionnaire was applied to 58 students of the Agricultural 
Technical Course integrated to high school at IFRR/Campus Amajari from October to 
November 2015. The intermediate chronotype predominated (52%), followed by the 
moderately morning chronotype. A worrying finding was that 67.2% of respondents affirmed 
they wake up during the period of nocturnal sleep, and of these, 71.8% feel a little tired upon 
waking up. Thereby, this may be one of the factors influencing the result on the preference to 
study in the afternoon or at night. 
KEYWORDS: chronobiology, study habits, state of Roraima, 
 

 

INTRODUÇÃO 

As flutuações ambientais, tais como o ciclo dia-noite, as estações do ano e as variações 

de temperatura e humidade, são um desafio a sobrevivência dos seres vivos, os quais 



 

2821 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

desenvolveram mecanismos de ajustamento e adaptação dos seus processos fisiológicos a 

essas variações cíclicas - o chamado Relógio Endógeno. A Cronobiologia é um ramo da 

ciência que estuda os ritmos das funções biológicas relacionando-os com a saúde e com a 

doença (ACÚRCIO & RODRIGUES, 2009). Os estudos cronobiológicos demonstram que 

praticamente todas as variáveis fisiológicas apresentam uma flutuação regular e periódica em 

sua intensidade ao longo das 24 horas do dia. Demonstram, também, que, além dessa variação 

quantitativa, os diversos sistemas fisiológicos respondem a um mesmo estímulo de forma 

diferente, de acordo com a hora do dia (CIPOLLA-NETO & CAMPA, 1991). 

O ser humano possui um período do dia em que se encontra mais ativo e com maior 

facilidade para o aprendizado e para a realização de diversas tarefas. Desta forma os 

indivíduos podem ser classificados em moderadamente matutino, definitivamente matutino, 

intermediário, moderadamente vespertino ou definitivamente vespertino conforme o 

funcionamento do seu ritmo biológico (CIPOLLA-NETO & CAMPA, 1997). 

Segundo Cipolla-Neto et al. (1988) e Andrade & Menna-Barreto (1996), muitas das 

dificuldades de aprendizado e dos problemas de adaptação à escola ou ao trabalho podem ser 

decorrentes de diferenças nas características cronobiológicas existentes entre os indivíduos. 

Desta forma, o conhecimento sobre o cronotipo dos estudantes poder ser uma importante 

ferramenta para o planejamento de atividades escolares, visando um melhor rendimento e 

desempenho. 

O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil cronobiológico dos discentes 

regularmente matriculados em 2015 no curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino 

Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR)/Campus 

Amajari,.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O IFRR/Campus Amajari está localizado a 156 km da capital, Boa Vista, e atende a 

população da sede do município, dos produtores rurais oriundo de áreas de assentamentos 

rurais e das comunidades indígenas. Atualmente, oferta o curso superior de Tecnologia em 

Aquicultura e os cursos técnicos em Agricultura, Agropecuária e Aquicultura, em diferentes 

modalidades. 

O curso Técnico em Agropecuária foi o segundo a ser ofertado na modalidade integrado 

ao Ensino Médio, com as aulas dos componentes curriculares (núcleo básico, diversificado e 

profissional) ofertadas em período integral (matutino e vespertino). Para este estudo foram 

entrevistados 58 discentes regularmente matriculados no curso Técnico em Agropecuária 
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integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus Amajari, correspondendo a 26% do total de 

discentes matriculados no curso. 

Para a determinação do tipo cronobiológico foi aplicado questionário específico de 

identificação de cronotipos contendo nove questões com resposta de múltipla escolha, 

proposto por Horne & Ostberg (1976) e adaptado por Cardinalli et al. (1992). A pontuação 

para cada resposta foi feita segundo a tabela e escores propostos pelos referidos autores. Os 

escores para classificação dos tipos cronobiológicos: 9 a 15 pontos – definidamente matutino, 

16 a 20 pontos – moderadamente matutino, 21 a 26 pontos – intermediário, 27 a 31 pontos – 

moderadamente vespertino e 31 a 38 pontos – definidamente vespertino. 

Concomitantemente, foram realizados questionamentos de cunho avaliativo do perfil 

comportamental dos discentes (hábitos de estudo e de sono), com o intuito de verificar a 

adequação dos horários destinados ao desenvolvimento de algumas atividades em relação ao 

cronotipo dos discentes entrevistados. Os questionários foram aplicados somente após 

assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. As entrevistas ocorreram nos meses 

de outubro e novembro de 2015. 

Os dados foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas entrevistas com 58 discentes do curso Técnico em Agropecuária 

integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus Amajari. A amostra da população estudada 

apresentava idade entre 14 a 18 anos, sendo 35 indivíduos do sexo masculino e 23 do sexo 

feminino. 

Os indivíduos são diferentes entre si quanto à alocação do ciclo sono/vigília nas 24 

horas do dia, existindo pessoas de diferentes cronotipos. A maioria dos entrevistados (52%) 

foi identificada como tendo cronotipo intermediário, 33% como moderadamente matutinas, 

10% moderadamente vespertinas, 3% definitivamente vespertino e 2% definitivamente 

matutinas (Figura 1). Trabalhos de identificação de cronotipos em estudantes de ensino 

superior também apontam maior população entrevistada de intermediários (BURIN & 

STABILLE, 2002; MARTINO & LING, 2004) e se assemelham com os dados obtidos por 

Plank et al. (2008) em estudo realizado com alunos do Ensino Médio no estado do Paraná. 
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Figura 1. Distribuição percentual da avaliação do tipo cronobiológico dos 
discentes do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do 
IFRR/Campus Amajari. 
 

Em soma, podemos considerar que 35% dos discentes entrevistados eram matutinos, ou 

seja, aqueles que apresentam melhor desempenho de suas atividades cotidianas pela manhã, 

52% intermediários, pois possuem ampla flexibilidade de horário para executar as atividades 

do dia-a-dia, e 13% vespertinos por apresentarem melhor disposição para realizar os afazeres 

no período da tarde ou à noite.  

As escolas atualmente, especialmente para o público adolescente, são idealizadas para 

indivíduos matutinos, nos qual apresentam preferência por acordar nas primeiras horas da 

manhã e, consequentemente, maior disposição e concentração nas atividades escolares. 

Consequentemente, os indivíduos de cronotipo intermediário, devido a maior flexibilidade de 

horários de sono e vigília, conseguem se adaptar e realizar suas tarefas ou atividades em 

qualquer período do dia (HORNE & OSTEBERG, 1976). Os considerados de cronotipo 

vespertino são indivíduos que costumam acordar e dormir tarde, sendo que o nível de alerta e 

desempenho se encontra menos desenvolvido no período matutino (ZUBIOLI et al. 1998; 

STABILLE et al., 2001). 

Os resultados obtidos indicam que os discentes do curso Técnico em Agropecuária 

possuem boa possibilidade de manter o estado de alerta para estudar, uma vez que apenas 

13% possuem cronotipo em desacordo com o horário em que estudam (moderadamente e 

definitivamente vespertino). Como não há como fugir do horário do estudo, os vespertinos 

sofrem para acordar e também para serem produtivos em horários em que o corpo deles ainda 

não está preparado. Segundo Gaspar et al. (1998) a exposição crônica a horários irregulares de 
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trabalho afeta a ritmicidade biológica, com conseqüências diversas, desde distúrbios de humor 

e problemas de sono, até desordens gastrointestinais e cardiovasculares (hipertensão). 

Ao analisar o perfil comportamental dos discentes em relação aos hábitos de estudo 

observou-se que a maioria dos entrevistados prefeririam estudar no período vespertino (Figura 

2). Em relação aos hábitos de sono, 25,9% afirmam dormir em média 5 horas ou menos 

diariamente (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Distribuição percentual da preferência dos discentes do curso Técnico 
em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus Amajari no 
período de estudo escolar. 
 

Além de muitos dormirem menos de 8 horas diárias, 67% dos discentes entrevistados 

afirmaram acordar durante o período do sono noturno e, dentre estes, 74% sentem-se um 

pouco cansado ao acordar (Figura 4). Assim, este pode ser um dos fatores a influenciar o 

resultado obtido sobre a preferência de estudar no período vespertino. 
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Figura 3. Distribuição percentual do horário médio de sono dos discentes do 
curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus 
Amajari. 
 

 

Figura 4. Distribuição percentual dos discentes do curso Técnico em 
Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IFRR/Campus Amajari sobre acordar 
no período de sono noturno e, em caso afirmativo, se sente cansado ao acordar. 
 

Contudo, este dado é preocupante pois a baixa duração do período de sono associado 

com a má qualidade do sono (67% acordam durante o sono) podem interferir no rendimento 

escolar. Muitos fatores podem estar influenciando que os discentes entrevistados apresentem 

período médio inferior a 8 horas de sono diário, como por exemplo aumento de atividades 

escolares e sociais (festas, televisão e internet). 
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CONCLUSÕES 

O presente estudo aponta que o padrão cronotípico manifestado pelos discentes do curso 

Técnico em Agropecuária está de acordo com o exposto na literatura, predomínio do 

cronotipo intermediário, e condizem com o período de estudo escolar. Também faz-se 

necessário um aprofundamento nos estudos em relação a duração e qualidade do sono. 
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RESUMO: As violências causadas ao meio ambiente e principalmente aos igarapés pelo 
emprego inapropriado da ocupação urbana vem trazendo grandes adulterações nas qualidades 
dos leitos centrais, degradação da condição da água e, contudo, prejuízo à qualidade de vida 
da população. Observando as condições socioeconômicas e principalmente ambientais do 
município de Colorado do Oeste, Rondônia, percebeu-se a necessidade de estudos e 
intervenções que possam contribuir com a produção de conhecimento para a melhoria das 
condições de vida da população local, em conexão com os principais problemas encontrados. 
Assim, procurou-se verificar as condições ambientais em que se encontra o Igarapé Central, 
identificando seus poluentes e as principais fontes poluidoras, e investigar a percepção da 
população que vive em seu entorno. A pesquisa é de cunho qualitativo e utilizou-se, como 
instrumento metodológico, à fotografia e entrevista semiestruturada aos moradores que vivem 
no entorno do Igarapé. Observou-se diferentes poluentes dentro do Igarapé e fontes poluentes, 
que são constituídas principalmente por residências domésticas e comércios. Os moradores se 
ressentem pelo fato de as águas do Igarapé terem sido muito limpas no passado e atualmente 
totalmente impróprias para o uso e elencaram várias alternativas para amenizar a situação em 
que se encontra. Os resultados desta pesquisa podem contribuir para a reflexão sobre 
necessidade de educação ambiental e projetos ambientais no município. 
Palavras–chave: educação ambiental, igarapé central, poluição 
 

CENTRAL IGARAPÉ: ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND OF 
POPULATION PERCEPTION THAT LIVES IN ITS ENTORNO 
 
ABSTRACT: The violences caused the environment and mainly to the igarapés by 
inappropriate from the urban occupation employment has brought large adulterations in the 
qualities of central beds, water condition of degradation and, however, injury to the quality of 
life of the population. Observing of socioeconomic and chiefly environmental conditions in 
the municipality of Colorado Oeste, Rondônia, realized the need for studies and interventions 
that can contribute to the production of knowledge to the improvement of l Thus, we tried to 
check the environmental conditions as he finds the Igarapé Central, identifying its pollutants 
and major pollution sources, and investigate the perception of the population living in your 
surroundings. The research is of qualitative nature and used as a a methodological instrument, 
photography and semistructured interviews to residents living around the Igarapé. There was 
different pollutants within the Igarapé and polluting sources, which consist mainly of 
domestic and trade houses. The residents resent the fact Igarapé the waters have been very 
clean in the past and currently totally unfit for use and elencaram several alternatives to ease 
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the situation you are in. The results of this research may contribute to the reflection on the 
need for environmental education and environmental projects in the municipality.iving 
conditions of the local population, in connection with the main problems encountered.  
KEYWORDS: environmental education, central igarapé, pollution 
 

INTRODUÇÃO 

A água é um elemento essencial para a existência e manutenção da vida no Planeta. 

Todos os seres vivos dependem desse elemento para sobreviver e para continuação de sua 

espécie. De acordo com Filho et al. a água: 

É base de toda vida na Terra. [...] é o sangue do nosso planeta, o fluído que dá a vida 
a todos os organismos, plantas, animais e humanos. Nossa existência está 
intimamente conectada com a qualidade da água disponível para nós. (FILHO et al., 
2002, p. 46). 

Essa importância se torna maior para as pessoas que residem nas áreas próximas a rios 

ou igarapés, pois às vezes utilizam a água para satisfazer suas necessidades. Assim torna- se 

necessário que a água seja limpa, sem resíduos ou cheiros, evitando a vinda de animais e 

insetos que podem trazer doenças à população. Apesar de dependerem da água para 

sobrevivência e desenvolvimento econômico e social, os seres humanos poluem e degradam 

tal recurso. 

Ultimamente as consequências da ação do homem no ambiente são consideradas de 

grande risco de contaminação para o solo, água, ar, ocasionando efeitos tanto diretos como 

indiretos principalmente quando se trata da saúde humana. 

O Brasil é um país riquíssimo em rios, possuindo maior volume de água potável em 

estado líquido do globo. Podendo destacar alguns rios de grande importância como o rio 

Amazonas (Bacia Amazônica), Tietê (São Paulo), São Francisco (Bacia de São Francisco), 

Tocantins (Bacia Tocantins Araguaia) entre outros. 

Conforme a Lei Orgânica do Município estabelecida em 2002, Colorado do Oeste 

possui alguns rios e igarapés, que cortam a área urbana e rural, os quais recebem os seguintes 

nomes: Igarapé Devop, Tiro de Guerra, Igarapé das Chácaras, Igarapé Central, Dala Valle, 

Secretaria de Obras, Hospital, Paulo de Assis Ribeiro, Matsubara e os rios Colorado, Sete 

Volta, Belo e Escondido. Os rios pertencem à bacia Hidrográfica Amazônica e tiveram grande 

importância no processo histórico de ocupação do território. 

De forma geral, tais reservatórios encontram-se próximos das áreas ocupadas pela 

população, seja nas áreas urbanas ou rurais. É comum encontrar diversos poluentes, como 

resíduos sólidos, esgotos, fato que traz consequências ambientais e sociais para os habitantes 

do município e principalmente para aqueles que  moram em seus  arredores.  Dentre esses 
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reservatórios destaca-se o Igarapé Central, cujo trajeto percorre áreas urbanas e rurais de 

Colorado do Oeste-RO. 

Ademais, as margens do Igarapé Central constituem parte expressiva do nosso 

patrimônio natural e, portanto, da potencialidade existente principalmente na biodiversidade 

do município de Colorado do Oeste e verificar suas condições ambientais é fundamental para 

evitar que problemas decorrentes da poluição como assoreamento, mau cheiro, perda de 

vegetação, doenças à população se agravem. 

Assim, este trabalho tem como objetivo verificar as condições ambientais em que se 

encontra o Igarapé Central, identificando seus poluentes e fontes poluentes e também verificar 

a percepção da população que vive em seu entorno. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

foram utilizados como instrumentos metodológicos a fotografia e entrevistas semiestruturadas 

aos moradores que vivem no entorno do igarapé. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo teve cunho qualitativo, visto que a intenção era analisar aspectos subjetivos 

dos indivíduos envolvidos. O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi o 

Estudo de Caso, visto que teve caráter observatório, descritivo e buscou compreender o caso 

de maneira profunda, produzindo uma análise crítica levando à proposição de ações 

transformadoras. Triviños (1987) aponta o Estudo de Caso como possivelmente o mais 

relevante dos tipos de pesquisa qualitativa e Yin (2010) relata que esse método de pesquisa 

busca compreender um acontecimento da vida real em profundidade, envolvendo condições 

contextuais relevantes que podem ser conduzidas e redigidas por diferentes finalidades. 

A investigação ocorreu no ano de 2014 e visou verificar as condições do Igarapé do 

Município de Colorado do Oeste no Estado de Rondônia. Foram realizadas visitas in loco, 

entre os dias 17 de maio a 05 de junho de 2014, com o intuito de realizar registros a partir de 

fotografias. E, também, para compreender a relação dos Coloradenses com o Igarapé Central, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com vinte (20) moradores que vivem ao seu 

redor.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente a maior parte das pessoas habita ambientes urbanos. Dados apresentados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que no Brasil 84% das pessoas são 

moradores urbanos. (IBGE, 2010). Odum (1988) considera que a acelerada urbanização e 
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crescimento a partir de meados do século XX promovem mudanças fisionômicas no planeta, 

mais do que qualquer outra atividade humana. 

O município de Colorado do Oeste/RO, desde o momento da sua ocupação em 1981, até 

os dias atuais, também vem se modificando e a população vem construindo suas casas e 

mesmo desenvolvendo atividades comerciais próximos ao Igarapé Central. 

A imagem abaixo (figura 1) nos permite perceber a sinuosidade do igarapé Central e o 

seu percurso, em que constatamos a grande degradação que sofreu em sua margem, que está 

quase sem mata ciliar e a concentração de residências ao seu redor. 

 

 
Figura 11. Percurso do Igarapé Central do município de Colorado do Oeste. IFRO, 2014. 

 

Através das observações foi possível verificar as condições do Igarapé, cujo possuía 

objetos jogados em seu interior (figura 2). Foram observados objetos pequenos, porém, como 

afirmam os moradores já foram encontrados objetos de grandes tamanhos, como móveis 

velhos. 

 

 

Figura 12. Fotos reais da condição do Igarapé Central do Município. IFRO, 2014. 
 

Também é possível verificar, em quase toda extensão do Igarapé, a ausência de mata 

ciliar. Por isso a erosão ocorre de forma mais acelerada arrastando sedimentos de 

granulometrias diferentes (terra, areia, pedras) e outros dejetos para o igarapé tornando o nível 
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de água cada vez mais baixo. Se o processo erosivo não for contido, com o tempo, irão se 

formando bancos de areia. Por isso é importante que ocorra a arborização das margens, como 

bem destacou alguns moradores, pois estas irão contribuir para a diminuição do processo de 

assoreamento do Igarapé Central. 

As enxurradas intensas aliadas ao relevo em declive compõem as características naturais 

da biota local promovendo naturalmente processo erosivo nas margens do igarapé. No 

entanto, como asseguram Guimarães et al. (2009), além dos fatores naturais da biota, a ação 

direta do homem contribui para agravar as condições ambientais. 

O mau cheiro exalado do Igarapé é desagradável. Este fato está relacionado aos dejetos 

encontrados em suas águas, pois em alguns lugares podemos avistar tubulações de onde saem 

resíduos domésticos e comerciais e vão parar dentro do Igarapé. Estes dejetos tornam a água 

mal cheirosa e bem suja com aspecto turvo. Como assegura o Código das Águas do Brasil, em 

seu artigo 109, a água é um bem natural que deve ser preservado e oferecido com qualidade 

para todos (BRASIL, 1934). 

Nas imagens pudemos observar alguns poluentes como sacolas plásticas e pedras, no 

entanto, de acordo com relatos de moradores, vários tipos de lixos já foram vistos no leito do 

Igarapé Central, como: como sacolas plásticas, restos de animais, móveis, papelão, garrafas, 

botijão, capacete, pneus, utensílios domésticos entre outros. Devido à natureza dos poluentes, 

as fontes poluidoras são as residências domésticas e o comércio local, devido ao fato da 

intensa urbanização nas proximidades do Igarapé. 

Conhecendo o perfil dos moradores percebe-se que são adultos em sua maioria acima de 

30 anos, do sexo feminino, residem há muitos anos no lugar (mais de 50% a mais de 11 anos) 

e possuem ensino fundamental incompleto. Ao serem questionados se gostam do lugar onde 

vivem, a maioria dos entrevistados disse que sim, alegando ser bem centralizado, 

movimentado e fácil de encontrar os produtos de que necessitam no comércio próximo: 

supermercados,  farmácias, padarias e outros.  Apesar de que a maioria estar bastante  tempo 

habitando as margens do Igarapé, não há identidade com o local. Ao serem interrogadas se 

gostam do lugar onde vivem, as respostas pautaram-se pelo aspecto econômico. 

Os moradores foram questionados sobre o cheiro, e para eles, o igarapé exala muito 

mau cheiro, principalmente na época da seca, sendo que o odor de fossa (esgoto) é o mais 

destacado. 

Ao fazer a visita in loco no Igarapé foram encontrados vários tipos de objetos e ao 

questionar os moradores, os mesmos listaram uma grande quantidade de objetos jogados no 

igarapé. Esse lixo é lançado ao igarapé pelas próprias pessoas, como mostra o gráfico 1. 
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Observa-se uma necessidade urgente de que se desenvolva, entre a população, maior 

conscientização sobre a necessidade de cuidar do igarapé, bem como de políticas públicas que 

as orientem. Como adverte a Política Nacional de Educação Ambiental, é dever do poder 

público contribuir com o desenvolvimento de educação ambiental em ambientes formais e 

não formais. (BRASIL, 1999). 

 

Gráfico 1. Respostas dos moradores quando questionados de onde vêm os lixos jogados no 
Igarapé. IFRO, 2014. 

 

É fato inegável que as margens e águas do Igarapé Central estão poluídas. Dentre os 

entrevistados apenas 10% diz que não está poluído. Esta resposta pode estar relacionada ao 

fato de que estas pessoas já se acostumaram ao ambiente em que vivem e a situação em que o 

rio está parece normal para elas. 

Em alguns trechos do igarapé é possível observar que o nível da água está baixo e vem 

se formando pequenos bancos de areia, pois na época das chuvas as enxurradas vão levando 

grandes volumes de lixo que vão se acumulando, diminuindo o nível da água e sua qualidade, 

acarretando o processo de erosão e assoreamento. Esse fato é assinalado por Carrijo e Baccaro 

(2000), os quais advertem que a interferência dos seres humanos de forma irresponsável tem 

originado vários fatores nas características naturais dos rios. 

 Outro fato que contribui para a atual situação do Igarapé Central é o precário sistema 

de coleta de lixo que acontece uma vez por semana na maior parte da cidade, cinco vezes por 

semana nos lugares centrais, ou seja, nas áreas comerciais. E tem os lugares onde não existe 

essa coleta, levando o morador a se desfazer do seu lixo de maneira inadequada. Muitos se 

desfazem do lixo queimando ou jogando em terrenos baldios próximos ao igarapé, e com a 

chuva, as enxurradas acabam levando esses resíduos de origem humana: fezes, urina entre 

outro para dentro do mesmo. 
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Os moradores relataram que, ao longo dos anos, o Igarapé Central sofreu 

transformações, sendo que no passado sua água tinha aspecto muito limpo e era utilizada para 

banhos, utilidades domésticas e alimentares. Constata-se a grande tristeza das pessoas ao se 

lembrarem de como as suas margens eram preservadas e da importância do igarapé para a 

ocupação do município e sobrevivência destas pessoas, pois “nossa existência está 

intimamente conectada com a qualidade da água disponível para nós”. (FILHO et al., 2002, p. 

46). 

Atualmente é impossível utilizar as suas águas devido à má conservação e poluição. Os 

entrevistados apresentaram muitas alternativas para serem aplicadas na área do Igarapé, tanto 

para sua recuperação como para sua preservação. São estratégias aplicáveis que podem vir a 

trazer significativas melhorias no convívio entre o Igarapé Central e seus moradores. Foi 

interessante notar que as pessoas têm consciência quanto ao que se deve fazer: 25% diz que 

deve haver campanhas de limpeza objetivando retirar os dejetos que já estão instalados no 

igarapé; 20% lembraram muito bem da questão da arborização, que é essencial para recuperar 

as margens do igarapé diminuindo os processos erosivos, principalmente assoreamento.  

Destes 10% acham que é necessário aplicar multa aos poluidores, pois somente a 

conscientização não é suficiente. Estes dados podem ser observados no gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Respostas dos moradores sobre a melhor alternativa para ser aplicada na área do 
Igarapé. IFRO, 2014. 

 

As campanhas de limpeza e canalizações devem partir de projetos de gestão pública 

como da prefeitura do município, pois o Art. 123º Lei Orgânica do Município enfatiza que o 

município deverá promover programas de saneamento básico destinado a melhorar as 

condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas os níveis de saúde da população. 

(COLORADO DO OESTE, 2002, p. 56). 



 

2835 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Questionado moradores como eles têm agido diante do Igarapé Central, constatou-se 

que acreditam estarem fazendo o adequado, e que cumprem com o seu papel enquanto 

cidadão cuidando e limpando ao seu redor (80%). Para Carvalho e Melo (2012) a sociedade 

tem um papel fundamental para a melhoria das condições ambientais e para o cumprimento 

das leis que regem nosso país, afinal beneficiam a própria sociedade, bem como ao meio 

ambiente. 

Entretanto, a falta de uma participação efetiva da comunidade acontece devido às 

autoridades e órgãos competentes não estarem atuando com seriedade, ou seja, faltam  

políticas públicas ambientais. O Igarapé Central corta a cidade, nas suas ruas principais. 

Conviver com ele é uma necessidade. É preciso criar projetos de conscientização, motivação 

para um novo trabalho e educação para que todos que o rodeiam e toda a comunidade local se 

sinta responsável pela sua conservação e melhoria. 
 

CONCLUSÕES 

As condições do Igarapé Central realmente estão preocupantes e, por mais que os 

moradores acreditem estar fazendo o certo é necessário que se sensibilize a população e os 

gestores públicos a desenvolver projetos de recuperação e a conservação dos recursos 

naturais, saneamento básico, na contratação de profissionais capacitados pra trabalhar na área 

de planejamento urbano e elaboração de um plano diretor consistente, bem como, a 

construção de um programa de educação ambiental em longo prazo, buscando sensibilizar a 

população quanto à importância da conservação do ambiente, incluindo a parceria de biólogos 

recém-formados com propostas de projetos. 

São grandes os desafios a enfrentar quando se procura realizar ações para a melhoria de 

vida no mundo. O maior deles é a mudança de atitudes na interação homem e meio ambiente. 

Para tanto, é indispensável; definir o que queremos unificar linguagem e procedimentos, 

assumir responsabilidades em conjunto, superar os conflitos interpessoais – que são 

inevitáveis onde há relações de poder – e tomar decisões coletivamente, em um trabalho sério 

e organizado por uma causa que vale a pena: a Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental é uma tarefa de todos nós. Todos os segmentos da sociedade 

precisam estar engajados na formação de uma consciência e uma tomada de decisões num 

processo integrado entre escolas, meios de comunicações, poderes públicos, sindicatos, 

igrejas, grupos de jovens, família, associações, empresas e com destaque o indivíduo, num 

processo constante de interseção Homem–Mundo, valorizando as intenções da razão, do 
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sentimento, da objetividade de um novo modelo de sociedade, fazendo acontecer a nova ética 

desejada. 

Espera-se que, este trabalho contribua com os estudos na área de meio ambiente, e, 

principalmente que sensibilize a população e a gestão pública do município de Colorado do 

Oeste a respeito do Igarapé Central, que além de compor parte integrante da natureza local 

pode ser considerado um “patrimônio natural” e deve ser mais respeitado.  
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RESUMO: O presente artigo trata das irregularidades na ocupação humana em áreas de duna 
na Praia de Camurupim - Nísia Floresta/RN, visando apresentar e expor à comunidade os 
impactos socioambientais destas ações frequentemente identificadas no litoral Rio Grande do 
Norte. Mediante estudos acerca da zona costeira potiguar obteve-se o perfil da área dunar em 
questão, bem como as alterações dadas pelas atividades humanas na mesma. Além disso, 
foram feitas entrevistas com alguns dos moradores dos arredores dessas áreas, com o objetivo 
de coletar e analisar a concepção destes acerca da problemática. Os resultados apontam que a 
persistência da ocupação humana em áreas de duna, mesmo que esta seja uma Área de 
Preservação Permanente, está associado à facilidade de ação dos posseiros, assim como à falta 
de fiscalização por parte dos órgãos públicos responsáveis. No entanto, ainda de acordo com 
os dados coletados nas entrevistas, aqueles que residem próximo às áreas de duna ou 
propriamente nestas, são conscientes dos riscos de deslizamentos e desabamentos, bem como 
entendem que estas são áreas de preservação ambiental e que a ocupação humana na área é 
ilegal. Isto é, embora não tenham, em sua maioria, mínimo acesso à educação, 
conscientização e fiscalização ambiental, os moradores têm conhecimento sobre a ilegalidade 
e os riscos que estão relacionados à ocupação em dunas, mesmo que de forma genérica.  
Palavras–chave: dunas, impactos ambientais, ocupação humana 
 
IMPACT OF HUMAN OCCUPATIONS IN DUNE AREAS AT CAMURUPIM BEACH 
 
ABSTRACT: This article deals with the irregularities of human occupation in the areas of 
dune in Camurupim Beach - Nísia Floresta/RN and aims to present and explain to the 
community the social and environmental impacts of these actions often identified in the Rio 
Grande do Norte’s coast. Through studies of the Natal coastline was obtained the profile of 
the dune area in question as well as their changes by human activities. The results of an 
interview with the residents show that the reason there are human activities in dune areas, 
even if this is a Permanent Preservation Area, is associated with the ease of action of 
squatters, as well as lack of supervision on the part of responsible government agencies. 
However, those who live near the dune areas or properly on these are aware of the risks of 
mudslides and landslides, that these are areas of environmental preservation and that 
human occupation in the area is illegal. That is, even without education, awareness and 
environmental enforcement necessary, residents are aware of the illegality and of the risks 
that are related to human occupation in dunes, even in a generic way. 
KEYWORDS: dune, environmental impacts, human occupation 
 

INTRODUÇÃO 

A zona costeira brasileira é tida como patrimônio nacional (conforme parágrafo 4º do 

Art. 225 da Constituição Federal), que consiste em uma faixa de mais de 8.500km voltados 
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para o Oceano Atlântico, considerando os recortes litorâneos, com baías e reentrâncias. 

Segundo o Decreto Nº 5.300/2004, a zona compreende o espaço geográfico de interação do 

ar, mar e terra, incluindo seus recursos renováveis ou não e abrangendo uma faixa marítima e 

uma terrestre (MMA). A zona costeira brasileira abriga uma grande diversidade de 

ecossistemas (mangues, restingas, estuários, etc.) de alta relevância ambiental onde há 

interação entre ambientes marinhos e terrestres, entre organismos e ambiente abiótico e entre 

atividades humanas e a região litorânea – faixa de contato entre a terra e o mar 

(MARCELINO, 1999). 

A zona costeira do Rio Grande do Norte consiste em cerca de 410km de extensão onde 

estão presentes, além de uma vasta biodiversidade de fauna e flora, campos de dunas que são 

divididos, principalmente, em “móveis” ou “fixas”, de origem marinha e/ou continental, 

formadas e remodeladas pela ação dos ventos. Os depósitos eólicos (dunas de areias 

quartzosas) do litoral Oriental são classificados em paleodunas - sedimentos eólicos 

quaternários, atualmente fixados pela vegetação; e dunas móveis, as dunas que se formam 

atualmente e as areias inconsolidadas de praia (MARCELINO, 1999) 

 As dunas são consideradas Áreas de Preservação Permanente - APP, protegidas nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código Florestal brasileiro e definidas segundo a Resolução nº 303 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cobertas ou não por vegetação nativa, 

com 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. (LISBOA; CAMPOS; SOUZA, 2011) Apesar da proteção legal das 

dunas, essas encontram-se sujeitas à descaracterização progressiva dada a intensificação da 

atividade humana no que compreende a zona costeira potiguar, uma vez que essas atividades 

acarretam a contínua degradação e destruição de seus componentes físicos, químicos e 

biológicos. 

Nesse contexto, esse artigo objetiva, de modo geral, expor os riscos e realidades 

contidos na prática inadequada de construções em áreas dunares, bem como alertar a 

sociedade e aos órgãos públicos responsáveis quanto à necessidade de preservação da 

biodiversidade contida nas dunas, pelo bem do meio ambiente e proteção da vida humana. 

Justifica-se essa pesquisa uma vez que a degradação ambiental nestas áreas tem sido uma 

problemática recorrente, tornando-se cada dia mais agravante, não só no local onde a pesquisa 

foi fundamentada (Praia de Camurupim), mas em todo o litoral do estado do Rio Grande do 
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Norte. Tais atividades, além do prejuízo ambiental, apresentam riscos à vida daqueles que 

residem nessas áreas e em seus arredores devido à iminente possibilidade de ocorrência de 

impactos ambientais negativos graves. 

Para expor a temática da ocupação humana na praia de Camurupim em Nísia 

Floresta/RN, este artigo está dividido em cinco seções: Introdução, fundamentação teórica, 

material e métodos, resultados e conclusão, a fim de obter a relação das atividades humanas 

nas áreas de duna com os impactos socioambientais do local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da pesquisa 

 Conforme seus objetivos, a pesquisa classifica-se como sendo descritiva e, de 

acordo com seus procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso. Sobre a 

abordagem da pesquisa esta é composta por características empíricas, descritivas e 

bibliográficas (GIL, 2009). A coleta dos dados, inicialmente, foi obtida por meio de 

leituras em livros físicos, pesquisas na internet e em órgãos governamentais, explicitando 

definições e conceitos a respeito dos assuntos que abrangem a ocupação humana de 

dunas.  

Para tal, foram realizados fichamentos em livros, periódicos, dissertações, com 

consultas realizadas na biblioteca do IFRN (Instituto Federal de Ciência, Educação e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte) Central e Setorial. Os dados coletados nesta pesquisa 

subdividem-se em primários e secundários, onde os primários referem-se às entrevistas feitas 

com a população de amostragem, tabulação e análises dos resultados, enquanto os secundários 

referem-se à retirada de dados em órgão público nacional, estadual e local. 

 

Caracterização da área de estudo 

 A praia de Camurupim localiza-se a cerca de 40km ao sudoeste de Natal, no 

município de Nísia Floresta/RN. Segundo o IBGE, a população estimada em 2015 era de 

26.606 habitantes em uma área de 307,841 km². A área de duna selecionada para o 

estudo de caso situa-se ao oeste da Pedra Oca, importante atração turística do litoral 

potiguar. Com cerca de 270km², a duna situa-se próxima ao Rio São Alberto e conforme 

as Figuras 1 e 2, apresenta crescente ocupação humana dos anos de 2002 a 2016. Para 

obtenção dos dados referentes às características das dunas especificadas aqui, no estudo 

de caso, foram necessários tanto os aparatos de pesquisa, quanto dados coletados através 

de softwares, análises de imagem e temas relacionados, além de uma entrevista realizada 
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com os moradores dos arredores da duna. A análise dos dados coletados na entrevista foi 

dada pela análise de discurso segundo Bardin (2009).  Por meio da exposição do limite 

da duna em estudo de acordo com a Figura 1, observa-se, praticamente, a inexistência de 

ocupação humana ou outras construções sobre a duna. Devido à conservação ambiental 

desta área em 2002, induz-se que o ecossistema se apresentava em equilíbrio com as 

alterações e ciclos próprios da natureza, sem a intervenção humana que posteriormente 

modificaria a identidade ambiental da duna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A figura 2, a seguir, apresenta o limite da área da duna em 2016 com aparente 

desenvolvimento ocupacional humano sobre a duna bem como em suas proximidades. 

Em comparação com o ano de 2002, quando a ocupação humana não era majoritária 

nesta duna, mais de 60% da área da duna encontra-se tomada por construções, 

residências e atividades humanas que ocasionam os impactos socioambientais relativos à 
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qualidade da água, ao ecossistema, à segurança, à qualidade de vida, ao cumprimento da 

legislação ambiental, entre outras modificações e intervenções, como se pode constatar 

comparando as figuras 1 e 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2:  Limite da área da duna em questão em 2016. Fonte: Google Earth. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No dia 06 de agosto de 2016 foi datada a realização de entrevistas com moradores da 

praia de Camurupim, mais precisamente daqueles que têm suas residências não nas áreas de 

duna, mas em seus arredores, totalizando 14 entrevistados. A seguir, a partir da metodologia 

de análise de entrevista de Bardin (2009), explana-se quanto ao tempo que os moradores 

entrevistados residem na praia de Camurupim. Em sua maioria, os entrevistados estavam 

morando na praia em uma faixa de 2 a 5 anos: uma população recente, caracterizando 

considerável aumento populacional.  

Retomada a análise do discurso (BARDIN, 2009), das pessoas entrevistadas mediante 

a indagação sobre qual seria a motivação das frequentes construções inadequadas em áreas 

dunares, a maior parte (42,86%) acredita que a facilidade de ação dos posseiros, assim como a 

falta de fiscalização por parte dos órgãos públicos responsáveis são as maiores motivações 

que levam recorrência destas atividades. O restante das respostas obtidas foi: oportunismo 

(14,29%), oportunismo e falta de conhecimento da população (7,15%), oportunismo e status 

(7,15%) e pessoas que declararam não saber qual a motivação das atividades humanas nessas 

áreas (14,29%). Com efeito, estes fatores são uma constante. Entretanto, como uma das 
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moradoras desse banco de dados pontuou, a falta conhecimento da população a respeito da 

importância ambiental dessas áreas acarreta efeitos catastróficos – reflexo da realidade carente 

da educação ambiental no país. É importante destacar também, que esta mesma moradora 

associou sua resposta a alternativa “oportunismo”.  Não obstante, entende-se disto que o 

Estado e o cidadão em sua individualidade possuem responsabilidades significativas nesse 

engodo, estendendo parcelas de culpa.  

No que concerne tanto à consciência ambiental dos moradores e, indiretamente, seu 

grau de escolaridade, foi questionado a cada morador entrevistado sobre que conceito os 

mesmos atribuem a uma área denominada duna. É importante e positivo pontuar que a grande 

maioria dos moradores atribuiu a esse conceito tanto uma consciência ambiental, quanto uma 

consciência “restritiva”, ao surgirem respostas definindo que é uma área de preservação 

ambiental (28,58%), uma área restrita (7,15%), reserva ambiental (7,15%) e área verde 

(7,15%), totalizando do total de entrevistados. Todavia, é possível observar respostas mais 

simplistas, de caráter puramente descritivo, levando apenas em consideração as características 

visuais referentes a essas áreas, como: “São morros altos e arenosos” (28,58%) e “É um local 

inseguro e arenoso” (7,15%). Além disso, 7,15% expuseram não saber definir esta área.  

No tocante a legislação, foi feita uma pergunta bastante concisa e direta, com apenas 

duas alternativas “sim” e “não”. Felizmente, a maioria dos entrevistados entendem o ato de 

construir em áreas de dunas enquanto algo ilegal. Entretanto, 21% acredita que sim, a 

legislação permite tais construções e, o que os leva a acreditar nisto, de acordo com eles 

mesmos, é que se tem havido há tanto tempo a ocorrência de tais construções, “deve ser por 

que é permitido”. Isso demonstra, por um lado, um déficit de contato com políticas de 

educação ambiental e, por outro, a ausência do papel do Estado em fiscalizar e controlar a 

proteção obrigatória de tais áreas.  

A opinião dos entrevistados quanto às suas condutas diante da possibilidade de 

construir em áreas de duna revelou receio por parte da maioria, onde 72% respondeu que não 

construiria nestas áreas e a principal motivação era referenciada pelo perigo de estar em uma 

casa sustentada sobre uma estrutura tão considerada por eles “frágil”. Os outros 28% 

responderam que sim ou talvez, tendo eles como maior motivação a pré-condição de não 

terem outra opção de moradia viável. Estes percentuais revelam a insegurança que uma 

construção em área de duna representa para os entrevistados e, da mesma forma, expõem a 
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realidade de falta de moradias acessíveis para pessoas de baixa renda em locais dignos e 

seguros, não só na praia de Camurupim, mas também a nível nacional.  

Diante do sentimento de insegurança dos entrevistados quanto às construções em áreas 

de duna, a sexta pergunta da entrevista pede-os para especificar o que os mesmos entendem 

enquanto arriscado nessas construções. Uma maioria esmagadora (65,29%) teme pela sua 

segurança individual ao acreditar que a ocorrência de possíveis avalanches, desabamentos e 

deslizamentos é o risco mais iminente, destes 7,15% associou este risco à violência no local. 

Apenas três dos entrevistados consideraram o ecossistema e o Meio Ambiente fatores que 

estavam em situação de risco/perigo ao serem expostos à degradação ambiental. Apesar de 

minoritária, a afirmação de um dos entrevistados caracteriza extrema ausência de consciência 

e educação ambiental, pois ele considera que esse tipo de construção não caracteriza risco 

nenhum, nem ao meio ambiente, nem ao indivíduo.  

Por fim, para compreensão da vontade política dos que residem em Camurupim, foi 

feita uma indagação sobre o que os mesmos acreditam que deve ser feito para que este cenário 

não continue não se perpetue e seja descaracterizado. A maioria dos entrevistados (50%) 

acredita que o Estado deveria efetuar fiscalizações na área, visto que este é um processo que 

vêm ocorrendo a um tempo considerável naquela região e não foi notificada ou observada 

nenhuma espécie de intervenção ou interdição. Destes 50% que apostam na fiscalização, 

14,29% alia esta solução a mais oportunidades dignas de moradia e 7,15% relaciona-a com a 

necessidade de investimentos em educação ambiental. Existiram ainda 7,15% que defendiam 

o acesso à moradia digna e legal como única solução viável. Por outro lado, alguns dos 

entrevistados veem na população a possibilidade de mudar esta realidade, através de 

denúncias (14,29%). Outros 14,29% dizem não saber o que pode mudar essa realidade ou não 

acham necessário que ela seja modificada. Além disso, existe uma grande insatisfação 

percebida por parte dos moradores, pois dois deles preferiram não responder a pergunta, pois 

não acreditam mais em iniciativas provindas dos órgãos públicos competentes. 

CONCLUSÕES 

Em atenção às questões tratadas neste artigo, conclui-se que as atividades humanas 

que modificam progressivamente as áreas de duna decorrem do escasso conhecimento da 

legislação e da educação ambiental por parte da sociedade civil comum, assim como da 

negligência do poder público na fiscalização e na instituição de programas notórios aplicados 

na temática ambiental. Dessa forma, a falta de ações públicas associada ao desinteresse ou 
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falta de oportunidade de conscientização ambiental por parte da população ocasiona impactos 

que perpassam esferas desde o indivíduo e a comunidade até o ecossistema, uma vez que todo 

o meio ambiente está interligado. As análises desenvolvidas neste artigo podem vir a ser 

aplicadas em estudos futuros e mais aprofundados de mesmo teor, bem como em 

comunicações oficiais para o Estado e para a coletividade no que diz respeito à propagação da 

educação ambiental dada a exposição dos impactos e riscos socioambientais das ocupações 

humanas em áreas de duna. 
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RESUMO: A arborização tem papel fundamental nas cidades, pois proporciona melhorias na 
qualidade de vida, saúde e bem estar da população.  No entanto, a falta de critérios na 
alocação e escolha de espécies arbóreas, por parte dos moradores e órgãos competentes tem 
ocasionado transtornos às cidades. Os centros urbanos passam a priorizar o uso de espécies 
exóticas na sua paisagem, desvalorizando assim, a flora nativa. Esse cultivo passou a ser um 
meio de disseminação de espécies invasoras, daí a necessidade de se conhecer o avanço delas 
nos biomas locais. A arborização da cidade de Acaraú, Ceará, foi avaliada. Objetivou-se nesse 
estudo, identificar as principais espécies de plantas presentes nas ruas do centro da cidade e 
indicar espécies arbóreas da Caatinga que melhor se adequem ao seu contexto paisagístico. O 
levantamento de dados foi realizado no período de setembro a outubro de 2014 e foram 
contabilizadas 541 árvores nas ruas do centro da cidade, sendo a maioria de origem exótica, 
com predominância da espécie Azadirachta indica que totalizou 463 representantes. Foi 
avaliado também o conhecimento dos munícipes quanto à arborização da cidade, através da 
aplicação de um questionário, compreendendo um total de 80 moradores entrevistados. A 
maioria demonstrou desconhecer sobre o assunto. 
 
Palavras–chave: espécies exóticas, espécies nativas, paisagismo urbano, semiárido. 
 
 
INDICATION OF TREE SPECIES FOR PLANTING THE CAATINGA CITY 
CENTRE ACARAÚ, CEARÁ 
 
ABSTRACT: The forestry plays an important role in cities as it provides improvements in 
quality of life, health and welfare of the population. However, the lack of criteria in the 
allocation and choice of tree species, by the residents and bodies have caused problems for the 
cities. Urban centers begin to prioritize the use of alien species in the landscape, devaluing 
thus the native flora. This crop has become a means of spread of invasive species, hence the 
need to know the progress of them in the local biomes. The afforestation of the city of 
Acaraú, Ceará, was evaluated. The objective was to this study, identify the main species of 
plants present in the city's downtown streets and indicate arboreal species of Caatinga best 
suited to their landscape context. Data collection was conducted from September to October 
2014 and were accounted for 541 trees in the city's downtown streets, the majority of exotic 
origin, especially of the species Azadirachta indica which totaled 463 representatives. Also 
evaluated the knowledge of the residents as the city of trees, through the application of a 
questionnaire, comprising a total of 80 residents interviewed. Most showed unaware about it. 
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KEYWORDS: exotic species, native species, semi-arid, urban landscaping. 
 

INTRODUÇÃO 

A presença de árvores em áreas urbanas é um dos elementos que contribui para a 

melhoria da qualidade de vida da população. Tendo influência direta na saúde pública, bem 

como na saúde mental dos seres humanos. (LOBODA; ANGELIS, 2005; BROBOWSKY, 

2009). Com isso, o número de estudos voltados para a área paisagística, principalmente nos 

centros urbanos, tem sido bastante elevado nos últimos anos. Isso se deve ao fato de que as 

cidades crescem cada vez mais rapidamente, aumentando o interesse pela qualidade de vida e 

o conforto da população nesses locais (EMBRAPA, 2012). 

Muitas das plantas que compõem a paisagem de áreas urbanas são de origem exótica, o 

que sinaliza o desconhecimento das pessoas sobre o potencial da flora nativa de suas regiões 

para o paisagismo das cidades (EMBRAPA, 2012). A bioma Caatinga, por exemplo, é 

riquíssimo, e apresenta uma flora com características de adequação a regiões quentes e com 

pouca predominância de água. Tais adaptações favorecem o uso de sua flora para a 

arborização de cidades, uma vez que sua rusticidade é fator essencial nesse processo, pois os 

grandes centros exigem espécies em seu paisagismo que não demandem tratamento excessivo 

e irrigação constante (ALVAREZ; KIILL, 2014).  

 Além do aspecto físico, diversos outros benefícios podem ser propiciados à população 

com a utilização de plantas arbóreas endêmicas da Caatinga na arborização de cidades. O uso 

dessa flora em cidades onde há predominância do bioma Caatinga, pode funcionar como uma 

forma de conservação da identidade cultural da região. Agregando assim maior valor e 

divulgação da flora local (KULCHETSCKI et al., 2006). 

Outro fator tido como de fundamental importância sobre a arborização de cidades diz 

respeito à alocação das plantas, que em muitos locais ocorre de maneira inadequada à 

estrutura urbana da cidade. Isso resulta em problemas, com a fiação elétrica, encanamentos e 

calhas atingidos por galhos, além da quebra de calçamentos, muros e postes de iluminação 

pelas raízes das árvores. Sendo necessário, portanto, a substituição dessas espécies por outras 

com características que melhor se adaptem ao espaço (RIBEIRO, 2007). 

No município de Acaraú, Ceará, algumas das espécies de plantas utilizadas para fins 

paisagísticos nas ruas do centro têm causado transtornos à cidade, no que diz respeito a sua 

morfologia externa e alocação. Muitas das espécies introduzidas na paisagem das ruas do 
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centro da cidade, não seguem qualquer padrão básico orientado pela regulamentação 

municipal, causando danos tanto ao patrimônio público, quanto à população. 

 Os moradores desconhecem o potencial da flora nativa para arborização e paisagismo, 

sendo o mesmo, desvalorizado. Existe um grande número de plantas exóticas utilizadas na 

arborização da cidade, o que reflete a falta de interesse pelo uso paisagístico da flora nativa. 

Além de ser observável a ausência de critérios na alocação e escolha das espécies arbóreas no 

município de Acaraú.       

O presente trabalho teve por objetivo identificar as principais espécies de plantas 

presentes nas ruas do centro da cidade de Acaraú, bem como sugerir espécies endêmicas da 

Caatinga, que melhor se adequem ao contexto paisagístico da cidade e assim, promover uma 

maior preservação e conhecimento da flora nativa da região por parte da população.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área estudada localiza-se na zona urbana do município de Acaraú, interior do Ceará. 

O município localiza-se a 2° 53' 23'' de latitude Sul e 40° 6' 31'' longitude Oeste. Possui clima 

tropical quente semiárido, com baixo teor de chuvas, pluviosidade média de 1.139,7 mm no 

período de janeiro a abril. Seus limítrofes são: Oceano Atlântico ao norte, Marco, Morrinhos, 

Amontada ao Sul, Itarema ao Leste e Cruz e Bela Cruz ao Oeste (IPECE, 2013). 

A população é de aproximadamente 57.551 habitantes e a área territorial equivale a 842, 

559 km². Situando-se na faixa de abrangência do bioma Caatinga (IBGE, 2014).  Para a coleta 

dos dados foram percorridas as ruas do bairro centro do município de Acaraú no sentido leste 

oeste dentro dos limites das ruas reconhecidos pela prefeitura. Todo o percurso foi realizado a 

pé com o auxílio de um mapa obtido a partir do programa Google Maps, para orientação 

geográfica. Foi aplicado um questionário contendo oito perguntas objetivas com as opções 

sim e não, sobre o conhecimento da população a respeito da classificação das plantas em 

nativas e exóticas, bem como sobre a importância de um planejamento paisagístico prévio 

para a cidade.  

  A coleta de informações exploratórias contou com a aplicação de questionários, 

aplicados somente a um morador por domicílio. Quanto à avaliação das entrevistas, foi 

realizada análise de conteúdo e posterior discussão. Foram contabilizadas as espécies arbóreas 

existentes nas ruas do centro da cidade, anotando dados, como local de plantio, rua, espécie e 

quantidade. O levantamento foi realizado no período de outubro de 2014. Os dados 

percentuais obtidos foram transformados em gráficos utilizando o software EXCEL®, 2013. 
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As espécies arbóreas contabilizadas foram identificadas com o auxílio de literatura 

especializada e em seguida foi criada uma tabela adaptada de Lorenzi et al., 1996 e Embrapa, 

2012, sugerindo espécies nativas da Caatinga, com potencial arbóreo para o paisagismo da 

cidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram percorridas 13 ruas no bairro centro da cidade de Acaraú, onde foram 

contabilizadas 541 árvores, sendo a espécie Azadirachta indica a mais predominante.  Os 

resultados foram dispostos em dois gráficos mostrando o número de plantas por rua. Na 

Figura 1 é possível observar que o número de plantas da espécie A. indica totalizou 463 

representantes, seguido de Ficus benjamina com 16, Terminalia catappa com 15, Delonix 

regia com 12 e Tabebuia alba com 8, sendo essas as espécies encontradas em maior número. 

O Gráfico 2 mostra as plantas encontradas em menor número que são, Mangifera indica com 

5 representantes, Anacardium occidentale com 4 e Caesalpinia pulcherrima com 2. As 

plantas que apresentavam aspecto morto, foram classificadas como mortas no gráfico da 

figura 2, com 7 representantes. 

A presença descontrolada de A. indica evidência a dominância das espécies exóticas na 

vegetação da cidade, o que para Pivetta e Filho (2002), não é recomendado, pois tal condição 

torna a arborização urbana esteticamente monótona. Sugerem ainda que para evitar essas 

ocorrências, uma mesma espécie não deve corresponder a mais do que 10 a 15 % das árvores 

de uma cidade. Ignatieva (2012), afirma que, uma vez introduzidas em demasia na paisagem 

das cidades, as espécies exóticas acabam alterando a vegetação natural das regiões. Os 

resultados das espécies de plantas distribuídas por rua são observados nos gráficos a seguir. 
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Figura 1. Gráfico das espécies presentes em maior número nas ruas do Bairro Centro de 
Acaraú, com predominância maior de Azadirachta indica. 

 

 
Figura 2.  Gráfico das espécies presentes em menor número nas ruas do Bairro Centro de 
Acaraú. 

Quanto ao conhecimento da população (Figura 3), observou-se que apesar de 

reconhecer a importância da arborização, essa se mostra superficial. Dos 80 moradores 

entrevistados, 52,5% disseram não conhecer o bioma Caatinga e somente 47,5% afirmaram 
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conhecer. 54% responderam que não sabem o que é uma planta nativa e 46% disseram saber. 

67,5% não sabem o que é uma planta exótica e 32,5% sabem. 

Quando perguntados se acreditavam que a presença de plantas em áreas urbanas 

contribui para a melhoria da qualidade de vida, todos responderam sim. Apesar do que foi 

comprovado durante a pesquisa, 70% disseram que as ruas onde moram são bem arborizadas 

e 30% que não. Sobre a alocação incorreta das plantas nas ruas do centro da cidade de Acaraú, 

82,5% concordaram que existem plantas em locais inadequados, 17,5% disseram não haver. A 

respeito de um planejamento paisagístico prévio para a cidade por parte de órgãos 

competentes, 74% consideraram importante, 26%, não. Por último, quando perguntados se o 

conhecimento da população auxilia num processo de planejamento paisagístico para a cidade, 

86% responderam que sim, ajuda, e 14% disseram que não. Para Malavasi e Malavasi (2001), 

a ausência de participação da comunidade e do conhecimento sobre a importância da 

arborização urbana estão muitas vezes relacionados com problemas de plantio em área 

urbanas. 

Os moradores da cidade de Acaraú desconhecem o potencial da flora nativa para 

arborização e mesmo o bioma da região, não possuindo também, conhecimento quanto ao 

manejo e cuidado de espécies causando assim, transtornos à cidade. Pois passam a introduzir 

espécies por conta própria, sem qualquer planejamento prévio sobre a alocação e porte das 

árvores. Ribeiro (2007), acredita que é importante a população perceber a importância da 

escolha correta das espécies a serem introduzidas na vegetação urbana e do manejo adequado, 

para que isso resulte de fato em qualidade de vida. 
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Figura 3- Gráfico mostrando o resultado do questionário aplicado aos moradores. Os 
números de 1 a 8 correspondem ao número de cada pergunta descrita anteriormente. 

 

Muitas espécies potenciais da região da Caatinga deixam de ser exploradas na 

arborização da cidade de Acaraú. O que corrobora com a afirmação de Lorenzi (2002), que 

sugere que as plantas nativas de muitas regiões são praticamente desconhecidas pelos 

moradores, que não atribuem beleza e importância à vegetação que compõe o bioma local.  

A tabela 1 sugere uma lista de plantas nativas da Caatinga com potencial para 

paisagismo urbano na cidade de Acaraú. Sendo necessário antes uma avaliação de fatores 

como: alocação, porte, proximidade a tubulações de água, redes de energia e etc.  
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Tabela 1. Plantas da Caatinga com potencial arbóreo, sugeridas para arborização do centro da 
cidade de Acaraú, Ceará. A tabela foi adaptada da literatura de Lorenzi et al., 1996 e 
Embrapa, 2012. IFCE, 2014. 

Espécies da Caatinga indicadas para a arborização 

Espécie Nome comum 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. Umburana de cheiro 

Auxemma oncocalyx (fr. All.) Baill. Pau branco 

Cappars hastata Jacq. Feijão bravo 

Ceiba glaziovii K. Shum Barriguda 

Erytrina volutrina Jacq. Mulungu 

Guetarda vibumoides Cham. &Schitdl. Veludo 

Hancornia speciosa Gomes Mangabeira 

Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex. Dc) Mattos Ipê roxo 

Hymenaea martianahayne Jatobá 

Myracrodruon uundeuva M. Allemao Aroeira 

Psedobombax Somplicitolium A. Robyns Embituçu 

Schinopsis brasiliensis Engl. Braúna 

Tabebuia aurea Caraibeira 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 

Tabebuia alba Ipê amarelo 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa possibilitou a identificação das espécies arbóreas presentes no bairro centro 

da cidade de Acaraú, verificando a dominância de espécies de origem exótica. Essa 

dominância impacta a flora local que passa a ser substituída e assim, desvalorizada pela 

população.   

Percebeu-se que a maioria dos moradores entrevistados tem um conhecimento 

superficial a respeito da arborização da cidade e do bioma local. Desse modo, a introdução de 

espécies arbóreas da Caatinga na paisagem do centro da cidade de Acaraú, seria uma 

ferramenta importante para o conhecimento e preservação da flora local por parte da 

população. Além disso, sugere-se a utilização dessa vegetação na arborização da cidade, visto 

que sua rusticidade e beleza contribuem para isso. No entanto, para que o resultado seja 

efetivo, é essencial o conhecimento do manejo e dos aspectos morfológicos das espécies. 
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RESUMO: Nanopartículas metálicas apresentam diversas aplicações tais como na catálise de 
compostos, na microeletrônica e na elaboração de compostos com ação bactericida. Dentre os 
diferentes tipos de materiais, as nanopartículas de prata (AgNPs) são as mais utilizadas como 
agentes antimicrobianos. No entanto, as técnicas fisicoquímicas utilizadas tradicionalmente na 
síntese de nanopartículas metálicas (NPMs) envolvem solventes tóxicos e a geração de 
resíduos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente. Este problema acaba por limitar 
o seu amplo uso em aplicações biológicas. Diante desse quadro, surge grande interesse na 
busca por rotas alternativas de síntese mais seguras e com menor impacto ao meio ambiente. 
A síntese verde de NPMs visa à utilização de organismos biológicos, ou partes deles (como 
órgãos, tecidos, células ou biomoléculas), como substituintes de reagentes químicos tóxicos 
nas reações de síntese de nanocompostos, apresentando-se como uma alternativa sustentável.  
Várias espécies vegetais já foram testadas quanto ao potencial ação na indução de agregação 
dos íons de prata na forma de partículas. No presente trabalho foi avaliado o potencial uso de 
extratos de folhas de Nim como precursor da síntese de AgNPs. Os resultados obtidos 
indicam que no extrato de folhas de Nim existem substâncias extremamente ativas que 
conseguem induzir a agregação dos íons da solução de nitrato de prata de forma rápida e 
eficiente. 
Palavras–chave: AgNPs, extrato vegetal, nanotecnologia, síntese de nanocomposto  
 

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL CONDITION ON SILVER 
NANOPARTICLES GREEN SYNTHESIS USING NIM LEAVES 
EXTRACT (AZADIRATCHA INDICATES JUSS) 
 
ABSTRACT: Metallic nanoparticles have many applications such as in catalysis compounds 
in microelectronics and in the preparation of compounds with bactericidal action. Among the 
different types of materials, the silver nanoparticles (AgNPs) are frequently used as 
antimicrobial agents. However, the physicochemical techniques traditionally used in the 
synthesis of metal nanoparticles (NPMs) involve toxic solvents and the generation of 
potentially harmful waste to health and the environment. This issue ends up limiting its 
widespread use in biological applications. Given this situation arises great interest in the 
search for alternative routes of synthesis safer and with less impact to the environment. Green 
synthesis of NPMs aims the use of biological organisms, or parts of them (such as organs, 
tissues, cells or biomolecules) as substituents of toxic chemicals in nanocomposites synthesis 
reactions, presenting itself as a sustainable alternative. Several plant species have been tested 
for potential activity in inducing aggregation of the silver ions in the form of particles. In the 
present study we evaluated the potential use of neem leaf extracts as a precursor of AGNPS 
synthesis. The results obtained indicate that the extracts of neem leaves are extremely active 
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substances that can induce aggregation of ions of the silver nitrate solution quickly and 
efficiently. 
KEYWORDS: AgNPs, plant extract, nanotechnology, nanocomposite synthesis 

 

INTRODUÇÃO 

A síntese verde de NPs visa à utilização de organismos biológicos, ou partes deles como 

alternativa de reagentes químicos tóxicos nas reações de síntese de nanocompostos. Esta é 

uma abordagem considerada mais sustentável de síntese devido à utilização de solventes com 

baixa toxicidade. Outra característica importante desta metodologia está relacionada às 

características de boa biocompatibilidade e biodegradabilidade das NPs sintetizadas. O custo 

de produção é geralmente baixo e pode-se obter um alto rendimento do produto de interesse. 

Dentre os insumos utilizados na síntese verde de NPMs, extratos provenientes de tecidos e 

órgãos de plantas têm sido os mais descritos. Provavelmente, esta abordagem tem sido 

priorizada devido à facilidade de recuperação das NPs após o processo de síntese.  Plantas 

podem atuar como agentes químicos redutores de sais metálicos devido a substancias 

antioxidantes que fazem parte da fisiologia básica dos vegetais. Dentre estes, destacam-se: 

aminoácidos, flavonoides, compostos fenólicos, terpenoides, ácido cítrico, entre outros vários 

compostos. Alguns desses compostos também auxiliar na estabilização das NPMs limitando o 

seu crescimento e evitando que se agreguem. Apesar do crescente número de trabalhos sobre 

síntese o mecanismo específico da síntese ainda não foi totalmente estabelecido.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi realizado na LAPB (laboratório de Pesquisas Aplicadas a Biofábrica) no 

CETENE (Centro de Tecnologia Estratégicas do Nordeste) em Pernambuco. Foram utilizadas 

para este ensaio folhas jovens de Nim, coletadas de duas matrizes: 1) matriz in vivo - 

localizada no Campus MCTIC em Recife-PE, 2) matriz in vitro - cultivada no Laboratório de 

Pesquisa Aplicada a Biofábrica. Após a coleta, as folhas foram lavadas em água corrente e 

enxaguadas com água destilada estéril. Para elaboração dos extratos, foram pesadas 2,5 gr de 

folhas, que foram em seguida cortadas finamente. As folhas foram colocadas em um 

Erlenmeyer de 500 ml contendo 100 ml de água destilada estéril. A seguir a solução foi 

colocada em banho-maria por 60 minutos a 70 oC. A solução foi deixada esfriar e depois 

filtrada. Para a síntese de partículas de prata foi utilizado uma solução de nitrato de prata a 

0,01%. As reações foram feitas utilizando-se 20% de extrato para biossíntese das partículas. 

Após a adição dos extratos, a reação foi conduzida a temperatura ambiente. Foram elaboradas 
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duas soluções controle. Controle I – nitrato de prata a 0,01 M acrescido de água destilada 

estéril, Controle II – água destilada estéril acrescida de extrato de folha (20%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado que os diferentes tratamentos, extrato de folhas de Nim in vitro e in vivo 

foram capazes de induzir a agregação de íons de prata, presentes na solução 0,01M de nitrato 

de prata. Esta agregação foi observada visualmente conforme a alteração da coloração da 

solução. As soluções controles (Controle I – Nitrato de prata e água destilada, Controle II 

extrato de folha e água destilada) não apresentaram alteração de coloração durante o 

experimento (Figura 1). Estes resultados indicam que a reação de síntese de agregação de íons 

só ocorre mediante a presença do nitrato de prata juntamente com o extrato de folhas de Nim 

(Figura 2). 

A solução contendo de extrato de folha de Nim in vivo apresentou melhor resultado 

conforme análise da coloração. A diferença na coloração da solução de nanopartículas é um 

indicador da quantidade de partículas formadas. Sendo assim, a mesma quantidade de tecido 

vegetal pode apresentar uma quantidade variável dos compostos que intermediam a reação de 

agregação dos átomos de prata. As plantas em cultivo in vitro encontram-se em condição 

heterotrófica, não fotossintetizam. Esta condição pode ter influenciado as rotas metabólicas 

que estão associadas a produção dos compostos redutores que podem estar associados a 

síntese de nanopartículas. 

Resultados similares foram obtidos por Silva (2014) utilizando o extrato de Hancornia 

speciose para síntese de nanopartículas de prata. Da mesma forma Melo (2015) também 

conseguiu promover a síntese de nanopartículas de prata utilizando extrato aquoso de Ilex 

paraguariensis. Estes resultados, obtidos com diferentes espécies vegetais, evidenciam que 

a/as substancia(s) presente nos estratos vegetais pode fazer parte do metabolismo básico dos 

vegetais. 

No entanto, a quantidade de nanopartículas sintetizadas e o tamanho destas 

nanopartículas podem variar substancialmente ao se utilizar espécies de plantas diferentes ou 

até mesmo tecidos diferentes de uma mesma espécie (HALEEMKHAN, et al., 2015). Sendo 

assim, é possível que as diferenças encontradas quanto ao potencial de síntese dos extratos de 

folhas de Nim sejam um reflexo de diferenças do metabolismo básico.  

 De acordo com Marchiol et al. (2014) a síntese verde de nanopartículas,  promovida 

através de extractos de plantas ocorre em três etapas diferentes. A primeira etapa (fase de 
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indução) é a redução de iõns e rápida de formação da nucleação metálicas. Na segunda etapa, 

os cristais pequenos, mais reativos, espontaneamente se agregam em partículas maiores (fase 

de crescimento). Na ultima etapa, as partículas assumem sua forma e tamanho final e, em 

alguns casos se associam a moléculas que conferem estabilidade (fase de terminação). Apesar 

deste conceito estar bem estabelecido, o processo de sintese verde, em particular, o papel do 

metabolismo da planta ainda não é totalmente compreendido dentro do processo de formação 

das nanopartículas. 

 Nos experimentos conduzidos foi observado que a formação seguida pela 

estabilização das partículas ocorreu de forma rápida. Utilizando-se ambos os extratos e 

reproduzindo as mesmas condições em triplicata, todo o processo (indução, crescimento e 

terminação), foi concluida em 10 minutos. As reações foram mantidas em temperatura 

ambiente por 48 horas, não havendo alteração na coloração das mesmas. Este resultado indica 

que além do processo ser rápido, parte dos compostos presentes no extrato de folha de nim (in 

vivo e in vitro) podem estar atuando também para a estabilização das AgNPs. 

 

 

 

Figura 1. Aspecto da solução Controle. CETENE 2016 
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Figura 2. Aspecto de soluções expostas a extrato de 
folhas (EF) de Nim de plantas cultivadas in vivo (1) e 
in vitro (2). CETENE 2016. 

 

De fato, atualmente, acredita-se que os polissacarídeos, proteínas, flavonóides e 

terpenos (responsáveis pela redução de células vegetais), podem estar envolvidos tanto na 

biossíntese de nanopartículas como com a sua estabilização (DA SILVA, 2015).  

 

De acordo com as análises UV-VIS realizadas nos diferentes tratamentos foi 

observada a formação de uma banda plasmônica característica entre os comprimentos de onda 

420 e 450nm, nas amostras 1 e 3 indicando a presença de nanopartículas de prata nas soluções 

sintetizadas com extrato de folhas de Nim in vivo. (Figura 3). 

As amostras 2 e 4 não apresentaram a formação de uma banda plásmônica. Este 

resultado indica que as partículas estão se formando sem haver estabilização, gerando 

partículas de vários tamanhos. 

 

1 2 
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Figura 3. Caracterização de partículas de prata pela análise 
de luz ultravioleta visível. Amostras 1 e 3 – Síntese com 
extrato de folhas de Nim in vivo. Amostras 2 e 4 - Síntese 
com extrato de folhas de Nim in vitro. CETENE 2016. 

 

Este resultado indica que alterações na condição fisiológica da planta podem ter 

interferido na síntese de compostos que estariam relacionados com a estabilização das 

nanopartículas em um tamanho específico. 

A caracterização de nanopartículas utilizando-se o UV-VIS tem permitido auxiliar à 

rápida caracterização de diferentes nanopartículas produzidas, independente da rota de síntese 

(verde ou não). A caracterização das nanopartículas de prata, ouro e de outros metais já foi 

citada por diferentes autores (SANTOS, 2012; ANTUNES ET AL., 2013; CONSOLINI, 

2015). 

Desta forma, os resultados preliminares obtidos até o presente momento indicam que a 

via de síntese verde de nanopartículas pode ser uma alternativa com menor impacto para o 

meio ambiente capaz de produzir AgNPs para testes ação no controle microbiano em 

ambiente de cultivo in vitro de plantas. 
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CONCLUSÕES 

O extrato de folhas de Nim deve conter substâncias associadas ao mecanismo 

antioxidante que foram capazes de induzir a agregação de íons de prata na forma de 

nanopartículas de prata. 

As condições fisiológicas das matrizes podem interferir no potencial de síntese de 

nanopartículas de prata dos extratos de folhas de Nim. 
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RESUMO: O soro de queijo é um subproduto da indústria de laticínios que, frequentemente, 
devido sua elevada produção, é descartado no meio ambiente, ocasionando problemas de 
poluição em corpos hídricos devido sua alta carga orgânica. No intuito de utilizar um resíduo 
capaz de apresentar valor econômico agregado, além de solucionar o problema ambiental que 
se constitui o descarte inadequado do soro de leite em mananciais, objetivou-se permitir 
condições de que o mesmo fosse fermentado por Aspergillus niger para produzir ácido cítrico, 
produto de grande importância na indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. Foi testada 
a influência da adição de fonte extra de nitrogênio, sendo o sulfato de amônio empregado nas 
concentrações de 0,1; 0,2 e 0,5 g/L. Foram montados reatores em batelada agitada. Os 
reatores com concentração 0,5 g/L de sulfato de amônio foram os que mais permitiram 
acúmulo de ácido cítrico, 1805 mg/L no sétimo dia de reação. Reatores com 0,1 g/L e 0,2 g/L 
tiveram apenas decaimento, não ultrapassando os valores encontrados no primeiro dia. 
Palavras-chave: Aspergillus niger, soro de queijo, ácido orgânico 
 

AMMONIUM SULFATE INFLUENCE IN FERMENTATION WASTE 
AGRIBUSINESS FOR PRODUCTION OF CITRIC ACID 
ABSTRACT: The cheese whey is a by-product of the dairy industry that, often because of its 
high production, it is discarded into the environment causing pollution problems in water due 
to its high organic load. In order to use a residue able to present economic value, in addition 
to solve the environmental problem which is the improper disposal of cheese whey into water 
sources, aimed to allow conditions that it be fermented by Aspergillus niger to produce citric 
acid, an important product in the food, cosmetic and pharmaceutical industry. The influence 
of the addition of extra nitrogen sources was tested, and ammonium sulfate used in 
concentrations of 0.1; 0.2 and 0.5 g/L. Reactors were mounted on agitated batch. Reactors 
with concentration 0.5 g/L of ammonium sulfate were the most allowed citric acid 
accumulation, 1805 mg/L on the seventh day of reaction. Reactors with 0.1 g/L and 0.2 g /L 
had only decay, not exceeding the values found on the first day. 
KEYWORDS: Aspergillus niger, cheese whey, organic acid 
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INTRODUÇÃO 

A busca de alternativas de uso de resíduos provenientes da indústria como forma de 

mitigar impactos inerentes aos processos, assim como incorporar valor econômico aos rejeitos 

oriundos das atividades é um progresso em dias atuais. No caso de indústrias de laticínios, o 

soro de queijo é um resíduo líquido de alta carga poluidora e, de acordo com Silva (2011), é 

cem vezes mais poluente que o esgoto doméstico. Visando à utilização deste resíduo, é 

possível produzir ácido cítrico, ácido orgânico de importância relevante para a indústria, pela 

ação de Aspergillus niger, micro-organismo considerado um dos mais potentes para este 

processo de bioprodução, através de processos fermentativos monitorados em forma de 

reatores de batelada agitada. 

O ácido cítrico, de nome oficial ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico, tem 

importantes características que o permitem ser utilizado como acidulante e conservante em 

ramos diversos. As vantagens do uso de Aspergillus niger devem-se à sua fácil manipulação e 

a capacidade de fermentação de várias matérias-primas de baixo custo (COSTA, 2011). Este 

micro-organismo consegue crescer em diversos locais que apresentam variedade de 

nutrientes, o que mostra que esta espécie apresenta uma grande versatilidade metabólica e 

flexibilidade nutricional. 

Dentro deste contexto, este trabalho objetivou estudar o potencial do uso do fungo 

Aspergillus niger, através de processos fermentativos, com o intuito de avaliar a produção de 

ácido cítrico a partir de soro de queijo, e como as concentrações de fonte extra de nitrogênio 

(sulfato de amônio), influenciam o acúmulo do ácido no meio fermentativo.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Substrato 

O soro de queijo utilizado como substrato foi coletado em indústria de laticínios e 

armazenado sob refrigeração durante a coleta. As coletas foram realizadas no mês de maio, 

junho e julho. 

Após separação de 15 L, o pH do soro foi ajustado para 4,6 com uso de ácido clorídrico 

PA e submetido à aquecimento em banho-maria à temperatura de 90ºC por, 

aproximadamente, 90 minutos para facilitar e agilizar o processo de desproteinização e para 

que se pudesse obter um soro o mais límpido possível. Após resfriamento, o material foi 

pipetado, de forma a evitar ao máximo frações sólidas sedimentadas. Na Figura 1, é mostrado 

o soro de leite após o procedimento de desproteinização.  
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Figura 1. Soro de leite obtido após procedimento de desproteinização. IFCE, 
2016. 
 
O sobrenadante foi então removido, separando-se a fração líquida da sólida. Após 

reajuste do pH do soro desproteinizado para 3,5 foi feita a montagem de reatores em função 

das concentrações do nutriente sulfato de amônio. 

Para cada série de reatores, em erlenmeyers de 250 mL, foram distribuídos 200 mL de 

soro autoclavado a 121ºC. A estirpe recebeu três concentrações diferentes de sulfato de 

amônio que foram de 0,1 g/L; 0,2 g/L e 0,5 g/L. É relatado que sulfato de amônio é capaz de 

resultar em maior concentração de ácido cítrico do que outros sais de amônio tais como 

cloreto de amônio, nitrato de amônio e nitrato de sódio (SHETTY, 2015; 

BHATTACHARJEE, BARUAH, 2015). Por conseguinte, (NH4)2SO4 foi selecionado como a 

única  fonte de nitrogênio adicional para este estudo. 

 

Cultivo, produção e contagem do inóculo   

Os esporos de Aspergillus niger isolado do ar, foram cultivados em placas de Petri 

estéreis contendo cerca de 15 mL de meio de cultura Agar Potatoe Dextrose, previamente 

esterilizado a 121°C, durante 20 minutos.  Após a solidificação do meio de cultura, os esporos 

foram transferidos para as placas, as quais depois do procedimento de inoculação foram 

mantidas a temperatura de 28ºC por 10 dias em estufa bacteriológica. Ao se observar o 

crescimento do fungo por toda placa, a remoção dos esporos das placas de Petri foi realizada 

com uso de alça de Drigalsky e solução isotônica contendo solução salina 0,9% e 80 µL de  

solução Tween para cada litro de solução salina. A suspensão de esporos obtida foi transferida 

para um frasco e mantida sob refrigeração a 0ºC. A suspensão foi descongelada e agitada para 

melhor homogeneização e previamente agitada em agitador tipo vórtex. Depois de realizada a 

contagem dos esporos em câmara de Neubauer, uma quantidade correspondente a 2 x 106 

esporos/mL foi acrescentada aos reatores. 
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Reatores em batelada agitada  

Os reatores foram divididos em: Fungo + 0,1 g/L de (NH4)2SO4; Fungo + 0,2 g/L de  

(NH4)2SO4; Fungo + 0,5 g/L de  (NH4)2SO4. Reatores sem adição de sulfato de amônio 

também foram acompanhados.  Após a adição do inóculo, os reatores foram incubados em 

mesa agitadora, como mostrado na Figura 2, a uma temperatura de 30ºC e agitação de 150 

rpm.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Reatores em mesa agitadora. IFCE, 2016. 
 
A operação teve duração de dez dias. Durante o tempo reacional foram retiradas 

alíquotas e foram feitas análises para determinação de pH, descritos em APHA (2005) e de 

ácido cítrico pelo método modificado de Marier e Boulet (1958). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento dos reatores quanto à produção de ácido cítrico, ao longo do tempo 

de reação, é apresentado na Figura 3.   

 

Figura 3. Variação de ácido cítrico em mg/L com 0,1; 0,2 e 0,5 g/L de 
(NH4)2SO4. IFCE, 2016.  
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Os resultados diferenciados nas três concentrações estão associados não apenas aos 

diferentes valores da fonte extra de nitrogênio, mas à própria morfologia e ao tamanho dos 

pellets que se modificaram durante o período reacional, em resposta à composição do meio, 

condição hidrodinâmica da cultura, viscosidade aparente e da própria espécie fúngica 

empregada, uma vez que em cultivos submersos, fungos filamentosos podem apresentar 

diferentes morfologias, dependendo da interação entre os fatores mencionados, influenciando 

a atividade enzimática (BETTIN, et al., 2014).  

Conforme Wucherpfennig et al., (2013) a alta variabilidade da morfologia fúngica foi 

ignorada por muito tempo e não é suficiente para descrever a influência de qualquer 

sedimento ou morfologia micelial livre, como pellets pequenos, alongados e macios. Neste 

trabalho os pellets apresentaram  tamanhos consideráveis, arredondados e macios (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pellets de Aspergillus niger desenvolvidos no segundo dia. IFCE, 2016. 
Reatores sem a presença de sulfato de amônio não ultrapassaram 1491 mg/L, ou seja, 

inferiores aos de concentração 0,5 g/L e superiores aos de concentração 0,1 e 0,2 g/L. 

O A. niger e algumas estirpes de leveduras, são conhecidos por produzir mais ácido 

cítrico na presença de sais de amônio em relação à outras fontes inorgânicas de nitrogênio, 

sendo que os sais de amônio levam a uma diminuição do pH, favorecendo assim a síntese de 

ácido cítrico e reduzindo o risco de contaminação (SOCCOL et al., 2006), o que é importante 

para o processo.  

Em relação ao pH, a médio do soro, em seu estado in natura, foi de 6,34 em maio e 6,12 

e 6,6 em junho e julho, respectivamente.  

 Os reatores que receberam adições de sulfato de amônio na concentração de 0,2 g/L, 

permaneceram com valores entre 3,3 e 3,8, superiores aos valores registrados, quando a fonte 

externa de nitrogênio encontrava-se disponível na concentração 0,1 g/L, com valores de pH 

entre 2,1 e 3,5; mostrado na Figura 5.  Apesar dos reatores que receberam adição de 0,1 g/L 

de sulfato de amônio terem apresentado meio mais ácido, estes foram os que produziram 

menores concentrações de ácido cítrico, podendo estes valores estarem relacionados à 

presença de outros ácidos ou ainda à outras vias metabólicas.  
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Nos reatores com concentração 0,5 g/L, a variação de pH foi condizente com o ácido 

cítrico presente no meio. Os valores estiveram entre 2,4 e 3,8; sendo o esperado, visto que em 

trabalhos similares de processos fermentativos se encontraram valores relativamente 

próximos e que não ultrapassaram pH 4.  

 

Figura 5. Variação de pH em reatores com 0,1; 0,2 e 0,5 g/L de (NH4)2SO4. IFCE, 

2016. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados mostraram que para a produção de ácido cítrico pela espécie 

de Aspergillus niger isolado do ar, nas concentrações de sulfato de amônio escolhidas e 

testadas, a de concentração 0,5 g/L foi a de melhor resposta.  

Uma hipótese para o declínio de ácido acumulado seria a deterioração no sistema da 

enzima responsável pela biossíntese de ácido cítrico, e redução da quantidade de nitrogênio 

disponível no meio fermentativo, assim como o esgotamento dos teores de açúcar 

naturalmente encontrados no soro de queijo. 

Testes com outros parâmetros e outras concentrações de sulfato de amônio merecem ser 

averiguadas para compreensão de fatores que podem inibir o processo. 
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RESUMO: As clorofilas são pigmentos fotossintéticos que atuam na conversão da energia 
luminosa em química, fornecendo, energia necessária para a produção de carboidratos. Este 
estudo foi realizado em um trecho de Floresta Estacional Semidecidual, no município de 
Colorado do Oeste, localizado no cone sul do estado de Rondônia/Brasil, com o objetivo de 
realizar um estudo do potencial foto-oxidativo dos pigmentos fotossintéticos. Nesta área 
foram realizados o estabelecimento das parcelas, amostragem e herborização. De uma forma 
geral, houve maior concentração de clorofila a em relação a clorofila b, maior razão clorofila 
a/b e clorofilas totais/carotenoides. No que se refere às variáveis ambientais, não houve 
diferenças significativas. Os resultados obtidos, demonstraram que as espécies florestais 
analisadas apresentam-se com concentrações de pigmentos fotossintéticos em conformidade 
com as de espécies que não estão sob excesso de luminosidade.  
Palavras–chave: Amazônia, Foto Proteção, Pigmentos Fotossintéticos. 
 

RESEARCH OF PHOTO OXIDATIVE LOSSES IN POTENTIAL 
SPECIES PLANT A FOREST SEMIDECIDUOUS STRETCH , IN THE 
WEST COLORADO CITY / RO . 

 
ABSTRACT: Chlorophylls are photosynthetic pigments that act in the conversion of 
luminous energy into chemical, providing, energy required for the production of 
carbohydrates. This study was conducted in a stretch of semideciduous forest in the 
municipality of Colorado do Oeste, located in the southern cone of the state of 
Rondônia/Brazil, with objective to conduct a study of potential photo oxidative 
photosynthetic pigments. In this area were carried out to establish the plots, sampling and 
herborization. In general, a higher concentration of chlorophyll a in relation to chlorophyll b, 
more ratio chlorophyll a/b and total chlorophylls/carotenoid. There weren´t significant 
differences between environmental variables. The results showed that the analyzed forest 
species present with the photosynthetic pigments in accordance with the concentrations of 
species that are not in excess luminosity. 
KEYWORDS: Amazon, photo protection, photosynthetic pigments. 
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INTRODUÇÃO 

As clorofilas são pigmentos fotossintéticos que atuam na conversão da energia luminosa em 

química, fornecendo, assim, energia necessária para a produção de carboidratos.  A determinação dos 

teores de clorofila da folha se faz importante, porque a atividade fotossintética da planta depende em 

parte da capacidade da folha em absorver luz. Investigar tal processo se faz necessário, porque quando 

a produção de clorofilas está comprometida, pode ser um indicativo de danos à maquinaria 

fotossintética (TAIZ e ZEIGER, 2013) e esses danos podem levar à morte da planta em casos graves. 

As clorofilas são os pigmentos naturais mais abundantes nas plantas, comuns em todas as células 

fotossintéticas. As envolvidas na fotossíntese são principalmente as clorofilas a e b; enquanto a 

primeira é o pigmento utilizado na fase fotoquímica, a segunda, juntamente com os carotenóides, 

constitui os chamados pigmentos acessórios.  

A clorofila a é considerada o pigmento principal, os demais pigmentos auxiliam a clorofila a, 

tanto na absorção da luz, quanto na transferência de energia aos centros de reação (KERBAUY 2004; 

TAIZ e ZEIGER, 2013). De acordo com FÉLIX (2010), as clorofilas a e b apresentam, 

respectivamente cor verde intensa e verde amarelada, enquanto os carotenoides, que incluem os 

carotenos e xantofilas respectivamente, cor laranja e amarela. Os carotenoides, além de transferir a 

energia da luz absorvida a clorofila a, também servem como agentes fotoprotetores. Esta função é 

decorrente da ausência de formação de oxigênio singleto (O2*), um composto causador de danos a 

muitos componentes celulares, na ausência de carotenoides.  

Dessa forma, os carotenoides protegem as clorofilas de danos ocasionados por excesso de 

energia radiante (KERBAUY 2004; TAIZ e ZEIGER, 2013). A clorofila é necessária para que ocorra 

a fotossíntese, o qual é um processo metabólico regulado de forma a maximizar o uso da luz e de 

carbono disponível, minimizando os danos provocados pelo excesso de luz. A atividade fotossintética 

dos vegetais pode ser afetada por fatores tais como a intensidade luminosa, a temperatura, a 

concentração de CO2, o teor de nitrogênio da folha e a umidade do solo. A abertura e o fechamento 

estomático relacionam-se principalmente com a intensidade de luz recebida pela planta quanto com o 

estado de hidratação da folha. Portanto, o funcionamento estomático, através do controle da absorção 

de CO2, e a área foliar, pela interceptação da luz, são fatores capazes de determinar a produtividade do 

vegetal (FINGER, 2012).  

Segundo TAIZ E ZEIGER (2013), a presença e abundância dos pigmentos fotossintéticos 

variam de acordo com a espécie. Sua determinação em tecidos foliares tem sido realizada por vários 

pesquisadores (GUIMARÃES et al.1999; SCOPEL, 2011 e MARQUES e NASCIMENTO, 2014), 

entretanto ainda não existem dados sobre as concentrações de pigmentos fotossintéticos em espécies 

nativas do cone sul do estado de Rondônia. Dessa forma, verificar tais concentrações faz-se 

necessário, pois uma diminuição na produção e acúmulo desses pigmentos pode ocasionar perdas foto-
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oxidativas, trazendo prejuízo para toda a biota, visto que a energia armazenada nos carboidratos serve 

como fonte de energia para todas as formas de vida (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

Os teores de clorofila e carotenoides nas folhas são utilizados para estimar o potencial 

fotossintético das plantas, pela sua ligação direta à absorção e transferência de energia 

luminosa e ao crescimento e adaptação a diversos ambientes (REGO e POSSAMAI, 2006). 

A oxidação/redução na quantidade desses pigmentos pode estar relacionada ao efeito 

negativo de diversos fatores, tais como deficiência de nitrogênio e/ou excesso de 

luminosidade (TAIZ e ZEIGER, 2013). Lambers et al. (1998) destaca que a determinação do 

conteúdo de pigmentos foliares representa importante ferramenta de avaliação em estudos de 

Fisiologia Vegetal, quer seja para caracterização do material, que seja para a distinção entre 

tratamentos ou interação entre plantas e fatores ambientais. 

A intensidade luminosa do ambiente em que a planta cresce é de fundamental 

importância, pois a ocorrência de adaptações das plantas ao ambiente depende do ajuste de 

seu sistema fotossintético, de modo que a luminosidade ambiental seja utilizada da forma 

mais eficiente possível.  

O excesso de luz pode inibir a reação da fotossíntese através da foto-inibição e a foto-

oxidação. A foto-inibição acontece quando ocorrem danos aos centros de reação, 

especialmente Fotossistema, quando eles são superexcitados. A foto-oxidação é um processo 

irreversível e envolve diretamente os pigmentos receptores de luz, os quais, ao absorverem 

muita luz, interagem com o oxigênio produzindo radicais livres, como superóxido, o que pode 

acabar por destruir as moléculas dos pigmentos. A eficiência fotossintética de uma planta 

pode estar relacionada com a concentração de clorofila, estando esta relacionada de forma 

direta com o crescimento da planta. Na presença de luz, a clorofila é constantemente 

sintetizada e destruída pelo processo da foto-oxidação, sendo a velocidade de ocorrência 

diretamente proporcional à intensidade luminosa (FINGER, 2012). 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo apresentar os resultados consolidados 

do plano de trabalho “Estudo da concentração dos pigmentos fotossintéticos em 

angiospermas, de um trecho de Floresta Estacional Semidecidual, e suas relações com 

parâmetros físicos do ambiente, Colorado do Oeste/RO”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende um trecho de floresta Estacional semidecidual, do 

município de Colorado do Oeste (coordenadas geográficas 772304,42 E e 8547923,04 N, 

zona 20L), com cerca de 389,44 km2 de extensão, localizado no cone sul do estado de 
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Rondônia. Nesta área foram realizados o estabelecimento das parcelas, amostragem e 

herborização, conforme o proposto pelo MMA (2014).  É importante ressaltar que a 

identificação das espécies foi prejudicada por estarem deterioradas por fungos e insetos; e, 

também por não apresentarem flores ou frutos ao longo do período de coleta; portanto mesmo 

recorrendo ao acervo do herbário COOE/IFRO e a especialistas na área, até o presente 

momento não foi possível realizar a identificação das espécies (as exsicatas de espécies que 

ainda não constam no acervo do herbário serão catalogadas, caso seja realizada a identificação 

futuramente). 

Foi realizado o estabelecimento das parcelas, no qual foi realizado a divisão da área 

em quatro partes, sendo cada parcela com um tamanho de 10 m X 25 m, a partir disso, foi 

realizado outras atividades, foi realizado as atividade de inventários e coleta de amostras para 

análise em espectrofotômetro. Os processos de manuseio de material botânico, passando por 

coleta, prensagem, secagem, identificação e montagem, modo pelo qual se faz um herbário. 

Determinações de fitossanidade foram realizadas com base no critério de 

presença/ausência de cupins, podridões ou oco (MMA, 2014). A determinação de biometria 

com auxílio de fita métrica e as condições ambientais, através de termo-higrômetro 

(ITHT2250), além de luxímetro (INSTRUTEMP). A solubilização das amostras e a 

quantificação dos pigmentos fotossintéticos seguiu o proposto por Lichtenthaler e Wellburn 

(1983), sendo que os resultados foram expressos em micrograma por mililitro de peso fresco de 

tecido foliar (µg.mL-1).  Todas as atividades foram realizadas com autorização para coleta de 

material botânico expedido pelo sistema de autorização e informação em biodiversidade – 

SISBIO (Ver anexo A). Dentre as análises estatísticas utilizadas estão a análise de 

componentes principais (PCA), estatística descritiva e testes de correlação; todas foram 

realizadas utilizando o software Statistic 7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram inventariadas 72 plantas, de quatro parcelas (10 m X 25 m), das quais foram 

selecionadas 44 para realizar a coleta do material vegetal para solubilização química.  Devido 

a dificuldade em realizar as identificações das espécies (mesmo após a herborização do 

material, do uso de chaves de identificação específicas e do auxílio de uma especialista na 

área), esta foi prejudicada pela qualidade que as amostras apresentaram: as plantas 

apresentavam-se proliferadas por fungos e deterioradas por ataque de insetos e, além disso, 

não apresentavam flores e nem frutos (todas em estádio vegetativo ao longo do período do 

experimento). 
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Diante do exposto, optou-se por utilizar a análise de componentes principais (PCA) para 

organizar as informações dos pigmentos fotossintéticos das plantas, inicialmente, por parcela 

e, em seguida, por altura; no entanto não houve a identificação dos principais 

componentes/grupos vegetais que mais contribuem com os resultados; sendo assim as 

concentrações dos pigmentos fotossintéticos foram tratadas estatisticamente como um mesmo 

conjunto de dados. Na tabela 1, pode-se observar que houve maior concentração de clorofila a 

em relação a clorofila b, maior razão clorofila a/b e de clorofilas totais/carotenóides.  

 

Tabela 1. Estatística descritiva das concentrações de clorofila a, b e carotenoides. 

Variáveis Mínimo Média Máximo 
Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

Clorofila a 0,262 1,475 2,127 0,542 0,082 

Clorofila b 0,106 0,937 1,818 0,504 0,076 

Clorofila total 0,468 2,521 3,852 1,001 0,151 

Carotenóides 0,006 0,120 0,528 0,112 0,019 

Clorofila a/b 0,678 2,088 13,951 2,050 0,309 

Clorofila total/carotenóides 1,783 64,191 434,212 97,467 16,715 

                    Todas as concentrações em µg.ml-1.  

No que se refere às variáveis ambientais, verificou-se que a luminosidade média fora da 

floresta foi 275, 1 lux e dentro das parcelas variou de 1410, 1 a 1415,1 lux; a temperatura 

média e a umidade apresentadas fora da floresta foram respectivamente 26,1°C e 62%; já no 

interior variaram de 25,8 a 26 °C e 71 a 79%, respectivamente; dessa forma, pode-se dizer 

que tais parâmetros não apresentaram diferenças significativas; sendo este um segundo 

motivo/respaldo para o tratamento das plantas em conjunto. 

As análises de correlação entre os pigmentos fotossintéticos e suas razões indicaram que 

houve apenas correlação positiva forte entre as concentrações de clorofila a e b (r = 0,79; p = 

0,000); o que pode ser um indicativo de proporções equivalentes de irradiância de ondas 

longas e curtas dentro da floresta. Também foi encontrada correlação negativa regular entre 

clorofila b e carotenóides (r = -0,41; p = 0,0116); certamente devido à presença de radiação de 

ondas curtas, indicando áreas sombreadas pontuais, o que pode ter contribuído para a redução 

da produção de carotenóides devido ao incremento na produção de clorofila b. É importante 

destacar que a inexistente correlação entre clorofila a e carotenóides deve-se, provavelmente, 

a ausência de radiação excessiva no interior da floresta.  
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Dentre os parâmetros bióticos avaliados estão DAP, CAP e altura (ver parâmetros 

médios no Apêndice B). Nenhum pigmento apresentou correlação com os parâmetros 

biométricos mensurados. Aqui é importante destacar que a qualidade das copas e do tronco 

das árvores das quatro parcelas apresentou-se regular, sendo esta caracterizada como uma 

copa que se apresenta com quantidade de galhos e folhas intermediários, possibilitando uma 

copa intermediária (não é fechada, e também não é aberta). Além disso, não foi possível 

estabelecer relação entre parâmetros ambientais e pigmentos fotossintéticos, tendo em vista 

que os primeiros se mantiveram constantes; e nem entre os dados fenológicos, tendo em vista 

que as plantas permaneceram em estádio vegetativo ao longo dos períodos de amostragem. 

As concentrações médias de pigmentos fotossintéticos deste estudo apresentaram-se 

abaixo daquelas de um estudo realizado por Gonzales et al. (2013), onde as concentrações de 

clorofila a, b e carotenóides foram respectivamente 843, 403 e 339 mg.g-1 em clones de 

seringueiras sadias.  Segundo Hatfield et al. (2008), os teores foliares de clorofila estão 

estreitamente relacionados com o estresse vegetal e a senescência dos tecidos vegetais, 

processos estes associados normalmente ocorrem com perda de clorofilas e redução na 

capacidade fotossintética; o que provavelmente não está ocorrendo na floresta em estudo. 

A concentração de pigmentos fotossintéticos é um parâmetro fisiológico amplamente 

utilizado para avaliação da fisiologia de espécies arbóreas submetidas a diferentes níveis de 

sombreamentos, como a altura da planta, massa seca total, relação clorofila a/b, conteúdo de 

clorofila total e carotenoides (CHAVES e PAIVA, 2004). Enfatizando especificamente a 

razão clorofila a/b, pode-se dizer que a maior razão clorofila a/b (2,08) é um dos indicativos 

de que as plantas estão mais expostas a comprimentos de onda curtos, do que longos; 

entretanto a ausência de correlação entre clorofila a e carotenóides é um indicativo de que as 

plantas não estão expostas à radiação excessiva; dessa forma não há perdas foto-oxidativas 

nos indivíduos amostrados. Esses resultados estão em conformidade com o relatado pela 

literatura (TAIZ e ZEIGER, 2013). 
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A ausência de correlação entre altura e carotenóides, somada a quantidade de 

luminosidade incidente na área amostrada pode ser um indicativo de que as plantas estão 

sendo iluminadas em intensidade adequada, portanto podem não estar desenvolvendo 

estratégias protetoras contra o excesso de radiação; neste estudo, evidenciadas pela ausência 

de correlação entre clorofila a e carotenóides. O esperado seria que, conforme houvesse o 

aumento na altura/porte das plantas, houvesse também o aumento da concentração de 

carotenóides e redução da concentração de clorofila b; no entanto não foi o observado, talvez 

pelo fato das plantas não apresentarem altura demasiada para exposição à maior intensidade 

de luz. Pode-se inferir que, as plantas podem ter desenvolvido estratégias de plasticidade 

fenotípica às condições de luminosidade (TAIZ e ZEIGER, 2013) ou podem estar em 

equilíbrio ecológico com ambiente onde se encontram.   

Poucas foram as relações estabelecidas entre os pigmentos fotossintéticos e as possíveis 

perdas foto-oxidativas em detrimento da irradiância; diante disso, pode-se dizer que com a 

constante quantidade de luz fotossinteticamente ativa (PAR) ao longo do período 

experimental, os fotossistemas puderam operar em níveis satisfatórios para o metabolismo 

(BUNDCHEN, 2012); condição justificada pela ausência de correlação entre clorofila a e 

carotenóides. No entanto, condições pontuais de baixa irradiância podem ter induzido o 

aumento do conteúdo de clorofila b, além da redução de carotenóides, de forma a haver a 

captura de maior quantidade de energia luminosa de ondas longas e sua transferência aos 

centros de reação (TAIZ e ZEIGER, 2013); tal fato é evidenciado pela correlação regular 

entre tais pigmentos. As plantas podem ter desenvolvido sua maquinaria fotossintética para 

proteger suas membranas celulares de danos foto-oxidativos de forma diferente daquela 

envolvida com os carotenóides. Portanto deve-se recorrer a outras formas de análise 

bioquímica tais como a avaliação dos níveis das enzimas e substâncias envolvidas no 

metabolismo antioxidativo das plantas, tais como catalase, peroxidase, superóxido dismutase. 
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CONCLUSÕES 

Os pigmentos fotossintéticos apresentam-se em concentração adequada com a de 

plantas que não estão sob excesso de luminosidade; portanto, não há indicativo de perdas 

foto-oxidativas relacionadas ao conteúdo de carotenóides presentes nas plantas e a intensidade 

luminosa no local. Os parâmetros biométricos e abióticos não influenciam as concentrações 

dos pigmentos. Análises bioquímicas são recomendadas para investigar a existência de dano 

foto-oxidativos por outras fontes.  

Além disso a área demonstra que está em boas condições de sucessão ecológica, outro 

fator é que na área é possível observar grande número de insetos, aves, macacos, com isso, 

fica evidente que a área está em boas condições de manter-se apta por muitos anos, 

influenciando na conservação da fauna e flora endêmica. As analises foram realizadas de 

forma simples e com exatidão, pois os métodos foram empregados para diminuir erros 

experimentais.  

Os inventários, possibilitaram conhecer mais a fundo sobre a realidade deste trecho 

florestal semi-decidua, as exsicatas servem como um meio para identificar quais espécies 

estão neste espaço, é ideal que mais pesquisas sejam feitas para qualificar as espécies 

endêmicas deste trecho florestal e com isso obter mais êxito, sobre importância das florestas e 

sua influência no meio biótico e abiótico. 
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RESUMO: São inúmeras as dificuldades que caracterizam os conteúdos da biologia. A 
divisão celular, por exemplo, apresenta dificuldades no que diz respeito aos diversos 
conceitos básicos para sua compreensão. Por esta razão, a maneira como esse conteúdo é 
ensinado, é determinante para a aprendizagem. O jogo de modo geral, sempre foi uma 
atividade do ser humano, seja como objeto de diversão, disputa ou como forma de 
aprendizagem. O objetivo do trabalho foi contribuir de forma lúdica com processo ensino-
aprendizagem para facilitar o entendimento sobre mitose com alunos do Ensino Médio do 
Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Floriano, Piauí. Foi utilizado um jogo 
sobre o conteúdo proposto com os estudantes e posteriormente, os dados foram coletados por 
meio de um questionário. Os alunos tiveram maior facilidade de compreender as fases 
metáfase e telófase da mitose em relação às demais. A maioria afirmou que os jogos 
facilitaram a aprendizagem e raramente o professor titular utiliza esse recurso em sala. 
Segundo eles, essa metodologia de ensino torna mais fácil a aprendizagem por ser uma forma 
divertida de aprender. Diante disso conclui-se que jogo sobre mitose teve um caráter 
motivador, divertido, atraente e que pode contribuir para outros momentos do ensino-
aprendizado de Biologia. 

Palavras–chave: biologia, divisão celular, ensino-aprendizagem,  

 
GAME ON EDUCATIONAL MITOSIS EDUCATION IN STATE CENTER HIGH 
SCHOOL IN PROFESSIONAL FLORIANO, PIAUÍ 
 
ABSTRACT: There are numerous difficulties that characterize the biology content. Cell 
division, for example, presents difficulties with regard to several basic concepts for its 
understanding. For this reason, the way that content is taught, is crucial for learning. The 
game in general, has always been a human activity, whether as a fun object, dispute or as a 
way of learning. The objective was to contribute in a playful way with teaching-learning 
process to facilitate the understanding of mitosis with high school students from the State 
Center for Professional Education (CEEP) in Floriano, Piauí. A game on the proposed content 
with students and later, the data were collected through a questionnaire was used. Students 
were easier to understand the metaphase stage of mitosis telophase and in relation to others. 
Most said that the games facilitated learning and rarely professor uses this feature in room. 
According to them, this teaching methodology makes it easier to learn to be a fun way to 
learn. Therefore it is concluded that game on mitotic had a motivating character, fun, 
attractive and can contribute to other times of Biology teaching and learning. 
KEYWORDS: biology, teaching and learning, didactic game 
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INTRODUÇÃO 

São inúmeras as dificuldades que caracterizam os conteúdos da biologia. Dificuldades 

peculiares que se modificam com a profundidade e o grau de abstração requerido a cada tema, 

dificuldades que compreendem o âmbito motivacional: aquelas que se manifestam quando os 

alunos nos perguntam sobre a relevância de aprenderem tantos conteúdos que parecem não ter 

a menor importância. O conteúdo de divisão celular, por exemplo, apresenta dificuldades no 

que diz respeito aos diversos conceitos básicos para sua compreensão (BRAGA; FERREIRA, 

GASTAL, 2010). Por esta razão, a maneira como esse conteúdo é ensinado, é determinante 

para a aprendizagem, pois para Krasilchik (2008), a Biologia pode ser uma das disciplinas 

mais importantes e dignas da dedicação dos discentes, ou uma das mais insignificantes e 

pouco interessantes, dependendo do que for ensinado e como isso for feito.  

Analisando as diferentes épocas, percebe-se que o jogo, de modo geral, sempre foi uma 

atividade do ser humano, seja como objeto de diversão, disputa ou como forma de 

aprendizagem. Durante o Renascimento, no século XVI, os humanistas começaram a perceber 

o valor educativo dos jogos que, nesse momento, deixam de ser objeto de reprovação e 

incorporam-se à vida de jovens e adultos, seja como elemento educativo ou como forma de 

diversão, assim, podemos dizer que é no século XVI que ocorre o nascimento dos jogos 

educativos (CUNHA, 2012). 

Desde o século XVIII, foram criados jogos próprios para o ensino de ciências. E com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e, posteriormente, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/1999), muitas reflexões a respeito de metodologias 

e de recursos a serem utilizados nas salas de aula aconteceram. Nesse sentido, a utilização de 

jogos na escola toma fôlego como uma das estratégias possíveis para a construção do 

conhecimento (CUNHA, 2012). Então desde a década de 50 o jogo didático passou a ser visto 

como uma tarefa geradora de habilidades cognitivas e expressiva.  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as contribuições que um jogo didático sobre mitose 

pode trazer ao processo de aprendizagem dos alunos 1º ano do Ensino Médio do Curso de 

Análises Clínicas do CEEP em Floriano, Piauí. 

 



 

2885 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da amostra    

O estudo apresenta uma abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no CEEP em 

Floriano-PI. O CEEP dispõe de 20 turmas de primeiro ano do Ensino Médio, A pesquisa foi 

realizada com uma turma, do curso técnico de Análises Clínicas na disciplina de Biologia, 

turno vespertino.  

Elaboração do jogo didático sobre mitose 

O jogo foi elaborado baseado na literatura sobre o tema específico escolhido.  O 

processo de elaboração foi realizado durante a disciplina de estágio que foi desenvolvido 

nesta escola.  

O jogo (Figura 1) continha quatro cartas com as figuras de cada uma das fases da 

mitose; quatro cartas com a descrição dos principais eventos de cada uma das etapas; e quatro 

cartas, cada uma com um nome das fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Os 

alunos deveriam fazer quatro grupos com ttrês cartas, onde uma seria o nome da fase, uma 

com a figura específica da fase e uma com a descrição dos eventos da fase. Por fim, deveriam 

organizar os grupos de cartas na ordem de seu acontecimento (prófase, metáfase, anáfase e 

telófase). Depois que eles organizaram as cartas, houve a correção, mostrando onde os 

mesmos cometeram algum erro e mostrando o certo.  

Questionários fechados 

O jogo sobre mitose foi aplicado com os 19 alunos do 1º ano do referido curso citado. 

Em seguida, os questionários foram aplicados na turma. As questões eram fechadas e 

específicas sobre o conteúdo, a opinião deles sobre a utilização de jogos em aulas de Biologia 

e, sobre a utilização de jogos pelo professor titular da disciplina.  
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Figura 1. Jogo de mitose aplicado com os alunos da turma, de 1º ano 

do curso técnico de Análises Clínicas do CEEP, na disciplina de 

Biologia. IFPI, 2016. 

 

Análise estatística 

Para a obtenção das informações que contemplaram os objetivos da pesquisa, os dados 

foram tabulados e analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

20.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta de dados foi constituída pela participação de 19 alunos, dos quais, 52,6% são 

do sexo masculino e 47,4% do sexo feminino (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Sexo dos alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lôbo em 

Floriano-PI. IFPI, 2016. 

SEXO FREQUÊNCIA  PORCENTAGEM (%) 
Masculino 10 52,6 
Feminino 9 47,4 
TOTAL 19 100,0 

 

Os dados relacionados à faixa etária mostram que a maioria dos alunos não está na 

idade própria para cursar o 1 ano do Ensino Médio e somente uma pequena minoria está na 

idade para cursar o referido ano (Figura 2), pois segundo o Inep (2016), a idade recomendada 

para ingressar no ensino médio é 15 anos e para a conclusão, 17 anos. 
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Figura 2. Faixa etária dos alunos do Centro Estadual de Educação 

Profissional Calisto Lôbo em Floriano-PI. IFPI, 2016. 

 

Observou-se que somente 31,6 % dos alunos identificaram corretamente as fases da 

mitose. A maioria (78,5%) não associaram a sequência correta das fases da mitose (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Conhecimentos dos alunos sobre as fases da divisão celular do Centro Estadual de 

Educação Profissional Calisto Lôbo em Floriano-PI. IFPI, 2016. 

DIVISÃO CELULAR FREQUÊNCIA PORCENTAGEM 
Intérfase, Prófase Metáfase, 
Anáfase, Telófase. 

6 31,6 

Telófase, Anáfase, Metáfase, 
Citocinese, Interfase. 

4 21,1 

Anáfase, Prófase, Telófase, 
Intérfase, Metáfase. 

4 21,1 

Prófase, Metáfase, Telófase, 
Intérfase, Citocinese. 

5 26,3 

Total 19 100 
 

A mitose geralmente é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, que 

caracteriza as principais modificações ocorridas na célula (PEZZI, 2010). Há casos, onde é 

acrescentado mais uma fase à mitose, por exemplo, Alberts et al. (2011), defende que os 

estágios da mitose são esses: prófase, pró-metáfase, metáfase, anáfase e telófase. 

Em relação aos eventos que ocorre em cada fase da divisão celular, observou-se que na 

prófase e anáfase (52,6%) associaram de forma correta os acontecimentos dos eventos. Esses 

dados corroboram estatisticamente (p < 0,01) entre as variáveis profáse e anáfase Segundo a 

correlação Spearman.  A grande maioria conseguiu identificar o evento principal da metafáse 

e telófase (Tabela 3). Dessa forma, para que o estudante tenha um bom aproveitamento da 



 

2888 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

atividade realizada, o professor deve motivar os estudantes para atividade; incentivar a ação 

do estudante; estimular o trabalho de cooperação entre colegas, e a tomada decisão dos alunos 

(CUNHA, 2012).  

 

Tabela 3. Percepção sobre os eventos que ocorrem em cada fase da mitose pelos alunos do 

Centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lôbo em Floriano-PI. IFPI, 2016. 

 

Na prófase, o fuso mitótico se forma entre os dois centrossomos, os quais separam-se 

em direção a polos opostos da célula (ALBERTS et al., 2011). Observa-se ainda o aumento da 

condensação da cromatina, neste momento o núcleo ainda está envolto pela membrana 

nuclear. O desaparecimento da lâmina nuclear e o aumento da compactação da cromatina 

refere-se à pró-metáfase, fase dificilmente citada na maioria dos livros didáticos (BRASIL, 

2010).  

Em seguida, temos a anáfase, que é representada pela menor etapa da mitose e demora 

pouco mais de minutos. Nela, os cromossomos ligados são puxados pelas fibras para os polos 

da célula e há o início do alongamento da célula (REECE et al., 2015). 

Em relação aos principais acontecimentos da metáfase e telófase foram os dois estágios 

da mitose, que mais compreendidos (78,9%) (Tabela 3). A metáfase é marcada, no seu início, 

pela deterioração da carioteca e a liberação dos cromossomos, que estão fortemente 

condensados. É nesse período em que melhor se estuda o cariótipo de um organismo. Os 

cromossomos irão se dispor na placa equatorial da célula (PEZZI, 2010). 

Eventos da Mitose Fases da Mitose 
Prófase Metáfase Anáfase Telófas

e 
Reaparecimento do nucléolo, carioteca, 
descondensação dos cromossomos. 

5,3 15,8 0 78,9 

Cromossomos na placa metafásica. 0 78,9 5,3 
 

15,8 

Desaparecimento do nucléolo, 
desintegração da carioteca, condensação 
dos cromossomos. 

52,6 5,3 42,1 0 

Cromossomos duplicados separados para 
os polos da célula. 

42,1 0 52,6 5,3 

Total 19 19 19 19 
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Por fim, em relação ao último estágio, a telófase os dois conjuntos de cromossomos 

chegam aos polos do fuso, em torno de cada conjunto o envelope nuclear é remontado, 

completando a formação dos dois núcleos (ALBERTS et al., 2011). Para separar as células, 

ocorre um processo de divisão do citoplasma chamado de citocinese (PEZZI, 2010). 

Em relação ao critério sobre a contribuição dos jogos para facilitar o entendimento 

sobre o tema, verificou-se que a maioria acredita que a metodologia utilizada, o jogo didático, 

facilita a compreenção do conteúdo (Figura 3). A influência que os jogos exercem frente aos 

alunos, fazem com que os mesmos se envolvam emocionalmente na ação, desta forma o 

processo de ensino-aprendizagem se torna mais dinâmico e fácil, daí a importância da 

inserção dos jogos no cotidiano escolar (SANTANA; RESENDE, 2008). 

 

 

Figura 3. Critério utilizado pelos alunos na influência do jogo na aprendizagem do 

Centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lôbo em Floriano-PI. IFPI, 2016. 

 

Neste sentido, o jogo oferece estímulo ao interesse do aluno, ajuda a construir suas 

novas descobertas, desenvolve níveis distintos de experiência pessoal e social, desenvolve e 

enriquece sua personalidade. Desta forma, o jogo ganha um espaço como instrumento ideal da 

aprendizagem (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO, 2003). 

Em relação se o professor de Biologia utilizava os jogos nas suas aulas, para facilitar o 

entendimento do assunto, a grande  maioria respondeu que o professor, raramente, utiliza esse 

recurso (Figura 4).  
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Figura 4. Uso da metodologia, jogo didático como estratégia de ensino-
aprendizagem de Biologia segundo os alunos da Centro Estadual de Educação 
Profissional Calisto Lôbo em Floriano-PI. IFPI, 2016. 

 

É importante que o docente utilize esse recurso, pois ele simboliza um instrumento 

pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem, e possibilita a aproximação dos alunos ao conhecimento científico (CAMPOS; 

BORTOLOTO; FELÍCIO, p.48, 2003).  

E em relação a contribuição da utilização de jogos didáticos na aula de Biologia para 

facilitar a compreensão do conteúdo estudado foi observado que por unanimidade (100%), 

relatam a importância dos jogos (Figura 5). Isso vai de encontro com a ideia de Cabrera e 

Salvi (2005) quando afirmam que a ludicidade (ludus = jogo) está relacionada com algo 

prazeroso, alegre, com características básicas que levam o aluno à plenitude da experiência, à 

liberdade de expressão, à valorização interpessoal, à flexibilidade e à indagação dos 

resultados, com abertura para a descoberta (CABRERA, SALVI, 2005). 

 

Figura 5. Contribuição do jogo didático como estratégia de ensino-aprendizagem 
de Biologia segundo os alunos da Centro Estadual de Educação Profissional 
Calisto Lôbo em Floriano-PI. IFPI, 2016. 
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CONCLUSÕES 

A utilização de jogos no ensino de biologia não é, necessariamente, uma atividade cara, 

com criatividade é possível se produzir um jogo interessante e barato, como o utilizado nesta 

pesquisa. Como os alunos estiverem envolvidos emocionalmente no jogo, entenderem 

claramente do que se trata o jogo e o assunto abordado. Assim contribuiu para uma 

aprendizagem significativa sobre o conteúdo abordado. 
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RESUMO: As formigas constituem o maior grupo de insetos sociais, amplamente distribuídos 
geograficamente, além de apresentarem importante papel biológico dentro dos ecossistemas, 
como bioindicador ambiental. O presente estudo investigou a diversidade de gêneros de 
formigas em ambiente de mata nativa, e em áreas que sofreram ações antrópicas (cultivo de 
café e pastagem) no IFRO Campus Ariquemes, RO. A metodologia utilizada consistiu de 
armadilhas de queda tipo Pitfall e iscas atrativas. As coletas ocorreram no período de 2014 á 
2015 nos meses de seca (maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro) e chuva (novembro, 
dezembro janeiro, fevereiro), totalizando 423 formigas capturadas, que foram identificadas 
por meio de manual específico. Os gêneros encontrados foram: Atta (15), Acromyrmex (350) 
e Pheidole (58). A armadilha do tipo pitfall demonstrou maior eficiência, pois coletou o maior 
número de formigas.   

Palavras–chave: Diversidade, formigas, pitfall 
 
SURVEY OF THE ANT FAUNA (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) ON THE 
GROUND IN THE BOOKING OF IFRO CAMPUS  
WITH DIFFERENT TYPES OF OCCUPATION 
 
ABSTRACT: Ants are the largest group of social insects, widely distributed geographically, 
besides having important biological role within ecosystems, such as environmental 
bioindicator. The present study investigated gender diversity of ants in native forest 
environment, and in areas that have suffered anthropogenic (coffee crop and pasture) in IFRO 
Campus Velho, RO. The methodology consisted of Pitfall type fall and attractive bait traps. 
The collections occurred in the 2014 period will in 2015 during the dry season ( May, June , 
July, August , September, October ) and rain ( November, January December, February ), 
totaling 423 ants captured , that have been identified through a specific manual. The genres 
were: Atta (15), Acromyrmex (350) and Pheidole (58). The pitfall trap of the kind 
demonstrated greater efficiency, as collected as many ants. 
 
KEYWORDS: Diversity, ants, pitfall 
 

INTRODUÇÃO 

A família Formicidae constitui uns dos grupos mais comuns de invertebrados 

(HOLLDOBLER & WILSON, 1990) e particularizam pela distribuição e abundância nos 
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diversos ecossistemas terrestres (AGOSTI et al., 2000). Estima-se que no Brasil possua cerca 

de 2.000 espécies de formigas identificadas (BUENO & CAMPOS-FARINHA, 1999).  

Na ordem Hymenoptera estão presentes grupos que expressam grande evolução da vida 

em sociedade, organizadas em colônias, onde cada indivíduo executa uma função. Moreira 

(2015) relata que a colônia é formada em sua maioria por operárias que não apresentam asas, 

exceto nas formas reprodutivas. Existem colônias simples, localizadas na superfície do solo e 

as complexas, como as encontradas no gênero Atta, em que a sociedade/ninho ocorre abaixo 

da superfície do solo. 

É notável que as formigas apresentem interação com diversos organismos. Como por 

exemplo, participam de simbioses com mais de 400 espécies de plantas e diversas espécies de 

artrópodes. Algumas espécies cultivam fungos, coletam sementes, líquidos açucarados 

expelidos por insetos sugadores ou atacam outros artrópodes debilitados (HOLLDOBLER & 

WILSON, 1990; AGOSTI, 2000; BUENO & CAMPOS-FARINHA, 1999).  

Muitas influenciam positivamente no meio em que estão inseridas, participando de 

forma significativa dos processos funcionais dos ecossistemas, tais como, na regulação de 

outros artrópodes (LASALLE & GAULD, 1993), da ciclagem de nutrientes (HOLLDOBLER 

& WILSON, 1990), modificações na estrutura físico-química do solo (FOLGARAIT, 1998) e 

no fluxo de energia e de matéria orgânica (GILLER, 1996).  

Sua influência também pode ser negativa, infestando casas, alimentos ou plantações. 

Além disso, é prejudicial à saúde pública pelo transporte de microrganismos patogênicos, 

quando infestam hospitais Oliveira et al., (1995). 

Inúmeros grupos de insetos têm sido utilizados como bioindicadores por apresentarem 

alta diversidade e suscetibilidade às mudanças do ambiente físico e biológico. Segundo Souza 

(2014) organismos bioindicadores são caracterizados como indicadores biológicos por 

deduzirem informações sobre as condições de um ecossistema. Desse modo, as formigas têm 

sido utilizadas como instrumentos no monitoramento ambiental de diversas áreas perturbadas 

e por apresentarem características favoráveis, como: ampla diversidade de espécie, 

contribuição no funcionamento dos ecossistemas e suscetibilidade às mudanças do ambiente 

(AGOSTI et al., 2000). 

A mirmecofauna presente nas cidades do Brasil ainda é pouco conhecida, sobretudo em 

áreas que sofreram degradação ambiental. No entanto, estudos que abordam a ecologia e o 

comportamento de comunidade de formigas nestas áreas são insuficientes (LÓPEZ-

MORENO & DIAZ BETANCOURT, 1995).  
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Assim, as formigas são consideradas bioindicadores biológicos por reagirem ás 

alterações ambientais. Deste modo, o presente estudo propôs investigar a diversidade de 

formigas presentes na mata nativa em ambientes antropizados (cultivo de café e pastagem), 

em cenários comumente encontrados na zona rural do Município de Ariquemes, no IFRO- 

Campus Ariquemes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas dos formicídeos ocorreram no IFRO - Campus Ariquemes, localizado à 

Rodovia RO 257, km 9, zona rural do município de Ariquemes/RO.  

Três áreas foram escolhidas para a coleta: pastagem, latitude 9°57'3.61"S, 

longitude  62°57'37.59"O; mata nativa latitude 9°57'9.86"S, longitude 62°56'53.57"O; e, em 

cultivo de café, latitude 9°57'9.88"S, longitude 62°56'21.98"O. Objetivando contemplar duas 

estações do ano, as coletas ocorreram no seguinte período: (maio, junho, julho, agosto, 

setembro, outubro) que correspondem à seca, e (novembro, dezembro janeiro, fevereiro) 

período chuvoso (IBGE, 2015). 

Para captura das formigas utilizou-se as metodologias:   

a) Iscas Atrativas: seguiu-se o protocolo de unidade amostral (UA), que consiste em um 

conjunto de três iscas dispostas em triângulos com os vértices posicionados a dois metros em 

si. Foram utilizadas iscas de sardinha e mel colocadas em papel vegetal e distribuídas nos 

ambientes de estudo permanecendo por tempo aproximado de 45 minutos. Após, as iscas 

foram recolhidas e acondicionadas em sacos plásticos e conduzidas para laboratório.  

b) Iscas tipo Pitfall: foram distribuídas 5 armadilhas do tipo pitfall por ambiente de 

amostragem (pastagem,  cultivo de café e mata nativa). A armadilha consiste em recipientes 

de 10 cm de altura e 10 cm de diâmetro, posicionada ao nível do solo, contendo 200 ml de 

formol, na proporção de 4%.  

As armadilhas foram retiradas após 24 horas e vedadas, sendo então transportadas para 

o laboratório. Para a identificação dos gêneros utilizou-se microscópio óptico com auxílio da 

placa de Petri, e o reconhecimento dos mesmos ocorreu conforme o manual de Beggiato 

(2006).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A utilização de duas técnicas de coleta (isca atrativa e pitfall) demonstrou-se apropriada, 

pois possibilitou a captura de 423 formigas, distribuídos em 3 gêneros respectivamente: Atta 

(15), Acromyrmex (350) e Pheidole (58).  
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Em estudo similar Oliveira et al., (1995) em um levantamento da fauna de formigas em 

área de mata nativa e de Eucaliptos, encontraram um total de 121 espécies de formigas com 

armadilhas do tipo pitfall, iscas e coletas manuais no solo. Desse modo diversas técnicas de 

amostragens podem se usadas para a eficiência da pesquisa. 

Segue abaixo os gêneros encontrados nas áreas de coleta selecionados: 

 

Figura 1. Gêneros de formigas encontrados na área da mata nativa, plantação de 
café e pasto. IFRO, 214.  
 

Mariconi (1970) relata que o gênero Atta é considerado praga de diversos 

agroecossistemas de café, o que corrobora com a sua alta incidência deste gênero na área da 

plantação de café (FIGURA 1).  

Na plantação de café ocorreu um baixo índice de formigas coletadas, resultados estes 

em consonância com o que afirma o pesquisador Silva (2006) onde uma cultura de café ou de 

qualquer outra, é reconhecida como ser menos capaz de suportar uma alta diversidade de 

fauna. 

Segue a seguir os gêneros de formigas coletados com as técnicas de coleta:  
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Figura 2. Gêneros de formigas coletados com as técnicas de coleta do tipo pitfall 
e isca atrativa. IFRO, 2014.  
 

Conforme figura acima a armadilha de solo do tipo pitfall coletou 93% das formigas 

distribuídas nos gêneros Atta, Acromyrmex e Pheidole. O método é simples e possui custo 

baixo, além de possibilitar a captura de espécies diurnas e noturnas. De acordo com Almeida 

et al., (2003) e Delabie et al., (2000) estudos comparativos com a utilização deste e  outros 

métodos de amostragem têm permitido a compreensão da estrutura das comunidades de 

formigas em diferentes ecossistemas.  

O método de coleta isca atrativa demostrou-se quantitativamente menos eficiente nas 

áreas em que o estudo foi realizado (FIGURA 2). Segundo Fowler et al., (1991) a maioria das 

formigas têm hábitos bastante diversificados, algumas espécies se alimentam de insetos vivos, 

enquanto outras de apenas matéria animal em decomposição. Desse modo as iscas atrativas 

são indicadas para aumentar a eficiência da captura de grupos específicos. 

O gênero Acromyrmex foi o mais coletado com a armadilha do tipo pitfall.  Fonseca & 

Diehl- Fleig (2004), investigando a fauna de formigas em povoamentos de eucaliptos e em 

ecossistema de restinga no Rio Grande do Sul, coletaram com as armadilhas de solo do tipo 

pitfall, um total de 49 espécies. 

É importante notar que o gênero Pheidole presente nas coletas é considerada a praga 

invasora mais perigosa do Brasil e em muitas partes do mundo em virtude de excluírem a 

fauna de formigas nativas (HOFFMAN, 2004).  As espécies do gênero Pheidole apresentam 

alta capacidade de colonizar ambientes alterados pelo homem e com baixa complexidade 

estrutural (FONSECA; DIEHL - FLEIG 2004). Em virtude disso o gênero Pheidole mostrou-

se dominante na área do pasto. 
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Os padrões em diversidade de formigas em diferentes ambientes ainda não são claros, 

apesar de haver motivos para que sistemas mais complexos sejam mais ricos e diversos em 

comparação com sistemas mais simples, como é o de plantação de café e pastagem. 

 
CONCLUSÕES 

As amostragens de formigas na mata nativa na Reserva do IFRO, pasto e plantação de 

café resultaram em diferentes gêneros.  

Constatou-se diferença significativa entre os ambientes amostrados, de acordo com o 

tipo de armadilha utilizada. 

O uso de armadilhas de solo do tipo pitfall demonstrou ser mais eficaz 

quantitativamente. 

O gênero Acromyrmex foi coletado apenas com armadilhas do tipo pitfall, demostrando 

que as iscas atrativas não são eficientes para esse gênero.   
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RESUMO: Vários estudos têm sido realizados na região Amazônica, a fim de conhecer as 
espécies existentes em sua flora. Os exemplares identificados são inseridos em acervos de 
herbários no Brasil e em todo o mundo, a fim de catalogar as espécies existentes, estudar a 
distribuição de espécies, seus potenciais fitoterápicos ou medicamentais. Diante desse fato 
buscou-se estudar um trecho de floresta Estacional semidecidual, do município de Colorado 
do Oeste, localizado no cone sul do estado de Rondônia. Nesta área foram realizados o 
estabelecimento das parcelas, amostragem e herborização. Foram inventariadas 72 plantas de 
quatro parcelas (10m X 25m), sendo que a parcela I foi a que apresentou maior diversidade 
entre os parâmetros biométricos das plantas. Esse estudo descreve dois porquês da maioria 
das espécies da região amazônica não serem reconhecidas; o difícil acesso às plantas e a 
dificuldade de realizar a identificação correta. 

Palavras–chave: Amazônia, biodiversidade, exsicatas, inventário. 
 
SURVEY OF THE SPECIES OF ANGIOSPERMS A STRETCH OF 
SEMIDECIDUOUS FOREST IN COLORADO DO OESTE/RO CITY. 
 
ABSTRACT: Several studies have been realized in the Amazon region, to know the species 
in its flora. The specimens identified are inserted in herbarium collections in Brazil and 
around the world in order to catalog the species, to study the distribution of species, their 
potential herbal or medicine. Given this fact sought to study a stretch of semi-deciduous forest 
in the municipality of Colorado do Oeste, located in the southern cone of the state of 
Rondônia. In this area were carried out to establish the plots, sampling and herborization. 72 
plants were collected of four plots (10m X 25m), and the plot I was presented the highest 
diversity among the biometric parameters of plants. This study describes two whys of most 
species in the Amazon region are not recognized; difficult access to plants and the difficulty 
of making the right identification. 
KEYWORDS: Amazon, biodiversity, excicatas, inventory. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Vários estudos têm sido realizados na região Amazônica, a fim de conhecer as espécies 

existentes em sua flora. Os exemplares descobertos são inseridos em acervos de herbários no 

Brasil e em todo o mundo, a fim de catalogar as espécies existentes, estudar a distribuição de 

espécies, seus potenciais fitoterápicos ou medicamentais.  
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A região do cone sul de Rondônia tem se destacado no uso da terra para pecuária e 

pastagem (SEDAM, 2002), dessa forma, a vegetação nativa tem dado lugar a esses tipos de 

atividades antrópicas. Diante desse fato é importante conhecer as espécies que ainda ocupam 

os remanescentes de florestas no cone sul de Rondônia e em quais condições elas se 

encontram.  

Amazonas e Barbosa (2011) ao estudarem um remanescente de floresta atlântica 

estacional na microbacia hidrográfica do rio Timbó, João Pessoa/PB, identificaram 57 

famílias, 110 gêneros e 129 espécies de Angiospermas, sendo que, 13 são novas referências 

para a Mata Atlântica. Melo e colaboradores (2013) ao estudarem uma região conhecida como 

“Mata de Pains” localizada em uma região cárstica do Alto São Francisco em Minas Gerais, 

observaram que esta Mata recebe influência de seis domínios fitogeográficos, sendo a Mata 

Atlântica a de maior influência.  

Além de os estudos florísticos fornecerem informações importantes sobre a diversidade 

florística, a exemplo do estudo de Amazonas e Barbosa (2011), ou sobre o histórico da 

vegetação relatado por Melo e seus colaboradores (2013), estes estudos também são 

importantes para verificar como o homem colabora para a degradação destes ambientes. 

Portes e Barreto (2008) ao realizarem o inventário das angiospermas epífitas na Reserva 

Ecológica de Dois Irmãos em Recife/PE, observaram uma forte influência de espécies 

exóticas, sendo as de maior potencial epifítico de todos os forófitos inventariados nesta 

Reserva Ecológica. A realização de um inventário é de suma importância. Nesse sentido, 

Procópio e Secco (2008) relatam que o inventário botânico é demonstrado como base para o 

conhecimento da diversidade e indispensável para assegurar o sucesso dos planos de manejo; 

entretanto é importante ressaltar que a realização de um inventário é um desafio.  

Os estudos florísticos são primordiais para a preservação de espécies e para o 

monitoramento da qualidade ambiental. Na região do cone sul de Rondônia, são escassos os 

registros da flora de Angiospermas existentes, dessa forma fez-se necessário realizar um 

levantamento das espécies de angiospermas de um trecho de Floresta Estacional 

Semidecidual, no município de Colorado do Oeste/RO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende um trecho de floresta Estacional semidecidual, do 

município de Colorado do Oeste (coordenadas geográficas 772304,42 E e 8547923,04 N, 

zona 20L), com cerca de 389,44 km2 de extensão, localizado no cone sul do estado de 

Rondônia. Nesta área foram realizados o estabelecimento das parcelas, amostragem e 
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herborização, conforme o proposto pelo MMA (2014), com adaptações. É importante ressaltar 

que buscou-se a identificação das espécies com as seguintes chaves de identificação Ribeiro et 

al. (2002); Ramos et al. (2007); Ramos et al. (2008); Souza et al. (2007) e Souza et al. (2012); 

no entanto tal procedimento foi prejudicado pelo fato das folhas estarem deterioradas por 

fungos e insetos; e, também por não apresentarem flores ou frutos representativos ao longo do 

período de coleta.  

Buscou-se comparar as plantas dos inventários das quatro parcelas com o acervo do 

herbário COOE/IFRO e também se buscou a ajuda de especialistas; no entanto até o presente 

momento não foi possível realizar a identificação das espécies. (as exsicatas de espécies que 

ainda não constam no acervo do herbário serão catalogadas, caso seja realizada a identificação 

futuramente).  

Também foi realizada a determinação de biometria com auxílio de fita métrica e as 

condições ambientais, através de termo-higrômetro (ITHT2250), além de luxímetro 

(INSTRUTEMP). A herborização foi realizada, através da coleta dos materiais,  

Com o auxílio de um podão que foi utilizado para a retirada dos ramos com cerca de 35 

cm, contendo apenas folhas, tendo em vista que não haviam flores e frutos, que foram 

acondicionadas para poder realizar as exsicatas. Elaboração das exsicatas, onde inicialmente 

com a cuidadosa prensagem do material coletado que foi arrumado em jornal, de maneira, a 

evidenciar as duas faces das folhas.  

A amostra foi colocada em jornal entre dois papelões e estes entre os dois lados da 

prensa de madeira, após foi feita uma pequena pressão e amarrou-se o conjunto com uma 

corda. É importante destacar que a prensagem exigiu cuidados especiais porque desta etapa 

depende a qualidade da futura exsicata, tanto em termos de uniformidade de secagem como da 

perfeita exposição do material vegetal. A secagem foi realizada em estufa de madeira 

aquecida à lâmpadas, aproximadamente 24 h a 60 °C.  

Após a prensagem do material, decorrido um a dois dias, foi feita a retirada das cordas, 

da madeira e do papelão, ficando apenas o jornal com o exemplar, este material foi 

acondicionado em saco plásticos, para evitar contaminações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram inventariadas 72 plantas de quatro parcelas (10m X 25m). Visualmente as 

parcelas eram bem parecidas em relação às plantas que cada uma continha, a única diferença 

era a densidade. Na parcela I, a quantidade de plantas de porte arbustivo era maior que nas 

demais, o que dificultava o deslocamento e análise dos dados em campo. Também haviam 
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muitas árvores de grande porte caídas em virtude das tempestades que ocorreram no ano 

anterior. Os parâmetros biométricos médios das parcelas encontram-se dispostos na tabela 1.  

Tabela1- Dados do inventário florestal, das quatro parcelas analisadas, DAP- diâmetro a 
altura do peito (1,30 m); CAP- Circunferência a altura do peito (1,30 m); n- número de 
amostras; DP- desvio padrão. 
 

 DAP 
(cm) 

CAP (cm) Altura (m) 

Parcela I  
n = 25  
 

 Média   10,30   32,34  7,34 
 Min   3,50   11,00   2,50  
 Max   28,82   90,50   14,00  
Média  6,43   20,21   3,67  

 Parcela II  
n = 25  

DP  9,31   29,24  7,40 
 Min   5,41   17,00   4,00  
 Max   17,20   54,00   12,00  
 DP   3,43   10,76   2,52  

 Parcela III  
n = 11  

 Média   9,29   29,18  7,09 
 Min   6,37   20,00   5,00  
 Max   13,38   42,00   11,00  
 DP   2,19   6,88   1,81  

 Parcela IV  
n = 11  

 Média   9,73   30,55  9,55 
 Min   4,78   15,00   5,00  
 Max   16,88   53,00   15,00  
 DP   3,37   10,59   3,39  

 
Pode-se observar que a parcela I foi a que apresentou maior diversidade entre os 

parâmetros biométricos das plantas. A análise de correlação revelou que há correlação 

positiva entre altura, DAP e CAP das parcelas I e II (r = 0,69; p = 0,05) e altura, DAP e CAP 

da parcela 3 com r = 0,71; p = 0,05). Isso significa que os parâmetros biométricos se auto-

influenciam e que a parcela IV é a mais diferente das demais.  

Mesmo após a herborização do material, do uso de chaves de identificação específicas e 

do auxílio de uma especialista na área, esta foi prejudicada pela ausência de qualidade das 

amostras: as plantas apresentavam-se proliferadas por fungos e deterioradas devido ao ataque 

de insetos e, além disso, não apresentavam flores e nem frutos representativos durante o 

período do inventário.  

Foram confeccionadas 60 exsicatas que representam as 72 plantas amostradas. Elas 

estão armazenadas no herbário COOE/IFRO/Colorado do Oeste. Aparentemente todas elas 

são inexistentes no acervo e estão aguardando identificação. Dentre outros motivos, é muito 

importante estudar as plantas, pois desde o surgimento da raça humana, o homem precisa se 

alimentar; além disso, muitas pessoas utilizam ervas medicinais no tratamento de 
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enfermidades; por isso o constante estudo, bem como correta identificação das plantas é 

essencial para que não haja o equívoco no uso dessas plantas.  

Aqui é importante ressaltar que é muito difícil identificar as espécies, pois há casos de 

algumas espécies que ainda não estão registradas, como é o caso deste estudo, em que não se 

encontrou nenhum registro das mesmas, o que dificultou na hora de fazer as exsicatas. Outro 

ponto difícil é o acesso às plantas, pois as árvores eram altas e às vezes o podão enroscava e 

algumas árvores ainda tinham grandes quantidades de formigas.  

Dentre os caracteres diagnósticos essenciais para a realização de um inventário de 

qualidade Procópio e Secco (2008) ressaltam “Uma identificação botânica com baixa margem 

de erro deve considerar o maior número de características de fuste, folhas e sempre que 

possível, flores e frutos em conjunto. Esse foi o ponto que mais contribuiu para a não 

identificação das espécies: o estado fenológico. Sabe-se que os caracteres das folhas 

diminuem a probabilidade de erro na determinação das espécies; no entanto neste estudo, eles 

foram insuficientes para auxiliar a identificação. Segundos os autores supracitados, a 

identidade de uma planta permite a obtenção de informações científicas sobre a mesma, a 

discussão do processo de sua conservação e o conhecimento de sua autoecologia. Silva et al. 

(2013) relatam que a utilização de caracteres morfológicos de fácil identificação, juntamente à 

consulta à exsicatas, são ferramentas suficientes para auxiliar/confirmar a identificação das 

espécies.  

Talvez esses autores não tenham conhecimento da diversidade das espécies amazônicas, 

pois se tivessem não caracterizariam a identificação como “fácil”; tendo em vista que, 

especialistas renomados já assumiram terem dificuldade na identificação de espécies, devido 

ao difícil acesso às plantas e aos próprios caracteres diagnósticos das mesmas. A identificação 

cuidadosa é crucial para se evitar erros; e esses erros, muitas vezes não se resumem a 

publicações científicas: eles podem afetar o homem diretamente. Por exemplo, os autores 

supracitados relatam que, no que se refere à plantas medicinais, é importante realizar a 

identificação correta das mesmas para se evitar problemas como intoxicações ou efeitos 

colaterais. Não é porque uma folha é parecida com a de uma planta X que pode-se assumir 

que ela é da mesma espécie. 

 

CONCLUSÕES 

Esse estudo descreve dois porquês da maioria das espécies da região amazônica não 

serem reconhecidas; o difícil acesso às plantas e a dificuldade de realizar a identificação 

correta. 
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O obstáculo na construção de um inventário de maior qualidade foi a identificação 

botânica; que à primeira vista, parecia simples.  
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MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO BIOINDICADORES 
DE QUALIDADE AMBIENTAL NO RIO TAQUARI NA CIDADE DE 
ARAGUATINS-TO 

 
Felipe Fontes Chaves, Juliana Barros Carvalho, Jessé Renan Scapini Sobczak 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus Araguatins 

 

RESUMO 

O presente trabalho utilizou-se da comunidade de macroinvertebrados bentônicos para a 
determinação da presença de impactos ambientais no rio Taquari, na cidade de Araguatins-
TO, que é utilizado para o abastecimento urbano e desenvolvimento de atividades econômicas 
no município. Foram delimitados cinco pontos no curso do rio, sendo o primeiro em meio a 
área de mata (P1), três em área de atividade rural (P2, P3 e P4), e um em proximidade à 
população urbana (P5). Os organismos foram coletados por meio de substratos artificiais. A 
colonização destes ocorreu entre os dias 17/11/2015 a 22/01/2016, sendo a fauna anexa 
retirada e identificada com o auxílio de estereoscópios e chaves de identificação. Analisou-se 
a riqueza e abundância, sendo utilizados os índices de Shannon-Wiener e BMWP, e os pontos 
foram comparados pela similaridade de Bray-Curtis. Ao todo, foram coletados 897 
indivíduos, distribuídos em 28 taxa. Os resultados evidenciaram boa qualidade de água apenas 
para P1, que obteve os maiores valores para todos os índices utilizados no presente trabalho. 
Em contrapartida, o ponto P2, que é mais próximo a área de produção bovina, apresentou 
menores resultados para todas as variáveis analisadas, sendo suas águas consideradas 
poluídas, inferindo que esta atividade pode estar relacionada aos resultados obtidos. Foi 
evidente, portanto, que a comunidade bentônica apontou a existência de problemas quanto à 
qualidade ecológica ao longo do ambiente de estudo, visto que em todos os pontos, com 
exceção ao ponto com mata ciliar mais preservada, houveram indícios de alterações de origem 
antrópica.  
Palavras-Chave: Biomonitoramento.  Comunidade bentônica. Índices bióticos. Impactos 

ambientais.  

 

 

ABSTRACT 

 

The present study used the benthic macroinvertebrate communities for determining the 
presence of environmental impacts in the Taquari river, in the city of Araguatins-TO, that is 
used for urban supply and  development of economic activities in the Municipality. Five 
points in the course of the river have been delimitated, the first in a vegetation area (P1), three 
in a rural area (P2, P3 and P4), and one near of urban population (P5). The organisms have 
been collected by way of artificial substrates. The colonization happened between the days 
17/11/2015 and 22/01/2016, being the annexed fauna withdrawn and identified with the help 
of stereoscopes and identification key. The richness and abundance were analyzed, de 
Shannon -Wiener and BMWP index, and the points were compared to Bray-Curtis similarity. 
Altogether, 897 individuals were collected, distributed in 28 rates. The results showed good 
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water quality only to P1, which obtained the highest values for all indices used in this study. 
In contrast, the point P2, which is close to cattle production area, showed lower results for all 
variables, and their waters considered polluted, inferring that this activity may be related to 
results. Therefore, it was evident that the benthic community pointed out the existence of 
problems and the ecological quality throughout the study environment, as at all points except 
the vegetation area, there is evidence of anthropogenic changes. 
 

Key words: Biomonitoring . Benthic community . biotic indices . Environmental impacts. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As comunidades de macroinvertebrados bentônicos (MIB), são as primeiras a 

apresentar modificações em sua estrutura quando sob influência de impactos ambientais, uma 

vez que possuem ciclo de vida curto, e habitam e se alimentam dentro, sobre, e próximos ao 

sedimento, local em que ocorre a deposição e acumulação de toxinas (Goulart e Callisto, 

2003).   

Por este motivo, o estudo da biodiversidade destes organismos vem sendo 

associado a práticas de biomonitoramento, pois são considerados ótimos bioindicadores, 

sendo utilizados no estabelecimento de índices que podem apontar a presença de influências 

de origens antrópicas e ambientais sobre a qualidade de cursos hídricos ou reservatórios 

(ARIAS et al., 2007; MILESI, et al., 2008; TANIWAKI e SMITH, 2011). 

Para Silva (2007) a realização deste tipo de pesquisa torna-se importante principalmente 

quando inclui mananciais de pequeno porte, que incorporam importantes bacias hidrográficas no 

Brasil Central, pois estas possuem ainda pouca disseminação no meio científico, sendo que grande 

parte destas pesquisas nem mesmo chegaram a ser publicadas. Neste contexto, o presente trabalho tem 

como objetivo a utilização dos macroinvertebrados bentônicos para a determinação da presença de 

impactos ambientais no rio Taquari.  

     

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido no rio Taquari, na porção localizada nas 

dependências do município de Araguatins. A cidade localiza-se na microrregião do Bico do 

Papagaio no Estado do Tocantins, 05º39’04”- 48º07’28” (IBGE 2014). O clima da região é 

classificado Aw – quente e úmido, com chuvas de outubro a maio, com uma precipitação 

média anual de 1.500 mm, com temperaturas mais elevadas ocorrendo entre os meses de julho 
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a setembro, variando de 24º a 30º(ARAÚJO, et al., 2008; CARVALHO et al, 2011).  O rio 

Taquari está inserido na bacia do Tocantins-Araguaia (ANTAQ, 2013). 

Os amostradores utilizados foram confeccionados seguindo a metodologia 

proposta por Volkmer-Ribeiro et al. (2004), em que se utilizam garrafas pet de cor verde, que 

são menos propicias à vandalismo e ação de predadores. Foram confeccionados 15 

amostradores, distribuídos em 5 pontos no curso do rio (3 réplicas cada): o primeiro (P1) em 

ambiente de mata fechada; O segundo (P2) próximo a área de produção bovina; o terceiro 

(P3) entre área de produção bovina e piscicultura; o quarto (P4) próximo a área de produção 

agrícola; e o último (P5) embaixo de uma ponte na rodovia TO 010. Os pontos P1, P2, P3 e 

P4 estão localizados em área do Instituto Federal do Tocantins, e P5 próxima ao perímetro 

urbano da cidade de Araguatins.  

A identificação da fauna coleta foi realizada com o uso das chaves dicotômicas 

propostas por: Costa et al,. (2006); Mugnai et al, (2010); Pinho (2008); Calor (2007); Segura 

et al, (2011). Para análise dos resultados, utilizou-se o índice de diversidade de Shannon-

Wiener (H’) e a adaptação do BMWP (Biological Monitoring Working Party), proposto por 

Alba-Tercedor (1996), também utilizado por Ferreira e Flynn (2012). Para comparação da 

similaridade entre os pontos amostrados, baseada na comunidade de macroinvertebrados 

obtida, foi usado o índice de similaridade de Bray-Curtis. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As amostragens realizadas no rio Taquari registraram a presença de 897 

indivíduos, distribuídos em 28 taxa, com representantes das classes Insecta, Malacostraca, 

Bivalvia e Gastropoda (Tabela 4). O P1 apresentou maior abundância e riqueza que os 

demais, com 541 indivíduos distribuídos em 23 taxa, seguido do P3 com 156 indivíduos (16 

taxa).  

Os demais pontos (P2, P4 e P5) tiveram menor influência no valor total, sendo 

identificados 27, 88 e 85 indivíduos, respectivamente. Os maiores valores para diversidades 

de indivíduos foram no P1 e P5 (Tabela 1). No presente trabalho, o P1 foi o ponto que obteve 

maiores valores para diversidade.  
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Tabela 1− Abundância total de MIB coletados nos pontos amostrais no rio Taquari na cidade 
de Araguatins-TO. 

 
TAXA P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 
N/ponto  541 27 156 88 85 
S 23            8            16          12            13 
H’  2,00       1,67         1,70       1,82         1,89 
BMWP 120         43            87          64            63 

*N/ponto: Número por ponto; S: Riqueza específica; H’: Índice de diversidade de Shannon-
Wiener;   

 
Estes fatores colaboram à maior diversidade de habitats no ambiente, que 

influencia diretamente na riqueza e abundância destes indivíduos no meio (CALLISTO et al, 

2001). No entanto, os resultados encontrados não corroboram ao P3 quando comparado a P4, 

uma vez que a abundância de indivíduos para este ponto foi maior, mesmo levando em 

consideração que a mata ciliar presente em P4 é mais abundante. O fato de que P3 apresenta 

substrato rochoso, e P4 substrato com grande presença de areia, pode ter influenciado nos 

resultados encontrados. 

Inúmeros trabalhos realizados em substrato rochoso mostram que ambientes com 

este tipo de substrato apresentam maior estabilidade e heterogeneidade espacial (UIEDA e 

GAJARDO, 1996; UIEDA e RAMOS, 2007), fato que pode ter relação direta com a 

abundância verificada em P3 quando comparado a P4. 

Dentre os taxa amostrados, a ordem Díptera apresentou maior número de 

representantes na presente pesquisa, compreendendo 53,6% do total. Nesta ordem, a família 

Chironomidae foi a mais abundante, correspondendo a aproximadamente 41,7% dos 

organismos identificados em P1, 44,4% em P2, 55,1% em P3, cerca de 39,7% em P4 e 45,8% 

em P5.  

A predominância desta família pode ter influenciado diretamente nos valores para 

o índice de diversidade calculado no presente trabalho (H’), uma vez que este é obtido por 

meio da abundância relativa dos taxa coletados (RODRIGUES, 2015). Os resultados 

observados em P3 podem estar relacionados a esta premissa, pois mesmo apresentando o 

segundo maior valor de abundância, obteve o segundo menor valor de diversidade, sendo que 

neste ponto, o número de indivíduos desta família foi de 55,1%, enquanto que nos demais 

pontos não ultrapassaram 50%. Rinaldi (2007) também observaram influência da maior 

abundância de organismos desta família sobre a valores de diversidade. 
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Trivinho-Strixino e Strixino (2005) relatam que esta família é comumente 

encontrada em estudos de biomonitoramento, uma vez que possuem adaptações aos mais 

variados ambientes, atingindo frequentemente elevadas densidades populacionais em 

ambientes de água doce. Para Goulart e Callisto (2003) esta predominância pode estar 

associada ao hábito detritívoro e fossorial deste taxa, que o permite sobreviver em situações 

de depleção total de oxigênio por várias horas, além de não possuir exigência nenhuma 

quanto à diversidade de habitats, podendo adaptar-se aos mais variados ambientes.  

A presença destes organismo, assim, ocorre tanto em ambientes preservados 

quanto impactados, porém, diversas bibliografias associam o crescimento na abundância deste 

taxa à fatores como a adição de resíduos orgânicos na água (AMORIM et al., 2004; 

CADONÁ et al, 2007; MILESI et al., 2008).  

As ordens Ephemeroptera e Trichoptera, que são consideradas sensíveis a 

impactos ambientais (GOULART e CALLISTO 2003; CAVACA et al, 2014), 

compreenderam a 16% e 8,5% do total de organismos coletados, respectivamente, sendo o 

ponto P1 o ponto mais abundante, e P2 o menos abundante para estas ordens.  

Bueno et al (2003) afirmam que ambientes com grande quantidade de indivíduos 

dessas ordens podem indicar ambientes preservados, com fauna rica e diversa. No entanto, 

estes são geralmente os primeiros a desaparecerem na presença de agentes contaminantes que 

afetam fatores como o oxigênio dissolvido, que é requerido em grande quantidade por estes 

organismos (SILVEIRA e QUEIROZ, 2006). Santos (2014), ao estudar a estrutura de MIB 

em riachos de baixa ordem sob diferentes graus de impacto antrópico, considerou como mais 

impactados, devido menor abundância e dominância de espécies sensíveis, locais em 

proximidade a atividades agropastoris.  

Cavaca et al (2014), descrevem que a menor diversidade de organismos sensíveis, 

tais como representantes das ordens Ephemeroptera e Trichoptera, pode estar relacionada ao 

menor aporte de materiais orgânicos como folhas e gravetos, que são utilizados por estes 

organismos para a construção de casas e abrigos. O autor relata também crescimento do 

número de organismos da família Chironomidae em locais sobre tal impacto. Estas 

informações podem estar relacionadas aos resultados obtidos em P2 e P3, visto que são os 

pontos localizados em maior proximidade a atividade agropastoril.  

O filo Molusca foi representado por organismos da classe Gastropoda e Bivalvia, 

compreendendo juntos a aproximadamente 14,5% do número total de organismos coletados. 

A distribuição destes organismos, de acordo com Mugnai et al (2010), está inteiramente 

relacionada a fatores como cálcio, nitritos, nitratos, temperatura e oxigênio, e participam 



 

2913 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

ativamente nas cadeias alimentares dos ambientes, uma vez que são consumidores primários, 

e servem de alimento a muitos outros grupos animais. Os demais taxa observados neste 

estudo, não ultrapassaram 5% do valor total.      

O índice de diversidade e BMWP apontaram, respectivamente, maiores resultados 

para o ponto P1, menores para P2, sendo que P4 aparece sempre com a terceira maior 

pontuação nos dois índices. Porém há uma discordância entre estes quanto aos pontos P3 e 

P5, uma vez que para BMWP, P5 aparece em penúltimo e P3 em segundo, e no índice de 

diversidade, P5 aparece em segundo e P3 em penúltimo.  

Estes resultados podem ter relação ao fato de que, ao contrário do índice de 

Shannon-Wiener, o índice BMWP considera apenas a presença ou ausência de famílias, 

atribuindo valores para os taxa verificados em estudo de acordo com sua resistência a 

diferentes situações de qualidade de água (BISPO e OLIVEIRA, 1998). 

Desta forma, considerando que P3 possui maior presença de organismos sensíveis, 

como representantes das ordens Trichoptera e Ephemeroptera, que possuem pontuação de 

intermediária a alta, os valores de BMWP para este ponto tendem a ser maiores que P5, que 

possuiu menor quantidade de organismos sensíveis que P3.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados evidenciaram que há diferença na distribuição e diversidade da 

comunidade bentônica entre os pontos amostrais, o que vem de encontro aos objetivos do 

presente estudo. Este fato demonstrou a efetividade do uso de macroinvertebrados bentônicos 

no ecossistema estudado, para fins de biomonitoramento. 

A realização de pesquisas que levem em conta mais fatores, tais como a 

consideração de diferentes épocas de amostragem, variáveis físico-químicas e biológicas, 

podem contribuir para melhor compreensão dos dados obtidos. 

No entanto, o decréscimo nos valores para abundancia, diversidade, riqueza 

específica, e BMWP em locais de maior contato com atividades de origem antrópica, já 

demonstra a presença de impactos ambientais, e indica a necessidade de uma melhor gestão 

deste recurso hídrico, principalmente no que se refere à preservação da mata ciliar, que foi 

determinante na obtenção de maiores valores para os todos os índices aferidos neste estudo. 

 



 

2914 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

REFERÊNCIAS 
 

 
ALBA-TERCEDOR, J. Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos. In: 
IV Simposio sobre el agua en andalucía (siaga), II: 203-213, Almeria, 1996. 
 
AMORIM, R. M.; HENRIQUES-OLIVEIRA, A.L.; NESSIMIAN, J. L. Distribuição espacial 
temporal das larvas de Chironomidae (Insecta: Diptera) na seção do rio Cascatinha, Nova 
Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Lundiana, Rio de Janeiro, n. 2. P. 119-127, 2004.  
 
ARAÚJO, C. L.; SANTOS, S. C.; FERREIRA, E. M.; CHUNHA, O. F. R. Fontes de matéria 
orgânica como alternativa na melhoria das características químicas do solo e produtividade do 
capim-mombaça. Revista Acadêmica de Ciências Agrárias Ambientais, Curitiba, v. 6, n. 1, 
p. 65-72, 2008. 
 
ARIAS, L. R. A.; BUSS, D. F.; ALBUQUERQUE, C.; INÁCIO, A. F.; FREIRE, M. M.; 
EGLER, M.; MUGNAI, R.; BAPTISTA, D. F. Utilização de bioindicadores na avaliação de 
impacto e no monitoramento da contaminação de rios e córregos por agrotóxicos. Ciência e 
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, p. 61-72, 2007. ISSN ISSN 1678-4561. 
 
BISPO, P. C.; OLIVEIRA, L. G. Distribuição espacial de insetos aquáticos (Ephemeroptera, 
Plecoptera e Trichoptera) em córregos de cerrado do Parque Ecológico de Goiânia, Estado de 
Goiás. In: NESSIMIAN, J. L.; CARVALHO, A. L. Ecologia de Insetos Aquáticos. Series 
Oecologia Brasiliensis, v.5. p. 259-266,  Rio de Janeiro, 1998. 
 
BUENO, A. A. P.; BOND-BUCKUP, G.; FERREIRA, B. D. P. Estrutura da comunidade de 
invertebrados bentônicos em dois cursos d'água do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista 
Brasileira de Zoologia, v. 20, n. 1, p. 115-125,  2003. 
 
CADONÁ, E.; MASUR, G. G.; HEPP, L. U. Avaliação do impacto urbano sobre a qualidade 
das águas pelo uso de bioindicadores. IV Simpósio Gaúcho de Educação Ambiental. 
Erechim. p. 1-10. 2007.    
 
CALLISTO, M.; MORENO, P.; BARBOSA, F. A. R. Habittat diversity and benthic 
functional trophic groups at Serra do Ciopó, southeast Brazil. Revista Brasileira de Biologia, 
v. 6, n. 2, p. 259-266, 2001. 
 
CALOR, A.R. 2007. Trichoptera. In: Guia on-line de Identificação de larvas de Insetos 
Aquáticos do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://sites.ffclrp.usp.br/aguadoce/index_trico. 
 
 
CARVALHO, J. B.; XAVIER, D. C.; ARRUDA, G. L. Conservação de recurso hídricos e 
percepção ambiental dos moradores ribeirinhos da área urbana do município de Araguatins-
TO. Fórum Ambiental da Alta Paulista. São Paulo: [s.n.]. 2011. p. 846-855. 
 
CAVACA HD, CARVALHO MAG, SRBEK-ARAUJO AC. Riqueza e abundância de 
macroinvertebrados bentônicos em riachos associados a diferentes fitofisionomias sobre a 
formação Barreiras. Natureza on line, v. 12, n5, p. 224-229, 2014. 
 



 

2915 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

COSTA, C.; IDE, S.; SIMONKA, C. E. Insetos imaturos: Metamorfose e identificação. 
Ribeirão Preto: Holos, 2006. 246p.  
 
FERREIRA, G. L.; FLYNN, M. N. Índice biótico BMWP’ na avaliação da integridade 
ambiental do Rio Jaguari-Mirim, no entorno das Pequenas Centrais Hidrelétricas de São 
Joaquim e São José, município de São João da Boa Vista, SP. RevInter Revista Intertox de 
Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, v. 5, n. 1, p. 128-139, 2012.  
 
GOULART, M.; CALLISTO, M. Bioindicadores de qualidade de água como ferramental em 
estudos de impacto ambiental. Revista da Faculdade do Pantanal-FAPAN, v. 2, n. 1, p. 
156-164, 2003. 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados Estatísticos do Município de 
Araguatins/TO. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 de Mar. 2016. 
 
MILESI, S. V.; BIASI, C. RESTELLO, M. R.; HEPP, L. U. Efeito de metais Cobre (Cu) e 
Zinco (Zn) sobre a comunidade de macroinvertebrados bentônicos em riachos do sul do 
Brasil. Acta Scientiarum. Biological Sciences l. Maringá, v. 30, n. 3, p. 283-289, 2008. 
 
MUGNAI, R.; NESSIMIAN, J. L.; BAPTISTA, D. F. Manual de Identificação de 
Macroinvertebrados aquáticos do estado do Rio de Janeiro. 1º. ed. Rio de Janeiro: 
Technical Books, 2010. 176 p 
 
PINHO, L. C., 2008. Diptera. In: Guia on-line: Identificação de larvas de insetos Aquáticos 
do Estado de São Paulo. Disponível em: http://sites.ffclrp.usp.br/aguadoce/guia_online . 
Acesso em: 22 nov. 2014.  
 
RINALDI, S. A. Uso de macroinvertebrados bentônicos na avaliação do impacto 
antropogênico às nascentes do Parque Estadual do Jaraguá, São Paulo, SP. 2007. 54 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 
São Paulo-SP. 
 
RODRIGUES, W.C. DivEs - Diversidade de Espécies  v3.0 - Guia do Usuário. 
Entomologistas do Brasil. 33p. 2015. Disponível em: <http://dives.ebras.bio.br>. 
       
SANTOS, M. R. Estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos em riachos de 
baixa ordem, sob diferente grau de impacto antrópico, na bacia hidrográfica do Ribeirão das 
Antas (Planalto de Poços de Caldas, Mg).  2014. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e 
Tecnologia Ambiental) − Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, Alfenas. 
 
SEGURA, M. O.; VALENTE-NETO, F.; GESSNER, A. A. F. Chave de famílias de 
Coleoptera aquáticos (Insecta) do Estado de São Paulo, Brasil. Biota Neotropica,  v. 11, n. 1. 
p. 392-412, 2011. ISSN 1676-0603.   
 
SILVA, F. L.; MOREIRA, D. C.; BOCHINI, G. L.; RUIZ, S. S. Desempenho de dois índices 
biológicos na avaliação da qualidade das águas do Córrego Vargem Limpa, Bauru, SP, 
através de macroinvertebrados bentônicos. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, v.2. 
p. 231-234, 2007. 
 



 

2916 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

SILVEIRA, M.P., QUEIROZ, J. F. Uso de coletores com substrato artificial para 
monitoramento biológico de qualidade de água. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente. 
2006. 5 f. Comunicado Técnico nº 39. 
 
TANIWAKI, R. H.; SMITH, W. S. Utilização de macroinvertebrados bentônicos no 
biomonitoramento de atividade antrópicas na bacia de drenagem do reservatório de 
Ituparanga, Votorantim-SP, Brasil. J Health Science Institute v. 5. 29, n.1, p. 7-10, 2011. 
 
TRIVINHO-STRIXINO, S.; STRIXINO, G. Chironomidae (Diptera) do Rio Ribeira (divisa 
dos Estados de São Paulo e Paraná) numa avaliação ambiental faunística. Entomologìa y 
vectores. vol.12 n.2.  Rio de Janeiro, 2005.  

UIEDA, V. S.; RAMOS, L. H. B. Distribuição espacial da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos de um riacho tropical (Sudeste do Brasil). Bioikos, Campinas, 
v. 21, n. 1, p. 3-9, 2007. 

UIEDA, V. S.; GARJADO, I. C. S. M. Macroinvertebrados perifíticos encontrados em poções 
e corredeiras de um riacho. Naturalia. v. 21, p. 31-47. 1996.  



 

2917 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

MALACOFAUNA DOS AFLUENTES DO RIO ITAPECURU, CAXIAS, 
MARANHÃO 
Domingos Lucas dos Santos Silva1, Mayara Sousa dos Santos2, Hilda Raianne Silva de 
Melo3, Gonçalo Mendes da Conceição4, Maria Verônica Meira de Andrade5 
 
1Discente de graduação em Zootecnia - IFMA. e-mail: domingoslukas@gmail.com; 2Discente de Pós-Graduação 
em Zoologia - FAESPI. e-mail: maiarahssantos@gmail.com; 3Discente de Pós-Graduação em Zoologia - 
FAESPI. e-mail: hildaraianne15@gmail.com; 4Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia – UEMA. e-
mail: doutorgoncalo@gmail.com; 4Profa. Dra. do curso em Zootecnia. e-mail: veronicameira@ifma.edu.br.  

 
RESUMO: Os moluscos popularmente conhecidos como caracol, caramujos, ostras, lulas, 
polvos, lemas e dentre outros, é o segundo maior grupo animal, no entanto, pouco estudado 
no Brasil. Considerando a carência de estudos da malacofauna no estado do Maranhão e com 
o propósito de expandir o conhecimento acerca da diversidade de moluscos, o presente estudo 
se objetivou em realizar um levantamento da fauna malacológica presentes em tributários do 
rio Itapecuru, Caxias, Maranhão. A pesquisa foi realizada entre março a julho de 2016, em 
dois riachos, um localizado na área urbana, riacho Ponte e outro na área peri-urbana, riacho 
dos Cocos. A amostragem foi realizada em ambientes característicos para o desenvolvimento 
de moluscos, de forma manual e com auxílio de rede em D. O material foi identificado por 
meio de literatura específica até em nível de família. Foram coletados 125 (18 riacho dos 
Cocos e 107 no riacho Ponte) espécimes pertencentes à classe Gastropoda classificadas em 
três famílias Ampullariidae (62 espécimes), Hydrobiidae (50 espécimes) e Planorbiidae (13 
espécimes). As três famílias catalogadas tem uma importância médica-veterinária por serem 
hospedeiros intermediários de agentes patogênicos. Por se tratar de um estudo pioneiro para a 
região, os dados contribuem para ampliar as áreas de ocorrências destas famílias de moluscos. 
Por conseguinte faz-se necessários novos estudos acerca da malacofauna do Maranhão. 
Palavras–chave: gastrópodes, moluscos, caramujos 
 

MALACOFAUNA OF RIVER TRIBUTARIES ITAPECURU, CAXIAS, MARANHÃO 
ABSTRACT: Clams popularly known as snail, snails, oysters, squid, octopuses, and slogans 
among others, is the second largest animal group, however, little studied in Brazil. 
Considering the lack of malacofauna studies in the state of Maranhao and in order to expand 
knowledge about the diversity of mollusks, the present study aimed to conduct a survey of 
the mollusc fauna present in tributaries of the river Itapecuru, Caxias, Maranhão. The survey 
was conducted from March to July 2016, in two streams, one located in the urban area, 
creek Ponte and another in the peri-urban area, stream Coco. Sampling was done in typical 
environments for the development of shellfish, manually and support network in D. The 
material was identified through the literature to family level. They collected 125 (18 stream 
Coco and 107 in the creek Ponte) specimens belonging to Gastropoda class Ampullariidae 
classified into three families (62 specimens), Hydrobiidae (50 specimens) and Planorbiidae 
(13 specimens). The three families have cataloged a medical-veterinary importance for being 
intermediaries pathogens hosts. Because it is a pioneering study in the region, the data 
contribute to enlarge the areas of occurrence of these mollusks families. Therefore it makes 
it necessary further studies about malacofauna of Maranhao. 
KEYWORDS: gastropods, mollusks, snails 
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INTRODUÇÃO 

Os ambientes aquáticos (rio, riacho, escoamento, córrego, lagoa, lago ou reservatório) 

apresentam uma vasta diversidade de invertebrados (Monera, Protoctista, Fungi, Porifera, 

Cnidaria, Platyhelminthes, Rotifera, Bryozoa, Molusca, Crustacea, Aracnida e Insecta), estes 

no qual compõem os maiores níveis de biomassa e produtividade (HAUER & RESH, 1996; 

ROCHA, 2003). Embora os ecossistemas aquáticos continentais sejam biodiverso, o número 

de espécies dos ambientes aquáticos brasileiros ainda é desconhecido, devido à escassez de 

estudos taxonômicos para diferentes grupos (AGOSTINHO et al., 2005).  

Os moluscos é um dos grupos que são poucos estudados no Brasil (SANTOS & 

MONTEIRO, 2001), no qual a diversidade deste grupo no mundo é representada com um 

número de aproximadamente 100 mil espécies, constituindo assim, o segundo maior grupo do 

reino animal (RUPPERT et al., 2005), e são popularmente conhecidos como caracol, 

caramujos, ostras, lulas, polvos, lemas e dentre outros (BRUSCA & BRUSCA, 2007).  

Conforme Avelar (1999), a malacofauna de água doce do Brasil é representada por 308 

espécies, onde 115 pertencem à classe Bivalvia e 193 a classe Gastropoda.  E estes 

indivíduos, por sua vez, desempenham importantes papeis na cadeia trófica, são considerados 

bioindicadores da qualidade ambiental e apresentam importância médica-sanitária (PINEDA 

& SCHAFER, 1987; LANZER & SCHAFER, 1987; PEREIRA et al., 2001; ROCHA, 2003).  

Considerando a carência de estudos da malacofauna no estado do Maranhão e com o 

propósito de expandir o conhecimento acerca da diversidade de moluscos, o presente estudo 

se objetivou em realizar um levantamento da fauna malacológica presentes em tributários do 

Rio Itapecuru, Caxias, Maranhão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O município de Caxias pertence à Zona Fisiográfica do Itapecuru, situado na 

mesorregião do Leste Maranhense, e está localizado entre as coordenadas 04º 51’ 32” S e a 

43º 21’ 22” W, possuindo uma área de 5.151 Km². Com uma população de aproximadamente 

160.291 habitantes. Limitada ao norte pelos municípios de Codó, Aldeias Altas e Coelho 

Neto; ao Sul, pelos municípios de São João do Sóter, Parnarama, Matões e Timon; a Leste 

pelo estado do Piauí (IBGE, 2010; ALBUQUERQUE, 2012). 

O clima é do tipo sub-úmido seco, com temperatura anual em torno de 27º C, com 

precipitação pluviométrica entre 1600 a 2000 mm, com duas estações bem definidas, uma 
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chuvosa e uma seca. A fitofisionomia predominante no município é a floresta Estacional 

Semidecidual, com presença de babaçuais, cerrado e cerradão (ALBUQUERQUE, 2012). 

Para a realização do presente trabalho, dois riachos foram selecionados, sendo um 

localizado na área urbana (Riacho do Ponte) e outro na área peri-urbana (Riacho dos Cocos).  

O riacho Ponte nasce na Área de Proteção Ambiental do Inhamum (APA - Inhamum) e 

apresenta um percurso curto, na qual, da nascente a foz, mede pouco mais de 6 km de 

extensão, com apenas 2 km situado no perímetro urbano (04°53’30”S e 43°24’53”W). 

(ALBUQUERQUE, 2012). O Riacho dos Cocos localiza-se próximo do perímetro urbano de 

Caxias, à margem direita do Rio Itapecuru, situado entre as coordenadas 04º46.943’ S e 

043º22.449’ W e apresenta aproximadamente 30 Km de extensão.  

 

 Metodologia de Estudo 

 Na área de estudo, no período entre março a julho de 2016, realizou-se duas 

expedições a campo para amostragem de moluscos. A amostragem foi realizada em ambientes 

característicos para o desenvolvimento desses animais. A coleta foi realizada de forma manual 

por meio de visualização direta dos espécimes (Animal íntegro e conchas vazias) e com 

auxílio de um rapiché (rede em D) nas margens dos riachos.  

 As amostras coletadas foram transportadas em frascos plásticos com água do próprio 

ambiente para o Laboratório de Biologia do CESC/UEMA. No laboratório os espécimes 

foram lavados e identificados em nível de família com base no formato da concha, com o 

auxílio de bibliografias especializadas, como Simone (2006) e Mugnai et al. (2010). E as 

amostras encontram-se depositadas na coleção didática do mesmo laboratório.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 125 espécimes de moluscos pertencentes à classe Gastropoda 

classificadas em três famílias (Ampullariidae, Hydrobiidae e Planorbiidae) (Figura 1). A 

família Ampullariidae apresentou-se o maior número de indivíduos (62 espécimes), seguido 

de Hydrobiidae (50 espécimes) e Planorbiidae (13 espécimes) (Figura 3). 
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Figura 1. Espécimes de moluscos gastrópodes amostrados nos tributários do Rio Itapecuru, 

Caxias, Maranhão. A) Representante da família Planorbiidae; B) Ampularidae; C) 

Hydrobiidae. IFMA, 2016. 

 

 

Figura 2. Famílias de moluscos gastrópodes catalogadas nos tributários do Rio 

Itapecuru, Caxias, Maranhão. IFMA, 2016.  

A ocorrência apenas de indivíduos pertencentes à classe Gastropoda nos Riachos dos 

Cocos e Ponte afluentes do Rio Itapecuru, pode ser explicado por se tratar de uma classe com 

uma grande diversidade morfológica, bem como pelo seu aspecto numérico, conforme Leme 

(1995), a classe Gastropoda estar entre o grupo de invertebrados mais bem adaptados, com 

A B 

C 
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resistências às variações externas do que as demais classes de moluscos (Bivalvia, 

Cephalopoda, Caudofoveata, Solenogastes, Monoplacophora, Poliplacophora e Scaphopoda).  

Para o Riacho dos Cocos coletou-se um total de 18 moluscos gastrópodes pertencentes à 

família Ampulariidae (5 espécimes) e Planorbiidae (13 espécimes). E para o Riacho do Ponte 

registrou-se um total de 107 indivíduos distribuídas em duas famílias, Ampularidae (57 

indivíduos) e Hydrobiidae (50 indivíduos) (Tabela 1).  

O Riacho Ponte apresentou o maior número de indivíduos coletados, e no perímetro 

urbano, este por sua vez, vem sofrendo fortes impactos antrópicos com lixos domésticos, 

poluição química, desmatamento e esgotos.  

A família Ampullariidae que apresentou o maior número de indivíduos e que ocorreu 

em ambos os tributários estudados, está distribuída entre África, Ásia e América, onde nos 

países americanos são catalogados 43 gêneros, e seus representantes são utilizados em 

aquários comerciais (PEREDA & WALLS, 1996; COWIE & THIENGO, 2003; MARTIN & 

NEGRETE, 2007), são animais herbívoros, alimentam-se de vegetação aquática e em alta 

densidade populacional, são consideradas pragas de lavouras de arroz (FZB, 1997; 

BARBOSA, 1995). E seus espécimes são caracterizados pela cor escura e apresentam longos 

filamentos que saem da cabeça e do sifão e suas conchas que são espessas ou delgadas, 

variam de grandes a médias. 

Tabela 1. Abundância de famílias de gastrópodes amostradas para os tributários do Rio 

Itapecuru, Caxias, Maranhão, Brasil. IFMA. 2016. 

 

Famílias 

Riacho dos Cocos Riacho do Ponte  TOTAL 

Nº Nº  Nº 

Ampularidae 05 57  62 

Planorbiidae 13 0  13 

Hydrobiidae 0 50  50 

Total 18 107  125 

 

Os Hydrobiidae se diferenciam dos Ampullariidae pelo tamanho, no qual, são seres 

milimétricos de formato globoso (BARBOSA, 1995) e são representados em sete gêneros nos 

países sul-americanos (HERSHLER & THOMPSON, 1992). Considerando os indivíduos da 

família Planorbiidae, onde apresentam conchas planispirais, característica esta que as 
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diferenciam das demais famílias e Planorbiidae apresenta uma relevante importância médica-

parasitológica, pelo fato de reunir espécies hospedeiras da esquistossomose mansônica 

(BARBOSA, 1995).   

Por as áreas estudas serem próximas de residências, e conforme Barbosa (1995), as três 

famílias de moluscos catalogadas neste estudo (Ampullariidae, Planorbiidae e Hydrobiidae) 

são de importância médica-veterinária, por apresentarem a capacidade de servirem como 

hospedeiro intermediário de cercarias de trematódeos que completam seu ciclo de vida no 

homem ou pelos animais domésticos, assim, deve ser tomada medidas preventivas que 

equilibrem a população de caramujos em áreas com altas densidades populacionais sem afetar 

diretamente o ambiente.  

 

CONCLUSÕES 

 A partir dos resultados tabulados neste estudo infere-se que a abundância e a 

diversidade de moluscos nos afluentes do rio Itapecuru podem ser maiores que o amostrado, 

no entanto, pelo o estudo ser pioneiro nas áreas estudadas, bem como no estado do Maranhão, 

os dados contribuem para ampliação de áreas de ocorrência das famílias catalogadas. Por 

conseguinte, faz-se necessários novos estudos taxonômicos no material coletado para a 

identificação em nível específico.  

 Por todavia, estudos de levantamentos biológicos são ferramentas cruciais para o 

desenvolvimento de planos de manejo e conservação, desta forma, esta pesquisa contribui 

para a produção de   planos e medidas de controle, manejo e conservação dos afluentes do rio 

Itapecuru, no qual vem sofrendo fortes pressões antrópicas. No entanto, são indispensáveis 

estudos ecológicos associados às atividades de manejo e conservação, bem como estudos que 

retratem os fatores que influenciam o estabelecimento da malacofauna nestas áreas.  
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RESUMO: O leite cru é um alimento bastante susceptível a contaminação por 
microrganismos, devido seu alto valor nutricional. A qualidade do leite em muitas regiões do 
Brasil ainda não atende aos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa 62. A 
refrigeração é uma das medidas bastante utilizada para minimizar a ação de bactérias 
mesófilas no leite. Entretanto, esta medida por períodos prolongados pode selecionar bactérias 
com metabolismo psicrotrófico. O presente trabalho teve como objetivo realizar contagens de 
microrganismos psicrotróficos e mesófilos termodúricos em leite cru refrigerado e não 
refrigerado em propriedades leiteiras de municípios do estado do Maranhão. Foram coletadas 
amostras de leite cru, em duplicata, na quantidade de 1000mL, de dez propriedades leiteiras, 
onde cinco delas o leite foi obtido do tanque de resfriamento e as outras cinco dos latões logo 
após a ordenha. Os frascos foram armazenados em caixa isotérmica e encaminhados ao 
laboratório de microbiologia de alimentos do IFMA Campus Caxias, para posteriores 
análises. Através dos resultados obtidos foi possível observar que para os microrganismos 
termodúricos mesófilos no leite cru refrigerado as contagens variaram de < 10 a 1,6x104 e, no 
leite cru não refrigerado as contagens variaram de < 10 a 4,0x103. Já para os microrganismos 
termodúricos pscicrotróficos as contagens foram semelhantes em ambas às situações nas 
quais o leite apresentava-se, com resultados variando de < 10 a 5,0x103. As contagens mais 
elevadas de termodúricos mesófilos no leite refrigerado podem estar relacionadas ao fato 
desse produto passar mais tempo armazenado no tanque de resfriamento. 
 
Palavras–chave: microbiologia láctea, qualidade de alimentos, bactérias deteriorantes 
 
MICRORGANISMS MESOPHILIC AND PSYCHROTROPHIC THERMODURIC IN 
BEEF RAW MILK REFRIGERATED AND NON REFRIGERATED  

 
ABSTRACT: Raw milk and is a food quite susceptible to contamination by microorganisms, 
owing its high nutritional value. The quality of milk in many parts of Brazil still does not meet 
the standards set by the Normative Instruction 62. The refrigeration is one of the measures 
widely used to minimize the action of mesophilic bacteria in milk. However, this measure for 
prolonged periods can select bacteria with psicrotrófico metabolism. This study aimed to 
carry out counts psychrotrophic microorganisms counts and mesophilic thermoduric in raw 
milk refrigerated and unrefrigerated in dairy properties of Maranhão state municipalities. 
Raw milk samples were collected in duplicate, in the amount of 1000mL, in ten dairy 
properties, five of which was obtained from the milk cooling tank and the other five of the 
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cans after milking. The vials were stored in isothermal box and sent to the microbiology 
laboratory of food IFMA Campus Caxias, for further analysis. Through the results it was 
observed that for microorganisms thermoduric mesophilic in refrigerated raw milk counts 
ranged from < 10 to 1,6x104 and in raw milk unrefrigerated counts ranged from < 10 to 
4,0x103. For microorganisms thermoduric pscicrotróficos counts were similar in both the 
situations where the milk was presented, with results ranging from < 10 to 5,0x103. Higher 
counts of mesophilic thermoduric in refrigerated milk may be related to the fact that 
product to spend more time stored in the cooling tank. 
 
KEYWORDS: lactea microbiology, quality food, spoilage bacteria 
 

INTRODUÇÃO 

O leite por ser um produto de origem animal, pode veicular vários agentes 

potencialmente zoonólicos. Considerando a sua riqueza nutricional, há uma grande 

preocupação no que diz respeito ao controle microbiológico, pois favorece o crescimento de 

diversos microrganismos que provocam alterações no produto e reduzem a sua qualidade 

(NERO et al., 2000). Os problemas relacionados a má qualidade do leite cru, pasteurizado e 

esterilizado, assim como, de seus derivados está ligado a fatores como deficiências no manejo 

e higiene da ordenha, índices elevados de mastite, manutenção e desinfecção inadequadas dos 

equipamentos, refrigeração ineficiente ou inexistente e mão de obra desqualificada, entre 

outros (SANTANA et al., 2001). 

A refrigeração do leite cru reduz os custos operacionais de produção, principalmente a 

sua deterioração por atividade acidificante de bactérias mesófilas. Mas permite a seleção de 

bactérias psicrotróficas, estas sobrevivem e se multiplicam em temperaturas abaixo de 7°C 

(PINTO et al., 2006; ARCURI et al., 2008). 

A maioria das bactérias psicrotróficas são mortas durante à pasteurização, porém, 

produzem enzimas hidrolíticas termorresistentes, podendo resistir até mesmo a tratamentos 

mais eficientes como o UHT (Ultra High Temperature) e permanecerem ativas. Uma 

contagem baixa de psicrotróficos no leite é essencial para sua qualidade, pois esses 

microrganismos promovem a degradação de proteínas e gorduras no leite, resultando em 

alterações bioquímicas dos seus constituintes, e por consequência, limita a vida de prateleira 

dos produtos lácteos (ARCURI et al., 2008). 

Na microbiologia láctea as bactérias mesófilas também possuem uma grande 

importância, por fazerem parte da microbiota indicadora da qualidade do leite. Esses 

microrganismos são todos aqueles capazes de crescer em temperatura de 35-37°C. Altas 

contagens de mesófilos indica insalubridade em qualquer alimento, mesmo que patógenos 
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estejam ausentes. Entretanto, vale ressaltar que todas as bactérias patogênicas de origem 

alimentar pertencem a este grupo, deste modo, a presença de um número elevado de bactérias 

mesófilas pode ser preocupante, significando então, que houve condições para o crescimento 

de patógenos (NERO et al., 2000). 

Diante disso, nota-se que o leite cru está sujeito às elevadas contagens de micro-

organismos deteriorantes, o que leva a diminuição da sua qualidade e consequentemente do 

seu valor no mercado. Fato que também prejudica o consumidor, uma vez que, este deixa de 

consumir o leite pasteurizado para consumir o leite tratado por “Ultra High Temperature” 

(UHT), menos nutritivo, mas, com maior segurança da qualidade.  

O objetivo do presente trabalho foi realizar contagens de micro-organismos 

psicrotróficos e mesófilos termodúricos em leite bovino cru refrigerado e não refrigerado em 

propriedades leiteiras de municípios do estado do Maranhão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletadas amostras de leite cru, em duplicata, na quantidade de 1000mL, de dez 

propriedades leiteiras localizadas em municípios do estado do Maranhão, nos meses de 

outubro e novembro de 2014. As amostras de cinco propriedades foram coletadas do tanque 

de resfriamento e as outras cinco foram coletadas dos latões logo após a ordenha. A coleta foi 

realizada com auxílio de uma concha estéril e o leite armazenado em frascos também estéreis. 

Em seguida os frascos foram armazenados em caixa isotérmica e encaminhados ao laboratório 

de microbiologia de alimentos do IFMA Campus Caxias, onde as amostras de leite foram 

analisadas quanto à contagem de micro-organismos psicrotróficos termodúricos e mesófilos 

termodúricos segundo metodologia de Wehr e Frank, (2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das contagens de micro-organismos psicrotróficos termodúricos e 

mesófilos termodúricos das amostras de leite cru refrigerado e não refrigerado estão dispostos 

na tabela 1. 
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Tabela 1 Contagem de micro-organismos psicrotróficos e mesófilos termodúricos de 
amostras de leite cru refrigerado e não refrigerado de propriedades leiteiras de municípios do 
estado do Maranhão. 

 

 De acordo com os resultados apresentados na tabela 1 é possível observar que para os 

micro-organismos termodúricos mesófilos no leite cru refrigerado as contagens variaram de < 

10 a 1,6x104 e, no leite cru não refrigerado as contagens variaram de < 10 a 4,0x103 o que 

mostra que o leite refrigerado apresentou contagens mais elevadas que o leite não refrigerado. 

Já para os micro-organismos termodúricos pscicrotróficos as contagens foram semelhantes em 

ambas às situações que o leite se apresentava, com resultados variando de < 10 a 5,0x103. 

 As contagens mais elevadas de termodúricos mesófilos no leite refrigerado podem 

estar relacionadas ao fato de que esse leite passa mais tempo armazenado no tanque de 

resfriamento, logo, o leite coletado para análise, normalmente, não era o leite ordenhado do 

dia, o que facilita a multiplicação de micro-organimos. Enquanto que o leite cru não 

refrigerado era coletado logo após a ordenha, uma vez que, o leite era imediatamente 

destinado ao comércio. 

 As contagens de micro-organismos mesófilos e pscicrotróficos encontradas no 

presente trabalho foram inferiores às encontradas por Pinto et al., 2006 que registraram 

resultados variando 2,5 x 103 UFC/mL a 3,0 x 106 UFC/mL para mesófilos e de 2,0 x 102 

UFC/mL e 1,0 x 107 UFC/mL para pscicrotróficos. Apesar das baixas contagens de micro-

organismos encontradas é importante ressaltar que no grupo desses micro-organismos 

deteriorantes podem estar presentes micro-organismos patogênicos. 

 

CONCLUSÕES 

A refrigeração do leite cru, por períodos prolongados, pode comprometer a sua 

qualidade, considerando maiores contagens de micro-organismos no leite cru refrigerado. 

Portanto, há necessidade de investimentos contínuos em boas práticas para prevenção da 

TERMODÚRICOS MESÓFILOS (UFC/mL) TERMODÚRICO PSICROTRÓFICOS 
(UFC/mL) 

LEITE RESFRIADO LEITE NÃO 
RESFRIADO 

LEITE RESFRIADO LEITE NÃO 
RESFRIADO 

1,3x104 3,5x103 <10 est <10 est 

7,0x103 <10 est 5,0x103 <10 est 

1,6x104 4,0x103 <10 est 5,0x103 

4,9x103 4,0x103 <10 est <10 est 

<10 est 2,0x103 <10 est <10 est 
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contaminação e da multiplicação microbiana na cadeia produtiva do leite para reduzir 

problemas tecnológicos e econômicos na indústria de laticínios. 
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RESUMO: Citologia é uma subárea da Biologia que requer material didático de apoio ao 
conteúdo presente nos livros textos, visto que emprega conceitos abstratos de aspectos 
microscópios. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da utilização de microscópios 
caseiros nos assuntos de citologia em escolas com carência de laboratório de ciências. A 
pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal do Amapá, campus Macapá, no período de 
abril a junho de 2016, com estudantes do ensino médio no decorrer das aulas de Biologia. Os 
alunos construíram 6 microscópios caseiros e observaram lâminas preparadas pela técnica 
observação vital, no decorrer do segundo bimestre letivo. As imagens obtidas proporcionaram 
aos estudantes a oportunidade de perceber na prática a presença da parede celular, região do 
citoplasma e região escura do núcleo celular. Integrantes do ensino médio, afirmam que, “foi 
bom poder ver de perto e conhecer melhor, e de forma mais dinâmica, o que foi aplicado nas 
aulas a fim de testar o conhecimento de cada um e poder fazer as análises na prática. A 
utilização do microscópio caseiro apresentou resultados inequívocos para utilização nas aula 
de Biologia em escolas com ausência de laboratório ou de microscópios tradicionais. Assim 
como os conceitos abstratos utilizados na Citologia se tornaram mais compreensíveis quando 
desenvolvidos de forma teórico prática. 
Palavras–chave: Aulas Práticas, Biologia, Ensino Profissional.  
 
HOMEMADE MICROSCOPE: AN ALTERNATIVE TO IMPROVE THE CYTOLOGY 
TEACHING IN SCHOOLS WITH ABSENSE OF SCIENCES LABORATORIES 
 
ABSTRACT: Cytology is a subfield of biology that requires courseware in support of this 
content in textbooks, since it uses abstract concepts of microscopes aspects. The objective 
of this study was evaluate the effectveness of using homemade microscope on cytology 
subjects in schools with shortage of Science Lab. The search was developed at Instituto 
Federal do Amapá, campus Macapá, from april to June of 2016, with highschool students 
during the course of biology lessons. The students built six homemade microscopes and 
observed slides prepared by the vital observation technical, during the second highschool 
quarter. The images provided students the opportunity to realize in practice the presence of 
the cell wall, cytoplasm region and dark region of the cell nucleus. high school members, say 
that "it was good to see up close and get to know better and more dynamically, which was 
applied in class in order to test the knowledge of each and can do the analysis in practice. 
The use of homemade microscope showed unambiguous results for use in biology class in 
schools with no laboratory or traditional microscopes. As the abstract concepts used in 
Cytology became more understandable when developed by the practical theoretical way. 
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KEYWORDS: Practical classes, Biology, Vocational Education. 
 
INTRODUÇÃO 

Os microscópios são imprescindíveis para a visualização das células, motivo pelo qual, 

as células são usualmente invisíveis ao olho humano (PURVES et al., 2009). Os mesmos 

autores, asseguram que o menor objeto que pode ser visualizado a olho nu é de 

aproximadamente 0,2 mm (200 µm) de tamanho.  

Os primeiros microscópios utilizados para visualizar células vegetais foram 

desenvolvidos no século XVII, na época, Robert Hooke conseguiu observar a parede celular 

da célula vegetal da cortiça de madeira com aproximadamente 100 µm (micrometros) de 

comprimento (MENDONÇA, 2013).  

A Citologia, ramo da Biologia que estuda a célula, é um assunto fundamental para a 

compreensão do funcionamento celular, dentre as várias subáreas da Biologia, a Citologia é 

uma das que requer material didático de apoio ao conteúdo presente nos livros textos, visto 

que emprega conceitos abstratos de aspectos microscópios (FREITAS et al., 2016). As 

mesmas autoras, realizaram pesquisas com estudantes do ensino médio e concluíram que a 

dinâmica feita no laboratório de ciências foi um método eficaz e prático de levar 

conhecimento e dinamizar as aulas, correlacionando o aprendizado em sala de aula com a 

prática de laboratório. 

  A relação envolvendo aulas teóricas e práticas é assegurada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), que no seu Artigo 35, Inciso IV, diz: “É essencial a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina” (BRASIL, 2011a).  

No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a 

criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamentos de investigação (GUIMARÃES, 2009). Santos et al (2014) afirmaram que 

atividades em laboratórios contribuem para o aprofundamento dos estudantes:   

Acreditamos que a permanência dos estudantes (...) seja em atividades de 
aula, de desenvolvimento de projetos de iniciação científica ou conclusão 
de curso, como estagiários ou como monitores, contribuiu para o 
aprofundamento dos conhecimentos na área, na formação profissional e no 
amadurecimento e desenvolvimento de atitudes, comportamentos, 
competências e habilidades (SANTOS et al, 2014).  
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A ausência de laboratório de ciências ou Biologia nas escolas que ofertam o ensino 

básico, é um problema enfrentado pelos professores das áreas de ciências naturais. De 

acordo com o Censo da Educação de 2010, apenas 23,6 % das escolas públicas que ofertam o 

Ensino Fundamental das séries finais possuem essas instalações, enquanto a situação no 

Ensino Médio é um pouco melhor, com 48,3% de instituições atendidas (BRASIL, 2011b). 

Diante disso, este trabalho apresenta como objetivo avaliar a eficácia da utilização de 

microscópios caseiros nos assuntos de citologia, em escolas com carência de laboratório de 

ciências. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Amapá, campus Macapá, no período de abril a junho de 2016, com estudantes do 2º 

(segundo) ano do curso técnico em Alimentos, estudantes do 2º (segundo) ano do curso 

técnico em Edificações, e estudantes do 4º ano do curso técnico em Mineração, no decorrer 

das aulas do componente curricular de Biologia. A escolha do público e do tema, ocorreram 

durantes as aulas sobre “seres vivos”, onde foi detectado que devido à ausência de laboratório 

de Biologia na instituição, ocorreu uma carência de aula prática no assunto de Citologia, 

motivo pelo qual, os estudantes manifestaram interesse em desenvolver o referido projeto e 

conhecer as principais partes de uma célula vegetal, como parede celular, delimitação do 

citoplasma e núcleo, por meio de microscópios caseiros, para melhor entender a anatomia e 

fisiologia dos seres vivos.  

Os estudantes foram organizados em grupos e orientados a construir os microscópios 

caseiros de acordo como o modelo desenvolvido pelo americano Kenji Yoshino, da 

Universidade Grinnell, disposto em Galileu (2014) com respectivo tutorial em vídeo.      

Para construção do microscópio caseiro foram utilizados os materiais: 4 parafusos de 4 

½” x 5/16”, 12 porcas de 5/16”, 2 porcas de orelhas de 5/16” (porca “borboleta”), 5 arruelas 

de 5/16”, 1 plataforma de madeira para a base de 2 cm x 18 cm x 18 cm, 1 plataforma de 

acrílico para o celular de 0,3 cm x 18 cm x 18 cm, 1 plataforma de acrílico para os objetos de 

0,3 cm x 7,6 cm x 18 cm, 1 lente (leitor de aparelho de CD/DVD), Lanterna ou LED 

(necessário para visualizar amostras de contraluz), broca para perfurar, régua e um 

smartphone.  
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Para o preparo das lâminas foram utilizados bisturi, lâmina, lamínula, piceta, água, 

papel de filtro, tecido de cebola, asas de insetos e a técnica utilizada foi “observação vital ou 

exame a fresco” (AMABIS; MARTHO, 2010) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Microscópio caseiro construído durante a execução da pesquisa. 
Capacidade de ampliação de aproximadamente 175X.  A) Lente para ampliação 
proveniente do leitor de CD. B) Plataforma de acrílico para colocar os objetos 
observados. C) Lanterna utilizada como fonte de luz. D) Porcas de orelhas, utilizada para 
aproximar o objeto da lente. IFAP, 2016. Acervo dos autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos conseguiram construir 6 (seis) microscópios caseiros no decorrer do segundo 

bimestre letivo. Dentre os equipamentos construídos, nem todos ficaram perfeito para 

capturar imagens com precisão, motivo pelo qual, alguns grupos optaram por utilizar 

materiais alternativos, no intuito de amenizar gastos. Porém, com exceção do aparelho celular 

e da broca para perfurar, os demais materiais apresentaram custo inferior a trinta reais. E as 

imagens obtidas (Figura 2) proporcionaram aos estudantes a oportunidade de perceber na 

prática a presença da parede celular de uma célula. Observaram ainda a região do citoplasma, 
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e uma região escura do núcleo celular, onde fica localizado os ácidos ribonucleicos (RNA) e 

ácidos desoxirribonucleico (DNA). 

 

Figura 2. Imagem obtida do microscópio caseiro, com tecido de cebola, Allium 
cepa, exame a fresco, ampliação de aproximadamente 175X.  A) Estrutura da 
parede celular da célula vegetal facilmente visível. B) Região citoplasmática, onde 
ficam localizadas as organelas. C) Região do núcleo da célula, onde fica localizado 
os ácidos nucleicos quando a célula não está em divisão celular. IFAP, 2016. 
 

Como os assuntos estudados durante o segundo bimestre, tratavam dos seres vivos em 

geral, e as atividades do projeto foram de cunho complementar, os estudantes tinham a opção 

de escolher o tipo de célula, no âmbito dos cinco reinos, que gostaria de observar. Entretanto, 

alguns animais como os pernilongos e baratas, devido ao tamanho, se tornam inviáveis para 

ser observados por inteiro, e as estruturas que foram observadas foram partes das asas 

(Figura 3).    
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Figura 3. Imagem obtida do microscópio caseiro, com tecido de asas de insetos, 
através da técnica exame a fresco, e ampliação de aproximadamente 175X. A) 
Apresentação das nervuras da asa de um pernilongo. B) Apresentação das 
nervuras da asa de uma barata. IFAP, 2016. 
 

A aplicação deste equipamento em sala de aula permitiu que os alunos tivessem uma 

melhor fixação dos conteúdos ministrados, visto que puderam observar na prática a 

experimentação da microscopia. Além disso, esta atividade tende a despertar a curiosidade 

dos estudantes, fazendo com que se sintam intrigados, e busquem novas amostras para a 

observação microscópica.  

A educadora e médica italiana, Maria Montessori (apud RÖHRS, 2010. p, 25) descreve 

sobre a importância da relação da teoria associada as atividades práticas (abstrato x concreto). 

Em uma passagem na qual se debruça sobre a necessidade de dar aos 
professores uma experiência prática de pedagogia, escreve a respeito dos 
estudantes de biologia e medicina, e do papel do microscópio: “Eles 
sentiram, observando no microscópio, nascer essa emoção feita de espanto 
que desperta a consciência e o entusiasmo apaixonado pelo mistério da 
vida”. (MONTESSORI, 1979, p 133). 
 

Com base nos relatos dos alunos foi possível compreender a importância da realização 

destas atividades. Os alunos do curso de Alimentos falam a respeito do desafio que foi 

realizar a montagem dos equipamentos, a boa experiência que foi realizar os experimentos, e 
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principalmente sobre a melhor fixação do conteúdo que fora ministrado em sala de aula, 

unindo, desta forma, a teoria e a prática. 

Integrantes do curso Técnico em Mineração, afirmam que, “a utilização do microscópio 

caseiro como ferramenta pedagógica é importante, pois o mesma auxilia o aluno a ter uma 

visão diferenciada sobre o assunto, diferentemente do que pode ser observado com a 

exposição do assunto apenas por meio de livros”. “Foi bom poder ver de perto e conhecer 

melhor, e de forma mais dinâmica, o que foi aplicado nas aulas, a fim de testar o 

conhecimento de cada um e poder fazer as análises na prática”, diz aluna do curso Técnico em 

Mineração. 

Vale ressaltar ainda, a importância do celular nesse processo como ferreamente a favor 

da construção do ensino e aprendizagem, pois foi possível observar que os celulares que nãos 

estavam servindo de componente do microscópio caseiro, estavam sendo utilizados pelos 

alunos para capturar imagens geradas ou filmar os procedimentos realizados durante a 

preparação de lâminas e montagem dos equipamento.     

 
CONCLUSÕES 

A utilização de microscópio caseiro apresentou resultados inequívocos para utilização 

nas aula de biologia em escolas com ausência de laboratório ou de microscópios tradicionais.  

Os conceitos abstratos utilizados na Citologia se tornaram mais compreensíveis quando 

desenvolvidos de forma teórico prática. E os aparelhos celular se tornaram um aliado da 

construção do ensino e da aprendizagem.  
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RESUMO: O Atualmente um dos grandes dilemas que os docentes têm enfrentado é a 
dificuldade de administrar uma boa aula dentro do conteúdo de biologia, seja pela dificuldade 
dos próprios conteúdos específicos ou pela falta de atenção dos estudantes durante as aulas 
expositivas, por isso o presente trabalho tem como objetivo elaborar, confeccionar, aplicar e 
avaliar o jogo didático Mundo dos Nutrientes, como uma ferramenta de revisão do conteúdo 
de Bioquímica celular da disciplina Biologia. Para avaliar o jogo foi aplicado um questionário 
de sondagem e um questionário de avaliação sobre o jogo, contendo questões a respeito da 
eficácia do jogo, necessidade de alterações. Diante dos dados analisados pode-se concluir que 
o jogo lúdico Mundo dos Nutrientes foi um recurso didático atrativo para os estudantes, 
devido ser um método que trabalha diversão e aprendizagem. Além disso, o jogo estimulou a 
cooperação entre os participantes, além de outros conteúdos atitudinais como respeito e ética 
durante a aplicação do jogo. Foi também possível trabalhar conteúdos procedimentais como a 
escrita dos alunos e sua oratória. O jogo Mundo dos Nutrientes mostrou-se também eficiente 
como método de ensino-aprendizagem nos conteúdos conceituais de bioquímica celular.  
 
 
Palavras–chave: Ensino de bioquímica, método didático, aprendizagem significativa. 
  
 

World Nutrients: Analysis of the use of a playful game in 
the teaching- learning process 
 
 
ABSTRACT: The currently one of the great dilemmas that teachers have faced is the 
difficulty of managing a good lesson in biology content, is the difficulty of their own specific 
content or the lack of attention of students during lectures, for both the present work aim to 
develop, make, implement and evaluate the didactic game World of nutrients, as a review tool 
Biochemistry mobile content biology discipline, taught to students of the third year of high 
school class 3 QM INT 1M Federal Institute of Education , Science and Technology of Rio 
Grande do Norte - Macau Campus, involving them in a fun and interactive atmosphere. To 
evaluate the game was a questionnaire probing and an evaluation questionnaire about the 
game, with questions about the effectiveness of the game, need to change. On the analyzed 
data it can be concluded that the playful game World of Nutrients was an attractive 
educational resource for students because it is a method that works fun and learning. In 
addition, the game encouraged the cooperation between the participants and other attitudinal 
contents as respect and ethics during the game application. It was also possible to work as 
procedural content writing student and his oratory. The game World of Nutrients proved also 
effective as a teaching and learning method in cellular biochemistry of conceptual content. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente um dos grandes dilemas que os docentes têm enfrentado é a dificuldade 

de administrar uma boa aula dentro do conteúdo de biologia, seja pela dificuldade dos 

próprios conteúdos específicos ou pela falta de atenção dos estudantes durante as aulas 

expositivas.  

Segundo Tavares (2004) é necessário à elaboração de estratégias de ensino que levem 

os alunos a uma aprendizagem significativa. Pois quando o estudante se depara com novas 

informações ele poderá absorver esse conteúdo de maneira literal, ou seja, passando a uma 

aprendizagem mecânica, onde o indivíduo apenas decora o que lhe foi passado, sendo capaz 

apenas de reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica àquela que lhe foi apresentada, 

numa clara demonstração de que não existiu um entendimento da estrutura da informação 

que lhe foi proposta. Assim, o aluno não será capaz de transferir o aprendizado dessa 

informação apresentada para a solução de problemas semelhantes em outros contextos.  

De acordo com Maluf (2006), a utilização de jogos é uma ferramenta alternativa 

inovadora para o ensino de Biologia, pois propicia um ambiente de prazer que facilita o 

processo de ensino-aprendizagem. Este mesmo autor afirma que “... a incorporação de 

brincadeiras, de jogos e de brinquedos na prática pedagógica desenvolve diferentes 

capacidades que contribuem com a aprendizagem, ampliando a rede de significados 

construtivos tanto para crianças, como para jovens”. 

Voltando para realidade do Ensino de Ciências e Biologia que está repleto de 

conteúdos extensos e complexos, por haver uma necessidade significativa de nomes e 

conceitos torna-se, muitas vezes, uma matéria abstrata que demanda muito raciocínio, o 

que pode gerar uma desmotivação na aprendizagem dos estudantes. Conhecendo estes 

fatores, é necessário que os docentes busquem alternativas que sejam mais eficientes na 

busca da aprendizagem significativa, uma das maneiras, até então, mais viáveis para 

alcançar tal feito é através do lúdico, o ato de aprender brincando. De acordo com Neves, 

Campos e Simões (2008), os jogos didáticos cumprem a função de eficientes recursos 

auxiliares, pois estimulam a aprendizagem e o interesse por parte dos alunos e ajudando 

professores a alcançarem seus objetivos nas aulas de Ciências e Biologia. 
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A utilização dos jogos lúdicos voltados para esta disciplina pode ajudar na revisão e 

fixação dos conteúdos, podendo ser uma excelente substituição para os exercícios de 

revisão que geralmente consistem puramente numa aprendizagem mecânica, baseada no 

método da memorização.  

Diante do exposto, surgiu então a necessidade de se desenvolver um novo jogo lúdico 

voltado para o ensino de bioquímica celular, mais precisamente sobre os nutrientes, devido 

à grande dificuldade de aprendizagem que os alunos enfrentam neste conteúdo, seja devido 

a ser um conteúdo naturalmente complexo, repleto de palavras e conceitos que não fazem 

parte da realidade do aluno ou pela simples falta de motivação dos mesmos, pois os 

professores não trazem os conteúdos para a realidade do aluno. Por isso, o presente 

trabalho tem como objetivo elaborar, confeccionar, aplicar e avaliar o jogo didático Mundo 

dos Nutrientes, como uma ferramenta de revisão do conteúdo de Bioquímica celular da 

disciplina Biologia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Elaboração e confecção do jogo 

A ferramenta didática proposta por este trabalho foi resultado de uma pesquisa de 

diversos termos referentes ao estudo de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais 

minerais, como por exemplo: sacarose, maltose, quitina, glicídeos, cerídios, que podem ser 

estranhos para o aluno no seu primeiro contato com o conteúdo de bioquímica celular. Foi 

tomado como base o livro de Biologia do ensino médio AMABIS, LOPES e RUSSO 2010. Para a 

aplicação da atividade é aconselhável que o professor tenha abordado o assunto de forma 

teórica, além de estar presente durante a utilização do jogo na forma de mentor, para 

avaliar as respostas dadas pelos alunos e realizar correções necessárias. 

 

Aplicação e avaliação do jogo 

Com o intuito de averiguar a eficácia deste novo jogo lúdico no Ensino de Biologia foi 

realizada uma pesquisa qualitativa através de questionários e observação de discentes de 

de uma turma do 3º ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Macau. A escolha da turma levou em 
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consideração o fato do conteúdo de biologia referente a bioquímica celular já ter sido 

ministrado. Durante a realização da pesquisa contou-se com a participação voluntária de 15 

alunos e com a colaboração da docente de Biologia responsável pela turma.  

As estratégias metodológicas utilizadas para a pesquisa envolveram as seguintes 

fases consecutivas e interdependentes: 

A 1ª fase consistiu-se no levantamento dos conhecimentos prévios dos sobre o 

conteúdo de bioquímica celular, para tal aplicou-se um questionário (sondagem) com 10 

questões sobre os nutrientes.  

A 2ª fase da pesquisa foi a aplicação do jogo Mundo dos Nutrientes com a proposta 

de ampliar/revisar seus conhecimentos de bioquímica celular. Para a aplicação do jogo 

Mundo dos Nutrientes dividiu-se os alunos em quatro grupos, de forma que todos 

pudessem jogar e em cada grupo ficou com uma mentora, que era responsável pela 

organização dos alunos, avaliação das respostas e correções das mesmas, em caso de erros. 

Na 3ª fase, após a aplicação do jogo, um outro questionário contendo questões 

sobre o jogo. Os alunos puderam avaliar vários pontos do jogo, como eficácia da sua 

aprendizagem, se a experiência com o jogo foi divertida, se o jogo seria interessante como 

método de complemento de ensino, se o jogo necessitaria de alterações ou adaptações.  

A 4ª fase consistiu em, após uma semana da aplicação do jogo, aplicar novamente o 

questionário de sondagem sobre os nutrientes para analisar se houve melhoria nos 

conhecimentos existentes dos alunos a respeito do tema e se o jogo teve eficácia como 

ferramenta de revisão dos conhecimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Elaboração e confecção do jogo 

O jogo “Mundo dos Nutrientes” é uma adaptação dos tradicionais jogos monopólio 

que tem por finalidade mostrar como o jogo lúdico pode ajudar na colaboração de uma aula 

de biologia tornando-a mais dinâmica e atraente para os alunos, usando o jogo como um 

método educacional para aulas onde os conteúdos apresentados são complexos e, 

consequentemente, torna-se de difícil compreensão para os alunos. 

O jogo conta com um tabuleiro (Figura xx) elaborado de forma a ser visualmente 

atrativo para os alunos, contando com sessenta e nove casas em cores sortidas, sendo que 
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as casas com interrogações representam desafios, caso o jogador pare nelas, deverá tirar um 

cartão pergunta; quatro peças que auxiliaram os participantes a marcarem seus trajetos 

também elaborados em cores diferentes; um dado e 48 cartões-pergunta (Figura xx), onde o 

participante poderá tirar diversas perguntas sobre os nutrientes e caso acerte terá direito a 

um bônus, caso erre o bônus será convertido em ônus. As perguntas utilizadas no jogo foram 

baseadas em pesquisas bibliográficas do livro de Ensino Médio: AMABIS, LOPES e RUSSO 

2010. 

 Para a fabricação do jogo utilizou-se o programa Corel Draw para criar o desenho 

gráfico do jogo e sua impressão foi feita em uma impressora normal com papel A4.  O dado 

foi comprado e as quatro peças do jogo foram de fabricação caseira.  

 

Fonte: Autoria própria                       Fonte: Autoria própria 

                                                

Figura 01: Tabuleiro do jogo Mundo dos Nutrientes. IFRN,2016. Figura 02: Cartas contend exemplos das 

perguntas utilizadas no jogo. IFRN,2016. 

Regras do jogo 

O jogo inicia-se com um dos jogadores arremessando um dado, o participante deverá 

andar o número de casas no tabuleiro que cair na face superior do dado. Durante o percurso o 

participante poderá cair em “casas desafios”, neste caso ele deverá retirar um “cartão 

pergunta” onde terá uma pergunta sobre o tema proposto dos Nutrientes, acertando a questão 

ele terá direito ao bônus do cartão, que pode ser, por exemplo, para avançar três casas e 

errando o bônus será convertido em ônus, no caso, o jogador terá que voltar três casas no 

jogo. Será o vencedor o primeiro a alcançar a linha de chegada do tabuleiro. 
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Aplicação e avaliação do jogo 

Ao analisar-se os resultados, pode-se observar que na semana seguinte a aplicação 

do jogo houve um aumento significativo na qualidade das respostas obtida por vários alunos 

(tabela 1). Durante a aplicação do questionário de sondagem pós jogo.  

Tabela 1: Comparação de respostas na sondagem pré e pós-jogo da turma de terceiro ano 

de quimica. IFRN,2016 

 

Perguntas do questionário 
Respostas otidas na sodagem pré-
jogo 

Respostas otidas na sondagem 
pos jogo 

O que você entende por 
nutrientes?  

São necessários para os seres vivos. 
 

Substâncias essenciais par ao 
bom funcionamento do corpo.  

O que são carboidratos? 
 

 Serve para armazenar energia no 
nosso corpo. 
 

Liberar glicose fornecer energia 
para nosso corpo. 
 

O que são proteínas? 
 
 

São substâncias que são formadas 
por vários polissacarídeos. 
 

São compostos formados por 
aminoácidos. 
 

O que são proteínas? 
 

Coisas que evitam doenças. 
 

Substâncias de proteção celular, 
o que nos mantem saudáveis. 
 

O que são lipídios? 
São formados por ácidos graxos e 
facilmente encontrados em 
comidas “gordurosas”. 

São grupos de moléculas, que 
podem ser saturadas ou não e 
são geralmente encontrados em 
comidas gordurosas. 

Fonte: Autoria própria. 

Como cita Huizinga (2001) os jogos lúdicos despertam sentimentos de tensão e 

alegria, por isso são atividades melhor assimiladas. Exatamente o que se observou durante a 

aplicação do jogo Mundo dos Nutriente, os estudantes entraram em uma atmosfera de 

tensão de responder as perguntas juntamente com a alegria e o desejo de acertar e vencer o 

jogo.  

 Para Lopes (2001) aprender por meio de jogos é mais eficiente pois o aluno torna-se 

um sujeito ativo durante o processo de aprendizagem, algo que geralmente não ocorre 

durante uma aula expositiva. Fato este observado durante a realização desta pesquisa. 

Aplicou-se ainda na turma, um questionário com o intuito de se avaliar o jogo em seus 

mais diversos aspectos. Como funcionalidade, comparação com uma aula expositiva e a 

necessidade de possíveis alterações. Os resultados estão expressos nesta tabela. 
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Tabela 2: percentual das respostas obtidas no questinario de avaliação do jogo. IFRN, 2016 

 
Perguntas Péssimo Regular Bom Excelente 

Como você avalia a eficácia do jogo Caminho dos 
Nutrientes como método de fixação dos conteúdos? 0 % 0 % 18,8 % 81,3 % 

Como você avalia a experiência com o jogo Caminho 
dos Nutrientes para o processo de ensino-
aprendizagem se comparado com uma aula expositiva? 

 

0 % 12,5 % 18,8 % 68,8 % 

Foi divertida a experiência com o jogo? 0 % 0 % 25 % 75 % 

O jogo caminho dos nutrientes ajudou a ampliar o seu 
conhecimento sobre o assunto? 

0 % 0 % 50 % 43,7 % 

Recomendaria o jogo caminho dos Nutrientes como 
meio de ajudar na aprendizagem dos seus colegas? 0 % 0 % 31,3 % 68,7 % 

O jogo caminho dos Nutrientes ajudou na interação 
entre você e seus colegas? 0 % 0 % 19 % 81 % 

O jogo caminho dos Nutrientes, precisa de alterações? 0 % 0% 19 % 81 % 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como observado na tabela 2, 81,5% dos alunos consideraram o jogo mundo dos 

nutrientes excelente como um método para fixação dos conteúdos. Os outros 18% 

consideraram bom o jogo com método de fixação. Diante dessa informação vale analisar 

além dos resultados em números, a opinião dos alunos, que durante a aplicação do jogo 

pode-se notar que vários deles estavam empenhados na brincadeira, alguns até mesmo se 

disponibilizando a responder questões propostas aos colegas. 

Como já era esperado numa turma de adolescentes, 68,8% da turma responderam 

que o jogo foi excelente para o processo ensino aprendizagem se comparado com uma aula 

expositiva.  Normalmente jovens, tem certa aversão a aulas expositivas, o que não significa 

propriamente dito que as mesmas não sejam eficientes no processo de ensino aprendizagem 

se realizadas de maneira correta. Porém para Neves, Campos e Simões (2008) questionar os 

alunos apenas diante das explicações teóricas não é eficiente para se promover um 

entendimento e aprendizado ideal dos conteúdos das aulas de Biologia, mostrando assim a 

necessidade de abordar os métodos de ensino-aprendizagem além da aula expositiva.  
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Para 75% dos alunos avaliados responderam que em termos de diversão a 

experiência com o jogo foi excelente e 25% responderam que foi bom. Através deste 

resultado fica evidente a preferência dos jovens para métodos didáticos mais dinâmicos.  

43,8% dos alunos afirmaram que o jogo foi excelente para ampliar seus 

conhecimentos sobre o tema que estava sendo estudado, 50% consideraram a experiência 

boa e 6,3% consideraram regular.  Resultados semelhantes aos obtidos por Rodrigues, et al. 

(2015) durante a aplicação do jogo Caminho das Organelas onde foi constatado por meio de 

questionários que 94% dos alunos avaliados consideraram o jogo um recurso útil para ajudar 

a ampliar os seus conhecimentos prévios, além de ter sido uma excelente ferramenta de 

revisão. 

Dos alunos analisados, 68,8% responderam excelentes a respeito da questão, 

afirmando que recomendaria o jogo para ajudar na aprendizagem dos seus colegas e 31,3% 

responderam bom para a mesma questão.    

Dos alunos que responderam ao questionário de avaliação do jogo, 81% disseram 

que o jogo foi excelente auxiliar na interação entre ele e seus colegas. Já 19% consideraram 

a contribuição do jogo boa.  Durante a aplicação do jogo, embora tenha existido muita 

rivalidade entre os participantes também notou-se grande “espírito” de cooperação, vários 

alunos tentavam ajudar os colegas de classe, quando o mesmo não sabia a resposta da 

pergunta do cartão-pergunta. Por tanto, observou-se que além de trabalhar conteúdos 

conceituais, o jogo também trabalhou nos alunos conteúdos atitudinais, como o respeito, 

cooperação e ética, que é uma das recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’S) para o ensino de Ciências/Biologia.  

Ao serem questionados se o jogo Mundo dos Nutrientes precisava de alterações, 81% 

responderam que não e 19% responderam sim e deram as seguintes sugestões: “Ter a opção 

de ficar uma vez sem jogar, e o ônus ser pagar micos”, “Sim, mais casas com perguntas, 

micos...”. 

Foram as poucas justificativas dadas pelos que disseram sim, mas entre elas podem-

se observar que as principais reivindicações dos alunos, algumas foram ditas de forma falada 

durante a aplicação do jogo, foram mais presença de casas com perguntas e fazer os colegas 

pagarem mico caso não respondessem corretamente as perguntas.  
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CONCLUSÕES 

Diante dos dados analisados pode-se concluir que o jogo lúdico Mundo dos 

Nutrientes foi um recurso didático atrativo para os estudantes, devido ser um método que 

trabalha diversão e aprendizagem. Além disso, o jogo estimulou a cooperação entre os 

participantes, além de outros conteúdos atitudinais como respeito e ética durante a 

aplicação do jogo. Foi também possível trabalhar conteúdos procedimentais como a escrita 

dos alunos e sua oratória. O jogo Mundo dos Nutrientes mostrou-se também eficiente como 

método de ensino-aprendizagem nos conteúdos conceituais de bioquímica celular.  

Perante o relato dos participantes da avaliação do jogo foi constatado que o jogo 

embora eficiente, necessita de algumas adequações para torna-se uma ferramenta mais 

dinâmica para o processo ensino-aprendizagem, como foi sugerido pelos estudantes que 

responderam o questionário de avaliação. 

Pretende-se futuramente aplicar o jogo em outras turmas, para permitir uma análise 

da eficácia do jogo diante de diferentes realidades. Podendo futuramente ser utilizado como 

método didático durante as aulas práticas do PIBID (Programa institucional de bolsa de 

iniciação à docência), onde poderá ser analisado como método de ensino em alunos da rede 

Estadual de Educação. 

Também vale ressaltar que mesmo com tantos resultados positivos, os jogos lúdicos 

não devem ter a função de substituir uma aula expositiva e sim atuar como um auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO: A Amazônia é um dos biomas brasileiros com maior índice de desmatamento, 
colocando assim em risco toda a biodiversidade nele existente. Atividades que o homem vem 
promovendo ao longo dos anos nesta área é sua principal ameaça e protagonista do cenário 
atual, fragmentando cada vez mais esta região. Embora práticas de conservação tenham 
crescido nos últimos anos, a velocidade de degradação do ambiente continua em níveis 
insustentáveis. Para tanto, este trabalho tem como objetivo, mostrar como as ações antrópicas 
vem limitando os recursos naturais da região e como a redução da disponibilidade destes 
mesmos recursos também limitam as ações antrópicas. A partir deste cenário, este trabalho 
trouxe como proposta alternativas de planejamento ambiental de forma sustentável que 
podem reduzir as consequências destas atividades a limites aceitáveis e assim trazer um 
equilíbrio entre as atividades da natureza e as atividades do homem. 
Palavras–chave: conservação, homem, manejo sustentável. 
 
THE ANTHROPIC USE OF NATURAL RESOURCES AND ITS LIMITATIONS: A 
PROPOSAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING FOR THE AMAZON BIOME 
 
ABSTRACT: The Amazon is one of the brazilian biomes with higher deforestation rate, thus 
making all existing biodiversity in it. Activities that man has been promoting over the years in 
this area is the main threat and protagonist of the current scenario, fragmenting increasingly 
this region. Though conservation practices have grown in recent years, environmental 
degradation rate remains at unsustainable levels. Soon, this work has to show how human 
actions has limited natural resources of the region and as the reduced availability of these 
same resources also limit human actions. From this scenario, this work brought as 
alternatives proposed environmental planning in a sustainable way which can reduce the 
consequences of these activities to acceptable limits and thus bring a balance between the 
activities of nature and man's activities. 
KEYWORDS: conservation, man, sustainable management. 
 

INTRODUÇÃO 

Os biomas brasileiros abrigam, segundo Aleixo et al. (2010), uma porção significativa 

da biodiversidade mundial, constituindo importantes centros de variações de espécies pela 

combinação de altos níveis de riqueza e endemismo. Além das variações de espécies, há 

também os recursos naturais biológicos presentes em cada bioma, que são a fonte de vida do 
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ser humano. Scariol (2011) defende que os recursos naturais são os sustentáculos das 

civilizações. A conservação e o uso sustentável da biodiversidade são pré-condições para o 

desenvolvimento.  

Scariol (2011) ainda enfatiza que as atividades que reduzem a biodiversidade ameaçam 

o desenvolvimento econômico e a saúde humana, devido à perda de materiais úteis como os 

recursos naturais, estoques genéticos e serviços ambientais fornecidos por ecossistemas 

intactos. Os produtos da natureza são a base para indústrias tão diversas como as de 

agricultura, medicamentos, cosméticos, polpa e papel, horticultura, construção e tratamento de 

resíduos. Os genes presentes nas espécies selvagens são fundamentais para salvar a colheita 

que alimenta o homem. Logo, a perda da biodiversidade afetará o fornecimento de alimentos, 

reduzirá as opções de lazer e turismo e as fontes de medicamentos, energia e madeira. 

Com o desenvolvimento, a rica biodiversidade nos biomas brasileiros vem sendo 

ameaçada pela ação antrópica, principalmente pelas atividades ligadas à agricultura e pecuária 

e ocupação urbana. Logo, há uma estrita relação entre o homem e a biota, que tem como 

consequência desta relação os bens e serviços gerados a partir dos recursos naturais presentes 

na região, voltados ao desenvolvimento e fomento de cadeiras produtivas pela sociedade 

local, comunidades regionais e agricultores familiares. A diminuição das áreas florestadas 

causa efeitos danosos ao planeta, tanto na escala global, como na regional ou local. Essas 

alterações são responsáveis por mudanças climáticas (aumento da temperatura), mudanças na 

composição química da atmosfera (aumento da concentração de CO2 e outros gases) e 

mudanças no ciclo hidrológico, entre outras. O somatório desses efeitos afeta diretamente o 

equilíbrio do meio ambiente (SILVA; ABDON; SILVA; ROMERO, 1998). 

Segundo Aleixo et al. (2010), os estudos sobre a biodiversidade dos biomas brasileiros 

ainda são superficiais, o que pode inviabilizar seu uso como fonte confiável de informações 

para planejamentos sistemáticos e desenvolvimento de política de conservação. Enquanto este 

estudo é realizado a passos lentos, a ação do homem no meio se dá de forma acelerada, de 

acordo com a necessidade de crescimento populacional e desenvolvimento econômico. A 

exploração e o uso indiscriminado dos recursos naturais estão limitando a capacidade de a 

natureza reagir às atividades antrópicas, e, consequentemente, limitando o homem nas suas 

atividades. Resta saber qual o ponto de equilíbrio para uso de recursos entre o homem e o 

meio. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar os impactos antrópicos causados pelo 

uso acelerado dos recursos naturais encontrados no bioma Amazônia, avaliar como a escassez 

destes recursos naturais limitam as atividades do homem no meio e como este bioma 
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condiciona as interferências humanas e, a partir daí, sugerir práticas de planejamento 

ambiental de forma a minimizar estas limitações presentes entre o homem e o meio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia deste trabalho se baseia em uma natureza aplicada, onde foram gerados 

conhecimentos para a apresentação e aplicação de possíveis soluções acerca do diagnóstico 

apresentado sob a temática do desmatamento da Amazônia, trazendo assim, interesses em 

ambas as partes: o homem, com a utilização contínua dos recursos naturais no bioma 

presente; e na natureza, com o uso sustentável dos mesmos. O objetivo desta pesquisa foi do 

tipo exploratório, onde seu foco foi a exploração de ideias que pudessem trazer resultados 

dentro da problemática, permitindo assim critérios, métodos e técnicas para a elaboração da 

pesquisa (ACEVEDO, NOHARA, 2013, p.71). Quanto aos procedimentos técnicos, estes 

foram de caráter bibliográfico, pois consistiu na busca de estudos anteriores que já foram 

produzidos por outros cientistas e que geralmente são publicados em livros ou artigos 

científicos, bem como acervos públicos sobre os biomas brasileiros, seus recursos naturais, a 

ação antrópica nestes recursos naturais e as limitações do homem e do meio, resultado desta 

interação (ACEVEDO; NOHARA, 2013, p. 73) e olhando criticamente a realidade sob a ótica 

dos trabalhos já publicados. O resultado da análise crítica é a própria crítica, que identifica os 

pontos fortes e as contribuições-chave da literatura, assim como deficiências omissões, 

inexatidões e outros aspectos problemáticos da literatura (MIGUEL et al., 2010, p. 153). 

A Tabela 1 apresenta as etapas metodológicas da pesquisa:  

Etapa 1 - Levantamento de dados 

Etapa 2 - Estrutura bibliográfica 

Etapa 3 - Construção do prognóstico com possíveis cenários 

 

Primeira etapa: O estudo do bioma da Amazônia e levantamento de dados para 

diagnosticar a situação e levantar as fragilidades deste e suas possíveis potencialidades. 

Segunda etapa: Definiu-se a estrutura conceitual-teórica, mapeado pela literatura, 

delineando ideias, de acordo com o objetivo principal do estudo, que é estudar os impactos 

gerados pelas atividades antrópicas no bioma e que limitações estes impactos podem causar. 

Terceira etapa: A partir do inventário de informações levantados na etapa anterior e da 

delineação de ideias, buscou-se construir um cenário, a partir de conhecimentos alcançados. 

Foi verificado também nesta etapa, os conflitos existentes entre o bioma e as ações antrópicas, 

e assim, buscou-se balizar os melhores prognósticos acerca do planejamento ambiental para 
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uma futura tomada de decisão que trouxesse um equilíbrio dinâmico entre o homem e os 

recursos existentes na Amazônia, sem ameaças de extinção de sua biodiversidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Amazônia é o maior bioma 

do Brasil e comporta a maior floresta tropical do mundo, com um território de 

4.230.490,77milhões de km2 onde crescem 2.500 espécies de árvores (ou um-terço de toda a 

madeira tropical do mundo) e 30 mil espécies de plantas (das 100 mil da América do Sul).  

Esse bioma abrange os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, 

Amapá, Rondônia e Roraima, e totaliza uma população em torno de vinte milhões de 

habitantes, 60% dela vivendo em áreas urbanas (Inpe, 2004). 

As estimativas situam a região como a maior reserva de recursos hídricos e de madeira 

tropical do mundo. Seus recursos naturais – que, além da água e madeira, incluem estoques de 

borracha, castanha, peixe e minérios, por exemplo – representam uma abundante fonte de 

riqueza natural. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo o conhecimento 

tradicional sobre os usos e a forma de explorar esses recursos naturais sem esgotá-los nem 

destruir o habitat natural (MMA, 2004). 

Porém, a ocupação intensa da Amazônia e a ação antrópica na região causaram danos 

irreversíveis, pois a floresta vive de seu próprio material orgânico, e seu equilíbrio é 

extremamente sensível a este tipo de interferência em sua biota. Embora extensas áreas ainda 

permanecem intactas, a taxa de perda da floresta ainda se encontra em níveis elevados, em 

especial no “arco do desmatamento”, que são terras que vão do sudoeste do Pará para o oeste, 

perpassando por Mato Grosso, Acre e Rondônia, e compreende na rota de exploração ilegal 

de madeira e o avanço de áreas de pastagens. Estas perdas impactam diretamente na 

biodiversidade e nas mudanças climáticas.  

Por outro lado, apesar da riqueza natural que a região amazônica apresenta, há a 

presença de baixos índices socioeconômicos da região, de baixa densidade demográfica e 

crescente urbanização. A região é povoada por pequenos e grandes fazendeiros, onde sua 

ocupação ocorreu principalmente entre 1970 e 1980 com os incentivos fiscais da época, o que 

acabou contribuindo para o crescimento acelerado do desmatamento da região. Os 

latifundiários então tiveram um papel importante no cenário de áreas desmatadas, sendo 

responsáveis por 26% do total de desmatamento, fortemente encorajada pela globalização e 

aumento da força do mercado da soja e carne bovina, atividades amplamente desenvolvidas 

na região (Fearnside, 2005).  
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Atualmente, o avanço das plantações de soja na região apresenta-se como a maior 

ameaça, com seu estimulo para o investimento maciço do governo em infraestrutura, como 

hidrovias, ferrovias e rodovias. O desenvolvimento da infraestrutura desata uma cadeia 

traiçoeira de investimento e exploração que pode destruir mais florestas do que as próprias 

plantações. Segundo Fearnside (2004), a infraestrutura no transporte acelera a migração para 

áreas remotas e aumenta o desmatamento de propriedades já estabelecidas.  

Quanto à queimada na região, o corte seletivo de madeira aumenta consideravelmente a 

vulnerabilidade das florestas com os incêndios, aumentando assim a carga de combustível 

seco nas regiões e potencializando as próximas queimadas, resultando também em climas 

mais secos e formação de ilhas quentes na região. Vale ressaltar que as arvores típicas deste 

bioma não são adaptadas ao fogo e a mortalidade, causando assim um efeito cascata na 

sucessão de incêndios e causando também alterações na temperatura do ambiente. . 

Quanto à perda de produtividade, a erosão e a compactação do solo e a exaustão dos 

nutrientes estão entre os impactos mais óbvios do desmatamento. A produtividade agrícola cai 

na medida em que a qualidade do solo piora, embora um patamar mais baixo de produtividade 

possa ser mantido por sistemas tais como alternâncias de cultivo. A adição continua de cal, 

adubo e nutrientes pode conter a degradação, mas as limitações de recursos físicos e 

econômicos tornam o uso desses produtos sem eficiência para grandes áreas longe de centros 

urbanos (Fearnside, 1997). Segundo o autor, o desmatamento acaba com as opções de manejo 

florestal sustentável tanto pata os recursos madeireiros quanto para os farmacológicos e os 

genéticos.  

As funções da bacia hidrográfica presente neste bioma também são afetadas quando a 

floresta é desmatada e transformada em agroindústrias ou ainda são queimadas, interferindo 

assim diretamente nos ciclos exógenos da região através das mudanças climáticas. A 

precipitação nas áreas desmatadas escoa rapidamente, formando as cheias, seguidas por 

períodos de grande redução ou interrupção do fluxo dos cursos de água.  

Vale salientar que as mudanças climáticas podem aumentar o risco de extinção de 

espécies, por questão e adaptação ou ainda por entrar em contato com espécies exóticas que se 

expandiram na área cujo clima foi modificado. Portanto, o impacto das mudanças climáticas 

associado às mudanças no uso da terra e à disseminação de espécies exóticas limitará a 

capacidade de o bioma persistir na região. 

Quanto à fauna de peixes, instrumento de fonte de renda de parte da população, muitas 

espécies estão sob ameaças, devido o represamento, assoreamento, poluição e destruição dos 

ambientes naturais de produção e crescimento de animais aquáticos. 
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Para desacelerar o processo de desmatamento, o bioma conta com repressões do 

governo através de licenças, fiscalizações e multas, processos estes que já mostraram 

resultados satisfatórios com seu funcionamento, como fiscalizações, regularizações e 

distribuições de terras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) e ainda politicas como a Amazônia Legal. O combate ao desmatamento no 

Brasil é uma prioridade para o governo e para as organizações internacionais. O 

monitoramento e a repressão são, atualmente, as estratégias principais. Mas ainda é necessário 

a implantação de políticas mais eficazes e mais severas. 

Programas de manejo sustentável para famílias que residem na região, também tem 

extrema importância para proporcionar a equidade entre os recursos naturais existentes na 

região amazônica e a necessidade antrópica, como na utilização de madeira, produtos 

agrícolas, criação de gado, e produtos não-madeireiros como borracha natural e a castanha. 

As questões mais urgentes em termos da conservação e uso dos recursos naturais da 

Amazônia dizem respeito à perda em grande escala de funções críticas da Amazônia frente ao 

avanço do desmatamento ligado às políticas de desenvolvimento na região, tais como 

especulação de terra ao longo das estradas, crescimento das cidades, aumento dramático da 

pecuária bovina, exploração madeireira e agricultura familiar (mais recentemente a agricultura 

mecanizada), principalmente ligada ao cultivo da soja e algodão (Fearnside, 2003, Alencar et 

al., 2004 e Laurance et al., 2001). 

Abaixo, as Tabelas 2 e 3 apresentam os maiores impactos causados pela ação do 

homem neste bioma e quais práticas mitigadoras de planejamento ambiental que podem ser 

tomadas para desacelerar o processo de esgotamento de seus recursos: 

 

Tabela 2 – O bioma Amazônia, seus impactos antrópicos e propósito de PA. IFAP, 
2016. 

Atividade 
*RN 
utilizado 

Consequência no 
Bioma 

Limitações *RN  Propósito de **PA 

Recursos 
hídricos 

Água 

1- Falta de 
recursos hídricos 
em determinadas 
regiões; 
2- Aumento da 
contaminação e 
poluição do 
recurso;  
3- Aumento do 
risco de extinção 
de espécies; 

1- Limitação da 
qualidade de vida e 
saúde do homem; 
2- Limitação na 
agricultura e 
redução de áreas 
rurais; 
3- Limitação do 
desenvolvimento 
social e econômico 
por falta do 

1- Movimentos de 
conservação e 
preservação dos 
recursos hídricos; 
2- Preservação e 
proteção de 
mananciais; 
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recurso; 

Exploração 
de madeira 

Madeira 

1- Aumento da 
vulnerabilidade 
das florestas com 
os incêndios;  
2- Aumento da 
carga de 
combustível seco 
nas regiões, 
potencializando as 
próximas 
queimadas;  
3- Aumento de 
áreas com climas 
mais secos e 
formação de ilhas 
quentes na região; 

1- Mudança no 
clima e 
consequente 
mudança no ciclo 
das chuvas e da 
água em 
decorrência do 
desmatamento, 
dificultando 
atividades como 
agricultura e 
exploração de 
insumos; 

1- Combate ao 
desmatamento através 
de fiscalizações e 
programas de educação 
ambiental com a 
população;  
2- criação de 
programas de manejo 
sustentável para a 
exploração de madeira 
e criação de programas 
de cunho ambiental; 

Insumos 

Borracha
/castanha
/ peixe e 
minérios, 
entre 
outros. 

1- Escassez de 
insumos naturais; 
2- Assoreamento 
de rios; 
3- Poluição dos 
recursos hídricos; 
4- Destruição dos 
ambientes 
naturais para o 
desenvolvimento 
logístico da 
região; 

Limitação na 
geração de renda 
por falta de 
insumos, uma vez 
que não é 
obedecido o tempo 
de entressafras ou 
período de 
procriação de 
espécies; 

1- Criação e 
fomentação de 
programas de manejo 
sustentável para a 
sociedade presente que 
explora os insumos; 
3- Combate à 
exploração de insumos 
em períodos de 
entressafra ou de 
procriação através de 
fiscalizações; 

*, ** = Recurso Natural e Planejamento Ambiental, respectivamente 
 

Tabela 2 – O bioma Amazônia, seus impactos antrópicos e propósito de PA. IFAP, 2016. 

Atividade 
*RN 
utilizad
o 

Consequência no 
Bioma 

Limitações *RN  Propósito de **PA 

Pecuária 

Desmat
amento 
de 
áreas 
nativas 

1- Destruição de 
ambientes naturais com 
a transformação de 
pastagens; 
2- Ameaças à fauna e 
flora com a introdução 
de espécies exóticas; 
3- Degradação do solo 

1- Mudança no clima 
e consequente 
mudança no ciclo das 
chuvas em 
decorrência do 
desmatamento, 
dificultando 
atividades como 
agricultura e 
exploração de 
insumos;  

3- Combate ao 
desmatamento 
através de 
fiscalizações e 
programas de 
educação ambiental 
com a população;  
4- Aumento de 
Unidades de 
Conservação no 
bioma; 



 

2956 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Agricultura 

Desmat
amento 
de 
áreas 
nativas 

1- Destruição de 
ambientes naturais com 
a monocultura; 
2- Ameaças à fauna e 
flora com a introdução 
de espécies exóticas; 
3- Degradação do solo; 
4- Contaminação de 
recursos hídricos com a 
utilização de defensivos 
agrícolas; 

1- Limitação na 
agricultura em 
decorrência de solos 
inférteis, falta de 
água para irrigação, 

1- Utilização de 
práticas de cultivo 
sustentável, como: 
permacultura, 
utilização de 
adubação verde,  
2- Utilização de 
metodologias de 
irrigação, como por 
gotejamento; 
3- Fiscalizações e 
programas de 
educação ambiental 
com a população;  

Crescimento 
urbano 
desordenado 

Fauna; 
flora; 
solos; 
recurso
s 
hídricos
; 
regiona
lidade 

1- Destruição de 
ambientes naturais; 
2- Degradação dos 
insumos existentes; 
3- Contaminação e 
poluição dos recursos 
hídricos; 

1- Mudança no clima 
e consequente 
mudança no ciclo das 
chuvas em 
decorrência do 
desmatamento, 
dificultando 
atividades como 
agricultura e 
exploração de 
insumos; 

1- 
Desenvolvimento 
urbano sustentável 
de cidades, ondes 
os recursos possam 
ser utilizados de 
maneira 
sustentável, 
preservando o meio 
e a biota. 
2- Criação de 
parques ecológicos 
dentro dos centros 
urbanos. 

*, ** = Recurso Natural e Planejamento Ambiental, respectivamente 
 

CONCLUSÕES 

A população mundial não para de crescer. Segundo Scariol (2011), a população 

mundial alcançará nove bilhões de pessoas até 2015 e, como consequência, as demandas 

por recursos naturais crescerão em ritmos cada vez maiores que o aumento da população. 

A biodiversidade oferece um grande número de recursos naturais para que o homem 

consiga sobreviver e fomentar seu desenvolvimento econômico. Porém estes recursos 

naturais precisam ser mantidos, seja de maneira sustentável, seja por meio de políticas e 

ações que integrem a biodiversidade presente nos biomas, seja por políticas de 

planejamento de uso. O importante é que, qual destas ferramentas sejam utilizadas, estas 

devem impedir a perda da biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais, 

promovendo assim seu uso sustentável. 
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RESUMO: A estabilidade de sistemas metaestáveis como as Nanoemulsões, depende da 
interação interfacial entre a fase oleosa-aquosa, a presença de tensoativos bem como, o valor 
do EHL (Equilíbrio Hidrófilo Lipófilo). O óleo de coco apresenta propriedades terapêuticas 
importantes, sobretudo para o processo de cicatrização dos tecidos e o elemento zinco, é 
importante neste processo. Foram elaboradas Nanoemulsões O/A a base de óleo de coco, 
extraído a temperatura de 80º em diferentes teores de umidade (6%, 8% e 10%) e 
Nanopartículas (NP) de Ferrita de Zinco para estudos de estabilidade. Testes como 
condutividade, viscosidade, centrifugação térmica e estresse térmico e análises macro e 
microscópicas foram importantes na avaliação das formulações. As amostras que 
apresentaram maior estabilidade foram aquelas obtidas com óleo de coco a 10%. 
 
Palavras–chave: Estabilidade, Ferrita de Zinco, Umidade 
 
OBTAINING NANOEMULSION MAGNETIC O / CONTAINING 
COCONUT OIL 
 
ABSTRACT: The stability of metastable systems such as nanoemulsions, depends on the 
interfacial interaction between oil phase and aqueous presence of surfactants in addition, to 
know the value of HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance). Coconut oil offers significant 
therapeutic properties, especially for the healing process of tissues and zinc element is 
important in this process. Nanoemulsion preparations were prepared O / W base coconut oil 
extracted from the 80 temperature in different moisture levels (6%, 8% and 10%) and 
nanoparticles (NP) Zinc-Ferrite for stability studies. Tests such as conductivity, viscosity, 
thermal spin and thermal stress and macro and microscopic analyzes were important in the 
evaluation of the formulations. Samples showed higher stability were those obtained with 
coconut oil to 10% 
 
KEYWORDS: Stability, Zinc Ferrite,  Humidity 
 
 

INTRODUÇÃO 

As nanopartículas com dimensões menores do que 300 nm têm recebido um interesse 

crescente para aplicações em nanomedicina e nano-farmacêutica (Anton e Vandamme, 2009). 

O avanço no tratamento das doenças associado a área da nanotecnologia propicia o 

desenvolvimento de fármacos com ação específica, além de, aumentar a absorção pelo 
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sistema gastrointestinal, dispersar substâncias hidrofóbicas atingindo o efeito terapêutico 

máximo com efeitos secundários mínimos (SAHOO et al., 2007; GHOSH et al., 2013a). 

As nanopartículas podem ser incorporadas a um sistema metaestável denominado 

Nanoemulsão, trata-se de sistemas heterogêneos nos quais um líquido (a fase interna) é 

disperso em outro (a fase externa) na forma de gotículas, na presença de um agente 

emulsionante (BRUXEL et al., 2012). Essas gotículas são resistentes e apresentam tamanhos 

inferiores a 300 nm pois, o pequeno tamanho de suas gotículas torna-se resistente a 

desestabilização física, devido ao movimento browniano existente entre as partículas, que 

contribui para superar forças de separação gravitacional, evitando assim a floculação e a 

coalescência (WOOSTER et al., 2008). 

O óleo de coco, obtido a partir da polpa do coco fresco maduro (Cocos nucifera L.), é 

composto por ácidos graxos saturados (mais de 80%), ácidos graxos insaturados e  ácidos 

graxos saturados presentes no óleo de coco são: capróico, caprílico, cáprico, láurico, 

mirístico, palmítico e esteárico e os insaturados são: oléico e linoleico (SANTOS et al., 2013). 

A fase oleosa da nanoemulsão pode ser constituída por diferentes tipos de óleos de origem 

vegetal, inclusive o de coco, que apresenta propriedades benéficas para o sistema imunológico 

e age, inclusive, como atividade preventiva de doenças, já que apresenta em sua composição, 

um alto índice de ácido láurico que leva a normatização dos lipídeos corporais (MACHADO 

et al., 2006). O óleo de coco apresenta também, ação antioxidante, cooperando no processo da 

cicatrização e recuperação dos tecidos lesionados (PINESE, 2014). 

Com isso, foram desenvolvidas formulações de Nanoemulsões a base de óleo de coco 

incorporado a nanopartículas magnéticas de ferrita de zinco (ZnFe2O4) para testes de 

estabilidade. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção das Ferritas de Zinco (ZnFe2O4) 

Para a obtenção das nanopartículas (NP) de Sulfato de Zinco e Acetato de Zinco com 

tamanho variando de 5 a 20 nm (Figura 1), foi utilizado o método da Coprecipitação (CRUZ 

et al., 2014). A base (dispersor mineralizante), composta por hidróxido de Sódio, foi 

incorporada a uma solução de Cloreto de Zinco e Acetato/Sulfato de zinco a altas 

temperaturas e agitação, obtendo pelo procedimento dois tipos de nanopartículas: a ferrita de 

Acetato de Zinco e a ferrita de Sulfato de Zinco. As formulações de Nanoemulsões foram 
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desenvolvidas baseadas no método utilizado por (MARUNO, 2009; SANTOS, 2006; 

XAVIER JUNIOR, 2011).  

 

 
           Figura 1 – Microfotografias obtidas por Microscópio Eletrônico de Transmissão  das NPs de 

nanopartículas de ZnFe2O4.UnB, 2015. 

 

O óleo de coco utilizado foi extraído por método de prensa em 03 diferentes 

temperaturas e teores de umidade como consta da tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição das diferentes formulações de óleo de copaíba, Polissorbato 20, Ácido Oléico, água 

destilada e nanopartículas. IFRO, 2016. 

Óleo de Coco Concentração das NP de Ferrita de Zinco (g) 

Temperatura Umidade Nanopartícula de Acetato Nanopartícula de Sulfato 

80º 10 0,005 0,005 

80º 8 0,01 0,01 

80º 6 0,03 0,03 

    0,05 0,05 

    0,07 0,07 
 

Ambas as fases oleosas e aquosas foram aquecidas a temperatura de 75± 2°C. A fase 

aquosa foi adicionada a fase oleosa sob agitação contínua até o resfriamento em temperatura 

ambiente à 25±3 ºC. 

A fase oleosa, representada pelo óleo de coco, foi adicionado a tensoativos e 

homogeneizada por agitação manual. Em seguida, a fase aquosa (água destilada) foi 

adicionada a fase oleosa para homogeneização por agitação manual em temperatura ambiente 

(25±2 ºC). A formulação para determinação do EHL (equivalente hidrofílico lipofílico) do 

óleo de Coco foi obtida pelo protocolo utilizado por (MARUNO, 2009; XAVIER JUNIOR, 

2011) onde o EHL que determina a estabilidade da nanoemulsão formuladas com 

surfactantesTween 20 e Span 80 foram entre 12,7 e 15,7, respectivamente (Tabela 2 e Tabela 

3). 
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Tabela 2. Composição das diferentes formulações de óleo de coco, Polissorbato 20, Ácido Oléico, água 

destilada e nanopartículas de Acetato de Zinco. IFRO, 2016. 

Formulações OCOCO/ml AP/ml q.s.p Tp20+TAO/ml NANOP/g 

Acetato de Zinco 1 10,0 100,0 12,7 0,005 

Acetato de Zinco 2 10,0 100,0 12,7 0,01 

Acetato de Zinco 3 10,0 100,0 12,7 0,03 

Acetato de Zinco 4 10,0 100,0 12,7 0,05 

Acetato de Zinco 5 10,0 100,0 12,7 0,07 

Legenda: OCOCO – óleo de coco; AP – água purificada; Tp20 – polissorbato 20; Tao – ácido oleico; Nanop – 

nanopartícula de acetato de zinco. 

 

Tabela 3. Composição das diferentes formulações de óleo de coco, Polissorbato 20, Ácido Oléico, água 

destilada e nanopartículas de Sulfato de Zinco. IFRO, 2016. 

Formulações OCOCO/ml AP/ml q.s.p Tp20+TAO/ml NANOP/g 

Sulfato de Zinco 1 10,0 100,0 12,7 0,005 

Sulfato de Zinco 2 10,0 100,0 12,7 0,01 

Sulfato de Zinco 3 10,0 100,0 12,7 0,03 

Sulfato de Zinco 4 10,0 100,0 12,7 0,05 

Sulfato de Zinco 5 10,0 100,0 12,7 0,07 

Legenda: OCOCO – óleo de coco; AP – água purificada; Tp20 – polissorbato 20; Tao – ácido oleico; Nanop – 

nanopartícula de sulfato de zinco. 

Para caracterização das amostras, foram realizados avaliação macroscópicas, testes de 

estabilidade: pH, centrifugação térmica, estresse térmico, condutividade, viscosidade, 

avaliação microscópicas, foram analisados sinais de, coalescência cremeação ou de 

separação de fases, além de aspectos físicos como translucência, fluidez e reflexo azulado 

(Figura 1). Para a determinação do pH das amostras, foi utilizado o peagômetro marca 

Analion, modelo PM-608. Para a avaliação da condutividade, as nanoemulsões a 

temperatura de 25±2 ºC foram separadas em diferentes frascos e adicionado o eletrodo 

diretamente nas amostras. A avaliação da viscosidade, foi realizada por método manual, 

depositando-se fração da formulação em funil de acrílico, cronometrando-se o tempo de 

escoamento. 

Para testes de Centrifugação Térmica, foram colocadas em tubos de vidro graduado 5 g 

de cada amostra e submetidas a centrifugação nas velocidades de 980 rpm, 1800 rpm e 3000 

rpm, de acordo com o protocolo estabelecido pela (ALMEIDA; BAHIA, 2003) e estresse 

térmico, utilizou-se em diferentes frascos, 10 g de cada amostra. Os frascos foram submetidos 
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a aquecimento na faixa de 5 ºC a 50 ºC, aumentando a temperatura de 5 em 5 ºC até atingir a 

temperatura final de 50 ºC. As amostras foram analisadas quanto a ocorrência ou não de 

separação de fases ou modificações (Figura 2). Para aquecimento, utilizou-se aparelho de 

banho ultratermostático (Nova Técnica Modelo 281 NT). 

 

 
Figura 2 - Aspecto das amostras apresentando floculação, coalescência ou  cremeação. IFRO, 2016.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram obtidas 33 formulações de Nanoemulsões nos 03 teores de umidade 

estabelecidos e o controle de cada umidade. O pH para todas as amostras foi de 5. Essa 

medida é importante pois, variações indicam alterações químicas ou crescimento bacteriano 

(CAMARGO, 2008). O valor não alterou após as amostras serem submetidas ao estresse 

térmico. A amostras constituídas por Ferritas de Sulfato de Zinco formuladas com óleo a 10% 

de teor de umidade e com concentrações de NP até 0,01 g, foram as mais estáveis até a 

temperatura de 40ºC.  

Os testes de centrifugação térmica comprovaram que os resultados foram semelhantes 

para amostras sintetizadas com óleos nos 3 diferentes teores de umidade sendo as amostras 

com NP de Acetato a 10% de umidade, as que mantiveram estáveis. Os valores das medidas 

de condutividades não foram alterados pelas diferenças de teores de umidade, apresentando 

uma variação de 1336, 2 – 1403,7 para amostras de acetato e, 1134,3 – 1333,2 para sulfato.      

Os valores de viscosidade foram relativamente iguais para amostras nos diferentes teores de 

umidade, apresentando uma variação entre as concentrações de Ferritas de Acetato e Sulfato.  

Quanto a análise por microscopia óptica, as amostras com quantidade superior a 0,03 g de NP, 
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tanto para Acetato quanto para Sulfato apresentaram cremeação. Concentrações inferiores 

apresentaram coalescência ou floculação. Quando analisadas as amostras controle, sem adição 

de NPs porém, em diferentes teores de umidade, as formuladas com óleo de coco a 10 % de 

umidade apresentaram maior estabilidade quando comparada as amostras formuladas com 

óleo a 8% e a 6%. 

 

CONCLUSÕES 

A presença das NPs de Ferrita de Zinco com Acetato ou Sulfato, à medida que a 

concentração aumenta, ocorre instabilidade na formulação. As amostras que apresentaram 

estabilidade são aquelas cuja a concentração de NPs é menor entre os valores de 0,005g e 

0,01g e as que foram formuladas com óleo de coco com umidade a 10%.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi conhecer a realidade dos pescadores artesanais, da 
pesca de subsistência e profissional da área de influência do reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Lajeado, os níveis de organização profissional, com isso oportunizar a manifestação dos 
saberes adquiridos ao longo de suas vidas em contato com o rio e com a atividade pesqueira. 
Utilizou-se a metodologia da pesquisa de percepção ambiental, que possibilita uma escuta dos 
valores, necessidades e expectativas das populações locais a respeito do ambiente no qual 
estão inseridos e as alterações percebidas. Enriquecendo a fala dos pescadores foi considerado 
também o monitoramento do desembarque pesqueiro, realizado pelos coletores, filhos de 
pescadores, uma ação do Projeto Estatística Pesqueira desenvolvido Pela Universidade 
Federal do Tocantins e financiado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A pesquisa foi 
realizada com 52 pessoas, sendo 36 pescadores filiados às colônias de pescadores dos 
municípios de Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras, esses afirmaram que 
após o fechamento do reservatório houve uma abundância na produção pesqueira, mas os 
estoques pesqueiros vem reduzindo gradativamente ao longo dessa década, apontam as 
possíveis causas e identificam as espécies que estão aumentando a densidade, as que estão 
diminuindo e as que desapareceram. Estudos e registros sobre as alterações no ambiente e na 
ictiofauna, em decorrência da implantação de empreendimentos hidroelétricos, com a 
participação dos atores da área de influencia, são importantes no processo de tomada de 
decisões relativas ao ordenamento, conservação e desenvolvimento do processo de gestão da 
atividade pesqueira.  
Palavras–chave: alterações, atividade pesqueira, estatística, etnoconhecimento, estoques 
pesqueiros,  
 
DAMMING ON THE EFFECTS OF FISHING FROM THE PERCEPTION OF 
RIVERSIDE: THE CASE OF THE USINA HIDRELÉTRICA DE LAJEADO, TOCANTINS, 
BRASIL. 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to know the reality of artisanal fishermen, 

subsistence and professional fishing area of influence of the reservoir of the Lajeado 

Hydroelectric Plant, professional organization levels, it oportunizar the manifestation of 

knowledge acquired throughout their lives in contact with the river and the fishing. We used 

the environmental perception research methodology, which enables listening to the values, 

needs and expectations of local people about the environment in which they live and the 

changes perceived. Enriching the speech of fishermen it was also considered the monitoring 

of fishing landing, carried out by collectors, fishermen's children, one share of the Fisheries 
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Statistics Project developed to the Federal University of Tocantins and funded by the Ministry 

of Fisheries and Aquaculture. The survey was conducted with 52 people, including 36 

members fishermen to fishing colonies counties of Palmas, Porto Nacional, of Nazareth 

Brejinho and Ipueiras, they said that after the closure of the reservoir there was plenty in fish 

production, but fish stocks is reducing gradually over this decade, they indicate the possible 

causes and identify the species that are increasing the density, which are declining and those 

who disappeared. Studies and records of changes in the environment and in fish populations, 

due to the implementation of hydroelectric projects, with the participation of the influence 

area of the actors are important in the process of making decisions related to planning, 

conservation and development of the management process of fishing. 

KEYWORDS: change, fishing activity, statistics, ethnoknowledge, fish stocks. 

 
INTRODUÇÃO 

A pesca artesanal apresenta-se como atividade extrativa tradicional, com importantes 

repercussões sociais e ambientais. O caráter artesanal de uma pescaria é geralmente definido 

por um investimento relativamente baixo e exclui qualquer industrialização do produto, seja 

em forma de conservação, tratamento ou condicionamento do pescado (MERONA et 

al.,2010).  

A vivência cotidiana na atividade da pesca permite a construção de saberes e 

compreensão do ambiente em sua dinâmica, alterações e adequações, fator determinante para 

o bom desempenho na atividade pesqueira. O saber local representa o conhecimento 

acumulado das populações sobre os ciclos naturais, a reprodução, o uso da fauna e da flora, as 

alterações ambientais e os efeitos de suas atividades sobre os processos naturais (DIEGUES e 

ARRUDA, 2001) 

A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia tem grande potencial e no rio Tocantins está 

previsto a implantação de onze empreendimentos hidrelétricos na calha principal 

(ANA/CDOC, 2005), com isso a tendência é que o rio Tocantins transformar-se-á em uma 

sequencia de reservatórios. A instalação de uma usina hidrelétrica de energia está sempre 

relacionada a uma série de impactos ambientais, em especial para a fauna de peixes que habita 

os cursos d`agua represados (AGOSTINHO; GOMES; PELICECE, 2007), refletindo 

diretamente na atividade pesqueira. 

Dentro deste contexto, este estudo relata os efeitos do represamento na atividade 

pesqueira a partir do relato dos pescadores e moradores ribeirinhos do entorno do reservatório 

da Usina Hidrelétrica do Lajeado. Enriquecendo as falas dos pescadores foi considerado 



 

2968 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

também o monitoramento do desembarque pesqueiro, realizado pelos coletores, filhos de 

pescadores, uma ação do Projeto Estatística Pesqueira financiado pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura-MPA e executado pelo Nucleo de Estudos Ambientais da Universidade Federal 

do Tocantins-NEAMB/UFT.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A UHE Lajeado faz parte do plano de desenvolvimento integrado do sistema energético 

Tucurui – Serra da Mesa, incluída também como uma das obras fundamentais do Programa de 

Desenvolvimento Nacional, do Ministério da Integração, dentro do Eixo de Desenvolvimento 

e Integração Tocantins-Araguaia. A usina se localiza nos municípios de Lajeado e Miracema 

do Tocantins e seu reservatório, com extensão de 172 km, atinge os territórios dos municípios 

de Lajeado, Miracema do Tocantins, Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras, 

todos localizados entre os paralelos 9º e 17º de latitude Sul e 46º e 50º de longitude oeste, 

abrangendo uma área de inundação de cerca de 750 km2, para a geração de 950 MW 

(THEMAG, 1996). 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho/2009 a julho/2010, nos municípios 

que estão na área de influencia direta do reservatório da UHE Lajeado. As entrevistas com os 

pescadores ocorreram com o preenchimento de questionário semiestruturados, nos pontos de 

desembarques e/ou em suas residências. Na intenção de facilitar a lembrança dos pescadores e 

a identificação das espécies capturadas, foi apresentado a cada entrevistado um catálogo com 

foto dos peixes da bacia hidrográfica Tocantins- Araguaia. 

Para análise das alterações nas espécies e na atividade pesqueira relatada, foi composta 

uma lista das denominações utilizadas pelos pescadores para os peixes capturados e as 

respectivas correspondências com as espécies biológicas. 

Foram aplicados 52 questionários aos ribeirinhos, sendo considerado para esse trabalho, 

os 36 respondidos por pescadores dos municípios atingidos. As informações dos questionários 

foram comparados aos dados de desembarque pesqueiro levantado no período de junho/2009 

a outubro/2010, por meio do Projeto Estatística Pesqueira (MPA/UFT). 

Seguindo a metodologia do projeto Estatística Pesqueira foram selecionados os seis 

coletores, filhos de pescadores, para monitorar todos os desembarques pesqueiros nos 

municípios, através do preenchimento da ficha de desembarque, as quais em seguida eram 

encaminhadas ao Neamb/UFT para serem lançados no sistema e condensadas as informações. 

As informações extraídas dos questionários aplicados aos pescadores e das fichas de 

desembarque preenchidas pelos coletores, referem-se às alterações nos estoques pesqueiros no 
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reservatório e nos tributários, identificando as espécies que desapareceram, as que diminuíram 

a ocorrência e as que aumentaram a quantidade após a formação do reservatório. Na 

sequencia foi solicitado aos pescadores que comentassem sobre a organização social desse 

grupo e pontuassem as causas das alterações percebidas nas reduções dos estoques 

pesqueiros, o que compromete irreversivelmente a atividade. 

Durante a pesquisa foram realizadas observações “in loco”,  os dados apresentados a 

seguir são resultantes dos questionários aplicados e das fichas de desembarque preenchidos e 

levaram em conta a distribuição de frequência de respostas para cada questão, e assim, foi 

apurada a incidência de cada uma delas. 

Caso haja tabelas e/ou figuras, estas devem ser citadas no texto com a primeira letra em 

maiúsculo, e inseridas ao longo do trabalho, conforme orientações descritas no decorrer deste 

documento. Deixar uma linha em branco após o texto do material e métodos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O etnoconhecimento sobre a pesca no reservatório foi considerado neste trabalho, visto 

que a interrupção do curso do rio resultou na formação do reservatório, onde ocorre uma  

estratificação térmica, sendo a camada superior mais quente e a camada inferior mais fria. O 

rio, sistema aberto com fluxo de sedimentos em equilíbrio com ciclo natural, transforma-se 

em um sistema fechado e com um índice de acumulação maior de sedimentos, causando o 

assoreamento do lago, alterando a dinâmica das comunidades aquáticas (JUNK & MELO, 

1987).  

As mudanças nos processos físicos, químicos e biológicos desses ecossistemas, com 

redução no fluxo da água, transparência e menor variação de nível hidrométrico, influencia 

diretamente em todas as atividades desenvolvidas, como é o caso da pesca, uma das mais 

antigas extrativista, desenvolvida pelas primeiras civilizações como meio de subsistência. 

Considerando pesca como todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, 
crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, susceptíveis ou não ao 
aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, 
constantes da lista oficial da fauna e flora. (Art.º 36 da Lei nº 9605/98 – Lei 
de Crimes Ambientais).         

 
Há uma dinâmica nos estoques pesqueiros das espécies em diferentes períodos do ano, 

muitos estudos sobre desova e crescimento das espécies de peixes em ambientes alterados, 

como os reservatórios estão sendo conduzidos e ainda há muito para ser explicado e até 

determinado pela ciência, mas para algumas espécies o conhecimento científico atual é 

reafirmado pelo conhecimento tradicional das comunidades ribeirinhas. 
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Com o reservatório tudo mudou, muitas espécies não se acostumaram as 
mudanças, não se reproduziram e algumas até já desapareceram e outras se 
adaptaram e até se reproduzem no reservatório, essas sempre tem. (Palmas – 
O.S.L.).         

 
Figura 1. Distribuição dos pescadores em faixa, pela idade e o tempo dedicado a pesca. Questionários 

aplicados no período de junho/2009 a junho/2010. 
 
   Relembrando as alterações após o enchimento do reservatório, afirmam que  no início 

ocorreu um aumento na abundância de peixes, mas foi passageiro, e nos últimos anos vem 

ocorrendo redução de várias espécies. Muitos estudos GODINHO (2003), CINTRA (2009), 

AGOSTINHO et. al.(2007) e outros, confirmam esse fenômeno e explicam que se deve, 

principalmente, à integração no ambiente de grande quantidade de nutrientes provenientes da 

decomposição da biomassa vegetal inundada e, também, de uma alta taxa de sobrevivência de 

juvenis oriundos da reprodução durante a elevação contínua do nível da água. 

Dentre as alterações percebidas na ictiofauna, pelos pescadores, há as espécies 

mencionadas como desaparecidas, as que diminuíram os estoques e as que surgiram ou 

aumentaram após o enchimento do reservatório. A Figura 2 apresenta a dinâmica das vinte e 

cinco etnoespécies mais mencionadas, segundo a percepção dos pescadores artesanais nos 

municípios de Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras, respectivamente. 

Das espécies mencionadas pela comunidade ribeirinha, as mais abundantes são: piranha 

(Serrasalmus spp.), corvina (Plagioscion squamosissimus), piau (Leporinus spp.), tucunaré 

(Cichla spp.), mandi (Pimelodus maculatus), curimatã (Prochilodus nigricans) e mapará 

(Hypophthalmus marginatus). 

Dentre as espécies mais mencionadas ao questionar quanto à redução no estoque, estão 

o barbado (Pinirampus pirinampu), branquinha (Cyphocharax spp., Curimata spp., 

Curimatella spp. E Psectrogaster amazônica), cachorra verdadeira (Hydrolycus amatus), 

jaraqui (Semaprochilodus brama), jaú (Zungaro zungaro), pacu manteiga (Mylossoma 

duriventris), Pernambuco (Aguarunichthys tocantinenses) e piau cabeça gorda (Leporinus 

friderici). 
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Figura 2: Dinâmica das vinte e cinco etnoespécies mais mencionadas pelos pescadores. Questionários aplicados 
de junho/2009 a julho/2010. 

 
Algumas espécies como a caranha (Piaractus spp.) foi afirmado pelos pescadores de 

Palmas e Porto Nacional que não a encontram no reservatório, enquanto em Ipueiras e 

Brejinho de Nazaré, final do reservatório, os pescadores afirmam que diminui a densidade, 

mais ainda a encontram, embora tendo a pesca proibida, está sendo pega em Ipueiras com isca 

de raia (Potamotrygon spp.) 

A dourada de couro (megalonema platycephalum) e surubim (Pseudoplatystoma 

fasciatum), que também tem a pesca proibida estão sendo encontrados na parte final do 

reservatório, em pequenas quantidades, já o filhote (Brachyplatystoma filamentosum) a 

piabanha (Brycon gouldingi) e o pirarucu (Arapaima gigas) foram mencionados por alguns 

pescadores. A raia/arraia (Potamotrygon spp.), segundo a fala dos pescadores (44%) 

afirmaram que aumentou a densidade em todo o reservatório, em distintos tamanhos, durante 

todo ano. Outra espécie que aumentou a densidade foram as piranhas, presentes no 

reservatório, em grandes quantidades, provocando acidentes com banhistas, durante todo ano. 

As informações acerca da dinâmica das espécies após  a implantação do reservatório são 

corroboradas pela informações levantadas no Projeto Estatística Pesqueira nos municípios de 

Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras (Tabela 1). 
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Tabela 1:Frequencia das espécies de maior produção conforme os registros de desembarques pesqueiros (Projeto 
Estatística Pesqueira). 

 
 

A corvina, conhecida como pescada na região do baixo Tocantins, destaca-se pela maior 

quantidade de captura registrada na Estatística Pesqueira nos quatro municípios da pesquisa, é 

uma espécie muito apreciada para o consumo pela população da região. Considerada uma 

espécie de grande porte que se alimenta basicamente de outros peixes (piscívora), da ordem 

Perciformes, família Sciaenidae, apresenta corpo denso de coloração prateada. Há históricos 

de boa adaptação em ambientes lênticos, como os reservatórios das UHE`s (CINTRA, 2009). 

O tucunaré foi a segunda espécie mais capturada pelos pescadores nesse período, 

pertence a ordem dos Perciformes, família Cichidae, apresenta corpo alongado, robusto e uma 

mancha preta na caudal que caracteriza o gênero. O tucunaré tem relevância do ponto de vista 

comercial, os pescadores confirmam que essa espécie mantém um cuidado parental com a 

prole, gosta de água parada, grotas e rios pequenos, são piscívoros, comem outros peixes, 



 

2973 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

comem os filhotes da espécie e de outras espécies, se reproduzem dentro dos córregos, nas 

grotas e nos tocos, fatores esses que favorecem o seu sucesso no ambiente e, atualmente, é 

uma das espécies mais importantes como fonte de renda para o pescador do reservatório. 

Afirmam também que são conhecedores que o tucunaré, pela sua eficiência como predador e 

sua capacidade de adaptação a esse ambiente modificado, pode provocar alterações definitivas 

na composição da fauna do rio represado. 

A abundância de corvina e tucunaré no reservatório da UHE Lajeado, levantada pela 

Estatística Pesqueira, corrobora a fala dos pescadores entrevistados. Essas espécies tornaram-

se abundantes em outros reservatórios, como o de Tucuruí, aonde há registros que os 

tucunarés e as pescadas, ambos predadores piscívoros, são as espécies mais capturadas no 

lago da UHE de Tucuruí (MERONA et al., 2010). 

Espécies como cuiú-cuiu/baiacu, piranha, mandi, moela, curimatã, barbado, jaraqui, 

piau flamengo e outras citadas na pesquisa, não eram tão apreciadas para consumo pela 

população local, algumas chegavam a ser descartadas, como o cuiú-cuiu, porém, hoje, talvez 

pela frequência delas e ausência das antes consideradas nobres, são capturadas e consumidas 

nos quatro municípios. 

A montante do reservatório, município de Ipueiras, as mudanças na densidade das 

espécies foram menores. Essa região é denominada de “zona fluvial’ do reservatório, porque 

ainda detêm muitas características do rio, isto é, com grande fluxo, água com muitos sólidos 

em suspensão e transparência baixa. As informações de desembarque da Estatística Pesqueira 

corroboram a fala dos pescadors, ao considerar-se a produção registrada nos municípios de 

Ipueiras e Brejinho de Nazaré. 

Estudos (CMB, 1999) indicam que no reservatório, as principais modificações nas 

comunidades estiveram relacionadas ao aumento da população de peixes carnívoros (corvina, 

tucunaré e piranha), devido à maior oferta alimentar (camarão e peixes menores), aumento da 

população de peixes planctófagos (mapará) e estabelecimento de peixes iliófagos (curimatã e 

jaraqui).  A mesma citação relata que a jusante ocorreu uma alteração nas comunidades, sem 

reduzir a diversidade de espécies, os predadores dominaram o trecho mais próximo ao 

barramento e as espécies comerciais tiveram sua abundância reduzida. A fala dos pescadores 

confirma esses estudos e acreditam que a disponibilidade de alimentos neste ambiente é o 

fator que mais influencia essa dinâmica. 

Os pescadores apontam vários fatores como responsáveis pela redução do pescado, 

entre eles o aumento populacional, elevação da temperatura da água no ambiente estratificado 

do reservatório e o aumento de predadores que está relacionado á diminuição de alimentos 
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disponíveis. No entendimento de alguns pescadores, a alteração nos locais de reprodução, em 

função do barramento que acabou com as batedeiras e os remansos, espaços importantes para 

o processo reprodutivo dos peixes, também está entre os responsáveis pela redução da 

produção no reservatório, esse fator foi apontado por 16% dos entrevistados. 

 

CONCLUSÕES 

Ocorreu uma diminuição na abundancia dos peixes, algumas espécies presentes nas 

capturas antes do represamento não foram capturadas após, seja porque desapareceram, ou 

porque se tornaram tão raras que escaparam da capturas realizadas, sendo essa diminuição já 

prevista por alguns estudos realizados em outras regiões após a implantação de 

empreendimentos hidrelétricos.  

Com o represamento, o rio passa a carrear menor quantidade de sólidos em suspensão e 

nutrientes, a sedimentação é diminuída e esses fatores acabam por modificar a cadeia trófica e 

diminuir a produtividade do ambiente e das comunidades aquáticas, recuperar o equilíbrio não 

é fácil, nem rápido, as comunidades de peixes do reservatório de Itaipu, apresentaram 

estabilidade após 15 anos (AGOSTINHO et al., 1999). 

As comunidades ribeirinhas e os pescadores artesanais, com o conhecimento tradicional 

construído no decorrer da vivencia nos ambientes naturais podem contribuir com a 

preservação do ambiente e da biodiversidade, permitindo a integração entre os conhecimentos 

científicos e tradicionais, o que representa uma eficiente aliança na discussão nas questões 

ambientais. 
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RESUMO:  O jenipapeiro (Genipa americana L.), pertencente à família Rubiaceae é 
proveniente da América Central, hoje em dia encontra-se distribuído nas regiões tropicais de 
diversos países da América, Ásia e África. A ocorrência no estado do Amazonas foi reportada 
por Ayres (1995) nas matas de várzea do Mamirauá no médio Rio Solimões. A planta tem 
grande importância para a população devido às suas propriedades medicinais, alimentícias e 
madeireiras. O objetivo do trabalho foi quantificar os parâmetros básicos da germinação em 
sementes de jenipapo. Os frutos do tipo baga, contendo as sementes de jenipapo (Genipa 
americana L.) foram coletados na área urbana da cidade de Maués-AM. As sementes 
foram semeadas em tubetes, vazados no fundo, com volumetria igual a 290 cm3. No total, 
foram utilizadas 214 sementes, enterradas a uma profundidade de 1 cm contendo o 
substrato terra preta e areia (3:1). A emergência do caulículo com altura mínima de 5 cm, 
bem como a emissão de 2 pares de folhas completos foi o critério utilizado para a 
determinação de plântulas germinadas. Dentre os resultados obtidos comprovou-se o alto 
nível de germinação da espécie, no entanto, lento e desuniforme. As sementes de jenipapo 
apresentaram alta germinabilidade, acima de 87%, sob condições não controladas. Portanto, 
conclui-se que a espécie ainda se encontra em processo de domesticação. Assim sendo, o 
estudo também contribuiu para o aumento da literatura sobre a fisiologia da germinação da 
espécie que se presta à diferentes finalidades. 
Palavras–chave: germinação, frutífera amazônica, desuniforme, jenipapo 
 
Germinal patterns Jenipapo tree (Genipa americana L.) seeds under 
uncontrolled conditions 
 
 
ABSTRACT: The Jenipapo tree (Genipa americana L.) belonging to the Rubiaceae family 
and It’s from Central America Nowadays, It can be found in tropical regions of many 
countries in America, Asia and Africa. The occurrence the genipapo tree on Amazon State 
was reported by Ayres (1995) in Mamirauá of lowland forests in the middle Solimões River. 
The plant has great importance for the population due to its medicinal, food and timber 
properties. The main aim this study was to quantify the basic parameters of germination in 
Jenipapo seeds. Fruits of berry, containing the seeds of Jenipapo (G. americana L.) were 
collected in the urban area of  the city of Maués-Amazon. The seeds were sown in plastic 
tubes, poured into the background, with volumes equal to 290 cm3. A total of 214 seeds were 
used, buried at a depth of 1 cm substrate containing the black earth and sand (3: 1). The stem 
of this plant emergence with a minimum height of 5 cm as well as the issuance of 2 (two) 
complete sheets was the criterion used to determine the germinated seedlings. Among the 
results proved to be the high level of germination of the species, however, slow and uneven. 
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The Jenipapo seeds showed high germination above 87%, under uncontrolled conditions. 
Therefore, it was possible to conclude that the species is still in the process of domestication. 
Thus, this study also contributed to the increase of the literature on germination physiology of 
the species that lends itself to various purposes. 
 
KEYWORDS:  germination, Amazon Fruit, uneven, Jenipapo 
 
1. INTRODUÇÃO 

O jenipapeiro (Genipa americana  L.),  pertencente à família  Rubiaceae  é  originário  

da  América  Central  e  atualmente  encontra-se  distribuído  nas  regiões  tropicais  de  

diversos  países  da  América,  Ásia  e  África  (FRANCIS,  1993).  A planta tem grande 

importância para os índios, devido às suas propriedades medicinais, alimentícias, 

madeireiras e, o fruto é considerado pelos nativos excelente fonte de ferro (BARROS, 1970). 

É encontrada em grande parte do Brasil, desde o Pará até Minas Gerais, em várias formações 

florestais situadas em várzeas úmidas e encharcadas (LORENZI, 1992). A ocorrência no 

estado do Amazonas foi reportada por Ayres (1995) nas matas de várzea do Mamirauá no 

médio Rio Solimões. 

           O jenipapo raramente é consumido in natura. O fruto maduro presta-se para compotas, 

cristalizados, sorvetes e refrescos; se colocado em infusão em álcool, torna-se um saboroso 

licor; e, se submetido à fermentação, tem-se um vinho muito saboroso (GOMES, 1982; 

NASCIMENTO, 1997), ou seja, é um produto com um elevado valor agregado (ANDRADE, et 

al., 2003).  

A exemplo da maioria das frutas tropicais, o jenipapo é altamente perecível, 

deteriorando-se em poucos dias, fato que dificulta a sua comercialização, aumentando as 

perdas. Estima-se que, nas áreas tropicais e subtropicais, as perdas pós-colheitas de frutas e 

hortaliças oscilem entre 15 e 50 %, principalmente por manuseio e preservação inadequadas 

(ANDRADE et al., 2003).   

        Sobretudo, o jenipapo in natura apresenta valores apreciáveis de umidade, carboidratos 

totais (sobretudo fibras alimentares), vitamina C, compostos fenólicos, acidez, sólidos 

solúveis e alta atividade antioxidante. Conforme as considerações de Pacheco et al., (2014) a  

inclusão do fruto na alimentação poderia melhorar a qualidade da dieta, contribuindo para a 

segurança alimentar e nutricional da população do cerrado (PACHECO et al., 2014) e outras 

regiões brasileiras, uma vez que, apresenta ampla distribuição geográfica no território 

nacional.  
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 Em 100 gramas de polpa de G. americana podemos encontrar: (1) 113 kcal de 

Energia; (2) 5,2 g de proteínas; (3) 0,30 g de lipídeos; (4) 25,7 g de carboidratos; (5) 9,4 g de 

fibras; (6) 40 mg de cálcio; (7) 58 mg de fósforo; (8) 3,6 g de ferro; (9) 30 mcg de retionol; 

(10) 0,04 mg vitamina B1; (11) 0,04 mg de vitamina B2; (12) 0,5 mg de niacina; (13) 33 mg de 

vitamina C. (IBGE, 1999). 

              G. americana é uma espécie de fácil propagação por sementes, apresentando entre 83 e 

92% de emergência, por outro lado, o processo é lento, assíncrono e com baixa 

uniformidade (CRUZ et al, 1998). De acordo com Carvalho e Nascimento (2000), essas 

características são fontes de grande heterogeneidade no desenvolvimento das plantas, o 

que pode dificultar a condução dos tratos culturais em viveiros de produção de mudas. Suas 

sementes não apresentam dormência fisiológica e são classificadas como intermediárias, 

suportando armazenamento por até 60 dias.  Por outro lado, a imersão em água à 

temperatura ambiente por 48 ·horas possa acelerar e uniformizar a germinação na espécie 

(CARVALHO, 2003). 

         Embasado na fundamentação teórica acima apresentada e considerando a necessidade 

nutricional da população ribeirinha, atrelada a crescente demanda mundial pela busca por 

novos produtos de origem vegetal, torna-se imprescindível a busca por informações sobre o 

processo de germinação da espécie em questão – G. americana L., visando o manejo, 

conservação e popularização de uma espécie de elevado valor econômico e social agregado. 

         De acordo com as informações acima apresentadas, o presente trabalho 

objetivou avaliar o processo germinativo em sementes de jenipapo (G. americana L) 

sob condições não controladas. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

        Os frutos do tipo baga, contendo as sementes de jenipapo (Genipa americana L.) foram 

coletados na área urbana da cidade de Maués (S 03° 44’ 16,9”, W 038° 27’ 7,9”). 

 Após a abertura dos frutos, as sementes foram semeadas em tubetes, vazados no fundo, 

com volumetria igual a 290 cm3. No total, foram utilizadas 214 sementes, enterradas a uma 

profundidade de 1 cm contendo o substrato terra preta + areia (3:1). Os tubetes foram 

acondicionados no viveiro localizado nos fundos do prédio do IFAM-Maués (S 03° 23’ 

43,7”, W 057° 41’ 45,2”), sob condições ambientais locais, com a filtragem da incidência 

luminosa de 50%, obtida por intermédio do uso de sombrite. A rega aconteceu diariamente, 

sempre ao final da tarde.  
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          A emergência do caulículo com altura mínima de 5 cm, bem como a emissão de 2 pares 

de folhas completos foi o critério utilizado para a determinação de plântulas germinadas. O 

acompanhamento da germinação se deu, até que a taxa de germinação se mantivesse em zero, 

por pelo menos uma semana.  

          Para o cálculo da velocidade de germinação (VG), utilizou-se da fórmula de EDMOND; 

DRAPALA (1958): VG= (N1G1+N2G2+...+ NnGn)/(G1+G2+...Gn), onde: VG é a velocidade de 

germinação em dias: G1, G2,Gn é o número de sementes germinadas na primeira contagem, 

segunda contagem e na última contagem; N1, N2, Nn é o número de dias da semeadura à 

primeira, segunda e última contagens. Para a germinação diária, utilizou-se da fórmula de 

MAGUIRE (1962): GM=(G1/T1) + (G2/T2)+...+ (Gi/Ti), onde: GM é a germinação média diária: 

G1 até Gi é a porcentagem de germinação ocorrida a cada dia e T1 até Ti é o tempo em dias. 

Por outro lado, para os cálculos da frequência relativa de germinação, utilizou-se da fórmula 

de SANTANA & RANAL (2004): fi = ni/Σni, sendo ni o número de sementes germinadas no dia 

i, e Σni o somatório de valores até o último dia de germinação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Ao final do processo germinativo, 124 dias após o início do experimento, 187 

sementes, de um lote de 214 sementes, foram tidas como germinadas, considerando o 

procedimento metodológico adotado, ou seja, a percentagem final de germinação para a 

espécie em questão (Genipa americana L.) sob condições não controladas, foi igual a 87%. No 

entanto, nota-se que a germinabilidade foi praticamente estabilizada em 86,44 %, aos 77 dias 

de experimentação (Figura 01).  Esses resultados do processo germinativo da espécie em 

questão se assimilam a resultados encontrados por outros autores (CRUZ, 1998; CARVALHO e 

NASCIMENTO, 2000; ANDRADE et al, 2000) comprovando assim alto nível de germinação da 

sua espécie, no entanto, o processo é lento, assíncrono e com baixa uniformidade (CRUZ et al, 

1998). 

 Assim como na maioria das espécies, a curva de germinação apresentada é do tipo 

sigmoidal (TRIPTON, 1984), caracterizada por um período inicial onde ocorre um leve 

aumento na germinação acumulada, intercalado por um período de elevado aumento de 

germinação acumulada, culminando em aumentos decrescentes na taxa de germinação, até 

sua estabilização (Figura 01). 
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Figura 01. Percentagem de germinação de sementes expressa na Curva de Germinação 
Cumulativa de Genipa americana L. em condições de viveiro aberto ao longo de 124 dias 
de observação. 
 

Através do cálculo da velocidade de germinação (VG) obteve-se o valor de 5,38 para as 

sementes de Genipa  americana  L., ao mesmo tempo em que se constatou-se que são 

necessários em média um tempo (Tm) 37 dias para que as sementes germinassem. Por outro 

lado, através dos valores de frequência relativa expressos na figura 02, verificou-se que, ao 

longo do período de incubação (124 dias), os maiores valores de frequência relativa foram 

obtidos entre 28° a 40° dias após a semeadura, apesar de duas sementes apresentarem a 

germinação aos 124 dias° (figura 02). Após essa data não se notou nenhum processo 

germinativo.   

Desta maneira, o estudo da frequência relativa de germinação, detalhou o 

comportamento da germinação das sementes de Genipa americana sob condições de viveiro 

aberto. Verificou-se também que alguns grupos de sementes teve uma germinação tardia, 

típico da espécie ainda não domesticada.  
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Figura 02. Frequência relativa de germinação (fi) de sementes de Genipa americana 
L. em condições de viveiro aberto. Nt = total de sementes germinadas; Tm = tempo 
médio de germinação em dias.  

 
 

4. CONCLUSÕES 

As sementes de jenipapo apresentam alta germinabilidade, acima de 87%. 

As evidências demonstram que se trata de uma espécie ainda não domesticada, 

apresentando germinação assimétrica e lenta, em conformidade como encontrado na 

literatura. 

Para mais, o presente estudo contribuirá para o aumento da literatura sobre a fisiologia 

da germinação da espécie sob condições similares às naturais.  
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RESUMO: A microbiologia (mikros “pequeno”; bios “vida”; logos “estudo”) estuda o papel dos 
micro-organismos no mundo, principalmente em relação à sociedade humana, ao corpo 
humano e ao meio ambiente. O entendimento de noções básicas sobre microbiologia é 
muito importante para a formação de cidadãos conscientes, no entanto, muitas instituições 
carecem de recursos financeiros e humanos que possibilitem a inserção de atividades 
práticas no ensino da microbiologia. Assim, na tentativa de diminuir a dificuldade de 
transmissão enfrentada pelos docentes e para melhor compreensão, interpretação e 
assimilação dos conteúdos da microbiologia pelos discentes, este trabalho tem como 
objetivo transmitir o conteúdo de forma lúdica, através de jogos e dinâmicas, permitindo 
que o aluno desenvolva a capacidade de observar, interpretar e fazer julgamentos críticos a 
partir da análise de dados. Para isso,elaboramos, confeccionamos e avaliamos jogos 
didáticos, abordando o conteúdo de microbiologia para o ensino fundamental, com base na 
literatura sobre o ensino de Ciências e Biologia, atividades lúdicas, jogos e conteúdos de 
microbiologia ministrados no ensino fundamental. Foi possível observar que uma atmosfera 
de entusiasmo e empolgação envolveu os alunos no decorrer do jogo. O trabalho em grupo 
favoreceu uma maior integração entre os alunos e a competição existente entre os quatro 
grupos foi muito saudável, prevalecendo o clima de cooperação intragrupo, no sentido de 
somar os conhecimentos e esforços no intuito de vencer. Consideramos que as funções 
lúdicas e educativas estiveram presentes durante toda a aplicação dos jogos e dinâmicas 
produzidas.  
 

 
Palavras–chave: Jogo, Meio ambiente, Micro-organismos 
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REALIZING THE MICROBIAL WORLD THROUGH PLAY ACTIVITIES AMONG 
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: EXPERIENCES OF SCHOOLS IN GARANHUNS 
- PE 
 
ABSTRACT: Microbiology (mikros "small"; bios "life," logos "study") studies the role of 
microorganisms in the world, especially in relation to human society, the human body and 
the environment. Understanding the basics of microbiology is very important for the 
formation of citizens aware, however, many institutions lack the financial and human 
resources to enable the inclusion of practical activities in microbiology teaching. Thus, in an 
attempt to reduce the difficulty of transmission faced by teachers and better understanding, 
interpretation and assimilation of microbiology content by students, this paper aims to 
convey content in a playful manner, through games and dynamic, allowing the student 
develop the ability to observe, interpret and make critical judgments from the data analysis. 
For this, we designed, we made and evaluate educational games, covering the microbiology 
content for elementary schools, based on the literature on teaching science and biology, 
play activities, games and microbiology content taught in elementary school. It was observed 
that an atmosphere of enthusiasm and excitement involved students during the game. The 
working group favored greater integration between students and the existing competition 
among the four groups was very healthy, the prevailing climate of intragroup cooperation, to 
add knowledge and efforts in order to win. We believe that the recreational and educational 
functions were present throughout the application of the games and dynamics produced. 
 
KEYWORDS: Game, environment, microorganisms 
 

INTRODUÇÃO 

A microbiologia (mikros “pequeno”; bios “vida”; logos “estudo”) estuda o papel dos 

microrganismos no mundo, principalmente em relação à sociedade humana, ao corpo humano 

e ao meio ambiente. Caracterizada por ser uma área ampla do conhecimento e em constante 

adaptação requer a aplicação de métodos empíricos para melhor entendimento da temática. 

No entanto, muitas instituições carecem de recursos financeiros e humanos que possibilitem a 

inserção de atividades práticas no ensino da microbiologia. Em conjunto com esta 

problemática o estudo da mesma continua sendo executada de maneira tradicional e por vezes 

negligenciadas pelos professores, devido às dificuldades para o desenvolvimento de 

estratégias de ensino aprendizagem mais dinâmicas e atraentes para os estudantes, levando os 

estudantes a um aparente distanciamento entre o estudo de micro-organismos e o seu dia-dia. 

É comum verificar que os estudantes tendem a reduzir micro-organismos apenas como 

causadores de doenças, descartando a grande importância destes para a saúde humana e o 

meio ambiente. 
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Desta maneira, para aprender efetivamente, os alunos devem contar com um grande 

número de tarefas diversas e os professores devem conhecer muitas técnicas e recursos 

(SANMARTÍ, 2002), procurando tornar as aulas cada vez mais dinâmicas e atraentes, de 

maneira que o aluno perceba-a como um momento em que ele está aprendendo e vivendo 

algo novo, não distanciando da sua realidade e tornando cada vez mais comum o emprego 

de atividades que fujam do tradicional esquema de aulas teóricas. Dentre estas atividades, 

as que possuem um caráter lúdico são especialmente interessantes. Durante as atividades 

lúdicas, o sujeito adapta-se às exigências do ambiente externo enquanto mantém sua 

estrutura mental intacta. Dentre elas destaca-se o jogo, pois tem uma função vital para o 

indivíduo, não pela distensão e descarga de energia, mas principalmente como forma de 

assimilação da realidade. 

O jogo possui características como: capacidade de absorver o participante de maneira 

intensa e total, predomínio de uma atmosfera de espontaneidade, limitação de tempo, 

possibilidade de repetição, limitação de espaço, existência de regras (RIZZI, 2001). Assim, na 

tentativa de diminuir a dificuldade de transmissão enfrentada pelos docentes e para melhor 

compreensão, interpretação e assimilação dos conteúdos da microbiologia pelos discentes, 

este trabalho tem como objetivo transmitir o conteúdo de forma lúdica e cotidiana 

permitindo que o aluno desenvolva a capacidade de observar, interpretar e inferir, formular 

hipóteses, fazer predições e julgamentos críticos a partir da análise de dados. Despertando o 

interesse pela descoberta, da qual o aluno se torna agente, sentindo-se motivado e capaz de 

explicar os fenômenos com base em sua experiência profissional (BARBOSA EBARBOSA, 

2010). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Visando elaborar estratégias de ensino de Microbiologia e executá-las, foram revisadas 

as literaturas do ensino fundamental que abordassem o domínio Bactéria, promovendo a 

adequação das atividades práticas microbiológicas, levando em consideração características 

morfológicas, nutricionais, reprodutiva e metabólica dos micro-organismos. Nesse sentido, 

buscou-se desenvolver estratégias didáticas descritas neste artigo para serem utilizadas como 

técnicas de ensino para a microbiologia no ensino básico, evidenciando o mundo 

microbiológico e a sua influência em nossas vidas. 



 

2988 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

O presente trabalho foi realizado em quatro escolas do município de Garanhuns-PE, 

sendo duas escolas publicas e uma escola particular ambas do ensino fundamental II, 

alcançando 121 alunos, com idade entre 12 e 21 anos, devidamente frequentes e 

matriculados em suas instituições de ensino. 

 

Elaboração e apresentação da atividade proposta 

As atividades lúdicas foram elaboradas a partir da literatura existente sobre jogos 

didáticos e conteúdos de microbiologia ministrados nos ensino fundamental. Foram 

realizados jogos de quebra-cabeça, caça-palavras e dinâmicas, todas relacionadas com a 

proposta do projeto. 

O jogo intitulado como “Quebra-cabeça microbiano” foi confeccionado a partir de papel 

cartão, papel filme, cartuchos pretos e coloridos para impressão dos quebra cabeças, estiletes 

e tesouras para fazer o recorte das peças. 

 
Figura 1. Produção de Quebra-cabeças. IFPE, 2016. 

 

Para o início do jogo, os participantes foram divididos em quatro grupos, de quatro a 

cinco alunos, onde receberam as peças do quebra cabeça e teriam que montá-las no menor 

tempo possível, o grupo que terminasse primeiro seria o ganhador.  
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Figura 2.  Construção do “Quebra-cabeça microbiano”. IFPE, 2016. 

 

Em seguida, os alunos tiveram que formar dois grandes grupos e utilizaram a imagem 

do quebra-cabeça para participar e desenvolver a dinâmica seguinte, que tinha seu enfoque 

na morfologia e funções de uma célula bacteriana onde o grupo estaria identificando 

algumas partes da bactéria. Os integrantes do grupo conversaram e discutiram as questões 

entre si. Não havendo troca de informações entre os grupos. Ao chegarem num consenso e 

acharem que tiveram a resposta correta para a questão selecionada, os grupos marcaram o 

local correspondente aquela resposta. Após terem respondido as questões, foram lidas as 

fichas das respostas com as respostas corretas. Venceu o grupo que acertou mais questões. 

 
Figura 3. Dinâmica sobre morfologia bacteriana. IFPE, 2016. 

 

Após o resultado da dinâmica, houve momentos de discussão com os alunos sobre as 

respostas dadas.  As demais atividades, como o caça-palavras, foram utilizadas como 

fixadores de conteúdos. 
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Figura 4. Execução da atividade do Caça-palavras. IFPE, 2016. 

 

Para verificar a importância da realização das atividades de jogos para o público 

envolvido, foram aplicados questionários posteriores as atividades do projeto e foram feitas 

entrevistas audiovisuais com os alunos de ensino fundamental II. O objetivo da análise era 

verificar se os jogos cumprem o seu propósito de favorecer a apropriação de conceitos 

básicos de microbiologia e a melhor compreensão desta área do conhecimento tão 

importante e presente no cotidiano.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando trazemos para a sala de aula algo novo, que foge da rotina dos alunos, isso 

acaba se tornando um motivo para que a atenção dos alunos seja trazida para a atividade 

proposta. O jogo pode desenvolver a inteligência, os sentidos, a afetividade, a vivência de 

regras éticas, o relacionamento social e outras habilidades. A situação de não ficar apenas 

escutando implica em ação. 

Elias (apud Dohme, 2003: 117) diz que: 

“O educando não é passivo, mero receptor, mas está em constante atividade, tudo quer 

conhecer, cabendo à escola não anular esta vivacidade e esse interesse com imposições e, 

sim, ativá-los constantemente”. 

Uma vez que as atividades abordaram o conteúdo de microbiologia de forma dinâmica, 

foi possível perceber um diálogo dos alunos no decorrer das atividades, por meio da atenção e 

interação. Todos os alunos responderam positivamente à questão que indagava se eles haviam 

gostado do jogo. A maioria dos alunos disse ter gostado do jogo porque aprenderam e se 

divertiram. Alguns alunos apresentaram respostas pouco específicas como: “é muito 

interessante, “é muito legal” e “é divertido”. No que diz respeito às atividades lúdicas embora 
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as opiniões tenham sido diversas, a maioria avaliou as atividades como “bom”. Todos os 

alunos responderam ter gostado de trabalhar em grupo havendo durante toda a aplicação das 

atividades um clima adequado para a discussão de temas relacionados aos micro-organismos. 

Quando perguntado aos alunos se os jogos auxiliaram no aprendizado, ainda que tenha havido 

respostas pouco específica como: “o jogo é legal e ficou mais fácil aprender”, todos os alunos 

acharam que o jogo auxiliou na aprendizagem. Ao indagar sobre as possíveis sugestões dos 

alunos para a melhoria das atividades, a maioria destes sugeriu mais jogos de tabuleiro, como 

damas, xadrez, dominó, baralho, entre outras. As atividades elaboradas permaneceram as 

mesmas, já que a maioria dos alunos as considerou como de nível médio e também porque o 

conteúdo das questões estava adequado ao programa das disciplinas de Ciências e Biologia, 

respectivamente, no ensino médio e fundamental. 

 

CONCLUSÕES 

Através desta pesquisa, foi observado que, para os alunos das instituições 

contempladas, as aulas dinâmicas são utilizadas estratégias de ensino ,assim como os jogos, 

e funcionam como uma ótima ferramenta para despertar o interesse dos alunos.  

No entanto, ainda há grande carência perante as instituições publicas e particulares 

em relação a proporcionar atividades empíricas para os alunos, assim como , para os 

professores em transmitirem os conhecimentos microbiológicos. Contudo, este trabalho foi 

possível aproximar ainda mais a microbiologia ambiental da realidade dos alunos e estimular 

o aprendizado dos estudantes através de abordagens lúdicas e ampliar os conhecimentos 

em relação ao mundo microscópico. 
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RESUMO: Devido à apropriação dos recursos de forma não ordenada pelo ser humano, sem 
a conscientização que os recursos são finitos, e aos intensos processos de degradação do 
meio ambiente, a problemática ambiental tem ganhado cada vez mais espaço para 
discussões. A percepção ambiental é de fundamental importância nesse contexto, pois, 
pode-se compreender melhor as relações entre o homem e ambiente. Sendo assim, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção ambiental através de um 
questionário semiestruturado, dos alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola 
pública e privada da cidade de Corrente-Piauí. Foram escolhidas aleatoriamente duas escolas 
da cidade para participarem do projeto, uma pública e outra particular. Participaram da 
pesquisa 35 alunos, sendo 14 alunos pertencentes à escola particular e 21 pertencentes à 
escola pública, com faixa-etárias entre 13 e 17 anos. Para coleta de dados, foi proposto um 
questionário, contendo questões discursivas e objetivas. Buscou-se investigar qual a 
concepção de meio ambiente que os alunos detinham e quais os meios utilizados para 
fomentar a educação ambiental no âmbito escolar, entre outras questões. Com base nos 
dados obtidos, constatou-se que os alunos das escolas pública e privada, apresentam uma 
visão reducionista com relação ao meio ambiente, à frequência com que os professores 
trabalham a temática ambiental em sala de aula é baixa ou média. 

 

Palavras–chave:consciência ambiental, educação ambiental, meio ambiente 
 
PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL STUDENTS OF PUBLIC AND PRIVATE 
SCHOOL CORRENTE-PI MUNICIPALITY. 
 
ABSTRACT: Due to the appropriation of resources not ordered by the human being, without 
awareness that resources are finite, and intense environmental degradation processes, the 
environmental issue has gained more space for discussions. Environmental awareness is of 
fundamental importance in this context, therefore, can better understand the relationship 
between man and environment. Therefore, this study aimed to analyze the environmental 
perception through a semi-structured questionnaire, the students of the 9th grade of 
elementary school of a public and private school in the city of Corrente-Piaui. They were 
randomly chosen two city schools to participate in the project, one public and one private. 
The participants were 35 students, 14 students from the private school and 21 belonging to 
the public school, with age-range between 13 and 17 years. For data collection, it proposed 
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a questionnaire with discursive and objective questions. We sought to investigate the design 
environment that students and held that the means used to promote environmental 
education in schools, among other issues. Based on these data, it was found that students 
from public and private schools have a reductionist view with regard to the environment, 
the frequency with which teachers work on environmental issues in the classroom is low or 
medium. 
 
KEYWORDS: environmental awareness, environmental education, environment 
 

INTRODUÇÃO 

 O uso inapropriado dos recursos naturais pelo ser humano, sem a conscientização que 

os recursos são finitos, e aos intensos processos de degradação do meio ambiente como: 

poluição, contaminação de mananciais hídricos, entre outros, a problemática ambiental tem 

ganhado cada vez mais espaço nas discussões. A percepção ambiental é imprescindível, pois, 

assim, compreendem-se melhor as inter- relações entre o homem e ambiente, suas vontades, 

expectativas, experiências (FERNANDES, 2003).  A concepção ambiental também pode ser 

definida considerando-se as influências ideológicas de cada sociedade. (ROSA; SILVA, 

2002).  

Com isso, somente por meio de mudanças de pensamentos e atitudes, pode-se resolver 

os problemas ambientais. Dessa forma, a educação ambiental se sobrepõe como um dos 

caminhos acessíveis, pois como processo educativo tem como objetivo promover à 

sensibilização quanto à problemática ambiental, aspirando formar cidadãos críticos, 

dinâmicos (ROSA; SILVA, 2002). 

A educação ambiental, como estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, 

Lei 9795/99, deve ser está inserida em todos os níveis do processo educativo. No entanto, ela 

não deve ser limitada a uma disciplina ou a um período, mas deve ser trabalhada, a todo o 

momento, de uma maneira interdisciplinar, colocando em linha de atuação alunos, 

professores, funcionários (FREITAS; MAIA, 2009). A educação ambiental transformadora se 

fundamenta no seguintes princípios: participação, pensamento crítico-reflexivo, 

sustentabilidade, ecologia de saberes, responsabilidade, continuidade, igualdade, 

conscientização, coletividade, emancipação e transformação social (GONZALEZ et.al,2007).   

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção ambiental 

através de um questionário semiestruturado, dos alunos do 9º ano da escola pública e privada 

da cidade de Corrente, propondo assim, o subsídio para a ampliação da esfera da educação 

ambiental no ambiente escolar, bem como, despertar a criticidade e perceptividade dos alunos 
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com relação aos problemas ambientais enfrentados atualmente tanto em âmbito global como 

local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo  

A cidade de Corrente possui uma população total de 25.407 habitantes e 8.189 

domicílios, a população urbana totaliza 15.693 habitantes, possui uma área de 3.048 km2. O 

município faz parte do bioma Cerrado e está localizada em Latitude 10°26’36’’, Longitude 

45°09’34’’ da Microrregião Chapadas do Extremo Sul Piauiense, limita ao norte com o 

município de Riacho Frio/São Gonçalo do Gurguéia, ao Sul com Cristalândia do Piauí/Estado 

da Bahia/Sebastião Barros, Leste com Parnaguá/Sebastião Barros/Riacho Frio e Oeste com o 

estado da Bahia (IBGE, 2000). O município integra a Unidade de Conservação Ambiental das 

Nascentes do Rio Parnaíba (CEPRO, 2008). 

 Coleta de dados 

O presente trabalho foi realizado no mês de novembro de 2015, em duas escolas, 

sendo: uma pública e outra privada, na cidade de Corrente-Piauí, o estudo foi desenvolvido 

com alunos do 9º ano do ensino fundamental, a pesquisa teve um caráter quali-quantitativo. 

Participaram da pesquisa um total de 35 alunos, 14 discentes eram pertencentes à escola 

particular e 21 pertencentes à escola pública, com faixa-etárias entre 13 e 17 anos.   

Para coleta de dados, foi proposto um questionário, contendo questões discursivas e 

objetivas. Vale ressaltar que o questionário foi desenvolvido com base nos trabalhos de  

Brügger (1999), Tamaio (2000) e Fontana et al. (2002) , Rodrigues e Malafaia (2009).  

Buscou-se investigar quais eram os mecanismos utilizados para fomentar a educação 

ambiental no contexto escolar, se os professores juntamente com a escola promoviam 

atividades ambientais e qual a frequência com que essas atividades eram desenvolvidas, qual 

a concepção dos discentes a cerca do conceito de meio ambiente. Para análise das respostas 

obtidas das questões objetivas utilizou-se um padrão de contagem e aplicação de percentual, 

sendo os resultados apresentados na forma de gráficos. 
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A questão um foi analisada segundo a metodologia proposta por Fontana et al. (2002) , 

Rodrigues e Malafaia (2009).  Na qual, a concepção de meio ambiente pode estar enquadrada 

nas seguintes categorias: romântica, utilitarista, reducionista, socioambiental e abrangente.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na análise dos questionários, observou-se que 71% dos alunos da escola 

pública e 86% da escola particular (Figura 1) apresentaram uma concepção reducionista 

acerca do conceito de meio ambiente.  

 

  

Figura 1. Visão dos alunos acerca do meio ambiente. IFPI, 2015.   

 

A visão reducionista conceitua o meio ambiente com base apenas em aspectos naturais 

como água, rochas, rios, fauna, flora, excluindo o ser humano e todas suas produções 

(RODRIGUES; MALAFAIA, 2009). Apenas 14% e 5% dos discentes da escola privada e 

pública, respectivamente, apresentaram uma visão abrangente do conceito de meio ambiente.  

Esta visão engloba tanto aspectos naturais, biológicos, físicos e econômicos, 14% dos alunos 

da escola pública não souberam responder. Tais resultados vão de encontro aos resultados 

obtidos por Rodrigues e Malafaia (2009), no qual os autores observaram a predominância da 

concepção reducionista entre os discentes investigados, cerca de 81,8% dos entrevistados 

apresentaram uma visão reducionista e somente 9,2% uma concepção abrangente quando 

questionados sobre o que entediam por meio ambiente.  

Costa et al.(2006)  na sua pesquisa : A  inserção da educação ambiental na prática 

pedagógica: uma análise segundo a visão dos alunos dos cursos técnicos integrados do 

CEFET-RN, constatou que mais da metade dos alunos entrevistados(51%) interpretaram o 

termo meio ambiente somente como “natureza”, apresentando assim, uma visão reducionista 

e conservadora acerca do meio ambiente.  
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Quando questionados se viam-se como integrantes do meio ambiente, a grande parte 

dos alunos(englobando escola pública e privada) responderam que se reconhecem como 

integrantes do meio ambiente (76%) e 24% não se sentem constituintes do meio ambiente 

(Figura 2), Notou-se assim, que há uma discrepância entre a opção assinalada na resposta da 

questão objetiva e o que os alunos escreveram sobre o que entendiam por meio ambiente, pois 

grande  parte dos discentes apresentaram uma visão reducionista , excluindo o homem do 

meio ambiente. 

 

 

  Figura 2. Como os discentes se veem em relação ao meio ambiente.IFPI,2015. 

 

Com relação à pergunta três, que diz respeito aos problemas ambientais presentes na 

cidade foco do estudo, as respostas mais recorrentes dos alunos da escola pública foram: lixo 

nas ruas e poluição dos rios e córregos, respectivamente (Figura 3). Os alunos mostraram 

assim, reconhecer que existem problemas ambientais na cidade onde vivem, revelando que 

percebem um grande problema local, esse se justifica pelo fato da cidade apresentar rios e 

córregos poluídos e intensos problemas com o lixo. 
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Fi

gura 3. Problemas ambientais locais encontrados pelos discentes investigados.IFPI,2015.O 

eixo vertical apresenta o número de vezes que o item foi considerado e o eixo horizontal, mostra os problemas 

ambientais, conforme opções disponibilizadas. 

 

Já para os alunos da escola privada ,os principais problemas ambientais da cidade 

foram: lixo nas ruas e a falta de rede de esgotos, ambos com a mesma taxa de recorrência 

(Figura 3). Tanto nas respostas dos alunos da escola pública, quanto nas elucidações dos 

discentes da instituição privada ocorreu o predomínio da problemática do lixo nas ruas.  

No momento em que foram indagados, se os professores trabalham propostas de 

educação ambiental em sala de aula, a maior parte dos alunos da escola particular (71%) e 

85% dos discentes da pública disseram que sim, 29% e 15% dos alunos das escolas: particular 

e pública, respectivamente, declararam que não. Demonstra-se assim, que os professores tanto 

do ensino público quanto do privado ainda trabalham pouco os temas ambientais em sala de 

aula, não se obtendo assim, unanimidade nas respostas dos educandos.   

Outra questão abordada no presente estudo, diz respeito aos meios utilizados nas vezes 

que a educação ambiental foi trabalhada na escola. Para os alunos da escola particular os 

meios utilizados foram os livros, com 30% de incidência. (Figura 4). Esse resultado pode 

corroborar para explicar a visão reducionista dos alunos. Segundo Fonseca (2007), os livros 

didáticos trabalham os assuntos ambientais de forma fragmentada e reducionista, geralmente 

as informações são apresentadas em segundo plano, por meio de boxes informativos e 

exemplos, itens de capítulos e etc. Não colaborando assim, para o aprendizado mais 

interdisciplinar e abrangente dos estudantes. 
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Figura 4. Meios utilizados para trabalhar educação ambiental em sala de aula, nas 

escolas pesquisadas (pública e particular).  

 

Já para os alunos da escola pública a forma empregada para explanar a educação ambiental 

foram as palestras (46%). (Figura 4). Outras opções foram escolhidas pelos alunos como: 

livros, vídeos, exposição oral, passeio. 

No presente estudo, também se perguntou aos alunos com que frequência os 

professores trabalham a temática ambiental em sala de aula, visto que pela Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), proposta pela Lei nº 9.795 de 1999, a educação ambiental 

deve ser inserida em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Na escola pública 

a temática ambiental é trabalhada com média ou baixa frequência, conforme as respostas dos 

alunos. Na escola privada, os docentes trabalham temas ambientais, também com baixa ou 

média frequência, esse fato influencia diretamente a visão acerca do meio ambiente que os 

alunos possuem, visto que o ambiente escolar é um canal para conscientização dos alunos e 

consequentemente da comunidade.  

A figura a seguir, mostra os meios utilizados pelos alunos na obtenção de 

conhecimento sobre a temática ambiental, esta, foi outra questão abordada no presente estudo 

com os discentes. Deste modo, a resposta “Tv”, foi a mais recorrente nas respostas dos 

discentes , com 23% de incidência na escola pública e 28% na escola privada (Figura 5). 
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Figura 5. Meios utilizados pelos alunos na obtenção de informação sobre assuntos 

ambientais.  

 

Nessa questão o aluno poderia assinalar mais de uma alternativa, e teve como segunda 

resposta mais recorrente a “internet”, na escola pública essa opção apresentou 20% das 

respostas e na escola particular 21% (Figura 5). A mídia em muitas ocasiões influencia as 

concepções ambientais dos alunos, sendo muitas vezes prejudicial esta influência, pois, trata 

os temas de uma forma ecológica e reducionista. Para Chauí (2002) os assuntos ambientais 

muitas vezes são veiculados de forma sensacionalista pela mídia, acatando exclusivamente os 

interesses dos patrocinadores.  Dessa forma, é imprescindível que os professores debatam e 

discutam os assuntos relacionados ao meio ambiente na sala de aula, fomentando assim, uma 

visão abrangente e crítica sobre o meio ambiente.  

 

CONCLUSÕES 

Observou-se que os estudantes, tanto da escola pública quanto da privada, ainda 

apresentam uma concepção reducionista do meio ambiente. Faz-se necessário, portanto, o 

fomento aos programas de educação ambiental nas escolas, bem como maior abordagem da 

temática ambiental no ambiente escolar. Bem como, maior capacitação dos professores para 

trabalhar esse tema de fundamental importância para a sociedade.  
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RESUMO: As matas ciliares são essenciais para a manutenção dos ecossistemas tanto 
aquáticos quanto terrestres, bem como, para a regulação hídrica e manutenção da própria 
estrutura do corpo d’água. Desde o processo de colonização do estado de Rondônia essa 
vegetação vem sofrendo grande supressão em razão da expansão da fronteira agrícola na 
Amazônia, atualmente é raro se encontrar um rio com sua mata ciliar nativa intacta. O rio 
Mineiro em Ariquemes sofreu forte supressão da sua vegetação marginal, estando hoje com 
suas margens significativamente desmatadas e baixo nível de água, se comparado os últimos 
20 anos. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa exploratório-descritiva sobre a 
percepção do proprietário rural situado às margens do rio Mineiro a respeito da importância 
da mata ciliar. Foi realizada observação in loco e entrevistas com 15 participantes, através de 
questionário misto. Foi verificado que todos os participantes observaram alterações no 
aspecto do rio ao longo do tempo, com drástica diminuição da água; apesar de não conhecer 
muitos termos técnicos, todos sabiam reconhecer as principais funções da mata ciliar; todos 
afirmaram que não suprimiriam a mata ciliar nos dias de hoje e demonstraram grande 
interesse em refloresta-la. A partir desse levantamento percebe-se que trabalhos de 
Educação Ambiental são bem vindos para fortalecer e melhorar o conhecimento pré-
existente, bem como projetos futuros visando a recuperação da área serão abraçados com 
grande entusiasmo e terão grande participação dessa comunidade.  

Palavras–chave: Amazônia, APP, desmatamento, escassez hídrica 
 
 
PERCEPTION OF FARMERS ABAUT THE IMPORTANCE OF RIPARIAN FORESTS 
RIVER MINEIRO, ARIQUEMES, RONDÔNIA 
 
ABSTRACT: Riparian forests are essential for the maintenance of both aquatic and terrestrial 
ecosystems, as well as for water regulation and maintenance of the very structure of the 
water body. Since the state of Rondonia colonization process that vegetation is suffering 
great suppression due to the expansion of the agricultural frontier in the Amazon, is now 
rare to find a river with his native forest intact. The river Mineiro in Ariquemes suffered 
strong suppression of their marginal vegetation, and today with its significantly cleared 
margins and low water level, compared the past 20 years. In this work one exploratory and 
descriptive research was carried out on the perception of landowner situated on the banks 
of the river Mineiro about the importance of riparian vegetation. on-site observation was 
conducted and interviews with 15 participants through mixed questionnaire. It was found 
that all the participants have observed changes in the appearance of the river over time with 
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drastic reduction of water; despite not knowing many technical terms, everyone knew 
recognize the main functions of riparian vegetation; all said they did not suprimiriam riparian 
vegetation today and showed great interest in reforesting it. From this survey it is clear that 
environmental education work are welcome to strengthen and improve the pre-existing 
knowledge, as well as future projects aimed at recovery of the area will be embraced with 
great enthusiasm and will have great participation of the community. 

KEYWORDS: Amazon, APP, deforestation, water scarcity 
 

INTRODUÇÃO 

Desde a ocupação do Brasil os recursos naturais vêm sendo utilizados de forma 

desorganizada sem nenhuma preocupação. Atualmente, também não se percebe o anseio 

pela manutenção dos poucos recursos que ainda restam. Em distintos biomas, a vegetação 

está sendo suprimida para diversas práticas antrópicas, inclusive as matas ciliares. Mesmo 

que na legislação são consideradas áreas de preservação permanente (APPs) e seja cobrado 

a recuperação destas áreas, elas continuam sendo alvo deste crime.  

Segundo o Novo Código Florestal, Art. 3º, inciso II, entende-se por APP: 

[…] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; (BRASIL, 

2012, p. 1). 

As matas ciliares são conhecidas por vários nomes tais como, florestas ripárias, 

matas de galeria, florestas beiradeiras, florestas ripícolas e florestas ribeirinhas, ou seja, são 

as coberturas florestais ao longo das margens dos cursos d’água, no entorno de represas, 

nascentes e lagos (MARTINS, 2001). A importância das matas ciliares se dá devido as suas 

funções ecológicas de extrema relevância para a qualidade de vida, principalmente, das 

comunidades locais, além de serem fundamentais para a conservação da diversidade de 

fauna e flora nativas da região (CASTRO et al., 2012). 

As matas ciliares são influenciadas pelas suas características do clima e topografia 

local ao qual está inserida, sobretudo dando a forma florísticas especifica da região. 

Influenciam diretamente na qualidade das águas, ajustam regime hídrico, estabilizam as 

margens do rio, reduzem o assoreamento da calha do rio e são influenciadas pelas 
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inundações, pelo aporte de nutrientes e pelos ecossistemas aquáticos que elas margeiam 

(MARTINS, 2001; CASTRO et al., 2012). 

Segundo Martins (2001) a população já está percebendo a importância da mata ciliar 

para a manutenção da água, sendo um recurso natural de maior importância para a 

humanidade, e deve ser preservado. No entanto, mesmo assim a cada dia ela vem sendo 

retirada pelos mais variados motivos, tais como: construção, práticas agropecuárias, como 

solo totalmente desprotegido ao longo das margens, ocorre o transporte de sedimentos aos 

sistemas fluviais (MARTINS, 2001). 

Santos & Sparovek (2011) em estudo utilizando a técnica do 137Cs10, comprovaram 

que a mata ciliar é eficiente na retenção dos sedimentos gerados na área de lavoura e os 

autores recomendam a manutenção desta vegetação como medida mitigadora dos impactos 

da agricultura sobre os recursos hídricos. 

Neste contexto, as matas ciliares foram amplamente destruídas em todas as regiões 

do país, e em Rondônia não foi diferente, com estímulos do governo Federal, principalmente 

nas décadas de 70 e 80, teve um acentuado crescimento demográfico. Por meio de doações 

de terras da união e incentivos fiscais, populações de outras regiões do Brasil migraram para 

a ocupação deste território (CURI, 1999). Entretanto, o desenvolvimento desordenado, 

realizado em qualquer comunidade, produz impactos negativos ao meio ambiente.  

Dentre os impactos pela má utilização do uso e ocupação do solo, observa-se que a 

supressão das matas ciliares adjacentes as nascentes e rios, causam preocupação quanto à 

qualidade de vida da comunidade local. Pois, a deterioração desta vegetação influência de 

forma direta na quantidade e qualidade de água disponível. Este trabalho buscou verificar a 

percepção dos proprietários rurais, situados às margens do rio Mineiro, sobre a influência da 

mata ciliar para o ecossistema e a comunidade local. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido com os proprietários rurais estabelecidos na bacia 

hidrográfica do rio Mineiro que fica localizada na região do norte de Rondônia com seu 

                                                           
10Técnica que estima as taxas de erosão baseadas nas diferenças entre valores dos inventários de 137Cs medidos 
[atividade total em Bequerél (Bq) por unidade de área] no perfil do solo objeto de estudo e aqueles obtidos em 
local de referência, sem a ocorrência de processos erosivos (SANTOS & SPAROVEK, 2011). 
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centro geográfico distante cerca de 200 km a noroeste da capital do Estado. O rio Mineiro, 

afluente do rio Massangana, tem sua nascente localizada na Linha C55 da rodovia BR 421, 

Km 35,mas tem grande importância para a população da Linha C60, ocupando uma área de 

10 km2. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do rio Mineiro, Ariquemes, Rondônia, Brasil.Fonte: Google 
Earth, 2016. 

 

 A pesquisa foi exploratório-descritiva, na qual o levantamento dos dados foi realizado 

pela observação in loco e entrevistas, com questionáriomisto. Participaram deste estudo 

quinze proprietários rurais locais. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e Inovação (CEPI) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 20 proprietários rurais as margens do rio Mineiro, somente 15 participaram desta 

pesquisa. O tema não era novo para eles devido à realidade em que vivem, e todos mostraram-

se interessados em discutir o assunto. Os participantes possuem uma média de 22 anos de 

moradia nas propriedades rurais, com uma variação de 13 a 30 anos. 
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O rio Mineiro encontra-se com uma vazante de água pequena em consideração que 

tinha há 20 anos trás, como relatado pelos próprios proprietários que notaram esta 

diferença no decorrer dos anos, igualmente observaram assoreamentos, aumento da 

turbidez da água, diminuição da biodiversidade. Haja visto que esta é uma região de 

garimpo,os impactos ambientais relatados são mais alarmantes. A vegetação nativa 

secundaria em algumas propriedades está em estado de recuperação natural.  

Segundo Martins (2001) as florestas tem capacidade de se recuperarem de distúrbios 

naturais ou antrópicos, desde que a fonte e o banco sementes estejam perto para introduzir 

e promover a recuperação da área aberta passando pelos estágios de sucessões ecológicas 

para chegar ao estágio estável do local, dessa forma, mesmo sendo um processo lento, se 

torna de baixo custo, tornando possível a recuperação dessas áreas independentemente dos 

recursos disponíveis. 

Foi questionado aos participantes de os mesmos observaram mudanças no aspecto geral 

do rio Mineiro, ao longo dos anos de moradia no local. Todos os entrevistados disseram ter 

observado alterações no rio ao longo do tempo, sendo que a diminuição da água foi a 

alteração mais observada por eles (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Descrições das alterações sofridas pelo rio Mineiro ao longo do tempo, observadas 
pelos produtores rurais, Ariquemes, Rondônia, 2016. 

 

As observações dos proprietários rurais condizem com o descrito por Martins (2001) as 

matas ciliares são coberturas vegetais que percorrem ao logo dos cursos d’água e nascentes 
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mantendo sua conservação com inúmeros benefícios ao ambiente e fauna e flora, 

principalmente quando envolve a sua proteção dos corpos d’água contra assoreamento, 

mantendo a qualidade da água para sua capacidade original de escoamento do leito dos rios, 

bem como o controle de pragas. Primo & Vaz (2006) confirmam que a extração da mata ciliar 

provoca inúmeros problemas ambientais tais como: assoreamento do solo, decapeamento de 

solos, propensão à erosão, a possibilidade do risco de secar as nascentes, aumento da poluição 

das águas pela presença de resíduos adversos.  

Foi questionado também, com base apenas no conhecimento particular de cada um, o 

que seria mata ciliar. Apenas 43% dos participantes desta pesquisa sabiam explicar o que era 

mata ciliar apenas com a menção do termo. 57% deles não sabiam o significado do termo 

“mata ciliar”, no entanto, quando era explicado a eles do se tratava, os mesmos começavam a 

falar sobre a importância dela para o rio. Para os pesquisados, evitar erosões, proteção do rios 

e nascentes, e conservação da água, são as principais funções da mata ciliar (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Descrição da importância da mata ciliar na visão dos proprietários rurais às 
margens do rio Mineiro, Ariquemes, Rondônia, 2016. 

 

Existe, por parte de alguns, a percepção que “ela serve para refrescar o ambiente, 

proteger a biodiversidade do rio e as nascentes”. Outros afirmaram que “[...] conservar 

água, com a mata evita erosões e o assoreamento, se não a terra vai para dentro do rio e vai 
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acabando tudo”. E outros ainda declararam “[...] melhorar a qualidade da água, a fauna, 

combate a erosão, o assoreamento dos rios e nascentes”.  

As matas ciliares são importantes por apresentarem um conjunto de funções 

ecológicas na manutenção da vida, especialmente, as populações humanas que convivem 

diretamente com a bacia hidrográfica, sendo uma das peças fundamentais para a 

conservação da diversidade de animais e plantas nativas da região, tanto terrestres como 

aquáticos. Bem como, são ponto chave para qualidade da água, na regulação térmica 

hídrico, equilíbrio de margens do rio, e proteção do assoreamento, absorção de nutrientes e 

pela manutenção dos ecossistemas aquáticos (CASTRO et al., 2012). 

Foi realizada uma simulação do rio Mineiro com sua mata ciliar intacta, e feito o 

questionamento aos participantes, se retirariam a mata ciliar com os conhecimentos que 

eles possuem atualmente. Em relação a este questionamento todos os entrevistados 

disseram que jamais retirariam a mata ciliar do rio Mineiro nas condições questionadas. 

Quando interrogados sobre a razão, dez deles citaram a conservação da água como motivo 

para manutenção da mata ciliar (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Razões para a conservação da mata ciliar citadas pelos proprietários rurais às 
margens do rio Mineiro, Ariquemes, Rondônia, 2016. 
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Assim, como demonstrado na figura acima, o proprietário rural tem consciência da 

importância da mata ciliar e que precisa sim de uma faixa para permanência de seu leito nas 

margens do rio, para conservação da biodiversidade da mata e dos peixes também. Os 

entrevistados demonstraram grande interesse em reflorestar a área degradada às margens 

do rio Mineiro, sendo os únicos empecilhos apresentados por eles, os recursos necessários 

para cercar o local do reflorestamento e a dificuldade de sobrevivência das mudas em razão 

do contínuo ataque de formigas, muito abundantes na região. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que os proprietários rurais situados às margens do rio Mineiro possuem 

todos os conhecimentos básicos sobre a mata ciliar, e têm consciência da necessidade da 

sua preservação ou reflorestamento para a manutenção do rio e seus benefícios para as 

propriedades. Mostraram também ter conhecimento da responsabilidade deles em 

transformar a realidade local e melhorar o ambiente em que eles vivem, não podendo 

esperar por auxílio das autoridades públicas. Percebeu-se então, que projetos relacionados 

ao reflorestamento da mata ciliar do rio Mineiro, visado restaurar o equilíbrio do 

ecossistema, serão muito bem aceitos e terão grande participação dessa comunidade. Por 

fim, a prática da Educação Ambiental é o melhor caminho a ser trilhado, visando uma 

sociedade mais consciente das consequências das suas ações, bem como das suas 

responsabilidades com o ambiente em que vivem e que usufruem.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Novo Código Florestal. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Lei nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001; e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 1. Brasília, DF, 2012. Disponível em: 

<http://saema.com.br/files/Novo%20Codigo%20Florestal.pdf>. Acesso em: 07 set. 2016. 

 

CASTRO, D., MELLO, R. S. P., POESTRER, G. C. (Org.).Práticas para restauração da mata 

ciliar.Porto Alegre: Catarse-Coletivo de Comunicação, 2012. 60p. Disponível em: 



 

3011 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

<http://www.onganama.org.br/pesquisas/Livros/Livro_Praticas_Restauracao_Mata_Ciliar.p

df>. Acesso em: 18 ago. 2016. 

 

CURI, W. J. (Coord.). Projeção para Nova Dimensão Econômica e Integração Comercial: 

Rondônia/Bolívia/Peru. Porto Velho: SEBRAE, 1999. Disponível em: 

<www.fiero.org.br/downloads/anexos/proj_diagnostico_rondonia.pdf>. Acesso em: 31 ago. 

2016. 

 

MARTINS, S. V. Recuperação de Matas Ciliares. Viçosa, MG: Aprenda Fácil Editora, 2001.p. 

220. 

 

PRIMO, D. C.; VAZ, L. M. S. Degradação e Perturbação Ambiental em Matas Ciliares: Estudo 

de Caso do Rio Itapicuru-Açu em Ponto Novo e Filadélfia-Bahia. Diálogos& Ciência. Ano IV, n. 

7, jun. 2006. Disponível em: <http://www.ftc.br/revistafsa/upload/26-09-2006_17-00-

16_dario.pdf>. Acesso em: 13 out. 2015. 

 

SANTOS, D. S.; SPAROVEK, G. R. Retenção de sedimentos removidos de área de lavoura pela 

mata ciliar, em Goiatuba (GO). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, p.1811-1818, 

2011. 

  



 

3012 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

PERFIL DAS CEPAS PRODUTORAS DE BETA-LACTAMASES DE 
ESPECTRO ESTENDIDO EM HOSPITAIS PÚBLICOS DE BOA VISTA-
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RESUMO: As bactérias produtoras da enzima beta-lactamase de espectro estendido (ESBL), 
são as maiores responsáveis pelo aumento de incidência e prevalência de resistência 
bacteriana em ambientes hospitalares em âmbito mundial. Por conta do número crescente de 
casos registrados no Brasil e no mundo, faz-se necessário realizar levantamentos, que 
caracterizem e identifiquem a presença desta enzima nos mais diversos achados clínicos. Para 
tanto, nada mais viável do que aplicar este conhecimento na realidade local do Estado de 
Roraima, perfazendo a inovação educacional, científica e tecnológica. Visto isso, foram 
traçados os perfis e características fenotípicas de 93 espécies bacterianas produtoras de beta-
lactamase de espectro estendido em hospitais públicos no município de Boa Vista/RR no 
período de julho de 2014 a julho de 2015, todas elas analisadas no Laboratório Central de 
Roraima (LACEN-RR). Frente a análise, obteve-se um resultado, onde todas as cepas testadas 
e analisadas eram da família Enterobacteriaceae, tendo como micro-organismos mais 
prevalentes Klebsiella spp. com 34,4% (32) e Escherichia coli com 30,11% (28). Portanto, é 
possível comparar a realidade local com o cenário nacional, onde a Klebsiella spp. descreve 
produção de ESBL com maior frequência, acarretando no aumento de surtos hospitalares, 
ocorrendo uma mudança no perfil de sensibilidade dos antimicrobianos por conta do uso 
indiscriminado de antibióticos de amplo espectro, além de monobactâmicos, principalmente 
as cefalosporinas de terceira geração. Enfim, tais resultados reforçam a necessidade do 
controle do uso de antibióticos beta-lactâmicos, e a prevenção de disseminação de bactérias 
multirresistentes.  
Palavras–chave: antimicrobianos, bactérias, beta-lactamase  
 
PROFILE OF PRODUCING STRAINS OF SPECTRUM BETA-LACTAMASE 
EXTENDED IN HOSPITALS PUBLIC OF BOA VISTA - RORAIMA 
 
ABSTRACT: Extend-spectrum-beta-lactamase bacteria (ESBL) are the most responsible cause 
for the increase or incidence and prevalence of the bacterial in worldwide. By increasing 
score of cases reported in Brazil and in the world, it is necessary some characterization and 
identification surveillance on the presence of this enzyme on the amount of clinical findings. 
Thus, it worth’s to apply this knowledge in the local reality of the State of Roraima, 
innovating educationally, scientifically and technologically. Seen it, profiles has been drawn 
and phenotypical characteristics of 93 extended-spectrum-beta-lactamase species has been 
found in public hospitals of Boa Vista, Roraima from July 2014 to July 2015, ale of Roraima 
(LACEN-RR). The analysis gave as result that all strains tested and analyzed belong to 
Enterobacteriaceae, ins which the most prevalent microorganisms are Klebsiella spp. 34,4% 
(32) and Escherichia coli 30,11% (28). Therefore, it is possible to compare the local situation 
to the national scene, in which the Klebsiella spp. produces ESBL more frequently, increasing 
hospitalization, champing the antimicrobial susceptibility profile due to the insdriminate use 
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of broad-spectrum antibiotics and monobactams, especially third-generation 
cephalosporins. Finally, these results reinforce the need to control the use of beta-lactam 
antibiotics and prevention of spread of multiresistant bacteria. 
KEYWORDS: antimicrobials, bacteria, beta-lactamase 
 

INTRODUÇÃO 

A saúde pública brasileira vivencia constantes desafios, provenientes do manejo de 

pacientes acometidos de enfermidades infectocontagiosas. A falta de um controle 

significativo, perfaz o aumento considerado de infecções em pacientes de alto risco (SADER 

et al. 2001). Consequentemente, as infecções nosocomiais tornam-se prevalentes, 

representando um agravo na saúde pública. Tal situação, caracteriza a resistência microbiana 

aos antimicrobianos disponíveis no mercado, dificultando o tratamento de pacientes, e 

tornando o ambiente hospitalar prejudicial a quem procura assistência de saúde. Atualmente, 

um dos fatores apontados como complicantes no prolongamento de internação, são as 

infecções causadas por bactérias multirresistentes, gerando um aumento na morbidade, nos 

custos e na mortalidade. Assim, constata-se que grande parte das bactérias de origem 

hospitalar possuem resistência aos antimicrobianos administrados em tratamento (SANTOS, 

2006). 

Esse agravo é caracterizado como preocupante em âmbito mundial, sendo que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) implementa ações no combate à resistência 

microbiana na atualidade. Para a efetividade dessas ações, faz-se necessário o 

desenvolvimento de medidas de controle e prevenção, além do enfoque educativo, para o uso 

racional dos antimicrobianos em tratamento de enfermidades (SCHWADER et al. 2006). 

Assim, os programas de vigilância devem delinear e traçar o perfil de resistência bacteriana 

em ambiente hospitalar bem como na comunidade. Por isso, a utilização de técnicas em 

biologia molecular são essenciais no auxílio dos Programas de Controle de Infecciosos, pois 

oferecem métodos fidedignos no reconhecimento de resistência aos antimicrobianos, além de 

epidemias (SLAMA, 2008). 

Portanto, as infecções nosocomiais estão amplamente relacionadas a presença de 

bactérias. Tais bactérias são classificadas em Gram-positivas (parede celular espessa formada 

por peptideoglicanos) e Gram-negativas (parede celular composta por fina camada de 

peptideoglicanos e membrana externa lipoproteica). Assim, a caracterização e diferenciação 

faz-se pertinente ao diagnóstico preciso, facilitando a prescrição do medicamento 

antimicrobiano, resultando na eficácia do tratamento (MATSUMOTO, 1999). 
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Sabe-se que as principais bactérias multirresistentes são de natureza Gram-positiva e 

Gram-negativa. Porém, bactérias Gram-negativas são consideradas o emblema problemático 

na atualidade, pela constante ineficácia de antimicrobianos administrados no tratamento. 

Assim, nota-se que a ineficácia perfaz a resistência aos antimicrobianos, devido à produção de 

beta-lactamases de espectro estendido (ESBL). As beta-lactamases caracterizam o mecanismo 

de resistência das bactérias Gram-negativas a diversos antimicrobianos, que constitui os beta-

lactâmicos. 

As beta-lactamases de espectro estendido, possuem significante importância clínica e 

terapêutica, pois configuram a resistência de inúmeros patógenos, assim como pelo seu amplo 

espectro de ação. Sendo que as infecções causadas por ESBL impedem o uso de todas as 

penicilinas, cefalosporinas (de primeira à quarta gerações), combinações com inibidores de 

beta-lactamase e monobactâmicos (PATERSON, 2005). 

Índices epidemiológicos nacionais sobre a resistência bacteriana, assim como a 

utilização de antibióticos ainda são escassos. Porém, como ocorre uma crescente preocupação 

com o monitoramento de resistência bacteriana, certamente haverá um aumento significativo 

de pesquisas relacionadas sobre o comportamento das infecções nosocomiais. 

Neste contexto, o presente trabalho visa caracterizar fenotípicamente espécies 

bacterianas produtoras de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL) em hospitais públicos 

no município de Boa Vista – RR.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram provenientes de isolados clínicos do Laboratório Central de 

Roraima (LACEN-RR), que os recebe de hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). Esse projeto foi aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa (COEP) no dia 

09/12/2014, Parecer nº 935.950.   

As amostras de bactérias, que são foco desta pesquisa, foram advindas de materiais 

biológicos de pacientes com suspeita de infecção bacteriana coletados pelo corpo clínico dos 

hospitais vinculados ao SUS. Os procedimentos de isolamento, cultura bacteriana, 

identificação bioquímica e antibiograma foram realizados em colaboração com a equipe do 

setor de bacteriologia do LACEN-RR.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de 

Roraima (LACEN-RR), no setor de bacteriologia, no período de julho de 2014 a julho de 

2015. As amostras utilizadas foram urina, hemocultura e materiais clínicos diversos.  

Todas as cepas isoladas e identificadas pertencem a família Enterobacteriaceae que 

caracterizam-se por serem todas bacilos Gram-negativos encontradas principalmente no trato 

gastrointestinal dos seres humanos e de outros organismos.  

As análises laboratoriais correspondem aos pacientes que se encontravam internados 

na Casa de Apoio à Saúde do Índio, Hospital Geral de Roraima, Hospital Materno Infantil 

Nossa Senhora de Nazareth e, amostras clínicas coletadas no próprio LACEN-RR, foram 

isoladas e identificadas 93 (noventa e três) cepas de Enterobacteriaceae com resultado 

positivo para o teste fenotípico da presença da enzima beta-lactamase nos antibiogramas, 

sendo 27 (vinte e sete) em amostras de urina, 10 (dez) em hemocultura e 47 (quarenta e sete) 

em materiais clínicos diversos. 

A diversidade de espécies encontra-se representadas na Tabela 01.  

  Tabela 01 – Origem e diversidade das Enterobactericeae. 

Local de coleta Material clínico Número de 
isolados 

Identificação 

Casa de Apoio à 
Saúde do Índio 

Urina 
1 Escherichia coli 

1 Klebsiella sp 

Hospital Geral de 
Roraima 

Urina 

1 
Bacilo de Gram (-) não 
fermentador  

13 Escherichia coli 

8 Klebsiella sp 

1 Proteus miriabillis 

1 Pseudomonas sp. 

Laboratório Central 
de Roraima 

Urina 1 
Escherichia coli 

Hospital Geral de 
Roraima 

Hemocultura 
1 Enterobacter sp 

3 Escherichia coli 
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3 Klebsiella sp 

Hospital Materno 
Infantil Nossa Senhora 
de Nazaré 

Hemocultura 
1 Escherichia coli 

2 Serratia sp 

Hospital Geral de  

Roraima 

Materiais Clínicos 

 Diversos 

1 Acinobacter baumannii 

3 
Bacilo de Gram (-) não 
fermentador  

1 Citrobacter freundii 

7 Enterobacter sp 

7 Escherichia coli 

8 Klebsiella ozaenae 

7 Klebsiella pneumaniae 

3 Klebsiella sp 

1 Proteus vulgaris 

3 
Pseudomonas 
aeroginosas 

6 Pseudomonas sp. 

Hospital Materno 
Infantil Nossa Senhora 
de Nazaré 

Materiais Clínicos 
Diversos 

1 
Bacilo de Gram (-) não 
fermentador  

1 Citrobacter freundii 

2 Enterobacter sp 

2 Escherichia coli 

1 Serratia sp 

Laboratório Central 
de Roraima 

Materiais Clínicos 
Diversos 

2 
Klebsiella ozaenae 

 

Fonte: LACEN – RR (Julho 2014 – julho 2015) 

 
Na junção de todas as amostras obtidas com o resultado do antibiograma positivo 

para bactérias com a enzima beta-lactamase e não levando em conta os locais de coleta e 
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origem dos materiais, após serem feitas as séries bioquímicas para identificação dos gêneros 

e possíveis espécies, pode-se notar que do total de 93 cepas bacterianas, os micro-

organismos mais frequentes foram: Klebsiella spp. 34,4% (32), Escherichia coli 30,11% (28).  

Além dos micro-organismos identificados, foram encontrados em menor frequência 

Enterobacter sp. e Pseudomonas spp. ambas com 10,75% (10), Bacilo de Gram negativo não 

fermentador de glicose e Serratia spp. com 5, 38% (5) e 3, 23% (3) respectivamente, 

Citrobacter freundii e Proteus spp. ambas com 2,15% (2) e por último e em menor número 

Acinobacter baumannii com apenas 1,08% (1).  

Ao analisar os dados coletados, fica evidente que as bactérias com maior importância 

clínica são as Klebsiellas spp. e Escherichia coli ambas em maior frequência, geram um total 

de 60 micro-organismos, representando cerca de 64,51% do total.  

Segundo dados da ANVISA (2007) Klebsiella spp e Escherichia coli são encontradas em 

cepas isoladas de hospitais brasileiros na faixa de 40% a 50% e 10% respectivamente sendo 

os dois agentes microbiológicos de principal importância na produção de beta-lactamases de 

espectro ampliado ESBL no Brasil. 

As 93 (noventa e três) cepas que foram analisadas e identificadas com a enzima beta-

lactamase foram coletadas em 4 locais diferentes. Em suma, pode-se notar que o Hospital 

Geral de Roraima (HGR) foi o local que apresentou o maior quantitativo de amostras 

identificadas com ESBL positivo com 78 amostras (83,87%), logo após em menor número o 

Hospital Materno Infantil (HMI) 10 (10,75%), o Laboratório Central de Roraima (LACEN-RR) 3 

(3,23%) e por último a Casa de Apoio à Saúde do Índio (CASAI-RR) 2 (2,15%).  

O grande número de casos registrados no HGR é justificado por ele ser o maior 

Hospital do estado contendo 234 leitos e atendendo a grande maioria das pessoas do estado 

de Roraima e mais os imigrantes que vem dos países fronteiriços, Venezuela e Guiana, 

contando ainda com um pronto socorro 24 horas com 24 leitos que faz o atendimento de 

traumas, cardíacos e acidentados e mais um pronto atendimento para urgências imediatas 

com diferentes tipos de especialidades e internações rápidas (SESAU-RR, 2016). 

De acordo com os antimicrobianos testados no Laboratório Central de Roraima, 

observou-se a seguinte taxa de resistência aos antimicrobianos amoxacilina, ampilicina-

sulbactam, ciprofloxacino, amoxacilina-ácido clavulânico, aztreonam, cefazolina, 

ceftriazidima, cefalexina, cefotaxima, cefoxitina cefepime, cefalotina e norfloxacino. 
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Observou-se que todas as cepas isoladas apresentaram resistência aos antibióticos 

beta-lactâmicos amoxacilina e às cefalosporinas de primeira geração cefalotina, cefazolina, 

cefalexina e às cefalosporinas de segunda geração cefoxitina (100%) e cefaclor (100,00%). 

Verificou-se ainda um elevado índice de resistência às cefalosporinas de terceira geração 

cefotaxima (97,85%), ceftriaxona (98,92%), ceftazima (98,92%) e, à cefalosporina de quarta 

geração cefepime (95,70%), bem o carbapenêmico meropenem (76,34%).  

Além da resistência aos beta-lactâmicos, foram detectadas elevadas taxas de 

resistência a outras classes de antibióticos como ao glicopeptídeo teicoplamina (98,92%), à 

sulfonamida sulfametoxazol-trimetropina (95,70%), às quinolonas ciprofloxacino (98,92%), 

norfloxacino (98,92%) e nitrofurantoína (96,77%), (95,70%) e ao aminoglicosídeo 

gentamicina (84,85%). 

Nas análises feitas nos antibiogramas com resultado positivo para ESBL entre as 

cepas isoladas no Laboratório Central de Roraima verificou-se que dentre os antibióticos que 

apresentaram maior frequência de sensibilidade, os antimicrobianos de maior destaque 

foram o imipenem (74,19%) e piperacilina – tazobactam (95,70%) ambos beta-lactâmicos. 

Além da sensibilidade aos beta-lactâmicos, foram detectadas elevadas taxas de 

sensibilidade ao aminoglicosídeo amicacina (64,52%), a quinolona levofloxacino (74,19%) e a 

tetraciclina (24,73%), que são antibióticos testados pelo LACEN-RR e que não se encontram 

nos grupos dos beta-lactâmicos. 

Dentre as pontas de cateteres analisadas foram constatadas a presença de cinco 

micro-organismos mais frequentes, Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., 

Pseudomonas sp., Bacilo Gram-negativo não fermentador. O que perfaz a necessidade de 

um controle significativo frente a esses micro-organismos em ambiente hospitalar. 

Através da análise de urina, pode-se compreender a influência do trato urinário 

quanto a infecção bacteriana, permitindo o rápido crescimento populacional destes micro-

organismos, frente a sua sensibilidade e resistência na utilização de fármacos. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com a análise dos dados obtidos no presente estudo, considera-se que: 

Todas as cepas que foram detectadas como ESBL positivo pertencem a família 

Enterobacteriaceae, tendo como micro-organismos mais prevalentes Klebsiella spp e 

Escherichia coli. 
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O local das amostras com maior número de casos detectados com a presença da 

enzima beta-lactamase foi o Hospital Geral de Roraima, por este ter um fluxo maior de 

pacientes internados e ser o maior hospital do estado. 

Os isolados clínicos revelaram altos níveis de resistência à maioria dos 

antimicrobianos beta-lactâmicos clinicamente testados no LACEN-RR; 

A resistência as cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração tem sido cada vez mais 

frequente em isolados de Enterobacteriaceae; 

Foram detectadas elevadas taxas de resistência a classes de antibióticos não beta-

lactâmico, como os aminoglicosídios, fluorquinolonas, o cloranfenicol e o sulfametoxazol-

trimetropina; 

Os antibióticos entre as cepas isoladas no LACEN-RR, evidenciaram que há 

sensibilidade aos antibióticos beta-lactâmicos imipenem e piperacilina-tazobactam.   

A necessidade de se caracterizar o tipo de micro-organismo causador de infecção do 

cateter, como também nas amostras de urina, são imprescindíveis para que ocorra uma 

intervenção clínica imediata, de modo a se evitar a perpetuação de mais bactérias, até mesmo 

de uma possível bacteremia. 

O sexo feminino encontra-se em maior vulnerabilidade, visto que sua estrutura 

anatômica da uretra está situada próxima a abertura anal, o que favorece a presença de micro-

organismos nesta região. 

Nota-se que em ambiente hospitalar, os materiais clínicos de maior prevalência foram 

ponta de cateter e urina, e que das amostras analisadas os micro-organismos mais frequentes 

foram Enterobacter e Escherichia coli, para o primeiro e Escherichia coli e Klebsiella spp. 

para o segundo. 

Em conjunto, esses resultados reforçam a necessidade do controle do uso de 

antibióticos beta-lactâmicos, e a prevenção de disseminação de bactérias multirresistentes, 

além disso, evidencia-se a necessidade de implementação de medidas de controle de infecções 

mais rígido e eficaz para o uso racional dos antimicrobianos em tratamento de enfermidades; 
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RESUMO: O peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) é classificado como espécie 
vulnerável de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas, elaborada pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Na lista nacional de 
espécies ameaçadas T. manatus está em perigo. O sucesso de conservação dessa espécie 
requer uma interação positiva nas áreas de sua ocorrência em que haja influência antrópica. 
Uma forma de sensibilizar as comunidades locais para importância da conservação seria 
através da alternativa de renda que a presença desse animal pode gerar com o ecoturismo. 
Esse trabalho teve por finalidade determinar o perfil socioeconômico dos turistas e condutores 
do passeio de observação do peixe-boi. Entre novembro de 2014 e março de 2015 foram 
realizadas 299 entrevistas: 261 aplicadas aos turistas e 38 aos condutores. Entre os turistas 
entrevistados 63% foram do gênero feminino e 37% masculino. Observamos que 80% dos 
visitantes apresentaram nível superior completo ou pós-graduação e renda familiar superior a 
10 salários mínimos. Entre os condutores 89% foram do gênero masculino e 11% feminino e 
apenas 3% dos condutores apresentaram o ensino superior completo ou mais. O valor mensal 
recebido pelos condutores variou de R$300,00 à R$2.000,00. Acreditamos que a 
caracterização dos perfis dos visitantes e dos condutores, além de auxiliar nas atividades 
relacionadas com o turismo local possa fomentar propostas de conservação e educação 
ambiental mais integradas com as necessidades da região. 
 
Palavras–chave: ECOTURISMO, MANATI, PORTO DE PEDRAS 
 
PROFILE OF TOURISTS AND RAFT CONDUCTORS OF MARINE 
MANATEE (Trichechus manatus) WATCHING TOURISM IN ALAGOAS 

 
ABSTRACT: The West Indian manatee (Trichechus manatus) is classified as vulnerable 
species according to the Red List of endangered species drawn up by the International Union 
for Conservation of Nature. In the national list of threatened species T. manatus is in danger. 
The successful conservation of this species requires a positive interaction in the areas of 
occurrence of man and manatees. One way to sensitize local communities to the importance 
of conservation would be through alternative income that the presence of this animal can 
provide with ecotourism. This work aimed to determine the socio-economic profile of tourists 
and raft conductors of manatee (watching tourism). Between November 2014 and March 
2015 were conducted 299 interviews: 261 apply to tourists and 38 to raft conductors. Among 
the tourists surveyed 63% were female and 37% male. We observed that 80% of visitors had 
completed college or graduate and family income higher than 10 minimum wages. Among the 
89% of raft conductors were male and 11% female and just 3% of raft conductors had 
completed higher education or more. The monthly amount received by conductors ranged 
from R$300.00 to R$2,000.00. We believe that the characterization of the profile of visitors 
and raft conductors, help to assist in activities related to the local tourism, but additionally can 
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promote proposals of conservation and environmental education more integrated  to the 
region needs. 
 
KEYWORDS: ECOTOURISM, MANATEE, PORTO DE PEDRAS. 
 

INTRODUÇÃO 

As interações existentes entre o homem e o meio ambiente se acentuam em uma 

perspectiva estritamente utilitária, voltada, notadamente, para a exploração econômica 

(SOUSA e MOTA, 2006). Com o peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) não foi diferente, 

historicamente a caça praticada pelos nativos habitantes da costa brasileira parece não ter 

afetado tanto a população destes animais como aquela praticada depois da chegada dos 

colonizadores europeus no século XVI (LIMA, 2008). 

Atualmente o peixe-boi-marinho encontra-se distribuído do Caribe até América do Sul 

(LIMA, 1997). Trata-se de uma espécie em perigo (BRASIL, 2014), com populações 

residuais descontínuas que vão do litoral de Alagoas ao Amapá, totalizando poucas centenas 

de indivíduos (LIMA, 1997). Registros históricos de 1576 indicam que peixes-bois-marinhos 

habitaram regiões costeiras que vão do Espírito Santo a Sergipe, locais onde não foram mais 

observados desde 1982 (LIMA, 1999). 

O litoral alagoano é o limite sul da distribuição do peixe-boi-marinho. Os grupos desses 

animais, em Alagoas, estão isolados de outras populações devido ao desaparecimento da 

espécie no litoral sul de Pernambuco (LIMA, 1999; LIMA et al., 2007). Em 1997, com a 

criação da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC) tornou-se possível à 

manutenção da integridade dos hábitats e a proteção da população de peixes-bois-marinhos 

(LIMA et al., 2007; LUNA et al., 2011a). Alagoas ainda possui um litoral bem preservado, 

com diversos estuários que podem ser utilizados para obtenção de água doce pelos peixes-

bois; extensos recifes de corais que garantem proteção a esses animais, somados a extensos 

bancos de fanerógamas, seu principal alimento. 

O sucesso de conservação dessa espécie requer, além das condições ambientais 

adequadas, uma interação positiva em áreas com influência antrópica. A educação ambiental 

envolvendo as comunidades do entorno das áreas de ocorrência do peixe-boi-marinho, está 

entre as medidas de alta prioridade para a conservação da espécie segundo o Plano de Ação 

Nacional para a conservação dos Sirênios no Brasil (LUNA et al., 2011b). 

Uma das formas de mostrar para as comunidades locais a importância da conservação 

da espécie é através da alternativa de renda que a presença desse animal pode gerar com o 

ecoturismo (ICMBIO, 2013). Em virtude disso, esse trabalho tem por finalidade avaliar o 
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perfil socioeconômico dos turistas e condutores com o intuito de conciliar de forma 

sustentável medidas de conservação da espécie com as atividades de turismo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas entrevistas voluntárias com os condutores cadastrados na Associação 

Peixe-boi de Condutores (APBC) e com os turistas que realizaram o passeio de observação do 

peixe-boi-marinho. Os turistas foram convidados a participar da entrevista antes da realização 

do passeio, mas respondiam às perguntas no regresso do mesmo. Entre os tópicos abordados 

na entrevista estiveram: os dados pessoais (gênero, idade, origem, estado civil), as 

características socioeconômicas (escolaridade, profissão e renda familiar) e a caracterização 

do consumidor (quantas vezes realizou o passeio, como ficou sabendo sobre o passeio e qual a 

cidade de hospedagem).  

Os condutores por sua vez, foram convidados a entrevista no horário em que não 

estavam conduzindo os turistas. Assim como, nas entrevistas dos turistas, foram perguntados 

os dados pessoais (gênero, idade, origem, estado civil), dados funcionais e informações da 

atividade. 

O conjunto de dados obtidos foi submetido a análises estatísticas descritivas, tais como 

medidas de posição e dispersão, considerando as variáveis socioeconômicas, faixa etária, 

gênero, procedência e escolaridade. Para verificar se as variações presentes entre as 

frequências observadas e esperadas relacionadas com gênero, renda familiar, informações 

sobre o passeio, foram significativas, usou-se o teste do qui-quadrado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período entre novembro de 2014 e março de 2015, foram realizadas 299 entrevistas, 

sendo 261 aplicadas aos turistas e 38 com aos condutores. Entre os turistas entrevistados 63% 

foram do gênero feminino e 37% masculino, sendo essa diferença significativa (X2=9,28, 

p=0,0031).Com relação à faixa etária observou-se 85% adultos (25 a 59 anos), 8% idosos 

(acima de 60 anos) e 7% jovens (15 a 24 anos). O estado civil de 59% dos entrevistados foi 

casado(a), 30% solteiro(a) e 12% totalizaram os viúvo/a (2%), divorciado/a (7%) e com união 

estável (3%). A região de procedência mais frequente foi a sudeste (54%; X2= 119,34; 

p<0,0001, figura 1). 
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Figura 1. Procedência dos turistas entrevistados. Legenda: N: norte, NE: nordeste, CO: centro-
oeste, SE: sudeste, S: sul. IFAL, 2015. 
 

Observamos que 80,5% dos turistas apresentaram nível superior completo ou pós-

graduação (9,6% segundo grau completo, 8,4% apresentaram superior incompleto, 1,1% 

primeiro grau completo e 0,4% segundo grau incompleto (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Escolaridade dos turistas entrevistados. IFAL, 2015. 

 

As profissões mais frequentes foram: professor(a), funcionário(a) público(a), médico(a), 

bancário(a), administrador(a), empresário(a), totalizando 36,8%.Entre os entrevistados 57% 

eram cônjuges dos chefes da família, 28% eram os chefes de suas famílias e 15% eram filhos 

ou tinham outro tipo de dependência familiar. 

A renda familiar mais frequente, entre os turistas, foi superior a 10 salários mínimos 

(44%; X2= 29,15, p<0,0001, figura 3). 
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Figura 3. Renda familiar dos turistas entrevistados. IFAL, 2015. 
 

Constatamos que 98% dos turistas realizaram o passeio pela primeira vez, sendo que em 

88% dos casos estavam acompanhados por pelo menos uma pessoa da família. O 

conhecimento sobre o passeio para 8% foi pela televisão, 9% por agência de turismos, 15% 

pelos amigos, 26% através da internet e 42% por outros meios (pousada/hotel, guias turísticos 

ou passeando, X2= 48,45, p<0,0001). Apenas 15% dos turistas permaneceram hospedados em 

Porto de Pedras, enquanto 85% dos visitantes ficaram acomodados em cidades vizinhas 

(Maragogi (29%), São Miguel dos Milagres (27,1%) Maceió (25,8%) e Japaratinga (12,2%)). 

Nas entrevistas com os condutores observamos que 89% foram do gênero masculino e 

11% do gênero feminino, sendo 5% jovens (15 a 24 anos) e 95% adultos (25 a 59 anos), não 

foi registrado nenhum idoso (acima de 60 anos). Em relação ao estado civil 29% se 

declararam casados(as), 50% em união estável e 21% solteiros(as). Em 79% dos casos os 

condutores residiam no município de Porto de Pedras (18% residiam em São Miguel dos 

Milagres e 3% em Barra de Camaragibe). 

Em relação ao grau de escolaridade, apenas 3% dos condutores apresentaram o superior 

completo ou mais, enquanto, 42% possuem o primeiro grau incompleto, 29% o primeiro grau 

completo, 11% afirmaram ter o superior incompleto e 11% tinham o segundo grau completo. 

(Figura 4). 
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Figura 4. Escolaridade dos condutores entrevistados. IFAL, 2015. 
 

O tempo de desempenho da atividade de condutor variou entre um a nove anos, sendo 

que 63% dos condutores trabalhavam com essa atividade de turismo há mais de cinco anos. 

Em relação ao tempo em que faziam parte da APBC, 58% dos condutores estavam associados 

há mais de cinco anos. Entre os condutores 97% pretendia continuar com essa atividade e 

87% incentivavam amigos e familiares a exercerem esse trabalho. A frequência de trabalho 

foi variável, 71% dos condutores trabalharam três vezes por semana com os passeios, 18% 

conduzem quatro vezes por semana, 8% todos os dias e 3% trabalham cinco vezes por 

semana. Metade dos condutores possuíam outras fontes de renda. O valor mensal recebido 

pelos condutores, com a atividade de condução de turismo, variou de R$300,00 a R$2.000,00 

(figura 5). 

 
Figura 5. Valor mensal recebido pelos condutores entrevistados. IFAL, 2015. 
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CONCLUSÕES 

Constatamos que a maioria dos turistas que optaram por essa atividade turística foi 

adulta, casada, com alto nível de escolaridade e elevada renda familiar. Notamos uma 

carência de divulgação do passeio, sendo que a maior parte dos turistas declararam só ter 

ciência do mesmo após estarem em Alagoas. O município de Porto de Pedras apresentou 

também uma baixa taxa de hospedagem dos turistas que participaram das entrevistas.  

Com relação aos condutores notamos uma grande carência com relação a escolaridade. 

Como a frequência do trabalho do condutor é variável de acordo com o fluxo turístico, este 

precisa complementar sua renda com outras atividades. 

Conhecer o perfil dos turistas que realizam o passeio de observação do peixe-boi em 

Porto de Pedras auxiliará não apenas a APBC, como também comerciantes locais e tomadores 

de decisões conservacionistas. Acreditamos que esse trabalho possa fomentar propostas de 

conservação, educação ambiental, e formação de condutores de maneira mais integrada com 

as necessidades da região. 
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RESUMO 

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

Palavras-chave: cultura, etnobotânica, plantas medicinais 

 

Medicinal plants Barreirinhas, Maranhão: an ethnobotanical study 

 

ABSTRACT 

Ethnobotany is the ethnological studies the influence of vegetation on culture and science as 
the relationship between man and plants, since the influence is reciprocal; vegetation changes 
the culture and this changes the vegetation in an indefinite series of actions and reactions. The 
ethnobotanical research can help by providing bases for the creation of conservation units, as 
they allow to obtain valuable information such as the number of species in a given area, or 
even which species are most commonly used culturally and thus develop projects allow the 
conservation of those who suffer human action. The objective of this work was to rescue and 
document the traditional knowledge relating to the use of medicinal plants by the 
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communities that make up the municipality of Barreirinhas, Maranhão. Interviews were 
conducted through questionnaires in four (4) randomly selected communities, which are: 
Andiroba, San Roque, Passagem do Canto, Buriti and Sobradinho, the number of interviews 
in each community was given according to the availability of respondents. 20 different 
species were raised. The boldo was the most representative species with quotes in every 
interview, followed by Matruz and Malva. Leaves and roots were the most used plant parts. 
The highest number of species was indicated for diseases associated with the respiratory and 
digestive tract. 

Keywords: culture, ethnobotany, medicinal plants 

 

1. INTRODUÇÃO 

Etnobiologia é um termo relativamente recente, apesar de estudos mais antigos já 

possuírem um caráter semelhante aos estudos etnobiológicos dos últimos anos. Essa 

terminologia surgiu com a linha de pesquisa conhecida como etnociência que ganhou impulso 

a partir dos anos cinquenta com alguns autores norte-americanos que começaram a 

desenvolver pesquisas, principalmente, junto a populações autóctones da América Latina. 

A etnobiologia valoriza e cataloga o saber acumulado pelas populações tradicionais, 

fornece argumentos para a preservação destes povos e de seus habitats para a criação de 

políticas sociais e ecologicamente mais justas (ADAMS, 2000). 

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

americano William Harshberger para designar o estudo da relação entre os humanos e as 

plantas utilizadas por eles. 

Balick & Cox (1999), definem como sendo o campo de estudo que analisa o resultado 

da manipulação de plantas ou partes vegetais por culturas tradicionais, assim como, o 

contexto cultural em que cada planta é utilizada. 

Etnobotânica é a ciência que estuda a relação humanos e plantas em toda sua 

complexidade, e é baseada geralmente na observação detalhada e estudo do uso que uma 

sociedade faz das plantas, incluindo as crenças e práticas culturais associadas com este uso.  

Foca não somente as plantas medicinais, mas também outros produtos derivados da natureza 

como: alimentos, plantas utilizadas em rituais, corantes, venenos, ornamentos, etc. 

(HEINRICH et al. 2004) 

Pode-se considerar como planta medicinal aquela planta administrada sob qualquer 

forma e por alguma via ao homem, exercendo algum tipo de ação farmacológica (FOGLIO et 

al. 2006). 
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O município de Barreirinhas está dividido em comunidades que vivem na sede (6), 

dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (53) e 40 junto ao Parque (D’ANTONA, 

2000). Dentre esta população, existem diversas comunidades tradicionais. 

O objetivo deste trabalho foi resgatar e documentar os conhecimentos tradicionais 

relativos ao uso das plantas medicinais pelas comunidades que compõem o município de 

Barreirinhas, Maranhão. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de estudos 

O estudo foi realizado nas comunidades Andiroba, São Roque, Buriti e Sobradinho, 

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

(enquadrando-se no tipo Aw’ de acordo com a classificação de Köppen), com pluviosidade 

anual em torno de 1800 mm, a maior parte estando concentrada nos meses de dezembro a 

maio, com os meses de julho a outubro muito secos. A temperatura média anual varia entre 

26ºC e 27ºC (BRASIL, 1984).  

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

40% moram na zona urbana, e 60% na zona rural. O município possui muitas comunidades 

tradicionais, assentamentos rurais e quilombos. 

 

2.2.  Pesquisa de campo 

Foram realizadas entrevistas através de questionários semiestruturados nas 

comunidades citadas. Após conversas informais, todo o decorrer da entrevista foi gravado em 

um dispositivo móvel, para melhor clareza das informações, por ser mais prático, sem 

interrupções e para transpor de maneira honesta todas as informações dadas pelos 

entrevistados. 

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

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

maneira improvisada para posterior pesquisa, levando em conta aspectos visuais para o 

reconhecimento.   

 

2.3. Entrevista 

A entrevista foi realizada com o auxílio de um questionário semiestruturado. Para a 

escolha dos entrevistados, foi levado em conta sua disponibilidade e aceitação. Na primeira 
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parte do questionário buscou-se a caracterização de um perfil para os entrevistados quanto à 

idade, gênero, profissão, escolaridade e aquisição do conhecimento sobre a utilização das 

plantas. 

A segunda parte consistiu na coleta de dados sobre as plantas medicinais e sua 

utilização, a forma de preparo e as partes utilizadas da planta.  

Foi levado em conta o uso terapêutico das espécies, porém, de forma independente e 

espontânea foram citados usos místicos, onde os entrevistados utilizavam as plantas, por 

exemplo, para quebrante e mau-olhado.  

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

semiestruturada, de acordo com a sua indicação de uso para fornecer sua medida de valor de 

importância e evitar desordem com o acúmulo de informações.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As espécies vegetais com aplicações terapêuticas apresentadas incluem aquelas 

indicadas para afecções que correspondem à medicina tradicional, no entanto, foram 

observadas duas espécies que também são utilizadas para caráter místico. São elas: boldo e 

arruda, ambas para “mau-olhado”, sendo que a segunda foi apenas citada em uma das 

entrevistas, no entanto, nunca fora utilizada nem plantada, por este motivo, não consta na 

tabela das espécies encontradas.  

 

3.1. Perfil dos entrevistados 

     A faixa etária varia de 35-70 anos, obteve pouca representatividade a faixa etária de 35-50 

anos, a faixa etária com maior representatividade foi de 51-70 anos, sendo maioria constituída 

de mulheres e donas de casas. O conhecimento adquirido é baseado em fontes orais, partindo 

de gerações passadas, o quesito para as plantas usadas foi a fácil plantação e pouco 

conhecimento botânico necessário para o cultivo. O uso das plantas medicinais é contínuo 

devido à sua eficiência, tradição e por não apresentar efeitos colaterais significativos na 

maioria das espécies. 

Quanto à escolaridade, de todos os entrevistados, nenhum apresentou ensino superior 

e/ou técnico. A maior representatividade foi do Ensino fundamental incompleto totalizando 

52% equivalente a 17 entrevistados, o número de analfabetos se mostrou significativo com 

18% equivalente a 6 entrevistados, maioria apresentando idade superior a 60 anos. Quanto à 

profissão, a de maior representatividade foi a de lavrador para indivíduos com idade inferior a 

60 anos, e aposentado (a) para indivíduos com mais de 60 anos.  
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3.2. Plantas e usos 

Foi observada uma maior preferência por chás, pelo método ser mais conhecido e 

praticado desde as gerações passadas.  

 

Figura 01.  Representação das formas de preparos, levando em conta que algumas espécies citadas podem ser 

utilizadas em mais de uma forma. IFMA, 2016.  

 

A folha foi a parte mais utilizada nas receitas e nos usos terapêuticos, seguida das raízes. 

Conforme será verificado na Tabela 01, as ações terapêuticas, as partes utilizadas e as formas 

de preparo foram os aspectos principais trabalhados nas entrevistas. A folha teve 

representatividade de 73% equivalente a 11 citações, seguida da raiz, apresentando 13% 

equivalente a 2 citações, as duas partes menos utilizadas foram o caule e entrecasca, ambos 

apresentando 7% equivalente a 1 citação.  

A espécie com maior destaque e representatividade foi o boldo, citado em todas as 

entrevistas, seguido da malva e o mastruz com aproximadamente 86% das citações.  

O maior número de espécies foi indicado para males associados ao aparelho respiratório 

e digestivo. Seguido de doenças associadas à inflamação, dor e febre. Resultados similares 

foram encontrados em estudo anterior no Maranhão (MONTELES & PINHEIRO, 2007) e em 

outras localidades do Brasil (AMOROZO & GÉLY, 1988; AMOROZO, 2002). 

A toxicidade das espécies vegetais foi citada de forma inexpressiva pelos moradores, 

por falta de conhecimento na área. Essa toxicidade só foi observada devido às experiências 

anteriores de efeitos colaterais. Devido a essa condição, foi iniciada uma pesquisa à luz da 

literatura referente e pesquisas anteriores sobre cada uma das espécies citadas (Tabela 02).  
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TABELA 1. Espécies vegetais citadas pelos entrevistados nas comunidades visitadas 
relacionadas aos seus nomes vulgares, espécie, origem, uso terapêutico indicado, parte 
utilizada e forma de preparo.  
 

Nome 
popular 

Espécie 
Orige
m 

Uso 
terapêutico 

Parte usada Forma de preparo 

Anador 
(chambá) 

Alternanthera 
brasiliana  

 Nativ
a 

dores 
musculares e 
dispneia 

Folha Chá 

Alecrim Rosmarinus officinalis Exótic
a 

calmante;  
digestão 

Folha chá infusão 

Algodão Gossypium hirsutum Exótic
a 

cólicas e 
cicatrizante 

Folha Chá 

Alho Allium sativum Exótic
a 

rouquidão; dor 
de garganta; 
gripe 

Raíz xarope 

Atraca*  Não identificada   dores 
musculares e 
inflamações 

Entrecasca o leite é misturado com sal e 
aplicado no local dolorido 

Almexa*  Não identificada   ferimentos Raíz sumo do líquido extraído quando 
exposto ao sol e pó seco 

Babosa Aloe vera Exótic
a 

hidratante 
capilar, 
antiqueda e 
anticaspa 

Folha as folhas são cortadas e a "baba" 
é aplicada no cabelo 

Boldo Peumus boldus Exótic
a 

hepatoprotetor
,  fígado, 
pâncres, 
vesícula 

Folha chá infusão 

Capim-
limão 

Cymbopogon citratus Exótic
a 

gripe e 
enxaqueca 

Folha chá infusão 

Couve Brassica oleracea Exótic
a 

Digestão Folha Suco 

Erva-
cidreira  

Lippia alba Nativa Calmante Folha chá infusão 

Eucalipto Eucalyptus tereticornis Exótic
a 

descongestion
ante nasal 

Folha banho e inalação 

Gengibre Zingiber officinale Exótic
a 

rouquidão; dor 
de garganta; 
gripe 

Raíz xarope 

Hortelã Mentha piperita Exótic
a 

descongestion
ante nasal; 
dores; 
antiparasitário
s 

Folha chá 

Janaúba Himathantus sp. Nativa problemas 
dermatológico
s; 
antibacteriano; 
febre; 
fortalece o 
sistema 

látex extraído do 
tronco 

o látex diluído resulta em leite 
que pode ser utilizado via oral, 
em compressas ou duchas. 
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imunológico 

Laranja Citrus aurantium Exótic
a 

gripe, anemia Folhas xarope, suco 

Malva do 
reino 

Plectranhthus 
barbatus  

Exótic
a 

descongestion
ante nasal; 
sintomas de 
gripe 

Folha chá; inalação e lambedor (açúcar, 
alho e limão)  

Mastruz Chenopodium 
ambrosioides 

Nativa ferimentos; 
cicatrizante 

Folha chá infusão 

Tetraciclin
a* 

 Não identificada   antibiótico; 
problemas 
dermatológico
s 

Folha chá 

Vick 
(Hortelã 
japonesa) 

Mentha arvensis L. Exótic
a 

descongestion
ante nasal 

Folha chá infusão e inalação 

 

 

Tabela 2. Espécies citadas na Tabela 1, relacionadas à sua toxidade de acordo com a literatura. (Baseado em 

LORENZI & MATOS, 2002; GRANDI, 2014). 

Planta Efeitos Secundários (Toxicidade)  
Anador (chambá) Pode tornar-se alucinógena (alta dosagem). E pessoas que apresentam problemas 

com a coagulação sanguínea devem evitar o consumo desta planta. 
Alecrim Não é indicado em altas doses por via oral, pois é abortivo.  

Algodão Em alguns casos, o chá da folha pode aumentar o fluxo menstrual.  

Alho Mau-hálito, em alta dosagem, possíveis efeitos gastrointestinais. 

Babosa Distúrbios gastrintestinais (uso excessivo) 

Boldo Em alta dosagem, foram relatados efeitos como depressão ou alucinação, sendo raro. 

Capim-limão Rara alergia ao óleo essencial 

Couve Existem indivíduos que não podem digerir couve. 

Erva-cidreira  Diminuição da frequência cardíaca, sonolência e abaixa a pressão. 

Eucalipto Possíveis efeitos secundários na região gastrointestinal. 

Gengibre Em alguns casos, há distúrbios digestivos; efeito teratogênico (alta dosagem). 

Hortelã Respostas alérgicas, úlceras na boca, dermatites.  

Janaúba Não deve ser tomadas mais de 36 gotas por dia por risco de prejudicar os rins 

Laranja Pode causar lesões de cor escura na pele, é segura em forma de óleos e extrato.  

Mastruz Irritação na pele e mucosas, dor de cabeça, vômito, aborto, danos no fígado, náuseas. 

Vick (Hortelã japonesa) Quando o seu uso é prolongado ou se for tomado à noite, pode causar insônia. 
 

 

 

 

*Devido seu nome popular, não foram encontradas na literatura referente. 
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4. CONCLUSÃO 

As comunidades barreirinhenses, assim como as demais em todo o Brasil, vêm sendo 

historicamente modificadas por ações antropológicas no âmbito socioeconômico e cultural, 

provocando um confronto entre práticas culturais e costumes trazidos por uma sociedade 

moderna. 

Devido à facilidade no alcance de fármacos químicos, todos os entrevistados afirmam 

que não utilizam exclusivamente as espécies vegetais, apenas em situações de pouca 

gravidade ou pela ausência de medicamentos na residência. Isso adverte para a desvalorização 

dos saberes histórico e a inserção de fármacos químicos como uma nova cultura. 

A pesquisa realizada é fundamental para a conservação do patrimônio material e 

imaterial das comunidades, evidenciando a diversidade biológica e contribuindo para a 

preservação dessa prática que sofre ameaça por conta de uma indústria farmacêutica próspera.  

A presença de espécies não identificadas ou pouco estudadas sugere que novos estudos 

sejam feitos na área farmacêutica, dando maior atenção aos nomes populares característicos 

de cada localidade.  

Por fim, é extremamente válida a aceitação e compreensão, além da materialidade das 

práticas naturais, enfatizando a importância da valorização de conhecimentos culturais na 

tentativa de compreender a relação intrínseca entre o homem e a natureza, e como essa 

relação influencia no aspecto social.  
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RESUMO: A utilização de plantas medicinais no tratamento e prevenção de doenças é uma 
das práticas mais antigas da humanidade. O uso dessas plantas tem uma expressiva relevância 
na qualidade de vida das comunidades de baixa renda. Entretanto, além das ações 
terapêuticas, as plantas medicinais e os fitoterápicos podem apresentar toxicidade e interações 
perigosas. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento etnobotânico e estudo do 
perfil fitoquímico das espécies medicinais nativas utilizadas no assentamento Amaragi, Rio 
Formoso – PE. A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa participativa, realizada 
através de um levantamento etnobotânico junto ás 25 famílias do assentamento. Também foi 
averiguado o conhecimento das famílias acerca da Política Nacional de Plantas Medicinais 
(PNPMF). A análise do perfil fitoquímico foi realizada com a espécie botânica mais citada e 
poucos registros científicos. Sendo utilizada a Cromatografia em Camada Delgada (CCD). 
Também foi avaliada a presença de alcaloides, esteroides/triterpenoides, taninos e 
flavanoides. Foram identificadas 33 famílias botânicas, sendo 84 espécies de plantas com 
potencial medicinal. Dessas espécies, as seis mais citadas foram Hortelã da folha miúda, Erva 
cidreira, Capim santo, Colônia, laranja e hortelã da folha graúda. As indicações terapêuticas 
mais citadas pelos entrevistados foram - (Toses) 25%, (pressão alta) 15,47%, (inflamação) -
14,28%, e (febre) 11,9%. Entre os entrevistados, 26,6% relataram que já apresentaram sinais 
de efeitos colaterais pelo uso de plantas como ausência de evacuação, ardência, sono e 
vontade de tomar banho. A espécie vegetal Espinho-de-cigano apresentou três classes de 
metabólitos das oitos pesquisadas, apresentando a presença de flavonoide, terpenoide e 
taninos.  

Palavras-Chaves: etnobotânica, ação terapêutica, princípios ativos 
 
MEDICAL PLANTS AND SPECIES PHYTOCHEMICAL STUDY USED 
FOR FARMERS FAMILY IN LAYING AMARAGI, RIO FORMOSO - 
PE. 
ABSTRACT: The use of medicinal plants in the treatment and prevention of diseases is one 
of the oldest practices of mankind. The use of these plants has a significant importance in the 
quality of life of low-income communities. However, in addition to therapeutic actions, 
medicinal plants and herbal medicines can be toxic and dangerous interactions. The aim of 
this study was to conduct an ethnobotanical survey and study of the phytochemical profile of 
native medicinal plants used in Amaragi settlement, Rio Formoso - PE. The methodological 
approach was participatory research, carried out through an ethnobotanical survey among the 
25 families of the settlement. It was also ascertained the knowledge of families on the 
National Medicinal Plants Policy (PNPMF). Analysis of phytochemical profile was 
performed with the most cited botanical species and few scientific records. It is using the Thin 
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Layer Chromatography (TLC). It also evaluated the presence of alkaloids, steroids / 
triterpenoids, tannins and flavonoids. 33 botanical families were identified, 84 species of 
plants with medicinal potential. Among these species, the six most frequently cited were mint 
girl leaf, herb lemon balm, holy grass, Cologne, orange and mint leaf big shots. Therapeutic 
indications most cited by respondents were - (Toses) 25% (high pressure) 15.47% 
(inflammation) -14.28%, and (fever) 11.9%. Among the respondents, 26.6% reported that 
already showed signs of side effects by using plants as the absence of evacuation, burning, 
sleep and wanted to take a shower. The plant species Thorn-of-gypsy presented three classes 
of metabolites of the eight surveyed, with the presence of flavonoid, terpenoid and tannins. 
. 
KEYWORDS:  ethnobotany, therapeutic action, active ingredients 
   
 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 80% da população dos países em 

desenvolvimento utilizam práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde e 85% 

usam plantas medicinais ou preparações destas.  

O uso dessas plantas tem uma expressiva relevância na qualidade de vida das 

comunidades de baixa renda, devido a sua disponibilidade, ações terapêuticas e baixo custo 

comparados aos medicamentos alopáticos. Esta é uma realidade comum no meio rural 

brasileiro, pela falta de recurso e dificuldades de acesso aos serviços básicos de saúde pública. 

(SILVA et al., 2010; CUNHA; BORTOLOTTO, 2011).    

As políticas públicas relacionadas às plantas medicinais no Brasil avançaram 

significativamente nos últimos anos com a aprovação da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Essas políticas abordam em suas diretrizes a 

valorização do conhecimento tradicional, respeito às práticas culturais e estudos científicos de 

espécies tradicionais (BRASIL, 2006).  

Nos últimos anos, o uso de plantas medicinais e dos fitoterápicos tem adquirido grande 

importância devido ao crescente volume de pesquisas em fitoquímica, biotecnologia vegetal, 

eficácia, segurança de fármacos e medicamentos, além do aumento do interesse sobre 

identidade cultural através das práticas de cura medicinais (ALMEIDA, 2011). 

 

Dessa forma, este estudo realizou um levantamento etnobotânico e estudo do perfil 

fitoquímico das espécies medicinais nativas utilizadas no assentamento Amaragi, Rio 

Formoso – PE. Identificando os grupos de metabólitos secundários e alguns constituintes 

importantes existentes nas plantas com indicação terapêutica. Contribuindo com condutas 

terapêuticas mais seguras relacionadas ao uso de plantas medicinais.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa participativa, envolvendo os 

agricultores em todos os processos da pesquisa desde a coleta dos dados e das espécies de 

plantas para a identificação, até a sistematização e socialização dos resultados obtidos. Em 

seguida, foi realizado um levantamento etnobotânico junto às famílias através da elaboração 

de um questionário com 20 perguntas. No estudo foi utilizado a técnica de amostragem 

“Snow ball” com uma família indicando outra (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

Foram entrevistadas 25 famílias na área de estudo. As entrevistas foram norteadas 

através de perguntas objetivas com ênfase na forma de preparo das espécies medicinais, na 

indicação terapêutica, nas possíveis reações adversas ou efeitos colaterais, na forma de 

armazenamento e na obtenção. Todas as entrevistas tiveram um termo de pleno 

consentimento assinado pelos entrevistados. 

Todas as espécies citadas foram correlacionadas com a lista de plantas medicinais de 

interesse do SUS (RENISUS) e com as doze espécies disponibilizadas atualmente no sistema 

único de saúde (SUS). As indicações terapêuticas das plantas medicinais citadas pelos 

agricultores foram relacionadas com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, CID-10 (Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, 

2008). 

A análise do perfil fitoquímico foi feita por Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD), segundo WAGNER e BLADT (2001) e WAKSMUNDZKA-HAJNOS et al., (2008). 

Todos os dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel® 2010, sendo realizada 

a estatística descritiva a partir da codificação por tabulação simples, distribuição de 

porcentagens, tabelas e figuras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer do levantamento etnobotânico na área de estudo foram identificadas 33 

famílias botânicas, sendo 84 espécies de plantas com potencial medicinal. Das espécies 

encontradas, as mais citadas foram o Hortelã da folha miúda (Mentha piperita) - 25 citações, 

Erva cidreira (Melissa officinalis) - 16 citações Capim santo (Andropogon squarrosus)- 13 

citações, Colônia (Alpinia speciosa) - 11 citações, Laranja ( Citrus sinensis) - 10 citações. 

Dentre os 25 entrevistados 56% eram do sexo feminino, 20% do sexo masculino e 

idosos 24%. As indicações terapêuticas mais citadas pelos entrevistados foram - (Toses) 26% 
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(hipertenção) - 14,28%, (inflamação) -14,28%, - (febre) 13,9%, - e (catarro) -  11,9%. Pois 

são as doenças que mais ocorre com a população local (fig.1). 

Este resultado é semelhante ao encontrado por Pinto et al. (2006), onde doenças 

relacionadas aos sistemas gastrointestinal e respiratório estiveram entre as mais citadas, com 

21,4% e 10,8% do total de citações, respectivamente. 

 

Tabela 1. Espécies botânicas com potencial medicinal mais citadas pelas famílias no assentamento 
Amaragi, Rio Formoso – PE. 

Nome popular Nome científico  Nº de citações 

Hortelã da folha miúda Mentha piperita 25 

Erva cidreira Melissa officinalis 16 

Capim santo Andropogon squarrosus 13 

Colônia Apinia speciosa 11 

Laranja Citrus sinensis 10 

Hortelã da folha graúda Plectranthus amboinicus Lour. Spr 09 

Cebola branca Allium cepa, L. 08 

Camomila Matricaria chamomilla 07 

Pitanga Eugenea uniflora 06 

Macaíba Acrocomia intumescensdrude 05 

Araça Psidium araca raddi 05 

Aroeira Mentha piperita 04 

Romã Punica granatum 04 
 

Com relação às doenças crônicas mais citadas nas entrevistas pelas famílias foram 

pressão alta 87% e diabetes 13%. Essa informação é importante tendo em vista que algumas 

plantas de uso cotidiano podem apresentar interações medicamentosas ou mesmo 

potencializar essas enfermidades.   

Foi observado também que 72% dos entrevistados afirmaram que quando estão 

doentes usam primeiro o remédio caseiro, e 28% recorrem a farmácia.  

O estudo fitoquímico foi realizado com a espécie vegetal Espinho-de-cigano, por ser 

uma das espécies mais citadas sem estudo científico conclusivo. O estudo do perfil desta 

espécie revelou três classes de metabólitos das oitos pesquisadas, no extrato aceto de etila foi 

detectada a presença de flavonoides e terpenoides sendo, que a classe dos terpenoides também 

foi detectada no extrato hexânico. Já o extrato metanólico apresentou as classes dos 

flavonoides e taninos. Destacando dentre elas, os flavonoides e terpenoides presentes em mais 
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de um extrato com diversas bandas condizentes com estas classes, indicando a presença de 

mais de um composto destas classes nos extratos ensaiados (Tabela 2). 

Os metabólitos secundários compõem substâncias que possuem estruturas químicas e 

propriedades biológicas diversas. Desempenham um papel importante na adaptação das 

plantas e proteção contra herbívoros (ROCHA et al., 2011). Também representam uma fonte 

de substâncias farmacologicamente ativas empregadas como medicamentos, cosméticos, 

matéria prima para a química fina, ou ainda como nutracêuticos.   

Os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 

diversificados, possuem a capacidade de modular a atividade de enzimas e afetar o 

comportamento de muitos sistemas celulares, sugerindo que muitas espécies podem possuir 

efeitos anti-hepatotóxico, antialérgico, antiinflamatório, antiosteoporótipo e até antitumoral 

(OMES et al., 2011).  

Comparando os resultados com a literatura pode se perceber que a biossíntese do 

Espinho-de-cigano mantem a correspondência com a mesma planta realizado por Oliveira et 

al, (1998) e que apresentou as mesmas classes de compostos embora em extratos diferentes.   

          

Tabela 2: Resultado do Perfil fitoquímico do Espinho de cigano utilizado por agricultores 
familiares para fins medicinais no assentamento Amaragi, Rio Formoso – PE. IFPE, 2016 
 
Espinho de cigano Hex AcOEt MeOH 
 Alcaloides  - - - 
Cumarinas - - - 
Flavonoides - + + 
Glicosídeos cardíacos - - - 
Quinonas - - - 
Terpenoides + + - 
Taninos - - + 
Saponinas - - - 
(-): Não foi detectado; (+): presente; Hex: Hexano; ACoEt: Acetato de Etila e MeOH: Metanol 

 

CONCLUSÕES 

Ao realizar o levantamento etnobotânico junto com um Agente de Saúde pude 

perceber que muitos agricultores usam as plantas sem tempo e dosagem determinadas, 

colocando a sua saúde em risco, utilizando por exemplo, hidroclorotiazida, losartana, 

captopril, sem orientação médica, assim podendo o chá de tal planta cortar o efeito de um 

desses remédios alopáticos, causando reações adversas e/ou uma interação medicamentosa. 
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No decorrer da pesquisa foi possível também orienta-los em relação ao uso de plantas 

medicinais, assim como de medicamentos alopáticos, que devem ser acompanhados de certos 

cuidados e, de preferência, sob orientação médica, em relação, as dosagens exageradas e na 

hora da colheita por causa dos princípios ativos. Informações obtidas de estudos dessa 

natureza podem ser direcionadas a melhoria de vida dos agricultores, embora muitos  utilizem 

só o saber popular, sem observar nenhum tipo de literatura. 
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RESUMO: A enzima diacilglicerol aciltransferase-1(DGAT-1) exerce um papel chave 
durante a biossíntese de gordura no leite, exercendo funções biológicas importantes na etapa 
final da lipólise. O objetivo desse estudo foi analisar possíveis desordens na proteína DGAT-1 
sem e com o polimorfismo K232A em bovino Bos taurus. Neste estudo foram selecionadas 
sequências de aminoácidos da proteína DGAT-1 não polimórfica e polimórfica para o 
polimorfismo K232A (sp|Q8MK44|1, 489na espécie de bovino Bos taurus ) a partir do banco 
de dados de sequências biológicas Swiss-prot. A análise da predição de desordens nesta 
proteína foi obtida através de ferramentas do programa computacional DisEMBLTM, obtendo-
se três critérios para definição da desordem (Loops/Coil, Remark 465 e Hot-Loops). O 
resultado revelou alteração na predição de desordens na proteína DGAT-1 sem o 
polimorfismo K232A exclusivamente no critério Hot – Loops na posição 232 do aminoácido. 
Assim, a desordem predita na proteína DGAT-1 na posição 232 pode estar comprometendo a 
ação enzimática, afetando o metabolismo biológico nos animais que não apresentam o 
polimorfismo.  
Palavras-chave: Bioinformática, Mutação, Proteína DGAT-1, Ruminante.  
 
 
SUMMARY: The enzyme acyltransferase-1 diacylglycerol (DGAT-1) plays a key role 
during fat biosynthesis in milk, exerting important biological functions in the final stage of 
lipolysis. The aim of this study was to evaluate possible disorders in DGAT-1 protein with 
and without the K232A polymorphism in cattle Bos taurus. In this study we selected amino 
acid sequences of DGAT-1 protein did not polymorphs and polymorphic for the K232A 
polymorphism (sp | Q8MK44 | 1, 489na bovine species Bos taurus) from the database Swiss-
Prot biological sequences. The analysis of prediction of disorders in this protein was obtained 
through the DisEMBLTM computer program tools, obtaining three criteria for the definition 
of the disorder (Loops / Coil, Remark 465 and Hot Loops). The result revealed change in 
prediction disorders in DGAT-1 protein without the K232A polymorphism exclusively on the 
criterion Hot - Loops at position 232 of the amino acid. Thus, the predicted disorder in 
DGAT-1 protein at position 232 may be compromising the enzymatic action, affecting the 
biological metabolism in animals that do not have the polymorphism. 
Keywords: Bioinformatics, Mutation, DGAT-1 protein, Ruminant. 
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INTRODUÇÃO 

O segmento gênico diacilglicerol-aciltransferase-1 (dgat-1) caracteriza-se como 

um potencial gene candidato para a síntese de gordura no leite, codificando a enzima 

microssomal diacilglicerol-aciltransferase-1 (DGAT-1), sendo esta constituída por 489 

resíduos de aminoácidos, expressando-se em muitos tecidos, tais como o tecido 

epitelial, adiposo, glândulas mamárias e intestino, sendo estes os locais de maior 

expressão dessa proteína (CASES et al., 1998; MILLAR;SMITH;KUNST, 2000). Em 

razão de sua função fisiológica, este gene tem despertado grande interesse para o 

melhoramento de rebanhos leiteiros, sendo necessária a realização de constantes estudos 

para manifestação da expressão dessa proteína nas espécies leiteiras. 

O polimorfismo de uma única base (SNP) compreende alterações pontuais na 

sequência do DNA, capazes de modificar apenas uma base nitrogenada, sendo este o 

tipo mais encontrado de mutação na maioria das espécies e seu efeito podem estar 

relacionados a melhorias na produtividade. Estudos realizados por Grisart et al. (2002) 

detectaram mutações na posição 232, sendo tal alteração responsável pela substituição 

dos aminoácidos lisina (K) / alanina (A) e altamente desejada devido a seu efeito 

significativo na produção e composição do leite.Neste contexto, a Bioinformática tem 

permitido obter informações detalhadas de biomoléculas através de análises 

computacionais. A aplicação desta tecnologia vem proporcionando um melhor 

entendimento e desenvolvimento de estudos biomoleculares, gerando relevantes 

informações de qualidade, com grande precisão e em reduzido tempo sobre 

biomoléculas de interesse.  

Assim, o estudo da proteína DGAT-1 apresenta grande importância econômica e 

análises investigativas de suas sequências devem proporcionar subsídios teóricos aos 

estudos de biomoléculas de interesse econômico. Desta forma, objetivo desse estudo foi 

analisar a presença de possíveis desordens na proteína DGAT-1 sem e com o 

polimorfismo K232A em bovino Bos taurus.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A predição de desordens da proteína DGAT-1 sem e com o polimorfismo K232A  

em bovino Bos taurus foi realizada utilizando-se ferramentas do programa DisEMBLTM.  

Esta ferramenta computacional permite obter informações quanto às regiões 

desordenadas/não estruturadas dentro de uma sequência linear protéica, baseando-se em 
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três critérios característicos para definição da desordem, dentre eles: Loops/Coil, 

Remark 465 e Hot-Loops. 

As sequências neste estudo foram selecionadas a partir de banco de dados de 

proteína Swiss-Prot. Para obtenção dos dados referentes às desordens na proteína 

DGAT-1 sem e com o polimorfismo K232A em Bos taurus foram adicionadas as 

sequências de aminoácidos da proteína DGAT-1 sem e com o polimorfismo K232A na 

caixa de texto da página principal do programa DisEMBLTM , clicando no item 

“DisEMBL protein” obtendo-se deste forma resultados gerados através de gráficos, 

representados pelas três regiões de desordens na proteína DGAT-1 (Loops/Coil, Remark 

465 e Hot-loops). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros referentes às análises de desordens da proteína DGAT-1 sem e 

com polimorfismo K232A da espécie Bos taurus são representados na Figura 1. Os três 

tipos característicos de desordens estão representados por: a) “Loops ou Coil”, nos quais 

os resíduos são classificados como pertencentes a algum tipo de região ordenada, não 

estando necessariamente desordenados, representado pela região azul, b) “Remark 

465”,quando os resíduos podem estar dentro de uma região desordenada, porém tal 

desordem pode ser atribuída a um resíduo que não tem relação com a desordem 

estrutural de fato, representado em verde e c) “Hot-Loops”, apresentam alto grau de 

mobilidade determinado pelo fator temperatura, podendo ser consideradas regiões 

estruturalmente desordenadas, fornecendo informações acerca da dinâmica da proteína, 

representado em vermelho. O eixo das abcissas representado pelos resíduos dos 

aminoácidos e o eixo das ordenadas pela probabilidade da desordem (Figura 1A e 1B).  

De acordo com os resultados obtidos, na proteína sem polimorfismo encontrou-se um 

pico ligeiramente maior representada pela cor vermelha (“Hot–Loops”) entre os 

resíduos de aminoácidos 200 e 250 (seta na Figura 1). 
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Figura 1. Representação da desordem da proteína DGAT-1 sem polimorfismo (A) e com polimorfismo (B) da 
espécie Bos taurus. A seta na figura representa o sítio de alteração entre as duas sequências analisadas. 

 

O estudo das desordens na proteína é importante para a compreensão da sua 

função. As regiões consideradas desordenadas por apresentar elevada flexibilidade na 

conformação estrutural da proteína afetam o mecanismo de funcionamento da proteína 

e, consequentemente, a sua funcionalidade biológica (VUCETIC et al., 2003). Regiões 

desordenadas apresentam ausência de interação com as cadeias laterais. De acordo com 

Romero et al. (2001), geralmente as desordens estão associadas a regiões de baixa 

complexidade, tipicamente por apresentarem níveis mais elevados de subconjuntos 

específicos da proteína, sendo essas regiões ricas em aminoácidos hidrofílicos, que são 

capazes de romper a estrutura, quando comparados com regiões que são estruturadas. 
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De acordo com Tompa (2009), dois atributos são responsáveis pela principal causa da 

desordem em uma proteína: baixo valor de hidrofobicidade, impedindo a formação de 

um núcleo globular estável; e uma carga líquida (função das somas das cargas positivas 

e negativas), favorecendo os estados estendidos da proteína devido à repulsão 

eletrostática.  

Analisando as predições obtidas por cada um dos três critérios de desordens 

empregados neste estudo, observou-se que para a proteína DGAT-1 não-polimórfica 

obteve-se um percentual de desordem ligeiramente superior ao comparado com a 

proteína DGAT-1 com o polimorfismo. Essa desordem deve ter sido ocasionada pela 

presença do aminoácido lisina (hidrofílico) na posição compreendida entre os 

aminoácidos 200 e 250 (Figura 1A), mais especificamente na posição 232.  A desordem 

ocasionada no estudo foi observada no critério “Hot-Loops”, onde os resíduos de 

aminoácidos apresentam um alto grau de mobilidade (DARNEL, 2003) Dentre os 

demais preditores “Loops/Coil” e “Remark465”, por serem classificados como não 

necessariamente desordenados, não foi observada uma relação com a desordem 

estrutural (LINDING et al., 2003).  

A falta de ordenamento na proteína DGAT-1 sem polimorfismo K232A em 

bovino Bos taurus pode estar conferindo desvantagens em relação à proteína DGAT-1 

com polimorfismo na mesma espécie (Figura 1B). Isso porque a falta de uma estrutura 

ordenada nesta posição poderá comprometer o mecanismo biológico exercido por essa 

enzima, ocasionando características físico-químicas diferenciadas no leite desses 

animais.   

 
CONCLUSÃO 
 

A desordem “Hot-Loops” exclusivamente na sequência da proteína DGAT-1 

sem o polimorfismo K232A em bovino Bos taurus pode ser o responsável pelo efeito no 

mecanismo de funcionamento da proteína e alteração na sua funcionalidade e 

estabilidade afetando a produção e composição do leite. 
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RESUMO:  
  Os besouros rola-bosta (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) foram coletados a partir 
de armadilha tipo pitfall iscadas com fezes humanas, carne apodrecida e banana fermentada por 
três dias, no fragmento florestal e pastagem do Instituto Federal de Rondônia – Campus 
Ariquemes (6 de março a 15 de maio de 2016). Foram coletados o total de 1.807 indivíduos, 
pertencentes a 6 tribos, 14 gêneros e 44 espécies. A isca mais eficiente no fragmento florestal 
foi a de fezes humanas que coletou 1000 indivíduos, já na área de pastagem foi a isca de carne 
apodrecida que coletou 218 indivíduos. Os resultados evidenciam que com a mudança de 
habitat a riqueza da população de besouros altera, havendo substituição de preferência 
alimentar predominante. 
Palavras–chave: bioindicadores, conservação ambiental, rola-bosta  
 

PREFERENCE FEEDING OF DUNG BEETLES (COLEOPTERA: 
SCARABAEIDAE: SCARABAEINAE) OF THE REMAINING FOREST 
IN FEDERAL INSTITUTE RONDÔNIA – CAMPUS ARIQUEMES - 
BRAZIL 
 
ABSTRACT: 
 Beetles Dung (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) were collected from trap 
pitfall traps baited type with human feces, rotting meat and banana fermented for three days in 
the forest fragment and pasture of the Federal Institute of Rondonia - Campus Ariquemes 
March 6 on 15 May. Was collected a total of 1.807 individuals belonging to six tribes, 14 
genera and 44 species. The most effective bait in the forest fragment was human feces 
collected 1000 individuals already in the pasture area was rotting meat bait that has collected 
218 individuals. The results show that with habitat change the wealth of the population of 
beetles changes having replacement predominant preference. 
Keywords: bio-indicators, environmental conservation, Dung 

 

INTRODUÇÃO 

Os escarabeíneos (Coleoptera: Scarabaeidae) tem alimentação detritívora, tornando-os 

agentes decompositores, exercendo um papel de ciclagem de resíduos orgânicos, aeração e 

adubação do solo (HALFFTER & MATTHEWS, 1966), sua alimentação se resume 

principalmente de fezes de mamíferos, carcaça apodrecida e matéria orgânica vegetal em 
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decomposição (NICHOLS et al., 2008; VAZ-DE-MELLO, 2000).  Outra atuação relevante 

que esses besouros exercem é o controle biológico de pragas, como nematoides 

gastrointestinais e dípteros hematófagos (SILVA et al., 2014), garantindo aos besouros rola-

bosta uma interação mutualística com a fauna de mamíferos locais beneficiando a pecuária 

brasileira (KORASAKI, 2010).   

Mundialmente ocorre cerca de 7000 espécies descritas, estando mais presentes em região 

florestal e em savanas tropicais (HALFFTER & FAVILA 1993). Para o Brasil o registro foi 

de 700 espécies, mas acredita-se que estes números possam chegar a 1.200 espécies com a 

realização de novas coletas e revisões de gêneros (VAZ-DE-MELLO, 2000). 

O estudo voltado para a biodiversidade em fragmentos florestais e pastagem estão 

aumentando (VIANNA & PINHEIRO, 1998). A substituição de vegetação local interfere na 

população destes besouros, pois, pastagens são áreas abertas e mais hostis, resultando na 

simplificação de espécies locais, limitando até mesmo a variedade alimentar destes besouros 

no ambiente no qual estão inseridos (SANTOS-FILHO et al., 2012).  

Diante disso resolveu-se executar um levantamento de espécies em uma área de 

fragmento e pastagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO) – Campus Ariquemes, no município de Ariquemes – RO com o objetivo geral de 

descobrir as preferências alimentares das espécies das duas áreas estudadas e conhecer a 

eficiência das iscas utilizadas. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Ariquemes situa-se no estado de Rondônia localizado na porção centro-

norte do estado (Figura 1). O clima é equatorial, predominantemente quente e úmido 

subdividido com temporadas de chuva, com seca que pode durar até três meses e temperatura 

anual média acima de 26ºC. (IBGE, 2014). O IFRO – Campus Ariquemes está localizado no 

perímetro rural sentido a Machadinho do Oeste – RO (9°58'11.60"S, 62°57'39.54"W), 

ocupando uma área de 299 hectares, sendo 259 hectares de mata secundária e capoeiras, com 

a natureza do solo ondulado, argiloso-arenoso (Florestal S/A, 1984).  
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Figura 1. Localização do município de Ariquemes, no estado de Rondônia e das áreas de 
coletas: Pastagem (P) e Remanescente Florestal (RF) do Remanescente Florestal. IFRO, 
2016. 

 

Foram realizadas duas coletas a cada quinze dias, nos meses de março, abril e maio de 

2016, meses em período de chuva na região, sendo o período mais propício para a coleta 

desse grupo (ALMEIDA & LOUZADA, 2009; HERNANDÉZ & VAZ-DE-MELLO, 2009). 

Para as coletas, foram utilizadas armadilhas de queda do tipo pitfall com iscas, sendo o 

método mais eficiente para a coleta desse grupo (HALFFTER & FAVILA, 1993; SPECTOR, 

2006). Para atender o hábito alimentar copro-necrófago destes besouros detritívoros, as iscas 

utilizadas foram fezes humanas, banana fermentada e carne apodrecidas por três dias.  

Como pitfalls, foram enterrados potes de 1,5 litro com 15cm de diâmetro e 10cm de 

altura e uma cobertura de tampa plástica para proteger da chuva, contendo dentro da 

armadilha 300 ml de água, 30 ml de álcool 70% para a conservação dos mesmos e algumas 

gotas de detergente neutro para quebrar a tensão superficial. Dentro da armadilha continha 

também um pote de menor tamanho, servindo como porta iscas. Os pitfalls estavam montadas 

ao nível do solo, permitindo a queda dos besouros (LOBO et al., 1988).  

Em cada uma das áreas, as armadilhas ficaram dispostas em três transectos lineares, 

contendo três armadilhas em cada transecto, distantes 100m entre si, totalizando nove 

armadilhas. A coleta foi realizada após 24h de instalação. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 1.807 indivíduos de besouros rola-bostas, destes 1.362 foram 

coletados no remanescente florestal e 445 na pastagem. Quanto a riqueza, foram coletadas 44 

espécies, distribuídas em 14 gêneros e seis tribos: Ateuchini (três espécies), Coprini (14 

espécies), Canthonini (11 espécies), Phanaeini (sete espécies), Onticellini (cinco espécies) e 
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Ontophagini (quatro espécies). Na área de floresta, foram coletadas 42 espécies e na área de 

pastagem, três espécies. Apenas uma espécie foi coletada em comum nos dois ambientes, 

como mostra na Tabela 1.  

Tabela 1. Abundância das espécies de rola-bostas coletadas em Ariquemes – RO, nos meses 
de março a maio de 2016 com armadilhas pitfall, iscas com fezes humanas (F), banana 
fermentada (B) e carne apodrecida (C). Subtotal de espécie para cada isca (T), área de 
remanescente florestal (RF) e área de pastagem (P). IFRO 2016. 
  
  Remanescente Florestal         Pastagem 

TRIBO/ESPÉCIE F B C T F B C T 

Ateuchini         
Ateuchus aenomicans Harold, 1868 5 3 0 8 0 0 0 0 
Ateuchus sp. 1 12 4 8 24 0 0 0 0 
Ateuchus sp. 2 6 2 4 12 0 0 0 0 

Coprini         
Canthidium aff. melanocephalum Olivier, 1789 3 0 0 3 0 0 0 0 
Canthidium gerstaeckeri Harold, 1867 1 0 0 1 0 0 0 0 
Canthidium sp. 1 92 0 14 116 0 0 0 0 
Canthidium sp. 2 28 1 5 34 0 0 0 0 
Canthidium sp. 3 8 1 6 15 0 0 0 0 
Canthidium sp. 4 11 0 8 19 0 0 0 0 
Canthidium sp. 5 3 0 0 3 0 0 0 0 
Dichotomius aff. batesi Harold, 1869 39 5 12 56 0 0 0 0 
Dichotomius aff. lucasi Harold, 1869 34 10 18 62 0 0 0 0 
Dichotomius carinatus Luederwaldt, 1925 20 1 4 25 0 0 0 0 
Dichotomius mamillatus Felsche, 1901  3 0 3 6 0 0 0 0 
Dichotomius melzeri Luederwaldt, 1922 5 1 5 11 0 0 0 0 
Dichotomius worontzowi Pereira, 1942 25 0 1 26 0 0 0 0 
Digitonthophagus gazella Fabricius, 1787 1 4 0 5 0 0 0 0 

Canthonini         
Canthon proseni Martínez, 1949 209 0 27 236 0 0 0 0 
Canthon semiopacus Harold, 1868 9 0 5 14 0 0 0 0 
Canthon sp. 1 10 0 0 10 0 0 0 0 
Canthon sp. 2 0 0 0 0 66 158 213 437 
Canthon sp. 3 0 0 0 0 0 0 4 4 
Deltochilum amazonicum Bates, 1887 0 0 1 1 0 0 0 0 
Deltochilum orbiculare Lansberge, 1874 0 0 2 2 0 0 0 0 
Deltochilum sp. 1 1 1 11 13 0 0 0 0 
Deltochilum sp. 2 0 0 1 1 0 0 0 0 
Hansreia peugeoti Valois, Vaz-de-Mello & Silva, 2015 13 1 2 16 0 0 0 0 
Sylvicanthon sp. 1 38 0 3 41 0 0 0 0 
         

Phanaeini         
Coprophanaeus lancifer Linnaeus, 1767 2 0 31 33 0 0 0 0 
Coprophanaeus telamon Erichson, 1847 0 0 4 4 0 0 0 0 
Coprophaneus degallieri Arnaud, 1997 0 0 2 2 0 0 0 0 
Oxysternon conspicillatum Weber, 1801 8 0 3 11 0 0 0 0 
Oxysternon silenus Castelnau, 1840 1 0 1 2 0 0 0 0 
Phanaeus chalcomelas Perty, 183 11 0 7 18 0 0 0 0 
Sulcophanaeus faunus Fabricius, 1775 0 0 1 1 0 0 0 0 

Onticellini         
Eurysternus arnaud  Génier, 2009 16 0 11 27 0 0 0 0 
Eurysternus caribaeus Herbst, 1789 31 0 9 40 0 0 0 0 
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Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844 0 0 1 1 0 0 0 0 
Eurysternus hamaticollis Balthasar, 1939 4 0 0 4 0 0 0 0 
Eurysternus wittemerorum Martinez, 1988 29 0 5 34 0 0 0 0 

Onthophagini         
Onthophagus aff. onorei Zunino e Halffter, 1997 3 0 9 12 0 0 0 0 
Onthophagus aff. rubrescens Blanchard, 1843 289 0 56 345 0 0 0 0 
Onthophagus sp. 1 27 22 23 72 3 0 1 4 
Onthophagus sp. 3 1 0 3 4 0 0 0 0 

 

As espécies mais abundantes foram Onthophagus aff. rubrescens Blanchard, 1843, 

Canthon proseni Martínez, 1949 e Canthidium sp. 1.  O gênero Onthophagus Latreille, 1807 é 

o maior em distribuição de espécie, com o comportamento paracoprídeos. O. aff. rubrescens é 

a espécie mais abundante na maioria das florestas no sudoeste da Amazônia. Mais abundante 

em florestas primária e de várzea; também é comum em floresta secundária e de bambu, 

floresta seca e em pequenas clareiras (LARSEN, 2015).  

O gênero Canthon Hoffmannsegg, 1817, distribuído nas Américas, tem 

comportamento telecoprídeo. C. proseni Martínez, 1949 é uma espécie bem coletada em áreas 

de floresta nos outros estudos realizados no estado de Rondônia (SILVA et al., 2014; 

CASTRO et al., 2015) e também foi coletada em áreas de florestas no Acre (VAZ-DE-

MELLO, 1999) e Amazonas (KORASAKI et al., 2012), o que pode indicar uma maior 

afinidade dessa espécie com a área de floresta. A espécie Canthon sp. 2 foi a mais abundante 

em área de pastagem, com 437 indivíduos, não ocorrendo em área de floresta, sua atratividade 

foi maior em isca de carne apodrecida, mas também ocorrendo nas demais iscas, isso ocorre 

devido à baixa disponibilidade alimentar, apresentando alta generalidade (LARSEN et al., 

2006). 

O gênero com maior número de espécies foi o Canthidium Erichson, 1847 com sete 

espécies, todas paracoprídeas. A maior parte das espécies é copro-necrófaga e vive em 

florestas neotropicais, porém há diversas espécies micetófagas, e algumas com suspeita de 

mirmecofilia (VAZ-DE-MELLO et al., 1998). 

Apesar de serem espécies coprófagas foram atraídas por isca de carne apodrecida 

como um recurso complementar, possivelmente devido a competição intraespecífica por 

alimento em relação ao número populacional destes indivíduos (SILVA & AUDINO, 2011). 

A floresta amazônica apresenta maior riqueza de besouros rola-bostas quando 

comparada com pastagem introduzida na região, o que está relacionado à mudança na 

estrutura do habitat (SCHEFFLER, 2005; QUINTERO & HALFFTER, 2009). A retirada da 

vegetação nativa para introdução de pastagem gera brusca mudança no habitat que ocasionam 

alterações microclimáticas, tais como: queda na umidade e aumento da intensidade luminosa, 
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que acarreta no ressecamento mais rápido do recurso alimentar (KLEIN, 1989) e compactação 

do solo (LAURANCE, 2004). Além da redução e modificação do tipo de recurso alimentar 

disponível (LAURANCE et al., 2011). Estes fatores exercem efeito na distribuição espacial 

dos besouros rola-bostas e influenciam na escolha e na preferência do habitat pelas espécies 

(SILVA et al., 2010). 

 

CONCLUSÕES 

A substituição de floresta por pastagem resulta na modificação da população dos 

besouros rola-bostas. A drástica redução na riqueza e a colonização de espécies nas pastagens 

demonstra a baixa capacidade das espécies nativas utilizarem os pastos introduzidos na região 

amazônica. A floresta, além de suportar maior riqueza de besouros rola-bostas, abriga maior 

quantidade de espécies generalistas, já as pastagens apresentaram mais espécies copro-

necrófagas o que demonstra uma modificação na preferência alimentar causado pela 

substituição da floresta por pastagem. 
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RESUMO: O bambu é um vegetal de ampla utilização que vem ganhando espaço no cenário 
nacional, sendo produzido essencialmente por processos vegetativos. Dentre os processos 
vegetativos, podemos destacar a micropropagação, uma clonagem vegetal que produz mudas 
de alto potencial agrícola, mas que apresenta uma dificuldade quanto à ocorrência de 
microrganismos contaminantes. Estes contaminantes são em geral oriundos de comunidades 
que habitam internamente os tecidos vegetais, endofíticos, que podem apresentar diversas 
propriedades de interesse, como a produção do fitohormônio auxina na forma do ácido 3-
indolacético (AIA). Foram isoladas 23 bactérias endofíticas provenientes da contaminação in 
vitro de quatro espécies de bambu micropropagado. Os isolados foram submetidos a 
crescimento em meios de cultura líquidos com e sem a presença do precursor do AIA e então 
foram avaliados quanto às suas capacidades em produzir o hormônio vegetal por meio de uma 
reação colorimétrica. As amostras foram analisadas por espectrofotometria, de modo que os 
valores estimados da produção foram estabelecidos através de uma curva de calibração com 
concentrações conhecidas de AIA comercial. Dentre os 23 isolados obtidos destacaram-se 
como melhores produtores da auxina no ensaio livre do precursor o isolado CTNBB010, e no 
ensaio enriquecido com o precursor os isolados CTNBB007 e CTNBB021, sendo que os dois 
primeiros foram originados de uma mesma espécie de bambu Bambusa vulgaris, a partir do 
qual também foi obtido o maior numero de isolados dentre todas as espécies avaliadas, o que 
evidencia as diferentes possibilidades de interação entre bactérias endofíticas e seus vegetais 
hospedeiros. 
Palavras–chave: AIA; bactérias promotoras de crescimento; bambusa; fitohormônios; 
micropropagação. 
 

INDOLE-3-ACETIC ACID PRODUCTION BY ENDOPHYTIC 
BACTÉRIA FROM MICROPROPAGATED BAMBOO 
 
ABSTRACT: Bamboo is a plant of wide use which is gaining space nationally, being 
produced essentially by vegetative processes. Among vegetative processes, it is noticeable the 
micropropagation technic, a vegetal cloning method that produces high agricultural potential 
seedlings, but which presents a difficulty about the occurrence of contaminating 
microorganisms. These contaminants are generally come from communities that internally 
inhabit plant tissues, the also called endophytic, which may present several properties of 
interest like the production of phytohormone auxin on its indole-3-acetic acid (IAA) form. In 
the present research 23 endophytic bacteria were isolated from in vitro contamination of four 
micropropagated bamboo species. The isolates were subjected to growth in liquid culture 
media with and without the IAA precursor presence and then were evaluated for their 
capabilities to produce the plant hormone through a colorimetric reaction. The samples were 
analyzed by spectrophotometry, so that the production estimated values were established by a 
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calibration curve with known concentrations of commercial IAA. Among the 23 isolates 
obtained stood out as best auxin producers at the  precursor-free trial  was the isolated 
CTNBB010, and by the precursor-enriched trial the isolates CTNBB007 and CTNBB021, 
being the first two originated from bamboo Bambusa vulgaris, from which was also obtained 
greater number of isolates among all species evaluated, showing how different interaction 
possibilities can be established between endophytic bacteria and their hosts vegetables. 
KEYWORDS: IAA; growth promoting bacteria; bambusa; phytohormones; 
micropropagation 
 

INTRODUÇÃO 

A micropropagação de plantas é uma técnica que consiste da seleção de matrizes 

vegetais de alto rendimento que são multiplicadas em laboratório sob condições ambientais 

controladas por meio de técnicas de cultura de tecidos (SOUZA; JUNGHANS, 2006).  O 

cultivo in vitro tem crescente importância aos processos de produção agrícola, uma vez que 

proporciona um produto de alta qualidade morfofisiológica e fitossanitária, em quantidade e 

tempo hábil para suprir as demandas agrícolas crescentes dos produtores, de modo a otimizar 

os processos nos quais as culturas contempladas estejam envolvidas, além de acarretar menos 

danos ambientais, em comparação aos métodos convencionais de produção de mudas 

vegetais, e movimentar um mercado econômico crescente (CARVALHO et al., 2012).  

O bambu (Bambusa spp.) é uma gramínea, pertencente à família Poaceae, com ampla 

utilização em nosso país , sendo uma fonte de matéria prima para diversos setores da indústria 

nacional. As demandas de consumo crescentes geram a necessidade de produção otimizada 

desta cultura sendo esta suprida por técnicas de propagação clássicas e por novas vias mais 

recentemente desenvolvidas, entre elas a produção de mudas micropropagadas de alta 

qualidade (OLIVEIRA et al., 2012).  

Apesar da técnica de micropropagação pressupor um processo axênico, a contaminação 

microbiana é frequentemente reportada. Entretanto a presença dos chamados fungos e 

bactérias endofíticos, não configuram necessariamente um entrave completo ao processo de 

micropropagação (ESPOSITO-POLESI, 2011). Esses microrganismos estabelecem uma 

relação harmônica com o vegetal hospedeiro, não causando patogenias ao vegetal e podem 

ainda apresentar propriedades que são de interesse ao processo produtivo, como é o caso da 

produção de fitohormônios (KUSS et al., 2007; RIBEIRO, et al., 2014). 

Os hormônios vegetais, ou fitohormônios são responsáveis pelo controle do 

metabolismo e desenvolvimento das plantas, sendo destacados entre eles os grupos de 

citocinina, giberelina, etileno e auxina (CID, 2010). O grupo das auxinas tem atuação ampla 

no organismo vegetal promovendo crescimento tanto radicular como caulinar, neste grupo 
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podemos destacar o ácido 3-indolacético (AIA), que detém o maior foco de estudo em 

potencial biotecnológico no tocante à promoção de crescimento vegetal por bactérias 

associativas (MOREIRA et al, 2010). As principais vias de produção do AIA são 

conhecidamente originadas a partir do aminoácido triptofano, podendo este ser  convertido à 

auxina através do metabolismo secundário de microrganismos, entretanto são relatadas vias 

biossintéticas secundárias independentes do citado aminoácido (PATTEN; GLICK, 1996) .  

Diversos estudos têm demonstrado a promoção de crescimento vegetal por bactérias 

endofíticas, e num cenário de iminência na otimização da cultura do bambu, o estudo para 

aplicação destas bactérias pode configurar uma rota limpa, rentável e eficaz. Assim sendo, o 

presente trabalho teve por objetivos isolar bactérias endofíticas potencialmente promotoras de 

crescimento a partir do bambu micropropagado, verificar e quantificar a propriedade de 

produzir ácido 3-indolacético pelos referidos microrganismos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os trabalhos foram desenvolvidos no Laboratório de Bioprocessos (LABIO) e 

Laboratório de Pesquisa Aplica à Biofábrica (LAPAB), do Centro de Tecnologias 

Estratégicas do Nordeste (CETENE). Os isolados microbianos foram obtidos a partir de 

explantes de Bambusa guadua Hump. & Bonpl. (Sinonímia: Guadua angustifolia Kunth), 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C., Wendl., Bambusa oldhamii Munro e Bambusa tuldoides 

Munro. Os explantes passaram por um processo de desinfestação minucioso conforme 

protocolo laboratorial padrão, e foram submetidos a crescimento em sala de vegetação. 

Após a identificação do surgimento de bactérias endofíticas contaminantes nos 

explantes das diferentes espécies de bambu estabelecidas in vitro os tubos que as continham 

foram separados e as bactérias neles foram isoladas no meio Agar Nutriente (AN) 

HIMEDIA® pelo método de esgotamento em placa, recebendo códigos de identificação 

provisória. Todas as bactérias foram preservadas em óleo mineral e criogenia a fim de evitar a 

domesticação dos isolados por repiques de manutenção sucessivos. 

O teste para produção de AIA foi realizado conforme descrito por Kuss et al. (2007) 

adaptado, por análise colorimétrica. Devem ser feitos pré-inóculos de culturas líquidas de 

todos os isolados bacterianos obtidos com 24 horas de crescimento a 32°C e agitação de 150 

rpm. Estes pré-inóculos foram ajustados em espectofotômetro a uma densidade ótica com 

ABS 0,1 em comprimento de onda de 600nm. As suspenções resultantes dos ajustes de D.O. 

foram então inoculadas em meio de cultura TBS HIMEDIA® com e sem adição de L-

triptofano (0,5%), e incubadas sob as mesmas condições do pré-inóculo, entretanto, ao abrigo 
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de luz.  Dos crescimentos resultantes amostras de 2 mL foram centrifugadas a 5.000 rpm por 

10 minutos, e ao sobrenadante foi acrescido reagente de Salkowski (1 ml de FeCl3.6H20 0,5 

M  em 50 ml HCLO4 a 35%) na proporção de 1:1 (v/v), aguardando por 30 minutos em 

temperatura ambiente para leitura da reação colorimétrica. Os sais férricos contidos no 

reagente de Salkolwski em meio ácido oxidam os compostos indólicos, como é o caso do 

AIA, conferindo uma mudança de coloração no meio positivo, de modo que este passa de tons 

amarelados a róseos ao término da revelação, com uma estabilidade segura para leitura de 2 

horas. A leitura da intensidade na coloração resultante da revelação, colorimetria, foi usada 

como parâmetro de análise quantitativo da produção média de AIA por isolado. As amostras 

reveladas foram lidas em espectofotômetro a 530 nm, e suas absorbâncias computadas como 

dados para estimativa da produção do fitohormônio em questão. 

Foi feita uma curva de calibração com concentrações variadas de AIA comercial 

VETEC® a fim de estimar a produção dos isolados. Foram preparadas diluições de AIA em 

meio de cultura TSB esterilizado não inoculado, seguindo a crescente 1, 2,5, 5, 10, 20, 50, 

100, 200 µg.mL-1, a cada diluição foi acrescido reagente de Salkowski 1:1, seguindo o mesmo 

protocolo de revelação implantado nos testes, e as absorbâncias lidas foram relacionadas 

graficamente com as respectivas diluições,  gerando a curva de calibração de concentração de 

ácido 3-indolacético de acordo com a equação y = 33,637x - 0,4755 (R² = 0,9992). Foram 

considerados positivos para produção de ácido 3-indolacético os isolados cujas leituras foram 

positivas em espectrofotômetro, e destes a produção foi quantificada mediante estimativa com 

base na equação da reta da curva de calibração. 

Os ensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com cinco 

repetições, e os dados experimentais obtidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), e a comparação de médias pelo teste Scott-Knott, a 5% de significância, através 

do software estatístico Assistat 6.2 (SILVA; AZEVEDO, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi obtido um total de 23 isolados bacterianos a partir do estabelecimento do bambu in 

vitro, de modo que todas as espécies manifestaram a contaminação por bactérias endofíticas 

durante a etapa de micropropagação. Segundo Carvalho et al. (2012) tal manifestação de 

bactérias endofíticas era esperada uma vez que é praticamente impossível obter explantes 

livres de endofítcos a partir de matrizes do campo uma vez que as portas de colonização estão 

sempre ocorrendo naturalmente. Entretanto, Esposito-Polesi (2011) argumenta que as 

interações entre endofíticos e hospedeiros pelo grau de interação devem ser mantidas a fim de 
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se obter vegetais plenamente desenvolvidos. A espécie que demonstrou maior colonização 

aparente dos tecidos por bactérias endofíticas em valor absoluto através da manifestação de 

contaminação da cultura in vitro foi Bambusa vulgaris com 13 isolados, sendo a espécie 

Bambusa tuldoides a que demonstrou menor colonização aparente de seus tecidos, a partir da 

qual foi obtido um único isolado (Tabela 1). 

Dentre os isolados obtidos todos apresentaram leituras positivas quanto propriedade em 

produzir AIA tanto na ausência, como na presença de L-triptofano conforme análise dos 

dados na Tabela 2. Nos ensaios realizados sem a adição do precursor L-triptofano foram 

obtidos 11 grupos que diferiram estatisticamente entre si, apresentando um coeficiente de 

variação 5,28, com a produção de AIA estimada entre 0,43 e 2,83 µg.mL-1. Destacou-se o 

isolado CTNBB020, único representante da categoria estatística “a” no ensaio, que apresentou 

a maior produção do fitohormônio, inclusive apresentando rendimento superior ao do padrão 

Azospirillum brasilense (TARRAND; KRIEG; DÖBEREINER, 1978) que produziu em 

média 1,74 µg.mL-1 (Tabela 1). 

Quanto aos dados obtidos através das leituras nos ensaios suplementados com L-

triptofano, todos os isolados demonstraram níveis de produção do ácido 3-indolacético 

superiores aos mensurados no ensaio livre do aminoácido. Foram obtidos 9 grupos que 

diferiram estatisticamente entre si, apresentando um coeficiente de variação 4,15, com a 

produção de AIA estimada entre 1,71 e 9, 58 µg.mL-1. Destacaram-se no grupo “a” os 

isolados CTNBB007 e CTNBB021, de modo que o ultimo apresentou a maior produção do 

fitohormônio, que também demonstrou rendimento superior ao do padrão A. brasilense que 

produziu em média 5,24 µg.mL-1 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Valores médios(1) de ácido 3-indolacético (AIA) produzido em ensaios com a 
suplementação de triptofano (AIA-CT) e sem a suplementação de L-triptofano (AIA-ST) por 
bactérias endofíticas de 4 espécies de bambu após 24 horas de crescimento. 

Isolado Origem AIA – ST (µg.mL-1) AIA – CT (µg.mL-1) 
Azospirillum brasilense (2) - 1,74e 5,24f 
CTNBB001 Bambusa guadua 2,00d 3,41h 
CTNBB002 Bambusa guadua 2,36c 5,17f 
CTNBB003 Bambusa guadua 0,99g 6,49e 
CTNBB004 Bambusa guadua 0,78h 8,00d 
CTNBB005 Bambusa vulgaris 0,56i 1,75i 
CTNBB006 Bambusa vulgaris 0,43j 1,71i 
CTNBB007 Bambusa vulgaris 2,04d 9,47a 
CTNBB008 Bambusa vulgaris 1,93d 7,49d 
CTNBB009 Bambusa vulgaris 1,79e 5,42f 
CTNBB010 Bambusa vulgaris 2,69a 8,43c 
CTNBB011 Bambusa vulgaris 2,36c 7,96d 
CTNBB012 Bambusa vulgaris 2,35c 8,42c 
CTNBB013 Bambusa vulgaris 0,83h 6,13e 
CTNBB014 Bambusa vulgaris 2,83b 6,03e 
CTNBB015 Bambusa vulgaris 0,83h 6,27e 
CTNBB016 Bambusa vulgaris 2,08d 4,26g 
CTNBB017 Bambusa vulgaris 0,56i 8,79b 
CTNBB018 Bambusa oldhamii 1,42f 5,54f 
CTNBB019 Bambusa oldhamii 0,88h 6,19e 
CTNBB020 Bambusa oldhamii 0,27l 1,85i 
CTNBB021 Bambusa oldhamii 0,56i 9,58a 
CTNBB022 Bambusa oldhamii 2,26c 6,17e 
CTNBB023 Bambusa tuldoides 0,54i 5,92e 
C.V. (%) 5,28 4,15 
F 30.1239 ** 352.6584 ** 

**p<0,01; (1) Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, 

considerando o valor nominal de 5% de significância. (2) Espécie pertencente À Coleção de Culturas da Embrapa 

Agrobiologia. 

 

A espécie B. tuldoides, da qual foi obtido um único isolado, este apresentou resultado 

positivo quanto à sua propriedade em produzir o ácido 3-indolacético in vitro. O isolado 

CTNBB023 apresentou produções médias de AIA baixas em compação às demais em ambos 

ensaios, com L-triptofano onde foi categorizado como “i” e sem o triptofano estando 

categorizada como “e”. Vale salientar ainda que embora a produção média tenha sido baixa 

em comparado às categorias de topo, o isolado CTNBB023 no ensaio suplementado teve uma 

produção superior à observada no padrão A. brasilense. Já a espécie Bambusa guadua, 

embora tenha gerado um maior numero de isolados, em comparação ao B. tuldoides, não 

apresentou médias em categorias de topo quanto à produção de AIA, comparado aos demais 



 

3067 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

resultados, apresentando quatro isolados, cada um em categorias estatisticamente distintas 

entre si em ambos os ensaios, sendo suas melhores categorias “c” em ensaio livre de L-

triptofano e “d” em ensaio suplementado, entretanto apresentado ainda isolados com produção 

superior à do padrão positivo. 

Os isolados obtidos a partir da espécie Bambusa oldhamii também apresentaram 

resultados medianos quanto à produção de AIA quando crescidos em meio de cultura livre de 

L-triptofano, gerando cinco isolados em grupos que diferiram estatisticamente entre si, sendo 

sua melhor categoria “c”. Entretanto nos ensaios de cultura em presença do L-triptofano 

exógeno observa-se a existência de quatro grupos que diferiram estatisticamente, 

contemplando um isolado de categoria “a”, CTNBB021. Dentre os resultados obtidos em 

ambos ensaios é possível mensurar produtores oriundos da espécie B. oldhamii com 

rendimento superior ao padrão positivo. 

O bambu Bambusa vulgaris além de gerar o maior numero de isolados, apresentou 

isolados em categorias de topo tanto no ensaio livre do precursor, com sete grupos 

estatisticamente distintos, como no ensaio suplementado, onde foram apresentadas oito 

categorias estatísticas. O isolado CTNBB010 foi o único categorizado com “a” no teste para 

produção de AIA sem adição de L-triptofano, ao passo que o CTNBB007 também se 

apresentou na categoria “a” no ensaio enriquecido com o aminoácido. Novamente foi obtido 

dentre os isolados da espécie matriz citada produtores superiores ao padrão A. brasilense. 

Kuss et al. (2005) argumentam que existem vias de produção para AIA tanto que dependem 

como independentes do principal aminoácido precursor do fitohormônio e em ensaios livres 

de L-triptofano também obteve produção de AIA por todos os isolados, variando o 

rendimento de 2,79 a 13,47 µg.mL-1 , sob condições de fermentação similares a do presente 

trabalho. Embora os valores na literatura descritos sejam em geral superiores aos observados 

no presente trabalho, foram obtidos em culturas bacterianas com maior tempo de cultivo. 

Somando-se a isso, sabe-se que há considerável especificidade entre endofíticos e 

hospedeiros, de modo que culturas vegetais diferentes possuem necessidades fisiológicas e 

metabólicas diferentes, e respondem de formas variadas à quantidade de AIA produzido 

endofiticamente (LAMBRECHT et al., 2000). 

A melhor produção em presença do L-triptofano era esperada uma vez que as principais 

rotas biossintéticas são triptofano-dependentes (PATTEN; GLICK, 1996). Acompanhando a 

análise da Tabela 1 pode-se observar que embora todos os isolados tenham demonstrado 

maiores quantidades de AIA produzido em ensaios suplementados com o L-tripfano, não 

existe uma correlação clara entre os valores que podem ser obtidos com e sem a adição do 
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precursor, o que evidencia as diferentes respostas metabólicas entre os isolados obtidos 

quanto à propriedade promotora de crescimento mensurada. Segundo Redko  et al. (2006) 

existe uma aparente coevolução entre endofíticos e hospedeiros, o que pode justificar as 

diferenças observadas não só de colonização como de produção por parte dos isolados, uma 

vez que cada vegetal interage de forma específica com a respectiva microbiota endofítica a 

fim de manter os equilíbrios metabólico e fisiológico. 

 

CONCLUSÕES 

Todos os microrganismos endofíticos isolados de diferentes espécies de bambu 

apresentaram comprovada capacidade de produção de ácido 3-indolacético em ensaios in vitro 

com e sem a presença do L-triptofano exógeno, o que indica a possibilidade das referentes 

bactérias serem potencialmente promotoras de crescimento. 
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RESUMO: O âmbito educacional tem sido cada vez mais cobrado por inovações e 
diversificação no que se refere a estratégias de ensino, e na área da ciência tem se notado a 
preocupação em atender tal demanda, contudo ainda deixando muito a desejar. O Programa 
Institucional de bolsas de Iniciação à Docência propõe aos graduandos de licenciaturas o 
contato com o ambiente escolar e a promoção de tais práticas de ensino diversificadas, 
visando melhorar o rendimento de aprendizado dos educando á medida que enriquecemos a 
nossa formação.Contudo, o presente trabalho trata-se de um relato de experiência, a qual 
consistiu na realização de uma prática de ensino baseada na confecção de artesanatos 
utilizando raízes de vegetais mortos com objetivo de tornar lúdico e atrativo o assunto 
ministrado a cerca de raízes dentro do conteúdo de botânica. A prática foi realizada para um 
grupo de aluno de turmas variadas de 1º e 2º ano do ensino médiono Centro de Ensino Médio 
Professora Antonina Milhomem possibilitando assim uma contextualização das informações 
vistas em aula e fixação destas por parte dos alunos, contribuindo de forma significativa para 
o aprendizado dos mesmos.  
 
Palavras–chave: plantas, metodologia lúdica, pibid 
 

CRAFT PRODUCTION WITH ROOTS KILLED AS AN ALTERNATIVE 
IN BOTANY TEACHING 
 
ABSTRACT: The educational field has been increasingly charged for innovation and 
diversification in terms will teaching strategies, and in the area of science has noted the 
concern to meet this demand, yet still leaving much to be desired. The Institutional Program 
Initiation scholarships to Teaching proposes to undergraduate degree contact with the school 
environment and the promotion of such diverse teaching practices in order to improve the 
learning performance of educating you as we enrich our training. However, the present work 
it is an experience report, which consisted of a teaching practice based on the production of 
handicrafts using plant roots dead focused to make playful and attractive the subject taught 
about roots within the content botany. The practice was held to a student group of various 
classes of 1st and 2nd year of high school, this enabled contextualization of information views 
in class and setting these by the students, contributing significantly to learning them. 
 
KEYWORDS: strategy, methodology , teaching, science , biology 
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INTRODUÇÃO 

O ensino de botânica vem sofrendo modificações ao longo dos anos, principalmente no 

que tange à perspectiva de aprendizado e metodologias a serem utilizadas, e ainda constitui-se 

um dos problemas por parte dos alunos (MENEZES et al., 2009 ). Esta falta de interesse pode 

está atrelada a inúmeros fatores, bem como o avanço da tecnologia que oferece atrativos 

diversos que acabam por prender mais a atenção dos alunos, tal fato ocorre até mesmo dentro 

do ambiente escolar. Diante disso, os professores deparam com esse tipo de situação no 

cotidiano e acaba por ser levado a competir com a tecnologia dentro da própria sala de aula, 

por sua vez, tornando esta um ponto negativo para ensino (NASCIMENTO, 2012).  

Embora este problema citado tenha um peso relevante, outro fator que corrobora para 

dificultar o processo de ensino aprendizagem dos conteúdos das ciências da natureza, como 

postula MENEZES et al. (2009), é a relação homem e meio ambiente, haja vista que o homem 

não tem demonstrado cada vez menos uma convivência afetiva e harmônica com esses seres 

vivos e o meio natural em que vive.  

Diante de tais circunstâncias, cabe aos profissionais de ensino buscar métodos que 

levem os educando a despertarem-se como curiosos pelo estudo das plantas. Embora, ainda 

haja professores que optam por utilizar metodologias livrescas, estas na maioria das vezes não 

proporcionam um melhor rendimento de aprendizagem, sendo necessário abdicar-se do 

comodismo e elaborar estratégias simples ou complexas de ensino as quais devem priorizar a 

capacidade e necessidade específica do público alvo a atuar como construtores do seu próprio 

conhecimento, de modo a contribuir para que haja a efetivação desse processo de construção 

do ensino-aprendizagem, contando não só com recursos físicos, mas também com a realidade 

dos educando (LIMA et al., 2013).  

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBIP) por meio do 

subprojeto de Biologia do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologias (IFTO) 

Campus – Araguatins-TO nos proporcionou a oportunidade de vivenciar e praticar no 

ambiente escolar o que é imposto na teoria. Percebe-se que muitos conteúdos de botânica, 

acabam se tornando desmerecidos no que se refere ao empenho na busca de estratégias 

diferenciadas para sua aplicação, entretanto, o modo como o conteúdo é trabalhado, 

independente da complexidade do mesmo, reflete positivamente ou negativamente na 

aprendizagem significativa dos ouvintes (SANTOS; RUBIO, 2014).  
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Pela escassez de material bibliográfico sobre práticas ou relatos de experiências, o 

conteúdo sobre raízes, configura-se um dos tais assuntos considerado simples, e que muito 

provavelmente é ministrado na maioria das vezes através tão somente de explicações teóricas 

dialogadas, contribuindo para que, parte desses assuntos passe despercebidos pelos alunos. 

Deste modo, às aulas práticas com atrativos, enriquece a aula e faz com que as informações 

tornem-se mais importantes os que facilitam a assimilação e fixação do assunto (PRIGOL; 

GIANNOTTI, 2008). 

Partindo do pressuposto da necessidade do aluno interagir ativamente com os 

elementos de ensino para transformá-los em aprendizagem expressivas, o objetivo principal 

deste trabalho foi identificar os diferentes tipos de raízes dos vegetais bem como sua 

importância ambiental e econômica, através de aulas práticas utilizando-se da confecção de 

artesanatos com exemplares reais de raízes de vegetais mortos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A aula da qual se trata o presente relato foi realizada pelos bolsistas do programa 

Institucional de bolsas de Iniciação à Docência do subprojeto de biologia no Centro de ensino 

Médio Professora Antonina Milhomem, esta pertencente á rede estadual de ensino e está 

situada na cidade de Araguatins no extremo norte do estado do Tocantins. Os grupos de 

alunos participantes do projeto são de turmas variadas de 1º e 2º do ensino médio, contudo, o 

grupo com o qual se trabalhou na prática em questão era constituído de alunos somente de 2º 

anos. A aula foi dividida em etapas que se sucederam no período de 4 horas. 

Em um primeiro momento foi ministrado uma aula explicativa sobre raízes, 

informações gerais como, por exemplo: características, tipo de raízes, classificação, função, 

importância ecológica, nutricional e econômica bem como curiosidades a cerca de exemplares 

da região os quais foram expostos e alguns utilizados na confecção dos artesanatos. Ainda 

neste momento houve várias indagações por parte dos alunos sobre o assunto, sendo estas 

sanadas pelos bolsistas.  

Após a aula teórica e discussão sobre o assunto, os quais juntos duraram cerca de 70 

minutos, por segurança e prevenção contra danos, os alunos foram convidados a retirar os 

materiais das cadeiras para execução da prática. Foi distribuída entre a turma além de um 

exemplar de raiz morta do tipo pivotante, já fixada em um quadrado de madeira 7cm x 7cm,  

o qual serviria como apoio, coco babaçu (Orbignyaphalerata) que pequenos ainda caem no 

chão bem secos, o pedúnculo e  outras estruturas retiradas do próprio cacho do 
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babaçu.Disponibilizamos também outros materiais como: tinta para tecido, verniz, pincéis, 

durepox, tesouras e jornais (que foram utilizados para forrar e evitar sujar a escola com tintas 

e verniz). Foi repassado ainda que usassem a criatividade de forma livre, fazendo com que o 

clima de aula se esvaecesse, tornando os momentos mais harmônicos, de tal forma que os 

alunos se mostraram mais desinibidos a perguntar e fazer suas colocações sobre o assunto, o 

qual ainda continuava sendo comentado pelos bolsistas. As raízes utilizadas na confecção dos 

artesanatos eram do tipo pivotante, e de espécies variadas, porém, comum ao cotidiano dos 

alunos.  

A prática juntamente com as discussões duraram cerca de 120 minutos, e após sua 

conclusão, aplicamos um questionário de verificação de aprendizagem, este era composto por 

nove perguntas fechadas á cerca do conteúdo visto em aula, a qual eles responderam e nos 

entregaram.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer de toda a prática, notou-se que a turma interagiu mais no momento da aula 

prática, de tal forma que a maior parte das contribuições e questionamentos aconteceu 

concomitante a confecção dos artesanatos.  

A aplicação do questionário de verificação de assimilação do conteúdo nos mostrou que 

a estratégia lúdica utilizada contribuiu significativamente para o resultado buscado: 

compreensão e construção do conhecimento a cerca de raízes dentro dos conteúdos de 

botânica. 

Composta por nove perguntas, obtivemos quatro quantitativos de acertos, e todos pode 

ser considerado significativos, no que se refere à análise da prática lúdica com enfoque na 

aceitação, compreensão e assimilação das informações. Na análise dos acertos,os 

quantitativos variaram de 6 a 9, correspondendo cerca de 66,6% e 100% do questionário 

respectivamente. 
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Tabelas –Rendimento quantitativo da turma de alunos do 2º ano do Ensino Médio do Centro 
de Ensino Médio Professora Antonina Milhomem, Araguatins – TO, mediante prática 
alternativa de ensino realizado por bolsista do programa PIBID – subprojeto de Biologia do 
IFTO – Campus: Araguatins, e verificado por meio de questionário contendo 9 questões 
fechadas. PIBID-Biologia, IFTO – Camus: Araguatins, 2015. 
 

 
  

Desde a criação da Lei 4.024 das Diretrizes e bases da Educação, de 21 de Dezembro 

de 1961, que regulamentou o estado como formulador e avaliador das políticas de ensino, 

intensificou-se significativamente a participação das ciências no currículo escola, passando 

daí então estar presente desde o 1º ano do ensino fundamental, contudo, nos demais níveis de 

ensino houve ainda o aumento do período aula nas disciplinas de Física, química e biologia.  

Diante do fato exposto, percebe-se o reconhecimento da importância do ensino das 

ciências, e a preocupação com a efetividade do mesmo.  

KRASILCHIK, (2000), expõe que: 

“Essas disciplinas passavam a ter a função de desenvolver o espírito crítico 

com o exercício do método científico. O cidadão seria preparado para pensar 

lógica e criticamente e assim capaz de tomar decisões com base em 

informações e dados”. 

Tal perspectiva só é atendida mediante a aquisição de um conhecimento significativo, 

da construção de uma lógica entre eventos pertinentes ao conteúdo estudado, e com os 

resultados obtidos, e avaliação contínua durante a aula, é de efeito afirmar que ocorreu a 

referida construção. Pois os dados mostraram o rendimento quantitativo da aula com a prática, 

onde, dos 20 alunos, 16 (80 %) acertaram todo o questionário, 1, (5%)  acertaram8 questões, 2 

(10%) acertaram 7 perguntas, e por fim, 1, (5%) dos alunos acertaram 6.Diante de tal 

rendimento, temos embasamento pra afirmar que a prática contribuiu para o processo de 
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ensino aprendizagem. Contudo, com a efetiva compreensão das informações, é possível 

alcançar o que acima propôs KRASILCHIK,(2000).  

 

CONCLUSÕES 

A realização da prática, que se baseou-se na confecção de artesanatos com estruturas a 

pautada em aula teórica (raízes) foi em suma bastante significativa, tanto no que toca ao aluno 

como promotor e construtor de seu próprio conhecimento, quanto para nós quanto formandos 

na área da docência. A primeira afirmativa tem como base a participação da turma durante a 

aula, tanto quanto ao questionário aplicado.  
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RESUMO: A geração de grandes volumes de resíduos agroindustriais representa 
preocupação em relação à sua destinação final. Agregar valor a estes resíduos, empregando-os 
como matéria-prima para produção de compostos de interesse comercial é uma perspectiva 
interessante. Diante disso, essa pesquisa visou a utilização da fibra de coco como fonte de 
carbono para produção de celulase pelo fungo Phanerochaete chrysosporium. O experimento 
foi realizado utilizando fermentação em estado sólido em reatores em batelada. Não foi feito 
pré-tratamento da casca de coco e a produção da enzima foi estudada a partir de três valores 
de pH de partida diferentes: 2,5,3,5 e 5,5. Como resultado, observou-se que o micro-
organismo respondeu positivamente em relação ao seu crescimento, apresentando atividade 
enzimática relevante no 6º dia em pH de 2,5 (0,082 UI/mL) e pH de 5,5 (0,055 UI/mL) e no 
primeiro dia em pH de 3,5 (0,045 UI/mL). Estes resultados indicaram que a utilização de 
fungos para produção de celulase utilizando resíduos agroindustriais pode ser viável, ainda 
que novos estudos a fim de se obter valores de produção de celulase que sejam competitivos 
do ponto de vista comercial. 
Palavras–chave: resíduo agroindustrial, celulase, biotecnologia 
 

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS 
 
ABSTRACT: The generation of large volumes of agro-industrial waste is concern in relation 
to their final destination. Add value to these residues, employing them as a raw material for 
the production of compounds of commercial interest is an interesting perspective. Therefore, 
this research aimed at the use of coconut fiber as a carbon source for cellulase production by 
the fungus Phanerochaete chrysosporium. The experiment was carried out using solid state 
fermentation in batch reactors. It was made pretreatment of coconut shell and enzyme 
production was studied from three different starting pH values: 2,5,3,5 and 5.5. As a result, it 
was observed that the micro-organism responded positively in relation to its growth, showing 
significant enzymatic activity at day 6 at pH 2.5 (0.082 IU / mL) and pH 5.5 (0.055 IU / mL) 
and the first day of pH 3.5 (0.045 IU / mL). These results indicate that the use of fungi for 
production of cellulase using agricultural residues may be feasible, although further studies in 
order to obtain cellulase production values that are competitive from a commercial point of 
view. 
KEYWORDS: agroindustrial waste, cellulose, biotechnology 
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INTRODUÇÃO 

 Diariamente, diversos setores agroindustriais produzem grandes quantidades de 

resíduos, tanto sólidos como líquidos. No Brasil, o setor agroindustrial tem contribuído 

substancialmente para geração de resíduos sólidos lançados em aterros sanitários 

(MACHADO, DAMM e JUNIOR, 2009). Segundo Laufenberg (2003), os resíduos 

agroindustriais, em sua maioria, possuem elevado potencial poluente e têm sua disposição 

final inadequada. 

 Os resíduos gerados na indústria de alimentos envolvem grandes quantidades de casca, 

caroço e outros. Além de serem fonte de matéria orgânica, esses materiais servem como fonte 

de proteínas e enzimas, passíveis de aproveitamento. Essas enzimas passaram a ser cada vez 

mais utilizada em processos industriais de diferentes áreas: têxtil, química, de papel e celulose 

entre outras (MUSSATTO, FERNANDES E MILAGRES, 2007). 

 No Brasil, são produzidos cerca de 8,1 bilhões de unidades de coco e este material 

vem sendo disposto em aterros e lixões, levando de 8 a 12 anos para se decompor (VALE; 

SOARES; CASAGRANDE, 2007; CARRIJO; LIZ; MAKISHIMA, 2002). A utilização de 

fungos para degradação desses poluentes orgânicos vem sendo alvo de interesse para o ramo 

da biotecnologia, como produtores de enzimas industriais, proteínas bioetanol, entre outros 

(JOHNSON, 2013).  

 Os micro-organismos são fontes preferenciais de celulase, devido à sua ampla 

diversidade bioquímica e fácil manipulação genética (YEOMAN, 2010). Entre esses micro-

organismos, destacam-se os fungos filamentosos por apresentarem diversas vantagens em 

função do grande potencial de secreção e produção desse grupo de enzimas (ÖGEL et al., 

2001; GOMES et al., 2007). 

 Diante disso, este trabalho objetivou estudar a capacidade de produção de celulase 

pelo fungo Phanerochaete chrysosporium utilizando fibra de coco como fonte de carbono, a 

partir de três diferentes valores de pH. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O substrato indutor utilizado nesta pesquisa foi a casca do coco obtido através do 

processo de trituração, prensagem e seleção, sem a utilização de pré-tratamento.  

 O fungo utilizado foi o Phanerochaete chrysosporium, cujos esporos foram obtidos 

através da semeadura em placas de Petri esterilizadas, contendo o meio de cultura Agar – 

Saburoud. As placas inoculadas com fungos permaneceram por 7 dias em estufa 

bacteriológica à 28ºC e, ao final deste período, procedeu-se à remoção dos esporos com 
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solução Tween 80 (10 mL por placa). Foi realizado a contagem de esporos, com auxílio de 

um microscópio óptico e câmara de Newbauer, para determinação da concentração em 

esporos/mL.  

 A fermentação em estado sólido foi realizada em batelada de desmonte, com três 

diferentes valores iniciais de pH: 2,5, 3,5 e 5,5. Para cada valor inicial de pH, havia 6 

elermenyers contendo cada um 5 g de fibra de coco, sem pré-tratamento, e meio líquido 

nutricional para fungos. O meio líquido nutricional foi constituído pelos seguintes 

componentes (g/L): (NH4)2SO4 (2), NaNO3 (1), KH2PO4 (0,2), MgSO4 (0,25), CaCl2 (0,01), 

CuSO4 (0,08), H2MoO4 (0,05), MnSO4 (0,05), Fe2(SO4)3 (0,05), ZnSO4 (0,04) e solução de 

Vishiniac (1 mL/L). 

 Cada erlemenyer recebeu suspensão de esporos na concentração de 2 x 106 

esporos/mL após esterilização em autoclave a 121ºC, durante 20 minutos. O sistema de 

batelada foi desmontado em tempos reacionais de 0,1,2,3,4,5 e 6 dias para verificação da 

atividade enzimática segundo Ghose (1987) e do pH através do método de potenciometria. 

 A atividade enzimática, através do método da extração, foi realizado de acordo com 

Zúñiga(2010). Filtrou-se o material a vácuo e foi realizado o procedimento para determinação 

da atividade enzimática de acordo com Ghose (1987). A curva padrão de glicose foi feita de 

acordo com Silva (2008), onde determina-se a concentração de glicose liberada do papel de 

filtro Whatman n° 1 a partir da celulase presente no extrato obtido. A atividade enzimática 

(IU) foi definida como a quantidade de enzima capaz de liberar 1 μmol de glicose do papel 

por mL, por minuto a 50 °C (GHOSE, 1987) sendo expressa em IU/mL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Hong et al. (2011) descreveram que o fungo Phanerochaete chrysosporium não cresce 

em alguns substratos como fibra de coco, pó de madeira, bagaço de cana, entre outros, devido 

ao fato dos mesmos limitarem a difusão de nutrientes, impedindo assim o crescimento do 

fungo e a produção de bioprodutos, como enzimas e açúcares fermentáveis. 

 Porém, nesta pesquisa, Phanerochaete chrysosporium demonstrou capacidade de se 

desenvolver sobre a fibra de coco, desprovida de pré-tratamento para remoção da lignina. O 

desenvolvimento do Phanerochaete chrysosporium sobre a fibra se mostrou positivo no que 

diz respeito à capacidade do fungo de assimilar a fonte de carbono complexa, que é a fibra de 

coco, quando comparado a outras fontes de fácil assimilação, como glicose e sacarose. O 

cultivo de basidiomicetos em meio líquido, como o P. chrysosporium, permite a formação de 
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mais biomassa em menos tempo favorece a dispersão do fungo e a adaptar e de fácil 

manipulação (GUILLÉN-NAVARRO et al. 1998; WU et al.,2004). 

 A fibra de coco é composta basicamente de celulose, hemicelulose, lignina, pectina e 

minerais. As fibras de casca de coco possuem uma quantidade menor de celulose, porém, 

quantidade grande de lignina (PASSOS, 2005). Faz-se importante frisar a capacidade do 

Phanerochaete chrysosporium de se desenvolver no substrato, mesmo com a grande 

quantidade de lignina presente no meio, uma vez que a mesma tende a dificultar o 

crescimento microbiano. Limayem e Ricke (2012) sugerem o pré-tratamento do substrato com 

a finalidade de alterar sua estrutura ligninocelulósica, aumentando a área de superfície da 

celulose, promovendo um meio favorável para o crescimento do fungo. 

 A atividade enzimática e a variação de pH para as bateladas com o valor inicial de pH 

2,5, 3,5 e 5,5, ao longo do tempo reacional de 6 dias, são apresentados nas Figura 1, 2 e 3, 

respectivamente.  

 

Figura 1. Variação da atividade enzimática e do pH ao longo do tempo reacional de 6 dias, com pH inicial de 
2,5. IFCE, 2016.  

 

 

Figura 2. Variação da atividade enzimática e do pH ao longo do tempo reacional de 6 dias, com pH inicial de 
3,5. IFCE, 2016.  
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Figura 3. Variação da atividade enzimática e do pH ao longo do tempo reacional de 6 dias, com pH inicial de 
5,5. IFCE, 2016.  

 

 Para os reatores em batelada que apresentara meio com pH inicial de 2,5, observou-se 

que a atividade enzimática ocorreu com mais intensidade a partir do segundo dia de reação, 

atingindo um valor de 0,047 UI/mL. Porém, o pico de atividade deu-se no 6º dia (0,082 

UI/mL). Nos reatores que tiveram o valor inicial de pH ajustado em 3,5, a atividade 

enzimática intensificou-se a partir do primeiro dia, que também caracteriza-se como pico de 

atividade, atingindo um valor de 0,045 UI/mL. De forma similar aos reatores cujo meio 

apresentou pH inicial de 2,5, quando o valor inicial do pH era 5,5, a atividade enzimática 

também foi intensificou no segundo dia (0,044 UI/mL), com maior atividade registrada no 6o 

dias, contudo foi registrado um valor cerca de 1,5 vezes menor (0,055 UI/mL). 

 Os dados obtidos na presente pesquisa foram comparados com os obtidos por Pires 

(2016) em cuja pesquisa foi empregado Aspergillus niger AN400 como micro-organismo para 

produção de celulase, também utilizando como substrato fibra de casca de coco. Este autor 

verificou que a produções enzimáticas máximas, em condições de pH inicial igual a 2,5, 3,5 e 

5,5, sem a utilização de pré tratamento, foram de 0,037 UI/mL, 0,039 UI/mL e 0,038 UI/mL, 

respectivamente, tendo a mesma ocorrido no 3º dia de reação. 

 Nessa pesquisa, o inicio da atividade enzimática foi observado, a partir do primeiro 

dia, para o pH 2,5 e 3,5 e, a partir do segundo dia, para o pH 5,5, ou seja, dois dias e um dia 

antes, respectivamente em comparação ao tempo reacional que levou à produção máxima de 

celulase na pesquisa de Pires (2016) e com maior atividade enzimática, respectivamente de 

0,047 UI/mL, 0,045 UI/mL, 0,044 UI/mL, para pH 2,5, 3,5 e 5,5. No sexto dia de reação, 

Pires (2016) encontrou valores de atividade enzimática de 0,028 UI/mL, 0,027 UI/mL e 0,033 

UI/mL para pH de partida de 2,5, 3,5 e 5,5, respectivamente. Enquanto que, nessa pesquisa, 
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os valores de atividade enzimáticas encontrados, no mesmo tempo reacional, foram de 0,082 

UI/mL, 0,043 UI/mL e 0,055 UI/mL. 

Em termos de produtividade, Pires (2016), após o tempo de cultivo de 3 dias, obteve 

0,0123 UI/mL.dia para três variações de pH mencionadas. No presente experimento, para as 

duas variações de pH, 2,5 e 5,5, foram obtidas produtividade de 0,0136 UI/mL.dia e 0,009 

UI/mL.dia, respectivamente. Para o pH 3,5, foi registrada produtividade de 0,022 UI/mL.dia, 

de modo que ao comparar os presentes resultados com os de Pires (2016), verificou-se que o 

Phanerochaete chrysosporium apresentou maior produtividade para o mesmo substrato 

empregado, ou seja, casca de coco. 

 Este melhor desempenho em termos de produtividade em relação ao Phanerochaete 

chrysosporium pode estar vinculado ao fato deste ser um fungo basidiomiceto da podridão 

branca, que se caracterizam por despolimerizar materiais ligninocelulósicos. Alguns fungos 

de podridão branca, como o Phanerochaete chrysosporium e Gloeophyllum trabeum, são 

capazes de degradar a celulose através da liberação de enzimas celulases (BEY, 2011). No 

entanto, os fungos de podridão branca tendem a degradar a lignina, celulose e hemicelulose, 

uma vez que eles colonizam o substrato lignonocelulósico, enquanto fungos da podridão 

marrom, como o Aspergillus niger, degradam preferencialmente a celulose e a hemicelulose 

(SCHWARZE, 2011; SCHMIDT, 2006). 

 Em relação ao pH, observou-se uma pequena variação ao longo do tempo reacional, 

mantendo a faixa ácida a partir do pH de partida. Para o pH de partida de 2,5 e 5,5, houve 

uma diminuição no pH no último dia reacional, de 2,5 para 1,9 e 5,5 para 4,22, coincidindo 

com o dia de maior produção de enzimática. A baixa taxa de variação do pH pode ser 

explicado pelo poder de tamponamento que a maioria dos substratos ligninocelulósico 

possuem, que acabam minimizando essa variação (YOON et al. 2014). Khan (2007) afirmou 

também que essa baixa taxa de variação do pH está relacionada com as atividades metabólicas 

do fungo, como produção de ácidos orgânicos que mantem o meio ácido, o que é fundamental 

para a produção enzimática. 

Em um estudo realizado por Oliveira Júnior (2014) foi avaliada a produção de 

celulases e endoglucanases pelas espécies fúngicas Aspergillus fumigatus e Penicillium 

chrysogenum, utilizando a fibra de coco e uma mistura de fibra de coco com pedúnculo de 

caju como substrato em três pH diferentes (3,5 e 7). O autor obteve uma produção enzimática 

de 0,058 UI/mL com o fungo Penicillium chrysogenum, quando o substrato indutor era a 

mistura de fibra de coco e pedúnculo de caju. O mesmo fungo também apresentou melhor 
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atividade enzimática usando apenas a fibra de coco como substrato, com o valor de          

0,031 UI/mL. Observou-se também que o pH não influenciou na produção das enzimas.  

 

CONCLUSÕES 

 Observou-se que o fungo Phanerochaete chrysosporium respondeu positivamente ao 

objetivo proposto, tendo sido capaz de utilizar a fibra de coco como principal fonte de 

carbono. Além de sintetizar o meio ligninocelulótico, apresentou produção enzimática 

superior em comparação as outras espécies de fungos mencionadas, com o pH 2,5 

apresentando melhor produtividade, evidenciando, assim, a utilização do Phanerochaete 

chrysosporium como melhor produtor de celulase. 

 Faz-se necessário, também, o aproveitamento do potencial de espécies fúngica na 

produção de enzima através de resíduos agroindustriais, contribuindo, assim, para a 

minimização de impactos ambientais causados pelos mesmos. 
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RESUMO: O convívio social nas escolas e o compartilhamento de espaços em locais públicos 
é um fator que interfere diretamente na saúde, principalmente quando trata-se de 
microrganismo patogênicos. Diante disso, o estudo objetivou identificar a presença de 
microrganismos patogênicos em superfícies do ambiente escolar do IFMA Campus Zé Doca, 
bem como, expor sobre seus malefícios que podem causar a saúde. O procedimento 
metodológico consistiu em realizar 27 coletas em 9 locais da escola previamente selecionados 
em função do seu uso. As bactérias identificadas das amostras coletadas foram verificadas 
quanto os riscos associados à sua presença conforme a Unidade Formadora de Colônia UFC. 
A sola do sapato, espoja do laboratório de alimentos e garrafa squeeze foram locais de maior 
frequência de bactérias e fungos, incluindo os patogênicos. Espera-se que a divulgação desses 
resultados e a elaboração do presente estudo possa promover a prática educativa para 
manutenção das ações de higiene é essencial para a redução de doenças causadas por 
microrganismos. 
 
Palavras–chave: bactérias, convívio, escola, fungos, higiene  
 

PROSPECT SURFACES MICROBIOLOGICAL IN SCHOOL CAMPUS 
ENVIRONMENTAL IFMA ZÉ DOCK AND ITS IMPLICATIONS IN 
THE HEALTH OF STUDENTS 
 
ABSTRACT: The social life in schools and spaces for sharing in public places is a factor that 
directly affects the health, especially when it is pathogenic microorganism. Thus, the study 
aimed to identify the presence of pathogenic microorganisms on surfaces school environment 
IFMA Campus Zé Doca, as well as expound on their misdeeds that can cause health. The 
methodological procedure was to carry out 27 collections in nine school sites previously 
selected according to their use. Bacteria identified the samples were checked for the risks 
associated with their presence as the colony forming unit UFC. The sole of the shoe, the 
sponge damped laboratory food and squeeze bottle were higher local frequency bacteria and 
fungi, including pathogenic. It is hoped that the dissemination of such results and the 
preparation of this study can promote educational practice for maintenance of hygiene actions 
is essential to the reduction of diseases caused by microorganisms 
 
KEYWORDS: bacteria, community, school, fungi, hygiene 
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INTRODUÇÃO 

Os microrganismos estão presentes em todos os lugares e ambientes. Assim como em 

nosso cotidiano, bem como celulares, maçaneta de porta, esponja, caneta estereográfica, entre 

outros. O fato é que as pessoas utilizam desses utensílios sem notar o menor perigo de 

contaminações de bacteriológica. Estes também têm grande papel no equilíbrio da vida, por 

outro lado, às bactérias maléficas, capaz causar doenças podendo levar o ser vivo até a morte. 

Em geral, os microrganismos são transmitidos por contato direto ou indireto, por meio 

de gotículas de secreções respiratórias e pelo ar (SANTOS, 2002). Uma via bastante útil para 

estes é, as mãos, são fontes essências para os micróbios, isto é, por estar diretamente em 

contatos com as pessoas e superfície.  

As diversas superfícies e ambiente que possa ser encontrado a proliferação de agentes 

patogênicos, especialmente em se tratando de um local escolar. Haja vista que ambientes e 

superfícies como a maçanetas das portas, vaso sanitário, bocal da caneta, sola do sapato, 

torneira do bebedouro, controle do ar condicionado, garrafa squeeze, celulares, esponja de 

lavar louça, são ambientes propícios para uma proliferação de bactérias, fungos e entre outros. 

Lugares onde tem muitos movimentos, tipo de banco, salas de aulas, ocorre por que a resíduos 

e substâncias graxas das mãos, estes microrganismos podem transferir quantidades 

significativas de microrganismos para a superfície e utensílios utilizados na preparação de 

alimentos (SILVA, 2012 e KUSUMANINGRUM et al.,2003).  

Considerando-se a importância da construção do conhecimento e sua socialização com 

a comunidade em que o aluno está inserido, o fato é que, as pessoas estão sempre em contato 

com objetos em ambientes adversos, que por meio de contaminação podem chegar até a 

morte. Deste modo o estudo realizado assume um papel muito importante, fazendo-se a 

realização das análises microbiológicas. Na literatura são raros os relatos pertinentes a níveis 

de contaminação microbiana que estejam correlacionados a estes citados acima.  

Diante do exposto o estudo teve como objetivo identificar a presença de 

microrganismos patogênicos em superfícies do ambiente escolar do IFMA Campus Zé Doca, 

bem como, expor sobre seus malefícios que podem causar a saúde. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os locais de estudos foram no IFMA Campus Zé Doca e seu ambiente escolar, tais 

como maçanetas das portas dos professores, vaso sanitário feminino, caneta estereográfica 

(tampa dianteira), sola do sapato, torneira do bebedouro da entrada, controle do ar 
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condicionado, garrafa squeeze, celulares dos alunos, esponja de lavar louça do laboratório de 

alimentos. 

A análise microbiológica da superfície e ambiente escolar realizou-se com a finalidade 

de avaliarem-se quanto aos riscos biológicos bem como, identificar as bactérias e fungos e 

apresentar aos alunos do IFMA Campus Zé Doca e posteriormente a toda comunidade geral. 

As análises microbiológicas de todo o material coletado foram realizadas no Laboratório de 

Microbiologia do IFMA Campus Zé Doca. 

Para a coleta, foram utilizadas 27 amostras para cada ponto da superfície do ambiente 

escolar, sendo todos em triplicatas. O swab foi imerso em um tubo contendo 10 ml de água 

peptonada estéril e passado com movimentos giratórios em cada superfície. Em seguida 

introduzido rapidamente no interior do tubo. As amostras foram transportadas em uma caixa 

isotérmica para o laboratório de microbiologia da IFMA Campus Zé Doca. A técnica de 

semeadura utilizada foi a de inoculação em placa de Petri utilizando-se 15 ml em cada, 

estabelecida por Cerqueira (2002) e adaptada, sendo as amostras semeadas em placas 

contendo meio ágar Nutriente, e em ágar MacConkey para isolamento de bactérias gram 

negativas. Após a semeadura, as placas foram incubadas a 37° C por 24-48 horas. Em 

seguindo foram feitos os mesmos procedimentos, agora para fungos, utilizando-se Ágar 

Batata (BDA). Com a incubação respectivamente a 35ºC durante 5 a 8 dias à 35ºC durante 48 

horas, segundo Silva et al. (2007), adaptada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das análises microbiológicas das placas para crescimento de microbiano como 

bactérias, isolamento de bactérias Gram negativas, fermentadoras de lactose e bolores e 

leveduras conforme a Unidade Formadora de Colônia (UFC/g). 
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Quadro 1: Locais analisados nas 27 coletas das superfícies do ambiente escolar do IFMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Esses locais foram escolhidos em função do risco de contaminação em decorrências 

dos hábitos de higiene e convivências. 

A sala dos professores é um ambiente bastante frequentado, tanto por professores 

quantos pelos alunos, e a maçaneta neste caso tornar-se um ponto de partida para proliferação 

de microrganismo, se remetem a mãos com ácido graxos, ou seja, com mãos oleosas, que 

podem ser obtidas de matérias orgânicas não desejáveis. Estudos realizado por Silva et al. 

(2012) menciona que as maçaneta de hospitais a uma grande viabilidade bacteriana podendo 

Locais Numeração   
Maçaneta das portas dos professores I 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFC/g 

Maçaneta das portas dos professores II 2 
Maçaneta das portas dos professores III 3 
Vaso sanitário feminina I 4 
Vaso sanitário feminina II 5 
Vaso sanitário feminina III 6 
Bocal de caneta de três alunos I 7 
Bocal de caneta de três alunos II 8 
Bocal de caneta de três alunos III 9 
Sola do sapato de três alunos I 10 
Sola do sapato de três alunos II 11 
Sola do sapato de três alunos III 12 
Torneira do bebedouro da entrada do IFMA I 13 
Torneira do bebedouro da entrada do IFMA II 14 
Torneira do bebedouro da entrada do IFMA III 15 
Controle do ar condicionado da sala I 16 
Controle do ar condicionado da sala II 17 
Controle do ar condicionado da sala III 18 
Garrafa squeeze I 19 
Garrafa squeeze II 20 
Garrafa squeeze III 21 
Celulares de três alunos I 22 
Celulares de três alunos II 23 
Celulares de três alunos III 24 
Esponja de lavar louça do laboratório de alimentos I 25 
Esponja de lavar louça do laboratório de alimentos II 26 
Esponja de lavar louça do laboratório de alimentos III 27 
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ser mantida por até 14 dias na ausência de material orgânico, e este período pode ser 

prolongado se houver presença de sangue, saliva ou outros fluidos biológicos 

Quando as pessoas vão ao banheiro, além de depositar ali suas excreções contendo 

milhares de microrganismos elas carregam consigo, seja pelo contato direto ou pela má 

higienização das mãos, outros milhares de microrganismos oriundos de outros indivíduos 

(FERREIRA, 2009).  Grande parte deste são leveduras e fungos até mesmo coliformes fecais, 

acorrendo desse modo por falta de higienização dos banheiros.  

Quanto ao presente estudo, observou-se boa higienização nos banheiros femininos, 

logo os resultados expressos no gráfico 1, mostras que não houve valores significantes de 

contaminação que houvesse a prejudica a saúde dos alunos, já que, se tem uma imagem 

distorcida. Porem os resultados abordados não apresentaram contaminação, como bactérias 

gram negativa, está podendo causar infecções urinárias e respiratórias. 

A caneta esferográfica, objeto de grande utilização e compartilhada entre as pessoas, 

apresenta um ambiente hostil para o desenvolvimento de micro-organismos, e ainda, alguns 

agentes infecciosos apresentam capacidade de adesão e colonização nas superfícies de 

polímeros (GARCIA et al. 2012). Além disso, a maioria das pessoas têm hábitos de morder as 

extremidades da caneta (tampa dianteira e parte posterior do corpo), os resultados 

representados no gráfico 1 mostra que a uma grande disseminação de microrganismo que 

podem estar alojados nas canetas estereográficas, para ser mais preciso no bocal 

A sola do sapato este, por sua vez estar constantemente em contato com a superfície 

do solo, local onde a maioria dos microrganismos habitam, os resultados abordados no gráfico 

1, despontam de uma grande contaminação em virtude dos bolores e leveduras além das 

bactérias mesófilas aeróbicas. O que se observa também é que não a recursos literários 

relacionado a esta pratica, sendo assim difícil para comparações dos resultados encontrados. 

Os bolores e leveduras também pode estar ocasionado vermelhidão, coceira na pele, dores de 

cabeça entre outros sintomas. 

A torneira é local onde praticamente todo mundo que bebe se utiliza da torneira é 

inevitável, assim como a maçaneta, é local apropriado e úmido para proliferação de 

micróbios. Diante dos resultados expostos no gráfico 1, observa-se que a uma série de 

microrganismo patogênicos tais como bactérias gram negativa, pois foi encontrado poucos em 

relação a esponja de lavar louça. 

Para a escolha do controle ar condicionado, foi escolhido aleatoriamente, isso devido 

ter poucos controles para ligar os ares das salas de aulas. Com relação as análises 

microbiológicas do ar condicionado, observou-se número muito grande de bolores e 
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leveduras, além das bactérias gram negativas, no entanto não há resoluções que posso 

normatizar   o manuseio e higienização do objeto, que este é feito de polímeros, ou seja, tem 

as mesmas condições de utilidade da caneta estereográfica.  

Estudos realizados pelo professor de Microbiologia Joanne Verran da Manchester 

Metropolitan University, ele concluiu que um celular é tão sujo quanto uma sola de um 

sapato. Ainda fala que os celulares contêm mais bactérias de pele que a qualquer outro objeto, 

o que poderia ser devido ao fato de que este tipo de bactérias aumenta em altas temperaturas e 

os nossos telefones são perfeitas para a reprodução desses germes, como eles são mantidos 

em ambientes quentes e acolhedores como nosso bolsos e bolsas. Essas bactérias são toxicas 

para os seres humanos e podem causar “infecções graves” segundo o blog do Quinto (2016). 

Isso ocorre também por ser um objeto portátil, podendo estar constantemente em mãos.  

A Portaria n. º 344, de 22 de julho de 2014 diz respeito que produtos que se propõem à 

melhoria da qualidade da água por processo de sucção (ex.: garrafas tipo squeeze, canudos, 

etc.). Além disso acarreta muita sujeira na superfície superior da garrafa, sendo estar local 

propicio para proliferação de microrganismo. Quantos aos resultados apresentados no gráfico 

1 mostra o grande número de bactérias mesófilas e leveduras e bolores. 

 Segundo Almeida et al., (1995) a falta de notificação das intoxicações alimentares e o 

déficit de pesquisas e estatísticas no Brasil sobre as Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA) tornam relevante a análise e comprovação da contaminação dos alimentos por 

manipulação inadequada, bem como a análise microbiológica detalhada voltada ao uso de 

esponjas, de acordo com seu armazenamento, tempo de uso e higienização. O presente estudo 

revelou que a esponja do laboratório de alimentos apresentou resultados positivos, para 

bolores e leveduras e isolamento de bactérias gram negativas. Estas além de apresentarem 

maior contaminação aos testes realizados, também podem causar uma série de doenças tais 

como provocar infecções urinárias, problemas respiratórios, dores de cabeça e coceiras. 

Assim, os locais que ocorreram maior diversidade de bactérias patogênicas e não 

patogênicos foram os locais (13-II), (10-I), (11-II), (12-III), (19-I), (20-II), (21-III), (25-I), e 

(27-II) sendo 9 lugares de ambientes escolar, ressaltando que todos foram realizados em 

triplicatas, todas aqui representada foi identificada bactérias mesófilas, bactérias gram 

negativas e bolores e leveduras. 
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Gráfico 1: Resultados das análises microbiológicas. 

 

Fonte: Autoria proria, Excel, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A análise dos resultados indica que há incidência de bactérias patogênicas nas 

superfícies do ambiente escolar do IFMA Campus Zé Doca, e que o nível de contaminação 

em locais e superfície como sola do sapato, espoja do laboratório de alimentos e garrafa 

squeeze muitas utilizados pelos alunos, o que se imaginava era que vaso sanitário estaria em 

primeiro lugar em termos de contaminação, entretanto não houve agentes patogênicos que 

influenciasse nos resultados, o estudo sugere a que haja necessidade de uma vigilância mais 

efetiva e intensificação das ações educativas voltadas para promoção de saúde no ambiente 

escolar, o que com certeza refletirá positivamente em outros cenários da vida dos alunos. 
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RESUMO: Os alcaloides são uma classe de moléculas estruturalmente muito ampla e versátil 
farmacologicamente. Sua estrutura geral é composta por carbono, hidrogênio e nitrogênio, 
combinados geralmente, em anéis heterocíclicos. Existem diversos alcaloides que já são 
utilizados como medicamentos para os mais diversos fins, exemplos são a vimblastina e a 
vincristina utilizados para o tratamento de câncer, bem como as fluoroquinolonas que formam 
um grupo de medicamentos antimicrobianos. Visando futuros trabalhos de prospecção por 
atividades biológicas de alcaloides, o presente trabalho descreve o panorama tecnológico dos 
alcaloides utilizados como agentes antimicrobianos.  Para a elaboração da presente 
prospecção, foi realizada uma apuração de documentos de pedidos de patentes na base do 
European Patent Office (Espacenet®) e na base de dados do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI). Os documentos foram avaliados quanto à origem, ano de 
depósito e escopo de proteção. A prospecção, realizada no mês de agosto de 2016, resultou da 
identificação de 115 documentos de patente na base europeia e apenas 1 documento na base 
brasileira. A análise temporal demonstra uma intensa produção tecnológica por volta do ano 
de 2012. Entre os maiores detentores de pedidos estão a China com 69,83 % dos pedidos, 
seguida dos Estados Unidos com 13,79 % e o Brasil ocupando as últimas posições. Existem 
poucos estudos relacionados ao desenvolvimento de compostos/composições farmacêuticas 
envolvendo alcaloides com atividade antimicrobiana. Os resultados do presente estudo 
fornecem subsídios para pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores envolvendo 
alcaloides com atividade antimicrobiana, visando melhorias na saúde pública. 
Palavras–chave: antibacteriano, mapeamento tecnológico, moléculas nitrogenadas 
 
TECHNOLOGY PROSPECTING ON ALKALOIDS WITH 
ANTIMICROBIAL ACTIVITY UNDER THE APPROACH OF PATENT 
DOCUMENTS DEPOSITED IN THE WORLD FROM 1980 TO 2015 
 
ABSTRACT: Alkaloids are a class of molecules very wide and versatile both structurally and 
pharmacologically. Their general structure is composed of carbon, hydrogen and nitrogen, 
combined generally, in heterocyclic rings. There are several alkaloids already in use as 
medicine, examples are vinblastine and vincristine used for the treatment of cancer, as well as 
fluoroquinolones forming a big group of antimicrobials. Aiming future prospecting studies for 
biological activities of alkaloids, this paper describes the technological landscape of the 
alkaloids used as antimicrobial agents. For development of this technology landscape, was 
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conducted an investigation of patent documents applications on the databases of the European 
Patent Office (Espacenet®) and the National Institute of Industrial Property (INPI). 
Documents were evaluated regarding the origin, year of deposit and protection scope. The 
research carried out in august 2016, resulted in the identification of 115 patent documents in 
the European database and only 1 document in the Brazilian. The temporal analysis shows an 
intense technological production by the year 2012. Among biggest holders are China with 
69.83% of the total, followed by the United States with 13.79% and Brazil taking one of the 
latest positions. There are few studies related to compounds development/pharmaceutical 
compositions involving alkaloid with antimicrobial activity. The results of this study provide 
subsidies for research and development of innovative products involving alkaloid with 
antimicrobial activity, to improve the public health. 
KEYWORDS: antibacterial, technology mapping. nitrogenated molecules 
 
 

INTRODUÇÃO 

Os alcaloides formam um grupo extremamente vasto de moléculas que podem ocorrer 

como metabólitos secundários tanto em microrganismos como em plantas inferiores e 

superiores. A rota biossintética dessas moléculas sempre inclui pelo menos um aminoácido e 

também são incorporadas outras moléculas provenientes de piruvato, malonato e mevalonato. 

São moléculas compostas por carbono, hidrogênio e o nitrogênio que na maioria dos casos 

fazem parte de um anel heterocíclico. 

A grande variedade de precursores possíveis para obtenção de alcaloides os tornam 

moléculas muito complexas e estruturalmente diversas, estima-se que sejam conhecidos mais 

de 5.000 alcaloides até a presente data. Além disso, são moléculas que apresentam uma 

grande versatilidade farmacológica (MICHAEL, 2007). Um exemplo de alcaloide com 

importância farmacológica é a quinina, obtida de cascas de diferentes espécies de Cinchona, 

planta encontrada na Bolívia, que era utilizada no tratamento da malária na medicina popular. 

A partir da quinina chegou-se à cloroquina (nivaquina), que até hoje é um medicamento 

utilizado para o tratamento da malária (SILVA, et al, 2005). 

Outros alcaloides que apresentam atividade antitumoral são a vimblastina e a 

vincristina, alcaloides indólicos que foram inicialmente isolados de Catharanthus roseus, e 

possuem a capacidade de inibir a formação de microtúbulos (YANG et al, 2010). Outro 

importante alcaloide usado clinicamente na quimioterapia do câncer é a camptotecina, isolada 

da espécie Camptotheca acuminata, uma árvore ornamental chinesa (PHILLIPSON, 2001).  

Uma classe de alcaloides que despertam grande interesse são as quinolinonas. Nesta 

classe temos a 2-quinolinona e a 4-quinolinona, que apresentam diversas atividades biológicas 

como bactericida, fungicida, antiparasitária e antiviral. A primeira 4-quinolinona sintética, o 
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ácido nalidíxico, foi caracterizada em 1962, e utilizada inicialmente para tratar infecções 

urinárias causadas por bactérias gram-negativas (HUSE E WHITELEY, 2011). Ainda dentro 

desta classe também existem as fluoroquinolinonas que são agentes bactericidas potentes e 

são amplamente utilizadas como fármacos, a exemplo da ciprofloxacina, norfloxacina e a 

gatifloxacina. As fluoroquinolinonas representavam 18% das vendas no mercado de 

bactericidas em 2006 (KRESSE et al, 2007).  

O processo de desenvolvimento de um novo fármaco, desde a etapa de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) até sua introdução no mercado, ocorre de acordo com o composto. 

Existe um paradigma de desenvolvimento que, há muito, é utilizado como modelo geral 

(DICKSON E GAGNON, 2004). Este paradigma retrata a descoberta e o desenvolvimento de 

novos fármacos como um processo que ocorre em uma sequência de fases (que podem se 

sobrepor), divididas em cinco grandes grupos: a etapa de pré-descoberta, descoberta, a etapa 

pré-clínica, clínica e o registro através dos documentos de patentes (DIMASI et al, 2003; 

PIERONI et al, 2009). Com o intuito de constatar as tendências de inovação de um 

determinando produto de interesse, as universidades e centros de pesquisa estão utilizando o 

sistema de propriedade intelectual para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento 

cientifico-tecnológico, com destaque para as tecnologias passíveis de proteção por patentes 

(NUNES E OLIVEIRA, 2007).  

Portanto, este estudo foi realizado com o objetivo de nortear o desenvolvimento de 

projetos com vistas a geração de produtos e processos inovadores envolvendo a aplicação de 

alcaloides para fins terapêuticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração da presente prospecção, foi realizada uma apuração de documentos de 

pedidos de patentes na base do European Patent Office (Espacenet®) e na base de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).  

No Espacenet® foi inserido no campo ‘título resumo’ a palavra-chave ‘alkaloid’ com 

caractere de truncagem (*) e a mesma palavra, em português com caractere de truncagem (*) 

foi utilizada na base nacional, combinada à classificação internacional de patentes 

‘A61P31/04’, uma classificação específica que se relaciona a ‘compostos ou preparações 

medicinais com atividade antibacteriana’, em ambas as bases.  

Adicionalmente, visando a identificar a proporção de estudos relacionados a alcaloides 

para fins antibacterianos em relação a estudos que envolvem outros tipos de moléculas 
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químicas, foi realizada uma busca mais ampla, utilizando-se apenas a classificação 

‘A61P31/04’ sem o uso da palavra-chave ‘alcaloide’ em ambas as bases. 

Os documentos repetidos entrados na base do Espacenet® foram eliminados e os 116 

documentos totais foram selecionados e exportados em formato XLS para o programa 

Microsoft Excel (versão 2013), no qual os dados foram tratados e tabulados. 

Os documentos foram avaliados em relação ao país de origem, ano de depósito do 

pedido de patente, que compreendeu um período entre o ano de 1980 ao de 2015, e quanto ao 

escopo de proteção. A Prospecção foi realizada no mês de agosto de 2016.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A prospecção tecnológica é uma ferramenta importante quando se objetiva mapear o 

avanço de uma determinada área tecnológica. Os documentos de patente, que podem se referir 

a um pedido ou uma patente concedida, de qualquer país, possuem uma descrição técnica 

detalhada e uma estrutura uniforme, que permitem a qualquer interessado obter de forma 

eficaz a informação desejada. Esta rica fonte de informação tecnológica tornou-se um insumo 

estratégico imprescindível para as empresas, instituições de ensino e pesquisas científicas e 

tecnológicas e empreendedores que desejam se manter atualizadas sobre o estado da técnica 

de produtos e serviços (OLIVEIRA et al, 2014). 

Neste aspecto um mapeamento do uso de alcaloides sintéticos ou naturais com atividade 

antibacteriana se fez necessária para este trabalho, avaliando toda a produção tecnológica 

desenvolvida nos últimos 25 anos. 

Na base do Espacenet® foram encontradas 115 documentos de patentes e no INPI 

apenas 1 documento. Nesta busca apenas uma palavra-chave foi inserida nos campos ‘título-

resumo’ com o caractere de truncagem (*) diferenciando apenas na tradução da palavra do 

inglês para o Espacenet® e o português para o INPI, adicionada a classificação internacional 

de patente (CIP) em ambas as bases, descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Método de busca nas bases de patente European Patent Office (Espacenet®) e no 
INPI utilizando a palavra-chave com o caractere de trucagem (*) no campo título e resumo e a 
classificação internacional de patentes (CIP). EBMSP, 2016. 
 

Palavras-Chave CIP INPI Espacenet® 

- A61P31/04 1.069 > 10.000 

Alkaloid* A61P31/04 - 115 

Alcaloid* A61P31/04 1 - 

 

Em uma análise temporal é possível verificar na Figura 1, que o primeiro documento de 

patente depositado foi no ano de 1980 mantendo-se num ritmo basal de depósitos até o ano de 

2006, com um leve crescimento no ano de 1999. Observa-se também que houve um 

crescimento constante entre o ano de 2006 e 2012, apresentando um pico no ano de 2012. E 

entre o ano de 2013 a 2015 foi verificado um declínio no número de depósitos que pode-se 

atribuir ao período de sigilo previsto em Lei, em que as patentes não são divulgadas nas bases 

que compreende a um período de dezoito meses. O crescimento constante do número de 

depósitos de patentes entre os anos de 2006 e 2012 pode ser explicado pelo fato de que 43% 

deste quantitativo são de origem da China, país que tem liderado o ranking de pedidos de 

patente desde 2009 (CHADE, 2013). 

 

 
Figura 1. Evolução temporal dos pedidos de patente no mundo, entre o ano de 1980 a 2015. 
EBMSP, 2016. 
 

Em relação aos países depositados, a China lidera com 81 pedidos de patentes, sendo 

responsável 69,83 % do total encontrado (Figura 2). Um número elevado que pode ser 

atribuído à sua tradição e expertise no desenvolvimento de produtos naturais aplicados à 
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medicina oriental (CABRAL et al, 2015). Ademais, nota-se um expressivo aumento do 

número de pedidos de patentes depositados no mundo de origem da china, resultado do seu 

grande investimento em políticas públicas de fomento à pesquisa e inovação nas últimas 

décadas (ANPI, 2016).        

 

 
Figura 2. Distribuição dos pedidos de patente por país de origem. 
EBMSP, 2016. 

 

Quando se trada dos demais países (cerca de 30 %), os Estados Unidos vêm ocupando a 

segunda posição com 16 patentes, seguido da Coréia do Sul e Japão com 3 patentes cada. 

Itália, Rússia, Reino Unido e Suíça com 2 patentes cada e por fim o Brasil ao lado da Polônia, 

Israel, Espanha e Alemanha com apenas 1 depósito de patente em cada (Figura 3). 

O fato do Brasil possuir pouquíssima participação no cenário do patenteamento que 

envolve esta classe, pode estar atribuído à legislação do país que não permite o patenteamento 

de substâncias naturais (INPI, 2016).  
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Figura 3. Distribuição dos pedidos de patentes por país, evidenciando os demais países 
2015. EBMSP, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar de ser um dos maiores centros de biodiversidade mundial, o Brasil apresenta 

pouquíssima produção tecnológica relacionada ao tema. 

Quando comparados aos resultados de buscas referentes a compostos químicos ou 

preparações medicinais com fins anti-infecciosos, existem poucos estudos relacionados ao 

desenvolvimento de compostos/composições farmacêuticas envolvendo alcaloides com 

atividade antimicrobiana. 

Os resultados deste trabalho nortearão o desenvolvimento de projetos com vistas ao 

desenvolvimento de produtos com potencial inovador, contribuindo para melhorias da 

saúde pública quando se tratarem de alternativas mais baratas e acessíveis à população. 
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RESUMO A água é um recurso indispensável para a vida humana, porém essa 

substância pode causar vários problemas a saúde humana se consumido exageradamente 
ou se houver o consumo de corpos d’água contaminadas. Existem mais de 600 
comunidades quilombolas na região do Nordeste e quase 90% delas ainda usa água de 
poços da própria comunidade, mas informações a respeito da qualidade bacteriológica 
da água ainda são precárias. Esse artigo tem como objetivo geral investigar a qualidade 
microbiológica da água utilizada pela comunidade quilombola do Timbó em Garanhuns, 
Pernambuco. Foram realizadas coletas mensais em poços freáticos e outros pontos de 
uso d’água na comunidade. Em seguida, as amostras foram levadas ao laboratório para 
realização do teste presuntivo e confirmativo através da técnica de tubos múltiplos. Os 
resultados apontam para presença de bactérias coliformes totais e termotolerantes em 
alguns pontos amostrados ao longo dos meses de monitoramento que podem ter sido 
resultantes de interferências antrópicas, condições sazonais ou pela falta de higienização 
pelos próprios consumidores.  

 

Palavras- Chave – Qualidade da água, bactérias, Comunidade Quilombola, recursos 
hídricos 

 

 

Microbiological quality of water in a Quilombo Community Agreste 
Pernambucano . 
 

ABSTRACT: Water is an indispensable resource for human life, but this 
substance can cause several problems to human health if consumed excessively or if the 
consumption of contaminated bodies of water. There are over 600 quilombo 
communities in the Northeast region and almost 90% of them still use the community 
water wells, but information about the bacteriological quality of the water are still 
precarious. This article has is to investigate the microbiological quality of water used by 
the quilombo of Timbo in Garanhuns, Pernambuco. Monthly collections in groundwater 
wells and other points of water use in the community were held. Then, the samples were 
brought to the laboratory for confirmatory test and the presumptive through multiple 
tube technique. The results indicate the presence of bacteria and total coliform sampled 
at some points over the months of monitoring that may have been caused by 
anthropogenic interference, seasonal conditions or the lack of hygiene by the consumers 
themselves. 
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Keywords - Water quality, bacteria, Community Quilombo, water resources 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 A água é elemento essencial para o desenvolvimento e a manutenção da vida, 
mas somente 3% das reservas existentes em nosso planeta são constituídas de água 
doce. Desse total, apenas 0,3% pode ser aproveitado para consumo humano, sendo 
0,01% de origem superficial (rios e lagos) e 0,29% subterrâneas. Os mananciais 
restantes são constituídos por geleiras, vapor de água e lençóis existentes em grandes 
profundidades, o que torna inviável economicamente seu aproveitamento para o 
consumo das populações (BRASIL, 2007).Não basta apenas ter água doce para o 
consumo, é necessário ter a certeza de que aquela água é própria para o consumo do 
homem e que não lhe causará danos à saúde. 

 

Os mecanismos de poluição das águas podem ser divididos em duas 
categorias. A primeira consiste nas fontes de poluição pontuais que podem ser 
identificadas e diagnosticadas, sendo que, em muitos casos, é possível estabelecer ações 
corretivas ou mesmo punitivas. O descarte de esgotos domésticos ou industriais, 
tratados ou não, são exemplos de fontes pontuais (SODRE, 2012). 

 

Ao contrário das fontes pontuais, as fontes difusas de poluição, também 
denominadas não-pontuais, são aquelas cuja origem não pode ser facilmente 
identificada. Cargas difusas, originadas em extensas áreas, podem ser transportadas de 
inúmeras maneiras até atingir o corpo aquático receptor. Entretanto, na maioria das 
vezes, não é possível monitorar os agentes poluentes a partir do ponto de origem, pois a 
fonte exata da descarga e os meios de difusão do poluente são extremamente difíceis de 
identificar (SODRE, 2012, apud NOVOTNY V, CHESTERS G, 1981). 

 

A poluição difusa pode ser dividida em duas categorias de acordo com suas 
origens em ambientes rurais e urbanos.  Em áreas rurais, as cargas poluidoras 
relacionam-se, em sua maioria, às atividades agrícolas. Poluentes advindos da 
agricultura surgem a partir de práticas incorretas de manejo do solo e do uso 
desordenado de fertilizantes e agrotóxicos. Eventos chuvosos sobre áreas destinadas à 
agricultura podem levar ao escoamento superficial de águas enriquecidas com partículas 
de solo, nutrientes, agrotóxicos e retardantes de chama usados em operações de combate 
a incêndios (SODRE, 2012). 

 

Os coliformes totais são bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios 
facultativos, não esporogênicos, oxidase-negativos, que fermentam lactose com 
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produção de gás a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas. Estes coliformes fazem parte da 
microbiota residente do trato gastrointestinal do homem e de alguns animais (CONTE et 
al. 2004). A presença de coliformes totais somente não é uma indicação útil de 
contaminação fecal, pois este grupo inclui diversos gêneros e espécies de bactérias não 
entéricas como Serratia e Aeromonas. No entanto, a sua presença e número são 
indicativas da qualidade higiênico-sanitária de um produto. Em condições normais, os 
coliformes não são, por si só, patogênicos, porém algumas linhagens ou a proliferação 
destes microrganismos podem causar diarréias e infecções urinárias (CONTE et al. 
2004, apud JAWETZ, 2000 & SILVA, 2001).  

 

Os coliformes termotolerantes diferenciam-se dos coliformes totais por 
fermentarem lactose com produção de gás a uma temperatura de 44,5 ± 0,2°C em 24 
horas. O principal representante do grupo termotolerante e o indicador mais específico 
de contaminação fecal e de eventual presença de organismos patogênicos é a 
Escherichia coli (CONTE et al. 2004). 

 

Por meio do monitoramento da qualidade microbiológica em águas é possível 
determinar a vida microbiana presente naquele corpo d’água e evidenciar a sua 
qualidade. De acordo com a Portaria de Potabilidade Nº 2914 de 12 de Dezembro de 
2011, é necessária ter a ausência de E.coli em 100 ml de água e se tratando de 
Coliformes totais apenas uma amostra mensalmente pode apresentar resultado positivo. 
A Portaria nº 1469, de 29 de dezembro de 2000, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), estabelece como padrão de potabilidade, para a água destinada ao 
consumo humano, ausência de bactérias do grupo E. Coli. Todavia, a sociedade em 
geral carece de informações a respeito da qualidade da água que consomem, 
especialmente comunidades afastadas de grandes centros urbanos, como comunidade 
rurais, indígenas ou quilombolas. 

 

A maioria das comunidades quilombolas se encontra em zonas rurais e/ou 
afastadas das áreas urbanas tendo assim formas desiguais de abastecimento de água, por 
isso as comunidades optam por áreas de nascentes ou poços, tornando-as mais propicias 
a contaminação por algum tipo de bactéria ou outro microrganismo. Existe mais de 
1724 comunidades quilombolas na região Nordeste. No estado de Pernambuco existe 
mais de 102 e a maioria delas ainda utilizam águas de poços artesanais ou de corpos 
d’água na própria comunidade (UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL). 

 

As preocupações quanto aos níveis de qualidade, contaminação das águas e 
manutenção dos recursos hídricos assume importância, a partir do momento em que se 
destina ao consumo humano. Água não potável ou que contenha algum tipo de patógeno 
pode comprometer a saúde da população humana, por isso é de extrema importância. 
Promovendo assim a continuidade da comunidade e sua história. Nesse sentido, este 
trabalho teve como objetivo investigar a qualidade dos corpos d’água da comunidade 
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quilombola do Timbó, região do Agreste do estado de Pernambuco a fim de contribuir 
com informações base a respeito das condições sanitárias e qualidade microbiológica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Área do estudo 
 

 A comunidade quilombola Timbó surgiu há aproximadamente 300 anos, 
entre 1650 e 1700, e está localizada em Iratama, á aproximadamente 33 km do 
município de Garanhuns, situada no agreste meridional de Pernambuco, atualmente com 
aproximadamente 170 famílias. Nesse município existem outras comunidades além do 
Timbó, como: Castainho, Estivas, Estrela, Tigre, entre outras. 

 

Segundo relatos dos moradores mais antigos, a origem do quilombo está 
relacionada á chegada a Garanhuns de um escravo fugido da Bahia, o negro Roque. O 
negro Roque encontrou um padre que posteriormente comprou a sua alforria e a dos 
seus três filhos que eram escravos na Bahia. Depois de libertos, Roque e seus filhos 
procuraram um lugar para morar e encontraram, onde hoje é a comunidade, e ouviram o 
conselho do Padre e regularizaram aquela área por meio do pagamento anual do dízimo. 

 

Então com o tempo, outros negros foram chegando à comunidade e ela está 
ali até os dias de hoje. Nossa Senhora de Nazareth tornou-se a padroeira da 
comunidade, que ergueu, no passado, uma capela em seu nome e que os moradores 
organizam anualmente uma comemoração em sua homenagem. 

 

Existem na comunidade algumas casas, uma igreja, um centro de cultura, um 
estabelecimento, dentre outros tipos de fundação. A água utilizada na comunidade foi 
cedida pela COMPESA (companhia Pernambucana de Saneamento) de Garanhuns, 
entretanto uma parcela da comunidade ainda usa a água de Poço raso que existe nos 
arredores da comunidade.  

 

Alguns animais e espécies de plantas estão presentes nas proximidades dos 
pontos de captação de água. A necessidade de monitoramento da qualidade 
microbiológica da água foi inicialmente uma demanda da própria comunidade a qual 
preocupa-se em relação as características da água consumida pela população. Assim, foi 
desenvolvido esse trabalho para monitorar os locais de coleta de água utilizada pela 
população a fim de verificar sua qualidade microbiológica. 
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Figura 1: A - Vista geral da comunidade Timbó. B: Riacho Timbó, um dos pontos de 
monitoramento desse estudo.  

 

2.2 Coleta de Dados 
 

Entre os meses de maio a agosto de 2016, foram realizadas visitas mensais na 
comunidade quilombola Timbó para coleta de amostras de água cinco pontos distintos, 
sendo três de saídas de torneira (duas residências e uma escola), um em poço raso e 
outro no riacho da comunidade. Foram usados: luvas; jaleco; água destilada e álcool 
70% para antissepsia das mãos e desinfecção das torneiras; frascos esterilizados; entre 
outros. 

 

Foram utilizados frascos de água previamente estéreis contendo 
aproximadamente 200ml de água, onde foram coletados assepticamente e armazenados 
em caixas térmicas com gelo e transportadas imediatamente para o laboratório de 
microbiologia ambiental do IFPE – Campus Garanhuns, onde foram submetidas aos 
testes presuntivo e confirmativo da presença de coliformes totais, termotolerantes e 
Escherichia Coli pela técnica de tubos múltiplos. 

 

2.3   Procedimentos Laboratoriais  
 

A técnica de tubos múltiplos é a mais tradicional para a análise de bactérias 
do grupo Coliformes. É um método de análise quantitativo que permite determinar o 
NMP (número mais provável) de microrganismos e consiste em duas fases sucessivas, 
uma presuntiva e outra confirmativa, sendo está última etapa feita se houver um 
crescimento positivo na etapa anterior. A comparação de tubos com crescimento 
positivo ou negativo, após a incubação, permite estimar, por cálculo de probabilidade, a 
densidade original dos microrganismos na amostra. 
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A técnica de tubos múltiplos não é restrita á análise de coliformes, sendo 
usado também para a análise de Pseudomonasaeruginosa; Enterococcus e 
Clostridiumperfringens. O que vai determinar os microrganismos presentes vai ser a 
seleção do meio de cultura e a confirmação dos métodos vai ser a presença de gás 
(coletado pelo tubo Durhan) e/ou mudança da colocação do meio de cultura. 

 

O procedimento do teste presuntivo baseia-se em fazer diluições seriadas em 
tubos de ensaio contendo (tubo de Durhan).  O meio de cultura utilizado nesta etapa foi 
o caldo lauril triptose. Após a semeadura, os tubos foram incubados a 35°C durante a 48 
horas. Após esse período, foi feita a leitura dos tubos que tiveram crescimento 
(resultado positivo) de coliformes totais, que pode ser notado pela coloração amarela 
nos tubos (ocorrência de uma reação ácida) ou produção de gás (que fica retida nos 
tubos Durhan). 

 

Na fase confirmativa acontece o repique, que consiste na transferência de 
uma alíquota da amostra dos tubos presuntivos com a alça de platina para os tubos 
confirmativos. Os tubos foram preparados da mesma forma que o teste anterior, todavia 
o meio de cultura desse teste será o caldo bile ver brilhante ou BVVL, que serve para 
identificar de forma confirmativa a presença de bactérias coliformes totais. Todos os 
tubos são incubados a 35°C durante 24 horas a 48 horas.  

 

Para avaliar a presença de Escherichia coli, onde consiste a mesma prática da 
fase confirmativa, o repique e contendo o meio de cultura E. Coli. Todos os tubos são 
levados ao banho-maria a 44,5°C durante 24 horas. Depois de apurado os resultados de 
cada fase é determinada o Número mais Provável de células (NMP)/100ml por meio de 
uma tabela de estatísticas. Pode-se perceber também que a E. coli não sobrevive por 
muito tempo fora da flora do trato intestinal, portanto quando há presença de E. Coli a 
contaminação é recente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Todos os testes para análise de coliformes totais apresentaram resultados 
positivos em todos os pontos de coleta (Tabela 1). Entretanto, apenas a barragem em 
todos os meses indicou a presença de E. Coli (Tabela 2), enquanto os outros pontos só 
apresentaram tubos positivos para o teste presuntivo de coliformes totais. 
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Tabela 1 – Número Mais Provável de células/100mL de bactérias do grupo 
coliformes totais durante o período de Maio a Agosto de 2016.  

 

Pontos de 
coleta 

Mai/2016 Jun / 2016 Jul / 2016 Ago/2016 

Escola >1100 >1100 28 28 

Casa 1 11 >1100 >1100 >1100 

Riacho >1100 >1100 >1100 >1100 

Casa 2 >1100 >1100 >1100 >1100 

Poço raso 120 >1100 28 28 

 

Tabela 2 – Número Mais Provável de células/100mL de bactérias do grupo 
coliformes termotolerantes, aqui representado pela presença de Escherichia coli durante 
o período de Maio a Agosto de 2016.  

 

Pontos de 
coleta 

Mai/2016 Jun / 2016 Jul / 2016 Ago/2016 

Escola 4 4 4 4 

Casa 1 4 4 >1100 4 

Riacho >1100 >1100 >1100 >1100 

Casa 2 11 >1100 93 4 

Poço raso 7 7 4 3 

 

No poço raso e na barragem é perceptível a alta quantidade de colônias 
bacterianas. Todavia, somente a barragem apresentou resultados positivos (presença) de 
bactérias do grupo coliformes em todas as análises, inclusive quanto a presença de 
Escherichia coli. Isso já esperado, pois o riacho apresenta alguns problemas ambientais 
que são visivelmente perceptíveis, como: grande influência da presença de animais em 
seu entorno e ausência de cobertura vegetal. 

Em relação a água para abastecimento humano, de acordo com a portaria de 
potabilidade Nº 2,914/2011, bactérias indicadores de contaminação fecal representadas 
pela Escherichia. Coli devem estar ausentes em cada 100mL de amostra. Assim, com 
base nos resultados obtidos (tabela 2), verifica-se a necessidade de medidas corretivas 
como um pós-tratamento para desinfecção da água e eliminação de microrganismos 
patogênicos em virtude da presença ainda que em baixo número mais provável de 
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colônias de bactérias do grupo termotolerantes, as quais indicam contaminação do 
origem exclusivamente fecal.  

 

As análises da casa 1 e casa 2 apresentaram resultados positivos para a 
presença de E. coli, sendo maiores valores observados nos meses de junho e julho. Isso 
pode ser atribuído a influência do período chuvoso na região, que pode ocasionar a 
lixiviação de materiais para o interior da rede de distribuição ou dos reservatórios das 
residências, ampliando os riscos de contaminação. Para os reservatórios das residências, 
é necessária uma adequada proteção sanitária e realização de inspeção de manutenção 
periódica nas redes de distribuição por parte da concessionária.  

 

A escola da comunidade Timbó foi o ponto de coleta que obteve os melhores 
resultados de todos os outros analisados, porém a água estava com coloração amarelada 
em todos os meses de coleta. Esse fato pode ocorrer devido ao aumento da cor da água 
em períodos de chuva e aumento de partículas em suspensão, dada a ausência de 
cobertura vegetal nos mananciais de captação de água.  

 

Por meio das análises foi possível perceber que é necessária uma intervenção na 
forma que é consumida e utilizada a água na comunidade do Timbó, para não 
comprometer a segurança hídrica de consumo pela população local. São necessárias a 
realização de outros testes microbiológicos para maior aprofundamento ao tema, como 
monitoramento da biomassa de microalgas no riacho e testes de bactérias heterotróficas 
totais nas águas destinadas a consumo humano por um período. Além disso, atividades 
de educação ambiental sobre importância dos cuidados e tratamento de água para 
consumo humano para a população quilombola, incluindo as crianças na escola, podem 
ser outra alternativa para ampliar os cuidados com higiene e consumo de água com 
qualidade.  

 
4. CONCLUSÕES 

 
  O presente artigo demonstrou que mesmo considerando apenas quatro meses de coleta, 
foi possível perceber que alguns pontos de monitoramento estão em desconformidade 
com a legislação vigente para potabilidade da água. Foi confirmada a presença de 
coliformes totais e de Escherichia coli. Esses valores encontrados podem ter sido 
resultantes de interferências antrópicas, condições sazonais ou pela falta de higienização 
pelos próprios usuários. 
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RESUMO: O abieiro (Pouteria caimito Radlk.), pertencente à família Sapotaceae, é 

frutífera nativa da região amazônica sendo encontrado na Colombia, Peru, Equador e 
Venezuela, onde é consumido preferencial na forma in natura. Há literatura diversa sobre a 
biológicas biológico para às espécies do gênero Pouteria, o tem despertado interesse nas 
indústrias de cosméticos e fármacos. Assim, este trabalho objetivou investigar parâmetros 
biométricos do desenvolvimento inicial de plântulas de abieiro sob condições não controladas, 
por um período de 180 dias. Os frutos contendo as sementes de abiu (P. caimito) foram 
coletados na área urbana da cidade de Maués-Am. Para a caracterização biométrica, 
100 plântulas com idade média de 44 dias foram transplantadas para sacos plásticos 
vazados contendo substrato contendo terra preta. O acompanhamento do 
desenvolvimento das plântulas ocorreu através de mensurações mensais por um período 
de 6 meses, onde foram avaliados os seguintes parâmetros: comprimento da parte aérea, 
diâmetro de colo, número de brotações e número de folhas. As variações encontradas 
estão correlacionadas à variabilidade específica existentes nos conjuntos de valores da 
amostra, decorrentes de variações não controladas (temperatura, umidade e características 
genéticas do material). Dentre os parâmetros analisados, o diâmetro da base do caule, pode ser 
indicado como o melhor parâmetro biométrico a ser empregado quando se deseja averiguar o 
desenvolvimento de plântulas dessa espécie, visto que apresentou menor variação em relação 
à media, principalmente em plântulas de P. caimito transplantadas a mais de 90 dias. 
Palavras–chave: abiu, crescimento, desenvolvimento, manejo 
 

BIOMETRIC QUANTIFICATION OF SEEDLINGS ABIEIRO (Pouteria 
caimito (Ruiz & Pav.) 
 
ABSTRACT: The abieiro (Pouteria caimito Radlk.), belonging to the Sapotaceae family, is 
native fruit of the Amazon region is found in Colombia, Peru, Ecuador and Venezuela, where 
it is consumed preferred in natura. There are diverse literature on the biological species to the 
Pouteria genus, it has aroused interest in the cosmetics and pharmaceuticals industries. This 
work aimed to investigate biometric parameters of the initial development Pouteria caimito 
seedlings under uncontrolled conditions, for a period of 180 days. The fruits containing seeds 
abiu (P. caimito) were collected in the urban area of the city of Maués-Am. For biometric 
characterization, 100 seedlings with an average age of 44 days were transplanted to hollow 
plastic bags containing substrate containing black earth. The monitoring of seedling 
development occurred through monthly measurements for a period of 6 months were 
evaluated in the following parameters: shoot length, stem base diameter, shoots number and 
number of leaves. The variations found are correlated to the existing variability in specific 
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sets of sample values resulting from uncontrolled variations (temperature, humidity and 
genetic characteristics of the material). Among the parameters analyzed, the stem base 
diameter, may be indicated as the best biometric parameter to used to determine the 
development of seedlings of this species, as it showed less variation from the average, 
especially in P. caimito seedlings transplanted more than 90 days 
KEYWORDS: abiu, growth, development, management 
 

1. INTRODUÇÃO 

No território brasileiro existem diversas espécies de frutíferas nativas propensas à 

exploração comercial, porém pouco estudas (VIEIRA-NETO, 2002), especificamente na 

região Amazônica, local de origem, do abieiro, Pouteria caimito Ruiz et. Pavon Radlk. A 

espécie também pode ser encontrada na Colombia, Peru, Equador e Venezuela (LOVE e 

PAUL, 2011).  

Existe uma literatura vasta sobre as diversas atividades biológicas do gênero Pouteria 

spp: (a) antifúngica; (b) antibiose; (c) anti-inflamatória; (d) gastroenterite, dentre outras  

(SANTOS et al., 1999; CRUZ et al., 2006; ALMEIDA et al., 2008; SANTOS et al., 2009;  

CASTRO et al., 2006; AGRIPINO et al., 2004; LIMA, 1998). Neste sentido, o gênero vem 

despertando o interesse na indústria de fármacos.  

Por outro lado, no passado o fruto do abieiro era consumido por populações indígenas 

do alto Solimões que o cultivavam em locais próximos às suas malocas (CLEMENT, 1999). 

Há de se considerar que recentemente, as frutíferas amazônicas, como é o caso do abiu tem 

alcançados novos mercados consumidores no exterior, no entanto, pouco tem sido feito no 

sentido de torná-las competitiva através do melhoramento ou mesmo do manejo agronômico 

(MARTEL, 1992).  Graças à programas de melhoramentos voltados à busca de conhecimento 

agronômicos, duas cultivares da espécie foram recentemente introduzidas no norte da 

Austrália (Quenslândia) e na Ásia, onde foi muito aceito (Malásia, Singapura e Hong Kong) e 

conhecido por “Wong Kum Kuo” (LIM, 2006). 

A descrição e a caracterização biométrica de frutos e sementes podem fornecer 

subsídios importantes para a diferenciação de espécies de um mesmo gênero (CRUZ et al. 

2001) além de contribuir para a tecnologia de produção de mudas de espécies nativas (PINÃ-

RODRIGUES 2002), por exemplo, em banco de sementes (SILVA et al., 2012). 

Além disso, a descrição morfológica de plântulas e plantas jovens é fundamental para 

facilitar o reconhecimento das espécies em levantamentos ecológicos de regeneração natural 

(CRESTANA 1998), como também oportunizar informações importantes para a classificação 

taxonômica e considerações morfológico-evolutivas (OLIVEIRA 2001; CUNHA; 

FERREIRA, 2003; MELO et al. 2004). 
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Embasado nos pressupostos acima elencados, a aplicação desse trabalho fez-se 

relevante, visto que, a espécie P. caimito, possui grande aceitação no mercado consumidor, 

especialmente na forma in natura, em particular para a parcela da população em situação de 

vulnerabilidade social, os ribeirinhos, que muitas vezes têm apenas nas frutas regionais fonte 

de nutrientes essenciais. 

Neste sentido, o trabalho teve como objetivo investigar parâmetros biométricos do 

desenvolvimento inicial de plântulas de Abieiro (Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.,sob 

condições não controladas, por um período de 180 dias.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos do tipo baga, contendo as sementes de Pouteria caimito Radlk. foram 

coletados na área urbana da cidade de Maués-Am (3° 23′ 1″ S, 57° 43′ 7″ W). O experimento 

foi conduzido em viveiro aberto, localizado nos fundos do prédio do IFAM-Maués (S 03° 23’ 

43,7” , W 057° 41’ 45,2”), sob condições ambientais locais, exceto pelo filtragem da luz solar 

com sombrite a 50%. As sementes que deram origem as plântulas foram semeadas em tubetes, 

vazados no fundo, com volumetria igual a 290 cm3.  

Para a caracterização biométrica, 100 plântulas com idade média de 44 dias foram 

transplantadas para sacos plásticos vazados, com volumetria aproximada de 2L, contendo o 

substrato específico: terra preta. 

O acompanhamento mensal do crescimento e desenvolvimento inicial de plântulas de 

Pouteria caimito (Ruiz & Rav.) Radlk ocorreu no tempo inicial em julho de 2015 (T0) e 

através de mensurações mensais por um período de 6 meses, entre os meses de agosto de 

2015 a janeiro de 2016 (T1 a T6). Para tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros 

biométricos: (1) comprimento da parte; (2) diâmetro de colo; (3) número de brotações; (4) 

número de folhas.  

 As variáveis biométricas foram contabilizadas e avaliadas incialmente em plântulas 

com idade média de 44 dias após a emergência (T0).  O comprimento inicial das plântulas foi 

aferido a partir do sinal entre o sistema radicular e o aéreo, finalizando-se até o ápice do 

meristema apical aferidos com régua graduada em centímetros (cm).  Já o comprimento do 

sistema radicular foi aferido a partir do mesmo ponto, porém em sentido contrário, até o final 

da extensão da raiz principal. Por outro lado, o diâmetro de colo foi obtido com o auxílio de 

paquímetro manual a 5 cm do solo. O número de brotações foi computado em relação ao 

número expansões caulinares, já para a contagem do número de folhas, foram consideradas as 

folhas totalmente desenvolvidas – abertas e com coloração verde-escura.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3. Análise das variáveis 

3.1. Altura 

O crescimento em altura mais expressivo aconteceu nos meses de julho (T0) e agosto 

(T1), onde o incremento foi de 8,21 cm. O mês em que as plântulas menos se desenvolveram 

foi entre os meses de outubro (T3) e novembro (T4), onde o incremento em altura foi de 1,56 

cm.  Ao longo do tempo, altura média variou de 16,89 a 44,7, totalizando um crescimento 

médio total de 27,82 ao longo do período amostrado (Tabela 01). 

O período T4 (novembro) é o ponto de coleta onde se verificou maior 

desuniformidade entre as alturas em relação à média, visto que seu o desvio padrão foi o mais 

expressivo: 8,26 cm (Tabela 01).  

Em relação a variável altura não houve uma distribuição homogênea dos resultados 

devido à diferença existente entre os valores do desvio padrão encontrado (4,0 a 8,26 cm), 

denotando a heterogeneidade da amostra, típica de espécie ainda em processo de 

domesticação (SANTANA; RANAL, 2000).  

 

3.2 Diâmetro da base do caule 

De julho de 2015 a janeiro de 2016, os diâmetros dos caules variaram de 0,35 a 9,4 

havendo um incremento de 9,05mm. Na tabela 01 também são exemplificados os maiores e 

menores valores de desvio padrão ocorreram nos meses de agosto (0,13) e setembro (4,93), 

respectivamente.  

Houve menor heterogeneidade entre os valores de todos os pontos de coleta em 

relação à média aritmética uma vez que os valores de desvio padrão variaram entre 0,07 (T0) - 

1,53 (T5). Por outro lado, considerando os valores de dispersão relativa (coeficiente de 

variação) no início das observações (julho, agosto e setembro de 2015), os valores foram 

correspondentes à amostras heterogêneas. Por outro lado, observou-se que nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro de 2016, valores de coeficiente de variação menores do que 

20%, ou seja, comportamento de amostras homogêneas (Tabela 01).  

 

3.3 Número de folhas 

O número de folhas foi bastante variado ao longo do experimento, aumentando no 

início do experimento e diminuindo ao longo do período amostrado.  O maior incremento no 

número de folhas foi observado na aferição realizada em setembro (T2), onde o incremento 

em relação a agosto (T1) foi de 11,5 folhas em média. No entanto, houve uma redução 
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drástica no número de folhas constatada através das observações realizadas em novembro de 

2015 (T4), denotando uma redução de 12,2 folhas por plântulas, conforme mostrado na tabela 

01. 

Essa redução deve-se ao fato de que as plântulas ao longo de seu desenvolvimento 

fisiológico aumentaram a área foliar ao mesmo tempo que seu extraíram do solo nutrientes 

essenciais para sua sobrevivência, esgotando o estoque de nutrientes contidos no substrato. 

 No geral, o incremento médio do número de folhas ao longo do período amostral foi 

de 2,35 brotações por planta. Os valores de desvio padrão (> 1,00) e de coeficiente de 

variação (> 20%) obtidos para o número de folhas em todos os períodos de análise indicam 

heterogeneidade na amostra ao longo da experimentação (Tabela 01). 

 

3.4 Número de brotações 

 Assim como o número de folhas, nota-se ampla oscilação dos dados absolutos ao 

longo da experimentação. Os maiores valores de incremento foram observados no mês de 

agosto (T1), ou seja, 7,1 brotações por plântulas. Todavia, no mês de setembro (T2) houve 

uma drástica redução no número de brotações por planta, portanto o incremento nesse período 

foi negativo, ou seja, cada planta perdeu em média 4,22 brotações, possivelmente em 

consequência do esgotamento do Os valores calculados de dispersão relativa (coeficiente de 

variação) para os números de brotações também foram altos, acima de 20%, caracterizando 

também uma amostra com heterogeneidade (Tabela 01).  

 

 

Tabela 01. Parâmetros Biométricos avaliados mensalmente, ao longo de 180 dias em 

Plântulas de abiu (Pouteria caimito RADLK.), sob condições de viveiro aberto. 

Parâmetros avaliadas Máxima Média Mínima D.P* C.V (%)** 

(T0, julho 2015)      

Altura (cm) 28 16,89 9 4,00 23,68 

Diâmetro da base do caule (mm) 0,6 0,35 0,2 0,07 20,00 

Número de folhas 15 9,11 3 2,79 30,62 

Número de brotações  6 1,87 1 1,08 57,75 

(T1, agosto 2015)           

Altura (cm) 44 25,1 13,5 5,98 23,82 

Diâmetro da base do caule (mm) 0,8 0,48 0,3 0,1 20,83 

Número de folhas 21 10,01 5 2,64 26,37 

Número de brotações  18 7,15 1 3,14 43,91 

(T2, setembro 2015)           

Altura (cm) 48 31,1 16 6,96 22,37 
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Diâmetro da base do caule (mm) 9 5,42 0,4 1,81 33,39 

Número de folhas 48 21,5 7 7,69 35,76 

Número de brotações  11 2,93 1 1,92 65,52 

(T3, outubro 2015)           

Altura (cm) 54,5 37,95 17 8,23 21,69 

Diâmetro da base do caule (mm) 10 6,92 0,8 1,4 20,23 

Número de folhas 50 24,45 11 8,02 32,80 

Número de brotações  30 7,65 1 4,63 60,52 

(T4, novembro 2015)           

Altura (cm) 57 39,51 17 8,26 20,90 

Diâmetro da base do caule (mm) 11 7,81 5 1,42 18,18 

Número de folhas 32 12,26 3 4,69 38,25 

Número de brotações  22 5,54 1 3,81 68,77 

(T5, dezembro 2016)           

Altura (cm) 58 42,67 22,5 8,25 19,33 

Diâmetro da base do caule (mm) 13 8,37 6 1,53 18,28 

Número de folhas 27 9,27 2 4,33 46,71 

Número de brotações  19 3,25 1 2,18 67,07 

(T6, janeiro 2016)           

Altura (cm) 60 44,71 28,5 8,15 18,23 

Diâmetro da base do caule (mm) 14 9,4 6 1,53 16,28 

Número de folhas 28 11,46 5 4,31 37,61 

Número de brotações  12 3,76 1 2,46 65,42 

*D.V = desvio padrão; C.V = coeficiente de variação, T0 = tempo inicial. 

 

4. CONCLUSÕES 

As variações encontradas no presente estudo estão correlacionadas à variabilidade 

específica, ou seja, são variação existente nos conjuntos de valores da amostra, que surgiram 

em função das variações não controladas: (1) flutuações mínimas de temperatura; (2) 

umidade; (3) características genéticas do material em estudo – procedência das sementes, 

dentre outras (SANTANA; RENAL, 2000); 

Dentre os parâmetros analisados, o diâmetro da base do caule, pode ser indicado como 

o melhor parâmetro biométrico a ser empregado quando se deseja averiguar o 

desenvolvimento de plântulas, considerando as menores variações em relação à media, 

principalmente em plântulas de P. caimito com 90 dias de transplantio. 
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RESUMO: A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, correspondendo a 1/3 das 
reservas de florestas tropicais úmidas, fato que a consagra como o maior banco genético do 
planeta, constituindo-se, portanto, em uma região propícia para a fruticultura, visto a enorme 
variedade de plantas nativas de elevado potencial comercial. Neste contexto insere-se o 
cacauí, (Theobroma speciosum) indicado como sucessor direto do cacau, devido às 
similaridades lipídicas entre as espécies. É crescente o interesse de pesquisadores pela 
elucidação dos mecanismos de propagação, desenvolvimento e sobrevivência de espécies 
florestais nativas do Brasil, visando basicamente a produção tecnificada de mudas. Mediante a 
problemática apresentada, o presente trabalho quantificou 04 parâmetros biométricos (altura; 
diâmetro do colo; número de folhas e; número de brotações) em plântulas de cacauí (T. 
speciosum) após 90 dias de transplantio em 6 substratos diferenciados. As variáveis diâmetro 
do colo (DC) e  número de brotações (NB) não diferiram estatisticamente (ANOVA, p<0,05). 
Por outro lado, os melhores resultados para os parâmetros altura e número de folhas foram 
obtidos nos tratamento S5 e S6, respectivamente contendo: terra preta + areia + esterco de 
galinha (3: 1: 1) e; terra preta, areia + esterco de gado + esterco de galinha + latossolo 
amarelo (3: 1: 1: 1). Constatou-se que a altura e número de folhas (NF) são indicadas para o 
monitoramento do crescimento e desenvolvimento inicial da espécie e, além disso, os 
substratos utilizados são de fácil acesso  e economicamente viáveis aos pequenos produtores.  
Palavras–chave: cacauizeiro, desenvolvimento inicial, fruta amazônica 
 

BIOMETRIC QUANTIFICATION IN CACAUÍ´S SEEDLINGS  

(Theobroma speciosum Wild ex. Spreng.) 

ABSTRACT: The Amazon and the world's Largest tropical forest, corresponding to 1/3 of 
Tropical forests reservations moist, suit where consecrates how the largest gene bank in the 
world, constituting therefore in a favorable region for fruit trees, seen huge variety of native 
plants high commercial potential. In this context cacauí is in (Theobroma speciosum) 
indicated as direct successor cocoa due to similarities between lipid as species. And the 
researchers growing interest for the elucidation of the mechanisms of propagation, 
development and forestry species survival natives of Brazil, aiming basically the technical 
seedling production. Presented by problematical, work found quantified 04 biometric 
parameters (height, lap diameter, number of leaves and; number of shoots) in cacauí seedlings 
(T. speciosum) after 90 days of transplanting in 6 different substrates. Variables as base 
diameter (DC) and number of shoots (NB) which are not statistically (ANOVA, p <0.05). By 
side other, the best results paragraph the height parameters and number of sheets were 
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obtained on treatment S5 and S6, respectively containing: black soil + sand + chicken manure 
(3: 1: 1) and; black earth, sand + cattle manure + chicken manure + yellow latosol soil (3: 1: 
1: 1). It was found that the height and number of leaves (NF) is indicated for monitoring the 
growth and kind of initial and development, in addition, the substrates used are easy access 
and economically viable for small producers. 
KEYWORDS: cacauizeiro, inicial development, amazon fruit 

 
1. INTRODUÇÃO  

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, correspondendo a 1/3 das reservas de 

florestas tropicais úmidas e consagrada como o maior banco genético do planeta. A região 

apresenta ampla diversidade de espécies vegetais, com aproximadamente 1,5 milhões de 

espécies vegetais catalogadas (IBAMA, 2012), dentre as quais se destaca o cacauí 

(Theobroma speciosum L.), objeto deste estudo. Assim, Amazônia é considerada como uma 

das regiões propícias para a fruticultura, tendo em vista, uma enorme variedade de plantas 

nativas (MACHADO; RETTO JUNIOR, 1991) de interesse comercial. 

As espécies amazônicas do gênero Theobroma são economicamente exploráveis, ou seja, 

produzem frutos comestíveis de cujas sementes pode-se produzir chocolate 

(CUATRECASAS,  1964;  VENTURIERI,  1993). Há de se considerar que o cacauí é a que 

possui o teor de gordura semelhante ao do cacau, ou seja, um sucessor em potencial 

(GILABERT-ESCRIVÁ, 2002). Além disso, Miranda et al.. (2004) apontam que a espécie 

também é promissora para a produção de biodiesel.  

Assim, nos últimos anos tem crescido o interesse de pesquisadores (ecólogos, botânicos 

ou agrônomos) pela elucidação dos mecanismos de propagação e sobrevivência de espécies 

florestais nativas do Brasil, tanto do ponto de vista ecofisiológico, que possibilita 

compreender o comportamento das espécies em condições naturais (FIGLIOLIA et al.., 

2009), quanto  do ponto de vista voltado para a produção tecnificada das mudas.  

De acordo com Ferreira et al.. (2009), além da germinação rápida e uniforme, o substrato 

deve propiciar o desenvolvimento de mudas mais vigorosas e proporcionais. No caso da 

espécie em estudo são escassos os referenciais teóricos, no entanto, há diversos trabalhos 

utilizando o cupuaçu: Theobroma grandiflorum Schum, onde são recomendos substratos 

comerciais bioplant®, bioclone®, terra vegetal e areia. Por outro lado, não são de fácil acesso, 

considerando a logística da região Amazônica e o poder aquisitivo dos pequenos agricultores 

e ribeirinhos.  Entretanto, recomenda-se que no momento da escolha do substrato opte-se por 

materiais que estejam disponíveis na região e que possuam baixo custo (VIEIRA et al.., 

1998).  
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Em linhas gerais, os substratos têm como principal função dar sustentação às sementes, 

tanto do ponto de vista físico como químico, sendo constituídos por três frações: a física, a 

química e a biológica. No caso das espécies nativas, há poucas recomendações e prescrições. 

Fatores como estrutura, aeração, capacidade de retenção de água e grau de infestação de 

patógenos podem variar de um substrato para outro, interferindo no processo de germinação e 

desenvolvimento das mudas (SANTOS et al.., 2005; MORAES et al.., 2007). 

O crescimento de plântulas pode ser mensurado por meio de duas grandezas físicas, o 

comprimento e a matéria vegetal seca (VANZOLINI et al.., 2007), no entanto, ambas 

impossibilitam a subjetividade do analista na inferência dos resultados. A determinação do 

comprimento médio das plântulas normais é justificável, uma vez que amostras que 

expressam os maiores valores são mais vigorosas (NAKAGAWA, 1999).  

É fato notório que o conhecimento sobre biologia de espécies nativas, da germinação à 

descrição de aspectos biométricos de plântulas torna-se fundamental para os programas de 

conservação in situ e ex situ, além de favorecerem a implantação de modelos de recomposição 

vegetal (HOLL; KAPPELLE, 1999), contribuindo assim para o aumento da literatura sobre o 

assunto, o que segundo alguns pesquisadores da área são escassos (CUNHA; FERREIRA, 

2003; CHAGAS et al.. 2013).  Assim, estudos dessa natureza resultariam em mudas de boa 

qualidade e resistentes as condições adversas de campo (CAMPOS et al.., 2008; WELTER et 

al.., 2011, CHAGAS et al.., 2012). 

Mediante a problemática apresentada, o presente estudo vislumbrou quantificar 04 

parâmetros biométricos (altura; diâmetro do colo; número de folhas e; número de brotações) 

em plântulas de cacauí (Teobroma speciosum) submetidas às condições próximas as naturais.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos do tipo baga, contendo as sementes de cacauí  (Theobroma speciosum, Willd 

ex Spreng) foram coletados na área rural da cidade de Maués (S 03° 44’ 16,9” , W 038° 

27’ 7,9”) em dezembro de 2015. O experimento foi conduzido em viveiro aberto sob 

condições ambientais locais exceto pela filtragem da luz solar com sombrite a 50% seguindo 

as recomendações de Silva et al. (2007). As sementes que deram origem as plântulas foram 

semeadas em tubetes vazados no fundo, com volumetria igual a 290 cm3 contendo como 

substrato, terra preta e areia (3:1). A percentagem de germinação de plântulas normais foi 

igual a 66%, ou seja, de 200 sementes semeadas, apenas 132 germinaram, com um tempo 

médio de germinação foi de 28 dias.  
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Das 132 plântulas germinadas, foram selecionadas aleatoriamente 72 plântulas, com 

idade média de 11,5. Posteriormente foram transplantadas para sacos plásticos vazados com 

volumetria aproximada de 2L contendo substratos diferenciados (06 combinações), em 

conformidade com orientações obtidas na literatura pertinente (FERREIRA et al., 

2005), em diferentes combinações e proporções, volume a volume.  Para cada 

tratamento (combinação) foram selecionados 12 indivíduos (Tabela 01). Todo esse 

material é de baixo custo e facilmente disponível na região. 

A organização dos dados em planilhas, assim como o tratamento estatístico 

(ANOVA, seguido do Teste-t, uma vez detectada diferença significativa entre as médias) 

ocorreu por intermédio do programa Microsoft Office Excel® versão 2010.  

Tabela 01. Diferentes combinações proporções de substratos utilizados na condução do 

experimento. IFAM,2016. 

Substrato  Proporções (v/v) 

S1 Terra Preta 1 
S2 Terra Preta + Areia 3:1 
S3 Terra Preta + Areia + Compostagem a base de Pescado 3:1:1 
S4 Terra Preta +  Areia + Esterco Bovino 3:1:1 
S5 Terra Preta +  Areia + Esterco de galinha 3:1:1 
S6 Terra Preta + Areia + Esterco de galinha + Latossolo 
Amarelo 

3:1:1:1 

 

 As plântulas foram regadas e observadas visualmente ao longo de todo o experimento. 

Não houve reposição dos substratos supra referenciados.  

Sendo assim, o desenvolvimento das plântulas de cacauí (T. speciosum, Willd ex 

Spreng) foi averiguado ao final de 90 dias após o transplantio nos diferentes substratos, 

levando-se em conta os seguintes parâmetros: (1) comprimento da parte aérea, (2) diâmetro na 

base do colo – DC; (3) número de folhas – NF e; (4) número de brotações – NB.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Por intemédio da submissão dos dados obtidos à análise de variância (ANOVA), 

constatou-se que dentre as 4 variáveis analisadas, apenas as médias das (1) altura e o (2) 

número de folhas diferiam entre sí estatístiticamente (p<0,05). No entanto, fez-se necessário a 

aplicação do Teste-t para comparação entre as médias nos diferentes substratos em que as 

plântulas permaneceram ao longo dos 90 dias de experimentação (Tabela 02).  
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 Tabela 02. Quantificação da análise biométricas  de plantulas de cacauí (T. speciosum) 

aferidas ao  final  de 90 dias após trânsplantio em diferentes substratos utilizados 

Substratos 
Variáveis analisadas  

  
Altura 
(cm) 

*D.C. 
(mm) 

N° 
Folhas 

N° 
Brotações 

S1 Terra Preta 33,90b 5,67N.S 4,00c 1,17 N.S 
S2 S1 + Areia 31,04bc 6,08 N.S 5,10bc 1,83 N.S 
S3 S2 + Bagaço de Cana 32,41b 5,42 N.S 4,59bc 1,08 N.S 
S4 S2 + Esterco de Gado 25,46c 5,25 N.S 3,50c 1,22 N.S 
S5 S2 + Esterco de Galinha 33,80b 5,50 N.S 5,42ab 1,00 N.S 
S6 S5 + Latossolo Amarelo 41,20a 5,66 N.S 6,50ª 0,92 N.S 
C. V. (%) 4,71 0,26 0,99 0,30 
Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna, não diferem entre si pelo Teste t, ao nível de 
significância de 5% de probabilidade. NS – Indica a inexistência de diferença significativa para P<0,05 entre 
as médias nos diferentes substratos (tratamentos). * Diâmetro na base do colo. 
 
  Em relação a variação das alturas, constatou-se que o melhor crescimento em altura foi 

oportunizado pela manutenção da plântula no substrato S6 (terra preta, areia + esterco de gado 

+ esterco de galinha + latossolo amarelo (3:1:1: 1) que apresentou-se estatisticamente 

diferentes de todos os demais. Não houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos S1 (terra preta), S2 (terra preta + areia) , S3 (terra preta + areia + composto de 

pescado) e S5 (terra Preta + Areia + Esterco de galinha). Por outro lado, a variável altura 

foi prejudicada pelo uso do substrato (S4) contendo terra preta (60%), areia (20%) e esterco 

bovino (20%) -  (Tabela 02). 

  Quanto ao número de folhas, nota-se que embora haja diferença significativa entre as 

médias nos tratamento (substratos) existe uma  correlação íntima entre os substratos.  Os melhores 

resultados foram obtidos nos tratamento S5 e S6, respectivamente contendo: terra preta + areia + 

esterco de galinha e; terra preta, areia + esterco de gado + esterco de galinha + latossolo 

amarelo.  

Desta forma, os resultados apresentados em relação às variáveis altura (cm) e número de 

folhas estão corrobando com os encontrados por Moura et al (2015), em plântula de cupuaçu 

(T. grandiflorum) particularmente quanto ao uso de substrato contendo a mistura composta 

por: areia + solo + serragem (1:1:1). Esses resultados podem ser explicados devido à melhoria 

na distribuição do espaço poroso, decorrente da heterogeneidade granulométrica 

proporcionada pela mistura de diferentes materiais, em comparação com substrato oriundo de 

uma única matéria orgânica (MELO et al., 2015).  

  Em linhas gerais, os valores de coeficiente de variação abaixo de 20%, contido na 

tabela 02, revelam a existência de diferenças genéticas entre as progênies (NARDARI; 
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FANTINI, 2000) de onde os frutos foram coletados.  Por exemplo, a maior taxa de 

crescimento pode estar correlacionada a eficiência das plântulas na transformação do 

suprimento de reserva dos tecidos de armazenamento e da maior incorporação destas pelo 

eixo do embrionário em determinadas sementes. 

 

4. CONCLUSÕES 

O tempo de experimentação não foi suficiente para que ocorrem diferenças significativas 

entre as variáveis: diâmetro na base do colo e número de brotações; 

 Os parâmetros: altura e número de folhas são indicadas para o monitoramento do 

crescimento e desenvolvimento inicial da especie; 

O substrato (S6) composto por terra preta, areia + esterco de gado + esterco de galinha +  

latossolo amarelo (3:1:1:1) é indicado para o desenvolvimento inicial de plântulas de cacauí 

(T. especiosum) que além de economicamente viável é adequado às peculiaridades  

econômicas e sociais da região amazônica. 
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RESUMO: O táxon Insecta representa o maior grupo entre os animais, possuindo mais de um 
milhão de espécies. O bioma Caatinga é predominante na região Nordeste, possuindo clima 
semiárido e baixa pluviosidade, há uma escassez de estudos acerca da entomofauna nesse 
bioma. A Floresta Mista Dicotilo-palmácea é uma fitofisionomia ímpar dos domínios da 
Caatinga, também sendo da mesma forma pouco conhecida e conservada. Nesse sentido, 
estudos e levantamentos sobre essa fauna na região são de grande relevância, buscando 
conhecer a diversidade destas espécies e possibilitar a implementação de estratégias de 
conservação. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento e 
avaliar a representatividade de ordens de Insecta presentes em uma área de Floresta Mista 
Dicotilo-palmácea, do município de Cruz, Ceará. A pesquisa foi realizada em uma área 
localizada no município de Cruz, próxima ao Rio Acaraú. As coletas foram efetivadas no mês 
de maio, se utilizando de uma armadilha luminosa, adaptada do modelo Luiz de Queiroz. Os 
insetos capturados foram levados ao laboratório do IFCE - Campus Acaraú, para posterior 
identificação, utilizando chaves dicotômicas especializadas. Foram capturados 1570 
indivíduos, distribuídos em 10 ordens, sendo as mais abundantes Diptera (46,8%) e 
Hymenoptera (22,2%), o que pode ser atribuído a época de fim de estação chuvosa em que as 
coletas foram realizadas. O método de captura empregado foi eficiente, mas há outras ordens 
que poderiam ser contempladas com o uso de outras armadilhas. Por fim, o trabalho foi 
relevante para gerar conhecimento acerca dessa entomofauna, até então desconhecida. 
Palavras–chave: armadilha luminosa, Caatinga, entomologia, Insecta, levantamento 
 

REPRESENTATIVITY OF ORDERS OF THE ENTOMOFAUNAL OF 
FLORESTA MISTA DICOTILO-PALMACEA AREA IN CRUZ, CEARA 
 
ABSTRACT: The taxon Insecta represents the greatest group among animals, having more 
than one million species. The biome Caatinga is prevalente on the Nordeste region, having 
semiarid clime and low rainfall, there is a dearth of studies about entomofaunal in this biome. 
The Floresta Mista Dicotilo-palmacea is a phytophysiognomy unique of Caatinga domais, 
also being off the same way little known and saved. In this sense, studies and survey about 
this fauna on region are great relevance, seeking to know the diversity of that species and to 
enable the implementation of conservation strategies. Against that, the present study has as 
objective to realize a survey and to evaluate the representativity of Insecta orders presents in a 
Floresta Mista Dicotilo-palmacea area, from municipality of Cruz, Ceara. The search was 
realized in a area localized in municipality of Cruz, near at Acarau River. The collections 
were made in May, using a luminous trap, adapted of the model Luiz de Queiroz. The insects 
caught were taken to IFCE - Campus Acarau laboratory, for posterior identification, using 
dichotomous keys especialized. Were caught 1570 specimens, distributed in 10 orders, being 
the more abundants Diptera (46,8%) and Hymenoptera (22,2%), what can it be assigned at 
period of rainy season ends in that collects were realized. The capture method appointed was 
eficiente, but there is other orders that could to be contemplateds with the use of other traps. 
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Lastly, the work was relevant for to generate knowledge about of this entomofaunal, until 
then unknown. 
Keywords: Caatinga, entomology, Insecta, luminous trap, survey 
 

INTRODUÇÃO 

O Filo Arthropoda é notável por sua grande capacidade de adaptativa aos diversos 

ambientes do planeta, estando presentes em quase todos os habitats. No ambiente terrestre é o 

grupo de maior ocorrência, principalmente devido à grande abundância dos insetos nesses 

ecossistemas (HICKMAN et al., 2013; SANTOS; SANTOS; NECO, 2012).  

O táxon Insecta representa o maior grupo entre todos os animais, contendo cerca de um 

milhão de espécies descritas, com estimativas que vão de cinco a dez milhões de espécies 

ainda não conhecidas (MANARIN et al., 2015). 

Em ecossistemas terrestres, os insetos têm funções de elo na cadeia trófica, ciclagem de 

nutrientes, reguladores populacionais, decomposição de matéria orgânica, além da polinização 

e dispersão de sementes (LOPES, 2008). 

A Caatinga é o bioma predominante na região Nordeste, estando presente em todos os 

nove estados da região, mais o estado de Minas Gerais. Possui clima semiárido, alta 

incidência luminosa e temperatura, além de baixa umidade e pluviosidade (LIMA, 1981). Por 

essas características, a Caatinga é por muitas vezes subestimada em termos de biodiversidade, 

além de pouco estudada e com poucas áreas protegidas (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2005; 

SANTANA et al., 2009). 

Nos domínios da Caatinga, a Floresta Mista Dicotilo-palmácea ou Floresta de 

Carnaubais, é uma fitofisionomia do bioma também pouco conhecida e muito devastada, 

tornando assim de grande importância estudos de qualquer natureza nesse tipo de vegetação 

(MORO et al., 2015; OLIVEIRA FILHO, 2003). 

Apesar da grande abundância do grupo e reconhecida importância ecológica, 

levantamentos e estudos sobre a entomofauna do bioma Caatinga são escassos, tornando a 

diversidade do grupo na região pouco conhecida (ALVES et al., 2014; LEWINSOHN; 

FREITAS; PRADO, 2005). 

Nesse contexto, trabalhos que busquem ampliar o conhecimento acerca da diversidade 

da entomofauna da Caatinga são de grande relevância (VANDERLEY et al., 2013), 

possibilitando o desenvolvimento de estratégias de conservação dessas espécies e do bioma 

no geral (MAIA et al., 2005). 
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Diante disso, o presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento e avaliar a 

representatividade de ordens de Insecta presentes em uma área de Floresta Mista Dicotilo-

palmácea, do município de Cruz, Ceará. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em uma área de Floresta Mista Dicotilo-palmácea, nas 

proximidades do Rio Acaraú, no munícipio de Cruz, Ceará (2°55’40.56”S 40°10’12.44”O) 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Localização da área de estudo, indicando o município de Cruz, e o ponto onde 
foram realizadas as coletas. Fonte: Google Maps. IFCE, 2016. 
 

A região possui clima tropical, com características de semiárido brando, tendo uma 

pluviosidade de 1139,7 mm, com a estação chuvosa se concentrando nos cinco primeiros 

meses do ano. A temperatura varia entre 26º e 28º C, e tem como bacia hidrográfica na região 

leste o Rio Acaraú e seus afluentes (IPECE, 2015). 

As coletas foram realizadas no mês de maio, que representa um período de final de 

estação chuvosa na região. O método de captura utilizado foi o de atração luminosa, usando 

um modelo adaptado da armadilha de luz Luiz de Queiroz, contendo uma lâmpada 

fluorescente de 25 W de potência e 6500 K de temperatura de cor. Essa armadilha foi ativada 

entre o horário das 17:30 às 06:00, uma vez por semana, totalizando assim quatro coletas no 

mês (Figura 2). 
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Figura 2. Modelo da armadilha Luiz de Queiroz e adaptação utilizada no estudo. Fonte: 
Adaptado de biodesignbr.blogspot.com. IFCE, 2016. 

 

Os insetos capturados foram conservados em etanol 70%, e levados para o laboratório 

de Ciências Biológicas do IFCE - Campus Acaraú para identificação a nível de ordem, se 

utilizando de chaves dicotômicas especializadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram capturados no total 1570 indivíduos, pertencentes a 10 ordens, sendo: Diptera 

(735), Hymenoptera (349), Lepidoptera (199), Coleoptera (162), Homoptera (63), Hemiptera 

(43), Blattaria (6), Orthoptera (6), Odonata (4) e Mantodea (3) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Número de indivíduos do táxon Insecta capturados, indicando a 
quantidade obtida de cada Ordem por coleta, e os totais. IFCE, 2016. 
 Coletas (dados em números de indivíduos) 

Ordem Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Total 

Diptera 191 143 214 187 735 

Hymenoptera 117 135 53 44 349 

Lepidoptera 50 43 74 32 199 

Coleoptera 24 36 60 42 162 

Homoptera 13 18 21 11 63 

Hemiptera 8 9 14 12 43 

Blattaria 1 0 2 3 6 

Orthoptera 1 2 0 3 6 

Odonata 0 1 1 2 4 

Mantodea 0 0 1 2 3 

Total 405 387 440 338 1570 

 

A Ordem Diptera foi a mais representativa, com 46,8% dos indivíduos capturados, 

seguida por Hymenoptera (22,2%), Lepidoptera (12,7%), Coleoptera (10,3%), Homoptera 

(4%), Hemiptera (2,7%) e as demais ordens somadas com 1,3% (Figura 3). 

 
Figura 3. Gráfico apresentando a representatividade das ordens coletadas. 
IFCE, 2016. 
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A dominância das ordens Diptera e Hymenoptera está relacionada com a pluviosidade 

do final da estação chuvosa (CASTILHO et al., 2011; REBÊLO; PEREIRA, 2001), fato não 

surpreendentes, visto que há uma maior abundância de insetos no geral de acordo com o 

regime de chuvas (ARAÚJO, 2013). Essas duas ordens também foram as mais abundantes em 

outros levantamentos realizados em áreas de Caatinga (FARIAS et al., 2013; OLIVEIRA et 

al., 2013; VASCONCELLOS et al., 2010). 

A riqueza de ordens foi relativamente alta (10 ordens), sendo o número aproximado do 

encontrado em outros trabalhos na Caatinga (ALVES et al., 2014; RIBEIRO et al., 2010). 

Fatores como a época do ano e o esforço amostral empregado influenciam na riqueza 

encontrada, podendo haver outros táxons que não foram contemplados nesse levantamento.  

O método de captura através da armadilha luminosa se mostrou eficiente, assim como 

em outros estudos entomológicos (BORGES et al., 2009; SILVEIRA, 2010), englobando na 

amostragem insetos com fototaxia positiva e de hábitos noturnos. No entanto, o uso de outras 

armadilhas em um novo levantamento é indicado, para evidenciar insetos que possuam 

hábitos diferenciados. 

 

CONCLUSÕES 

A amostragem coletada foi bem representativa, com alta abundância e riqueza. Fato 

esperado pela época do ano em que foi realizado o trabalho. 

Esse levantamento entomofaunístico é um trabalho primordial para a fitofisionomia de 

Floresta Mista Dicotilo-palmácea, abrindo margem para outros estudos nessa linha de 

pesquisa, que envolvam espécies associadas a essa vegetação. 

Por fim, o trabalho foi relevante para contribuir com o conhecimento biológico acerca 

desses espécimes, e do ainda tão pouco desbravado bioma da Caatinga. 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar uma sequência didática sobre a temática 
vitaminas no 8º ano do ensino fundamental, no âmbito da pesquisa para o trabalho de 
conclusão de curso. Sua relevância reside no estudo das vitaminas, por seu papel regulatório 
das atividades metabólicas, contribuindo para o crescimento, renovação e fornecimento de 
energia, e apesar disso a temática é tratada de forma resumida nos livros didáticos. A 
sequência didática elaborada foi sustentada no enfoque conflito cognitivo e foi aplicada com 
alunos do 8º ano de uma escola particular, localizado no Centro de Manaus, e possui seis 
etapas, que são: exposição dos objetivos; consolidação das teorias do aluno, provocação e 
tomada de consciência de conflitos; apresentação de teorias científicas; comparação entre 
teorias; aplicação das novas teorias. A última etapa foi desenvolvida em formato de cartilhas 
que foram confeccionadas pelos próprios alunos, expondo as vitaminas, suas funções, risco da 
falta e do excesso e suas fontes. A proposta mostrou-se de grande importância na contribuição 
na nutrição por vitaminas e no alerta acerca dos riscos da falta e do excesso do consumo 
vitamínico. 
Palavras–chave: ensino de ciências, nutrição 
 

DIDACTIC SEQUENCE ABOUT “VITAMINS” IN THE EIGHTH 
GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL 
 
ABSTRACT: This article aims to present a didactic sequence about “vitamins” in the eighth 
grade of elementary school, in the framework of the search for the final projects. Its relevance 
lies in the study of vitamins, for their role as regulatory of the metabolic activities, 
contributing to the growth, renewal and energy supplies, and the theme is treated in summary 
form in the textbooks. The elaborated didactic sequence was sustained in focus of the 
“cognitive conflict” and was applied with eighth grade students of a private school, located in 
the Centre of Manaus, and has six steps, which are: exposure of objectives; Consolidation of 
student’s theories; Provocation and conflict awareness; Presentation of scientific theories; 
Comparison among theories; Application of the new theories. The last step was developed in 
the form of booklets that were created by the students themselves, exposing the vitamins, their 
functions, their lack or excess risk and their sources. The proposal proved to be of great 
importance in the nutrition contribution by vitamins and alert about the risks of lack and 
excess vitamin consumption. 
KEYWORDS: nutrition, science teaching 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação é extremamente importante, pois é uma necessidade biológica visando a 

obtenção de energia para os processos metabólicos e bom funcionamento do organismo. Para 

isso, o corpo humano “[...] tem necessidade de consumir diariamente uma série de substâncias 

alimentares, fundamentais à construção e ao seu desenvolvimento [...]” (BRASIL, 1998). 

Dessas substâncias, daremos enfoque neste estudo, as vitaminas.  

O ensino de ciências deve estimular o raciocínio lógico e a curiosidade, ajudar a formar 

cidadãos mais aptos a enfrentar os desafios da sociedade contemporânea e fortalecer a 

democracia, dando à população, em geral, melhores condições para participar dos debates 

cada vez mais sofisticados sobre temas científicos que afetam nosso cotidiano (ABC, 2008). 

O aprendizado é proposto de forma a propiciar aos estudantes o desenvolvimento de 

uma compreensão do mundo que lhes dê condições de continuamente colher e processar 

informações, desenvolver sua comunicação, avaliar situações, tomar decisões, ter atuação 

positiva e crítica em seu meio social (LIBÂNEO, 2004). É de responsabilidade da escola e do 

professor promover o debate e a investigação, visando o entendimento da Ciência como 

construção histórica e saber prático, superando as limitações do ensino caracterizado pela 

memorização (BRASIL, 1998). 

Diante dessas premissas, o objetivo da pesquisa foi elaborar e aplicar uma sequência 

didática sobre vitaminas no ensino fundamental, buscando expor de maneira mais detalhada e 

contextualizada os tipos de vitaminas e onde podem ser encontradas, contribuindo para a 

compreensão sobre sua importância na nutrição, os riscos de consumo excessivo e de suas 

carências para o organismo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Proposta de uma sequência didática com base no enfoque de aprendizado por conflito 

cognitivo 

Em Zabala (1998) é destacado várias vezes que uma sequência deve ser aplicada de 

acordo com a situação e como o conteúdo é abordado na sala, ainda de acordo com o autor, 

devemos ter os modelos apenas como um ponto de partida, uma orientação que deve originar 

variações que se adaptem à situação em que será empregado.   

Visto que a abordagem aplicada ao ensino de vitaminas deverá buscar uma melhor 

compreensão por parte dos alunos, a sequência didática proposta neste estudo foi baseada em 

Pozo e Crespo (2009) que abordam o ensino por conflito cognitivo, e seguiu um total de seis 
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passos, buscando proporcionar mudanças tanto conceituais quanto procedimentais e 

atitudinais. 

Preliminar: exposição dos objetivos da unidade 

Em um primeiro momento foi exposto aos alunos os objetivos e a importância deste 

estudo, com a tentativa de fazer com que os mesmos se sensibilizassem, buscando 

desenvolver uma motivação implícita e com intuito de promover uma maior interação dos 

alunos com o conteúdo, a fim de torná-lo relevante para os mesmos. 

 

Consolidação das teorias do aluno 

Nessa etapa foi feito um levantamento sobre as ideias prévias dos alunos acerca das 

vitaminas e quais seriam suas utilizações no organismo, assim como questionamentos sobre 

como as vitaminas são ou não incluídas na alimentação dos mesmos, a fim de que os alunos 

tomem consciência de suas próprias ideias para que a partir daí possam ser trabalhadas neste 

enfoque. 

 

 Provocação e tomada de consciência de conflitos empíricos 

Assim, a partir das concepções apresentadas pelos alunos, o professor analisou as 

respostas dos mesmos e expõe os conceitos que possuem, apresentando situações às quais 

necessitaram de uma maior compreensão acerca do assunto, compreensão essa oferecida a 

partir de novos conceitos científicos. Por exemplo, o fato de os alunos alimentarem-se de 

modo incorreto e sem levar em conta a importância das vitaminas, pode-se também levantar o 

fato do pensamento comum acerca das vitaminas, onde basta se tomar um complexo 

vitamínico para suprir as necessidades do organismo, também o fato de que na maioria das 

vezes, o conhecimento que os alunos possuem das vitaminas limitam-se à vitamina C, citando 

como sua maior fonte a laranja e estreitam-se ainda mais quando esses citam apenas a ela 

como sua única fonte. A partir desses pontos mostrando aos alunos que há explicações e 

motivos pelos quais seus conceitos, procedimentos e atitudes diante do conteúdo podem ser 

transcendidos. 

 

Apresentação das teorias científicas alternativas 

Neste momento, seguiu-se com uma ampla apresentação das concepções científicas que 

buscaram ampliar os conceitos oferecidos pelos alunos na segunda fase e que transpassaram 

os limites das concepções alternativas dos mesmos. Esses conceitos foram relacionados à 

importância e os tipos de vitaminas, assim como onde podemos encontrá-las, mostrando aos 
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alunos como e o porquê eles devem se alimentar de forma a consumir de maneira equilibrada 

as fontes vitamínicas. O conteúdo foi apresentado em aulas expositivas, com o uso de slides 

com imagens e apontamentos que abordem as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis e suas 

respectivas fontes, mencionando também as doenças causadas tanto pelo excesso quanto pela 

falta das mesmas, com o intuito de facilitar a compreensão por parte dos alunos. 

 

Comparação entre as teorias do aluno e as teorias alternativas:  

Neste penúltimo ponto, após a apresentação das concepções prévias dos alunos e dos 

conceitos científicos, fez-se uma comparação entre os dois, expondo os motivos pelos quais 

as teorias científicas alternativas devem ser inseridas na mente dos alunos. Aqui introduziu-se 

um confronto entre as ideias deles e suas formas de alimentação a partir de alimentos que 

sejam fontes de vitaminas. Por exemplo, a indagação acerca do porquê, na maioria das vezes, 

eles preferem um biscoito recheado a uma maçã. Desta forma, os estudantes foram levados a 

refletir sobre os hábitos de alimentação que possuem, e compará-los às necessidades vitais 

para um bom funcionamento do seu organismo. 

 

Aplicação das novas teorias a problemas já explicados pela teoria do aluno e a 

problemas não explicados:  

Por fim, foram expostas situações as quais podem ser aplicadas as teorias científicas 

alternativas ao invés de os alunos utilizarem suas primeiras concepções. Aqui os alunos já 

estavam aptos a diferenciar e compreender sobre as vitaminas, onde podem ser encontradas e, 

portanto, aplicar esses conhecimentos na sua vida cotidiana. A forma escolhida para avaliar os 

alunos foi desenvolvida de maneira dinâmica, com a produção de uma cartilha pelos próprios 

alunos, com o auxílio dos professores, contendo informações gerais acerca do conhecimento 

adquirido nas aulas, mencionando os tipos, onde são encontradas, as funções e as doenças 

causadas pela falta ou excesso das vitaminas, pois de acordo com Pozo e Crespo (2009) a 

aprendizagem só é alcançada quando há a utilização dos novos conceitos em situações 

práticas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as pesquisas realizadas neste estudo, percebeu-se que o conteúdo vitaminas não 

é trabalhado de forma ampla e encontra-se inserido no eixo alimentos, de uma maneira 

resumida, sendo tratado apenas de forma superficial. Podemos citar o autor Gewandsznajder 

(2011) que trata do conteúdo ‘alimentos’ inserindo-o em um capítulo nomeado “As funções 
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de nutrição”, ou seja, ele faz um aspecto geral acerca do conteúdo, mencionando carboidratos, 

lipídios, proteínas, e ao introduzir o conteúdo ‘vitaminas’, o mesmo aborda apenas suas 

funções e onde podem ser encontradas, não se aprofundando além disso. 

De acordo com o PCN, um dos objetivos do ensino fundamental é fazer com que o 

aluno possa conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação a sua saúde e à saúde coletiva (BRASIL, 1998). Portanto, esta proposta foi aplicada na 

turma do 8º ano A de uma escola particular, localizada no bairro Centro em Manaus – AM, 

durante o Estágio Curricular Supervisionado, em 3 tempos de aula de 45 minutos cada, 

visando aprofundar os conteúdos sobre vitaminas de forma contextualizada para gerar 

mudanças comportamentais a partir da compreensão do tema. 

No primeiro ponto da proposta, “exposição dos objetivos da unidade”, como citado 

acima, foi apresentado aos alunos o tema a ser abordado nas aulas que se seguiriam, sendo 

que a temática “Vitaminas” já havia sido trabalhada da maneira tradicional com o auxílio do 

livro didático pela professora da turma, e como já havia sido citado, foi trabalhado de forma 

superficial introduzido no conteúdo de nutrientes sem detalhamento acerca do assunto.  

No segundo momento, “consolidação das teorias do aluno”, foi realizado um 

levantamento acerca do conhecimento dos alunos sobre a temática, as questões apresentadas 

oralmente eram simples e seguiam desde o conceito e importância das vitaminas até os tipos 

conhecidos pelos estudantes. As respostas obtidas não chegaram a ser satisfatórias, visto que 

os alunos já haviam trabalhado, mesmo que superficialmente o conteúdo, podendo-se 

visualizar a importância de enfatizar aos alunos o enfoque desta proposta. As respostas 

estavam repletas de insegurança e muitas vezes equivocadas direcionando-se às informações, 

muitas vezes ilusórias, transpassadas pela mídia, à algumas perguntas não se obteve resposta 

da turma. 

O terceiro momento, “provocação e tomada de consciência de conflitos empíricos”, foi 

unido ao segundo momento, uma vez que houve o questionamento acerca do conhecimento 

dos alunos e, a partir da tomada de consciência de suas respostas, os alunos puderam observar 

que havia ainda muitas coisas a serem exploradas por eles dentro desse campo, ocasionando 

uma motivação que pôde ser observada a partir do próximo ponto.  

No quarto momento, “apresentação das teorias científicas alternativas”, houve a aula 

expositiva, que foi ministrada com os materiais descritos no ponto 5.4, slides e imagens 

lúdicas, que chamavam a atenção dos alunos e os deixavam mais focados na aula provocando 

sua curiosidade, nos slides estavam contidos os seguintes tópicos: O que são as vitaminas, 
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qual a importância das vitaminas, quais os tipos de vitaminas, quais são as vitaminas de cada 

tipo, seus benefícios para o corpo, o que a falta ou excesso de determinada vitamina causa no 

organismo e, por fim, onde são encontradas. Durante a exposição de aula os alunos 

mantiveram-se bastante participativos, sempre comparando os pontos dados à sua vida 

alimentar e fazendo questionamentos acerca do que os era apresentado, mostrando-se focados 

no conteúdo ministrado. 

No quinto momento, “Comparação entre as teorias do aluno e as teorias alternativas”, 

houve a consolidação da teoria apresentada na aula expositiva que foi feita durante a mesma, 

onde o aluno era instigado a repensar sua forma de pensar, através de comparações às ideias 

dadas por eles no início da aula e às apresentadas na aula. 

No sexto momento, “Aplicação das novas teorias a problemas já explicados pela teoria 

do aluno e a problemas não explicados”, que foi aplicado nas duas aulas seguintes: 

Na primeira aula, foi proposta aos alunos a construção de uma cartilha que pudesse 

conter o conteúdo ministrado na aula expositiva (conceito, importância, o que causa a falta e o 

excesso da vitamina e suas fontes). Para que fosse realizada a construção da cartilha, a turma 

foi dividida em 11(onze) duplas e um trio, sendo que cada dupla, ou trio, ficou responsável 

pela confecção da cartilha referente a uma das vitaminas seguintes: A, B1, B2, B3, B6, B7, 

B9, B12, C, D, E e K. Como material, eles poderiam utilizar pesquisas e imagens impressas, 

assim como canetas coloridas e o que julgassem necessário para se sentirem livres para retirar 

o máximo de cada tópico. 

Na segunda aula, houve o início da construção das cartilhas, os alunos, em sua maioria, 

levaram o material necessário para a sala e lá se reuniram com suas respectivas duplas/trio. A 

confecção das cartilhas era feita em sala de aula, sob o auxílio da professora da turma e das 

autoras, sempre que requisitado, e se sucedeu por dois tempos de aula. 

Na terceira aula houve o recolhimento das cartilhas, todas as duplas e o trio 

completaram suas cartilhas, porém uma dupla se equivocou quanto ao seu conteúdo, o que 

causou a duplicação de uma cartilha acerca da vitamina B2 e a ausência da cartilha acerca da 

vitamina B7. A partir da análise das cartilhas, obtiveram-se as seguintes figuras: 
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Figura 1. Quantidade de cartilhas que abordaram cada assunto requisitado. 

Fonte: Cartilha elaborada pelos alunos. IFAM, 2016. 

 

Na figura acima podem ser observados os pontos requisitados a conter em cada cartilha 

e, do total de 12, quantas cartilhas abordaram todos os assuntos, assim, verificou-se que: o 

quesito “conceito” foi abordado de forma satisfatória em todas as cartilhas, assim como os 

quesitos “importância”, “efeitos da falta” e “fontes”, esses pontos foram, no geral, abordados 

de maneira clara, objetiva e não foram encontrados nenhum equívoco por parte da pesquisa; o 

quesito “efeitos do excesso” foi o único ponto que 5 das 12 cartilhas confeccionadas não 

apresentaram. Assim como a falta de determinada vitamina, seu excesso também é capaz de 

causar infortúnios ao organismo, sendo assim um ponto que deveria ter sido mais bem 

explorado nas cartilhas. 

Na figura 2 são apresentados a quantidade de pontos requisitados que foram abordados 

em cada cartilha. 

 

Figura 2. Quantidade de pontos abordados em cada cartilha. 

Fonte: Cartilha elaborada pelos alunos. IFAM, 2016. 

 

Pode-se observar pela figura que as cartilhas B1, B2 - A, B6, B9, C, E e K foram as que 

conseguiram apontar todos os quesitos solicitados de maneira satisfatória. Quanto às cartilhas 
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A, B2 - B, B3 e D foram as que, de acordo com a figura 1, não apresentaram o quesito 

“efeitos do excesso”, porém os outros quesitos foram abordados adequadamente. 

A partir desses resultados, observou-se que a grande maioria dos alunos teve capacidade 

de apontar com sucesso os tópicos que lhes foram requisitados (conceito, importância, efeitos 

da falta, efeitos do excesso e fontes) e apresentaram isso de modo organizado, apontando cada 

quesito solicitado de modo objetivo e coeso, e bastante lúdico, utilizando-se de diálogos e 

imagens impressas ou desenhadas. Ao apresentar cada ponto solicitado de forma satisfatória, 

os alunos demonstraram um conhecimento mais amplo comparado ao que foi verificado no 

início da primeira aula, já sabendo, por meio da cartilha, apontar as respostas das questões que 

lhes foram apresentadas nos momentos anteriores. 

 

                     

          Figura 3. Atividade realizada pelos alunos.       Figura 4. Atividade realizada pelos 
alunos. 

          IFAM, 2016                                                     IFAM, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O ensino de ciências é extremamente importante para a formação de um cidadão 

consciente. Nessa formação, está o estudo das vitaminas. No entanto, este estudo mostrou que 

o conhecimento acerca dessa temática, que mostra sua importância para o bom regulamento 

do metabolismo, proporcionando um funcionamento saudável do organismo, é abordada 
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apenas superficialmente dentro do conteúdo ‘alimentos’, justificando assim, o 

desenvolvimento desta proposta de sequência didática. 

Portanto, a partir de uma observação qualitativa e quantitativa dos resultados pôde-se 

perceber uma melhora significativa na qualidade das respostas, demonstrando que os alunos 

foram aptos a identificar os tipos, as fontes e as doenças causadas pela falta ou excesso das 

vitaminas, de modo a representar relevância não só em sua vida acadêmica, como também em 

sua vida cotidiana, incentivando, assim, o consumo equilibrado das vitaminas.  
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RESUMO: A escola pode exercer um papel importante na formação dos indivíduos e na 
orientação quanto à sexualidade e a cidadania dos adolescentes. Este estudo teve como 
objetivo avaliar a percepção e a atuação em sexualidade dos professores de ensino 
fundamental. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, cujos dados foram obtidos por 
meio de um questionário respondido por 100 professores da rede de ensino público que fazem 
parte de um programa de graduação para professores, no Pólo de São Miguel dos Campos, em 
Alagoas. Os resultados demonstraram que, apesar de considerarem a importância do tema, a 
maioria dos professores não dispõe de conhecimentos suficientes para promoverem orientação 
sexual aos adolescentes, atendo-se muito mais no aspecto biológico da sexualidade do que nos 
sentimentos e valores que a envolvem. Conclui-se que programas de treinamento e 
capacitação sobre sexualidade na adolescência são necessários a esta população.   
Palavras–chave: jovens, docência, educação sexual 
 

 
SEXUALITY IN EDUCATION: THE PERCEPTION OF TEACHERS OF 
ALAGOAS-AL 
 
ABSTRACT: School may have an important role in the individual formation and sexual 
orientation and the citizenship during adolescence. This study aimed to identify the 
knowledge and performance of school´s teachers regarding to sexuality. This is an 
exploratory and descriptive study whose data were obtained through a questionnaire, which 
was applied to one hundred teachers from the public school who attend a Teacher Training 
Program in São Miguel dos Campos – Alagoas. The results demonstrated that, despite subject 
relevance for the teachers, they do not have enough knowledge to promote sexual orientation 
to adolescents, emphasizing biological issues of sexuality instead of its feelings and values. It 
was concluded that training and education programs about sexuality in adolescence are 
necessary to this population. 
KEYWORDS: teenagers, teaching, sex education  
 
 

INTRODUÇÃO 

Diante do panorama atual, observa-se que a adolescência tem sido um tema de vários 

estudos. De acordo com BRASIL (1994), isso se deve ao fato de ter ampliado seu espaço 

etário diminuindo a infância e postergando o seu ingresso na fase adulta. Como consequência 

dessa realidade esta população constitui um grupo de risco que precisa de programas em 
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políticas públicas voltados para garantir o caminho da juventude rumo ao exercício da 

cidadania.  

Diante desta realidade, vemos a importância da educação com vista à prevenção 

através da Educação sexual que é definida como “todo o processo informal pelo qual 

aprendemos sobre a sexualidade ao longo da vida, seja através da família, da religião, da 

comunidade, dos livros ou da mídia”, enquanto define-se orientação sexual como “processo 

de intervenção sistemática na área da sexualidade, realizado principalmente em escolas” 

(SUPLICY et al., 2004, p. 30). 

Neste sentido, segundo Suplicy (2004), a família, a sociedade e a escola são as 

instituições básicas para o desenvolvimento das ações educativas, ajudando o adolescente a 

enfrentar as situações de risco muitas das quais geradas por ele mesmo.  

Na educação observa-se uma proposta do Ministério da Educação (MEC), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que a Orientação sexual está incorporada como tema 

transversal além de indicada à pertinência do espaço específico para a temática da sexualidade 

(SUPLICY et al., 2004). Esta Orientação sexual comporta uma sistematização e um espaço 

específico (ALTMANN, 2001), mas não deve ser colocada em uma matéria obrigatória, nem 

a preocupação de que estas aulas possam gerar uma nota ou uma avaliação (PINTO, 2005). 

Neste contexto, o professor de qualquer disciplina deve realizar um trabalho de 

Educação sexual, podendo abordar o assunto a qualquer momento em qualquer disciplina, 

pois é um tema transversal que atravessa fronteiras disciplinares. A sexualidade humana tem 

aspectos biológicos, sociais, relacionais que podem e devem ser abordados nos diversos 

grupos disciplinares existentes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) propõem que os temas sobre 

Sexualidade sejam apresentados por meio da transversalidade dos conteúdos. Uma vez 

discutidos, os assuntos devem voltar, com conteúdo mais aprofundado, todas as vezes que 

houver interesse por parte dos alunos.   Pensar sobre sexualidade e formação do orientador 

sexual implica pensar efetivamente em quem realiza trabalho de orientação sexual.  A 

transversalidade implica na necessidade do professor não apenas dominar o conteúdo 

programático da disciplina pela qual é responsável, como exige conhecimento específico das 

disciplinas curriculares e habilidades para inserir temas transversais que fogem da 

especificidade que está habituado a lidar com o grande desafio que é capacitá-lo para 

desenvolver um trabalho eficaz e esclarecedor sobre a Sexualidade na escola. Faz-se 

necessário o preparo dos professores tornando-os bem informados e conscientes da sua 

atuação na área. 
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Diante desta realidade, identifica-se a necessidade da realização de um estudo para 

observar a percepção dos professores da Educação Básica sobre a temática Sexualidade. O 

objetivo deste estudo é avaliar a percepção e a atuação em Sexualidade dos professores de 

Ensino Fundamental, no Programa de Graduação dos Professores da Rede de ensino público, 

Pólo de São Miguel dos Campos, Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa. O estudo 

descritivo pretende descrever as características de determinada população ou fatos e 

fenômenos de determinada realidade, sem nela interferir para modificá-la (GIL, 2002). 

Este estudo foi realizado no período de fevereiro a julho de 2011, no Programa de 

Graduação dos Professores - PGP, ofertado pela Universidade Estadual de Alagoas – 

UNEAL, Pólo de São Miguel dos Campos. Este programa oferta os cursos de Licenciatura em 

Letras, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, iniciado em 2008, com cerca de 200 

professores matriculados. Estes professores atuam nas escolas públicas de ensino dos 

Municípios de Anadia, Roteiro, Boca da Mata, no Estado de Alagoas. As escolas da rede 

pública de ensino dessas localidades oferecem do 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

 A amostragem do estudo foi aleatória e simples, que contou com 100 professores 

conforme a disponibilidade em participar da pesquisa, os quais lecionavam do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, independente da disciplina ministrada. 

A coleta de dados se deu através de um questionário semiestruturado, sendo que a 

primeira parte visou caracterizar a população e a segunda obter dados sobre o conhecimento e 

atuação no que tange a orientação sexual na escola, o qual teve duração média de 20 minutos 

para ser respondido. 

Os dados obtidos foram analisados e interpretados em um contexto quantitativo para 

melhor compreensão dos mesmos e analisados descritivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por 100 professores, com idade média de 38 anos. Destes 70% 

eram mulheres e 30% homens. Quanto ao estado civil, 30% eram solteiros, 55% casados, e 

15% divorciados, sendo de 02 a média de filhos, e 30% dos professores tinham algum filho na 

adolescência. Quanto à carga horária, 30% trabalham apenas em um período; 50% trabalham 

em dois períodos e 20% trabalham nos três períodos: manhã, tarde e noite. Com relação à 

formação escolar, somente 83% tinham a formação superior incompleta, 10% tinham 
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especialização, nenhum era mestre. Na variável religião encontramos 51% católicos, 23% 

evangélicos e 27% não têm religião. Durante a coleta de dados observou-se mais resistência 

de professores com religião em relação aos que não tinham, devido à temática tratada neste 

estudo. 

Quando se fala em orientação sexual na escola as opiniões se divergem quanto a se 

tratar do tema apenas nos conteúdos programáticos nas aulas de Ciências e Biologia ou como 

um Tema transversal permeando todas as disciplinas do currículo escolar. 

 No estudo, 55% dos professores acreditam que a disciplina responsável por abordar o 

tema "Orientação sexual" é Ciências ou Biologia, 40% acreditam que este tema deve ser 

abordado como Tema transversal em todas as disciplinas e 10% apontam o assunto como um 

Tema transversal à todas as disciplinas porém dão ênfase as disciplinas de Ciências e Biologia 

por acreditarem estar mais ligada ao assunto. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais pretendem ser um referencial norteador de 

reflexão sobre os currículos escolares, como uma proposta aberta e flexível, que pode ou não 

ser utilizada pelas escolas na elaboração de suas propostas curriculares. O Tema transversal 

deve impregnar toda área educativa do Ensino Fundamental e ser tratado por diversas áreas do 

conhecimento. Os conteúdos tratados na escola devem destacar a importância da saúde sexual 

e reprodutiva e cuidados necessários a promovê-la. A escola, também, deve integrar serviços 

públicos de saúde, conscientizar para a importância de ações prioritariamente preventivas e 

remediativas se for o caso (PCN, 1998). 

Segundo Egypto (2003), a orientação sexual deve começar quando a criança entra na 

escola e se desenvolve ao longo de toda a vida escolar. Ainda de acordo com este autor, para 

o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS), do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental esse trabalho é composto por transversalidade com base na observação e na 

demanda das crianças, dispensando um espaço específico. Do 6º ano em diante, a 

transversalidade não dispensa mais a existência de um espaço específico para trabalhar com a 

Sexualidade. 

Quando questionados sobre qual a idade ideal dos alunos para começar a realizar a 

orientação sexual a maioria dos entrevistados, 42% acreditam que a idade para começar a 

Orientação sexual é por volta dos 9 aos 11 anos, 34% acreditam que os alunos de 7 aos 9 anos 

já estão preparados para discutirem este assunto e 24% acham que só entre 11 aos 13 anos é 

que se deve iniciar na escola a abordagem do tema. 

Na tarefa de orientar sexualmente os alunos observamos que a maioria dos 

entrevistados, 37% colocam os pais como os principais responsáveis pela abordagem da 
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sexualidade com seus filhos, 33% acreditam que esta responsabilidade deve ser dividida entre 

os pais e a escola, 25% atribuem a responsabilidade da Orientação sexual aos pais, escola e a 

Igreja.  Mesmo sendo uma pequena parcela, a dos que acreditam que a escola é a única 

responsável pela Orientação sexual é preocupante observar que ainda temos professores que 

consideram a participação dos pais dispensável. 

Em se tratando de Orientação sexual há uma transferência para a escola de uma 

responsabilidade que muitos pais não se dispõem ou encontram dificuldade em assumir. Mas, 

a escola e a família têm papéis diferentes e complementares, uma não substitui a outra. Nesse 

sentido, vislumbra-se a escola como um local de promoção de saúde; nela as oportunidades de 

“trocas” por meio do convívio social são facilitadas pelo grande tempo de permanência de 

estudantes. 

Quando perguntados sobre como os assuntos relacionados à Orientação sexual 

poderiam ser abordados em sala de aula apenas 8% dos professores entrevistados mostrou-se 

favorável a uma variedade de metodologias e instrumentos como palestras, jogos, teatro, 

músicas, textos e ainda apontaram outros instrumentos como filmes direcionados. O que 

também é preocupante no sentido de observar que a maioria dos professores apesar de 

tentarem demonstrar o contrário sente-se inseguros com relação ao tema e acabam recorrendo 

a instrumentos e metodologias de aula mais tradicionais de forma que consigam manter certo 

"controle" da situação. Confirmamos isto observando que 32% dos professores entrevistados 

abordariam o tema por meio de palestras e textos, 29% utilizariam apenas as palestras e 9% 

apenas textos, ou seja, em 70% dos casos o professor sai de cena e entra o palestrante ou o 

texto que explica tudo o que o professor tem dificuldade de falar abertamente. Dentro do 

universo pesquisado a porcentagem de professores que faz a combinação de momentos como 

palestras e momentos de interação dos alunos e deles próprios em sala de aula, como jogos 

diálogo/debates, teatros e outros é muito pequena perto do que se espera para que o tema seja 

abordado de forma satisfatória. 

Quando perguntados da disciplina pela qual é responsável, os assuntos que devem ser 

abordados durante a Orientação sexual na escola, 73% dos entrevistados elegeram a gravidez 

como um conteúdo importante, 70% dos entrevistados as Doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), 71% dos entrevistados acredita que deve discutir família/casamento e 54% dos 

entrevistados apontam como conteúdo a ser abordado os métodos contraceptivos. Destes 

detectamos que 14% acreditam que a escola só deve falar sobre família/casamento suprimindo 

os demais conteúdos relacionados à Orientação Sexual vemos mais uma vez que uma 

porcentagem razoável dos professores não só têm dificuldades de tratar o tema como 
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percebem o tema como algo que não lhes compete, mesmo que tentem disfarçar este 

sentimento, percebemos durante a entrevista a insatisfação de muitos que acreditam que temas 

como métodos contraceptivos, gravidez, DST e outros não deveriam ser abordados em sala de 

aula. Por outro lado 36% dos entrevistados acreditam que conteúdos como gravidez, DST, 

métodos contraceptivos, família/casamento e quaisquer dúvidas que o aluno possa vir a ter 

devem ser trabalhadas na escola nos momentos reservados a orientação sexual. 

Ao serem questionados quanto à segurança para falar sobre estes assuntos, apenas 

33% sentem-se seguros para tanto. Então, como fazem os demais professores que na questão 

anterior afirmaram que falavam sobre sexualidade com os alunos e nesta questão expressam 

insegurança com o tema? 

Podemos considerar que os demais professores não se considerem seguros para falar 

sobre todos os temas que envolvem a sexualidade e só abordam em sala de aula os assuntos os 

quais tenham domínio. O fato de assumir sua insegurança é um ponto positivo, pois pode 

estimular o professor a aumentar seu conhecimento sobre a temática. 

Quando perguntados sobre os métodos contraceptivos que conheciam observamos que 

os mais conhecidos são a pílula, seguida da camisinha masculina, tabelinha, vasectomia, 

ligadura de trompas, dispositivo intrauterino (DIU), coito interrompido, espermicida. Percebe-

se que de uma maneira geral os professores conhecem os métodos de contracepção mais 

usados no Brasil mesmo não se sentindo seguros com relação ao tema em sala de aula. 

No universo pesquisado apenas 22% dos professores já participaram de algum 

treinamento/formação sobre Orientação Sexual o que nos faz entender o motivo de a maioria 

sentir dificuldades no trato do tema e quando perguntados se gostariam de receber formação 

continuada sobre o tema identificamos que dos 22% de professores que já participaram de 

alguma formação 16% gostariam de participar de outros momentos de formação para estarem 

mais bem preparados ao abordar o tema com seus alunos. Apenas 6% dos entrevistados 

acreditam que seus conhecimentos sobre o tema são suficientes e não necessitam de mais 

formação, ou seja, 94% querem receber formação. 

Para o sucesso da orientação sexual na escola faz-se necessário estabelecer um 

programa de capacitação em sexualidade para os professores interessados de modo que eles 

enfrentem os problemas com objetividade, sem medo e sem alarde, e se transformem em 

agentes multiplicadores da ação educativa. 
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da sexualidade faz parte de todo ser humano e seu ápice talvez se 

dê na adolescência onde são vivenciadas grandes transformações no corpo e mente de cada 

indivíduo. Estas mudanças precisam ser acompanhadas de perto para que através da 

prevenção se ofereça proteção. 

No sentido de acolher e educar o indivíduo revela-se importante à educação sexual 

fornecida desde o nascimento pela família. Mas esta instituição nem sempre consegue 

cumprir satisfatoriamente sua função e acaba transferindo-a a outra instituição onde seu filho 

passará grande parte de sua vida: a escola. Sabemos que as duas instituições têm ações 

complementares na educação e ambas enfrentam dificuldades em cumprir seu papel na 

orientação sexual. 

Neste contexto, a responsabilidade de trabalhar a educação sexual na escola é do 

professor, e que através deste estudo observou-se que estes não se sentem seguros e não 

possuem uma fundamentação teórica para abordagem do tema e os que mais abordam são os 

de Ciências. A educação sexual não é muito tratada como Tema transversal o que dificulta o 

desenvolvimento de abordagem do tema. Dessa forma, observa-se a necessidade de um 

programa educativo através de encontros para construir conhecimentos na área para ajudar os 

professores, instrumentalizando-os para a abordagem do tema no cotidiano escolar. Pode-se 

também depreender que o ambiente possa criar encontros que possibilite a construção de 

conhecimentos, saberes curriculares, e consequentemente pedagógicos.  

A pesquisa se configurou como meio apropriado para a educação sexual, a abordagem 

pedagógica deve ser utilizada nas ações educativas de forma dialógica, crítico-reflexivo, 

favorecendo a compreensão da realidade vivenciada, possibilitando discutir os problemas 

identificados, tendo a escola como local privilegiado para o desenvolvimento deste processo 

educativo. Os resultados demonstram a necessidade de capacitar os professores para lidarem 

adequadamente com estas questões.  

Esta conscientização é necessária aos educadores, pois eles passam a maior parte do 

tempo, demandando de instrumentalização para lidarem com o tema. Neste processo, a escola 

pode ser um recurso para orientar e ajudar aos familiares, professores e escolares a 

compreenderem melhor pressupostos da Educação e Orientação sexual. Sendo assim, deve-se 

trabalhar de forma interdisciplinar, priorizando o eixo educação e saúde, sendo que os 

profissionais da saúde podem ser os aliados dos professores, no sentido de conscientizá-los e 

capacitá-los.   
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RESUMO: O tucano-de-bico-branco é uma espécie vulnerável cujos hábitos de vida estão 
diretamente ligados a formações primárias, particularmente de floresta Amazônica. O objetivo 
dessa discussão foi obter uma amostra significativa da distribuição de Ramphastos tucanus e 
relacioná-la com dados de desmatamento da Amazônia paraense. Para isso, foram utilizados 
pontos de ocorrência a partir de duas plataformas: Wikiaves e Xeno-canto. Quando não 
disponíveis coordenadas exatas, utilizamos o Google Earth para coletar cada uma das 
referências por municípios. Dados de desmatamento do INPE também foram coletados entre 
1988 e 2015. Por fim foram construídos mapas para delinearmos um quadro geral sobre a 
vulnerabilidade da espécie. Com base nesse arcabouço teórico e metodológico, foi possível 
verificar que a espécie está fortemente ameaçada principalmente devido à perda de habitat, e, 
esse quadro pôde ser visualizado com base nos dados históricos de desmatamento e sua 
relação direta com a distribuição da espécie. Neste sentido, medidas efetivas para conservação 
devem ser tomadas a fim de minimizar esse impacto sobre a biodiversidade Amazônica no 
Pará. Assim, o estabelecimento de unidades de conservação com planos de controle e redução 
do desmatamento no seu interior ou entorno, pode ser a melhor alternativa para conter esse 
impacto antrópico. 
 
Palavras–chave: Fragmentação, Amazônia, Conservação. 
 

SOME ASPECTS ABOUT THE WHITE-THROATED TOUCAN 
(Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758) VULNERABILITY IN PARA 
STATE, BRAZIL. 
 
ABSTRACT:  
The white-throated toucan is one of the vulnerable species whose lifestyle habitats are directly 
linked to primary formations, particularly in the Amazon forest. The purpose of this 
discussion was to obtain a representative sample of distribution Ramphastos tucanus and 
relate it to Para Amazon deforestation data. For this, we used the occurrence records from two 
platforms: WikiAves and Xeno-canto. When  accurate data were not available we used 
Google Earth to collect each of the references by municipalities. INPE's deforestation data 
were also collected between 1988 and 2015. Finally, maps were designed to define an overall 
background of the vulnerability of the species. Based on this theoretical and methodological 
framework, we have found that the species is seriously threatened primarily due to habitat 
loss and this picture could be viewed based on historical data of deforestation and its direct 
relationship with the distribution of the species. In this sense, effective conservation measures 
should be taken to minimize the impact on the Amazon biodiversity in Para. Thus, the 
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establishment of protected areas for control plans and reducing deforestation inside or 
surroundings may be the best alternative to contain this human impact. 

 
KEYWORDS: Fragmentation, Amazon, Conservation. 
 

INTRODUÇÃO 

O tucano-de-papo-branco (Ramphastos tucanus), (Figura 1), é uma espécie com 

distribuição tipicamente amazônica e possui uma das vozes mais marcantes desse bioma. 

Costuma se alimentar no dossel de florestas, bem como em matas de secundárias 

circundantes. Também costuma ocorrer em florestas primárias, geralmente, próximas a rios 

além de também frequentar fragmentos próximos a pastos e plantações (BIRD LIFE 

INTERNATIONAL, 2014). Sua dieta é mista e inclui filhotes, ovos de aves menores e  

pequenos vertebrados como lagartos, por exemplo (NEOTROPICAL, 2010). Do ponto de 

vista da conservação, a espécie está inclusa dentre os táxons indicadores de habitats 

primários, sobretudo áreas nativas em sistemas florestais (INPA, 2016) e está inclusa na 

categoria de ameaçada do tipo “vulnerável”  (BIRD LIFE INTERNATIONAL, 2014).  

Considerando o nível de especificidade e o atual estado de fragmentação, a espécie 

serve perfeitamente como bom modelo para expressar o status de vulnerabilidade de outros 

táxons amazônicos fortemente associados às florestas primárias. De uma forma geral, a 

espécie possui distribuição típica pelas florestas úmidas pelo oeste da América do sul, 

Guianas, bem como no norte e sudoeste da Venezuela (HANSEN, 1997). No Brasil, possui 

distribuição predominantemente amazônica, com destaque particular para o fato de sua 

distribuição sobrepor completamente com o tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus). 

Sua espécie irmã, também ocorre em florestas primárias e, curiosamente, na Amazônia 

ocidental o padrão de cor das duas espécies é indistinguível (NEOTROPICAL, 2010).  

Diante do avanço de atividades antrópicas relacionadas ao uso indiscriminado do solo 

e os constantes alertas de desmatamento, espécies como R. tucanus são fortemente impactadas 

por essas alterações. Sua principal ameaça é, portanto, a destruição e fragmentação dos 

remanescentes naturais de vegetação, sistemas esses destacados recentemente entre os 

principais hotspots de biodiversidade em nível global (SLONAN et al., 2014). Do ponto de 

vista ecológico, o isolamento de populações ocasiona uma série de consequências dentre as 

quais está o isolamento e extinção local das populações biológicas. Dessa forma, 

considerando o alto nível de especialidade e dependência de espécies florestais, tais efeitos 

podem ser muito mais danosos, isso é claro, sem considerarmos outros táxons com baixa 
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capacidade dispersiva, dieta e sítios reprodutivos restritos a determinados habitats. Apesar 

disso, ações específicas para conservações não foram ainda destinadas para a espécie e dentre 

as medidas propostas para a conservação da espécie está o estabelecimento de novos 

conjuntos de áreas importantes para conservação de aves (do inglês IBAs), (IUCN, 2013, 

2013). Aqui apresentamos um enfoque especial sobre a distribuição e vulnerabilidade da 

espécie no Pará, um dos mais representativos e também mais ameaçados Estados da 

Amazônia brasileira (INPE, 2015). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta de pontos de ocorrência 

Definimos duas formas principais para a coleta de dados sobre a distribuição da espécie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Imagem de Ramphastos tucanus. Por Ingrid Macedo (MACEDO, 2016)  

Abaixo descrevemos brevemente como cada procedimento foi feito. 

1) Coleta de registros na plataforma WikiAves. 

2) Coleta de registros na plataforma Xeno-canto. 

1) Decidimos fazer uma coleta de forma sistemática para cada uma das plataformas. Assim, 

selecionamos cada registro, seja ele sonoro ou fotográfico considerando apenas um para cada 

município. Para a plataforma WikiAves (www.wikiaves,com.br), colhemos cada registro e 

referência bibliográfica e indicações por município e buscamos uma coordenada geral 

(Latitude e Longitude), Figura 2, através do programa Google Earth.  
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2) Por outro lado, na plataforma Xeno-canto (www.xeno-canto.org), buscamos registros 

sonoro considerando cada registro e também restringimos nossa busca para um ponto 

(Latitude e Longitude) para cada município/localidade. 

 

Figura 2. Print referente o modelo de agrupamento de dados utilizado que utilizamos 
 

Estruturação de gráfico e mapas 

Após coletar os pontos ocorrência, obtivemos Shapes de vegetação, uso antrópico e unidades 

de conservação a partir da plataforma do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016) e do 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (UFG), (LAPIG, 2016). 

Além disso, coletamos dados do INPE (INPE, 2015), para dados de desmatamento da 

Amazônia, com foco no ParáUtilizamos as taxas anuais de desmatamento entre 1988 e 2015 e 

plotamos esses dados a fim de observar as épocas mais críticas e amenas de destruição da 

vegetação nativa na Amazônia paraense. Por fim, fizemos a sobreposição das ocorrências 

obtidas com esse conjunto de informações e derivamos hipóteses com base em teoria 

ecológica. Focamos especificamente sobre distribuição e vulnerabilidade da espécie.O 

objetivo foi sustentar o argumento sobre o risco e alta vulnerabilidade que não apenas 

Ramphastos tucanus está, mas todas as outras espécies que dependem de florestas primárias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total obtivemos 53 pontos de ocorrência para a construção dos mapas. Quando 

sobrepomos essas ocorrências sobre o Pará, observamos que a distribuição da espécie está 

fortemente ameaçada. O motivo é a extensiva fragmentação das florestas primárias, habitat 

essencial para persistências das populações de Ramphastos tucanus. Em outras palavras, caso 

esse cenário de destruição persistaa extinção espécie (e todas as espécies endêmicas e 

fortemente associadas à florestas primárias) será um fim inevitável (LAURANCE & 

VASCONCELOS, 2009; SLOAN et al., 2014). De uma forma geral, no Pará a espécie 

encontra-se em estado preocupante, principalmente considerando o fato de que grande parte 

dos registros por nós coletados é oriundo de regiões já impactadas pelo desmatamento. Um 
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fator preocupante que há na formação de fragmentos é principalmente a redução de áreas e 

formação de ilhas isoladas (FAHRIG, 2003; HANSKI & OVASKAINEN, 2003; FISHER & 

LINDENMAYER, 2007). Um exemplo é que  espécies que tem baixa mobilidade passam a 

ter suas populações restritas a manchas de baixa qualidade também a estarem mais 

vulneráveis a catástrofes, predadores e chegada de espécies invasoras (FAHRIG, 2003; 

FISHER & LINDENMAYER, 2007). Além disso, o efeito de borda pode afetar diretamente a 

composição original das florestas primárias. Assim, o declínio das populações e modificação 

das paisagens originais, torna-se um forte agravante devido à fragmentação (LAURANCE & 

VASCONCELOS, 2009). 

Outro aspecto preocupante é a relação das áreas impactadas com as Unidades de 

Conservação. O motivo, é que já foi discutido o papel ecológico de reservas e os eventuais 

problemas que devem surgir com o estabelecimento dessas sem que haja um planejamento 

que vise minimizar o impacto antrópico no seu interior ou entorno (HANSEN & DeFRIES, 

2007). Neste sentido, embora o Pará possui muitas Unidades de Conservação, grande parte 

dessas está sob constante pressão antrópica. Isso levanta uma questão importante se, de fato,a 

biodiversidade presente nessas localidades será realmente conservada em longo prazo. 

Conforme projetamos os dados do INPE no Gráfico 1 (abaixo), as maiores taxas de 

desmatamento no Pará ocorreram em 1995 e em 2004, provável época em que essa expansão 

foi mais representativa. 

 
Gráfico 1. Desmatamento no Pará ao longo de 28 anos a partir de 1988 a 2015, contados a partir do 1° ao 28° 
ano no gráfico (INPE, 2015). Um detalhe interessante é a possibilidade de observarmos as épocas onde houve os 
maiores picos e quedas no desmatamento. Atualmente as taxas encontram-se, de certo modo, estáveis. IFTO 
(2016) 
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Se considerarmos que Ramphastos tucanus é uma espécie modelo para expressar a 

vulnerabilidade de vários grupos biológicos que ocorrem na Amazônia paraense e que 

dependem diretamente contínuos de floresta, é razoável supor o impacto que também outros 

grupos podem ter sofrido ao longo dos anos. Além disso, o declínio de populações biológicas 

em decorrência da destruição dos sistemas naturais, em um nível maior de generalidade, 

acarreta também na perda de serviços ecossistêmicos essenciais. No caso das aves, a dispersão 

de sementes, controle de populações de insetos e polinização, são alguns desses serviços 

essenciais para a manutenção da biodiversidade (SEKERCIOGLU et al., 2004). Outro aspecto 

relevante é a necessidade de mais programas de educação ambiental na Amazônia. 

Principalmente, no sentido de estabelecermos a cultura de que o contrabando de aves é uma 

atividade ilegal, outra ameaça à diversidade biológica no bioma (RIBEIRO & SILVA, 2007). 

Portanto, além de o desmatamento estar dizimando a biodiversidade da Amazônia paraense 

estão o tráfico e caça ilegal de espécies, como é o caso de registros de abate do gavião-real 

(Harpia harpyia) para consumo humano (FREITAS et al., 2014). Em um contexto geral, 

tanto a elaboração de políticas públicas quanto planejamentos em manejo e conservação 

devem ser repensados no sentido de conservar esse bioma, com destaque para sua extensão 

ainda remanescente no Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Distribuição de Ramphastos tucanus com base em nossos dados e representa a relação das ocorrências 
da espécie e as taxas de desmatamento no Pará. (IFTO, 2016). 
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Figura 4. Mesclagem das ocorrências da espécies e desmatamento com as novas Unidades de Conservação 
estabelecidas no Estado. Um destaque especial é a grande quantidade de UCs já impactadas pelo desmatamento. 
IFTO (2016) 
 

CONCLUSÕES 

O desmatamento tem sido a principal ameaça à biodiversidade na Amazônia e, 

particularmente no Pará, esse quadro é preocupante, sobretudo se considerarmos os efeitos 

desse impacto sobre espécies altamente adaptadas às florestas primárias. O tucano-de-bico-

branco é um dos modelos de espécies que expressam bem essa vulnerabilidade. Assim, 

alternativas para estabelecer reservas e minimizar o impacto sobre o interior ou entorno 

dessas, deve ser prioridade para que haja a conservação efetiva de habitat críticos e espécies-

chave da Amazônia. Por fim, aliado à essas medidas, o aumento de fiscalizações nas UCs para 

coibir a caça, a retirada ilegal de madeira e o tráfico de animais silvestres, deve também ser 

prioridade máxima. Com base nesses critérios, serão dados passos efetivos para conservação 

na Amazônia. 

 

REFERÊNCIAS 

Fahrig, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual. Rev. Ecol. Evol. 
Syst, 34, 31. 

Fisher, J. & Lindenmayer, D.B. 2007. Landscape modification and habitat fragmentation: a 
synthesis. Global Ecology and Biogeography, 16. 

Freitas, M.A., Lima, D.M. & Gomes, F.R.B. 2014. Registro de abate de gaviões-reais Harpia 
harpyja (Accipitridae) para consumo humano no Maranhão, Brasil. Atualidades 
Ornitológicas, 178, 4. 



 

3162 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

Hansen, A.J. & DeFries, R. 2007. Ecological mechanisms linking protected areas to 
surrounding lands. Ecological Applications, 17, 15. 

Hansen, E.P. 1997. Breeding the Red-billed toucan - Ramphastos tucanus. The developing 
zoo world, 35, 253-255. 

Hanski, I. & Ovaskainen, O. 2003. Metapopulation theory for fragmentedland scapes. 
Theoretical population biology, 64, 119-127. 

INPA. 2016. Lista de espécies indicadoras de habitas primários - Apêndice 2. INPA, 1. 
INPE. 2015. Taxas de desmatamento na Amazônia de 1988 a 2015.  
International, B.L. 2014. Ramphastos tucanus. The IUCN Red List of Threatened Species 

IUCN, 
IUCN. 2013. State of the World's birds: Indicators for our changing world. Bird Life 

International, 
Lapig. 2016. http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html. Laboratório de Processamento de 

Imagens e Geoprocessamento, 
Laurance, W.F. & Vasconcelos, H.L. 2009. Consequências ecológicas da fragmentação 

florestal na Amazônia. Oecologia Brasiliensis, 13, 434-451. 
Macedo, I.T. 2016. WA107452, Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758. Wikiaves, 
MMA. 2016. http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm. Ministério do Meio 

Ambiente, 
Neotropical, O.B. 2010. White-throated Toucan (Ramphastos tucanus), Neotropical Birds 

Online (T. S. Schulenberg, Editor). Neotropical birds, 
Ribeiro, L.B. & Silva, M.G. 2007. O comércio ilegal põe em risco a diversidade das aves no 

Brasil. Cienc. Cult., 59 
Sekercioglu, H.C., Daily, C.G. & Ehrlich, R., P. 2004. Ecosystem consequences of bird 

declines. PNAS, 101, 6. 
Sloan, S., Jenkins, C.N., Joppa, L.N., et al. 2014. Remaining natural vegetation in the global 

biodiversity hotspots. Biological Conservation, 177, 12-24. 

  



 

3163 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

SOBREVIVÊNCIA DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS UTILIZADAS 
EM REFLORESTAMENTO NO PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS 
MARANHENSES  
 
Alan Patrick Pereira da Rocha1, Éville Karina Maciel Delgado Ribeiro – Novaes2 
 
1Discente de graduação em Ciências Biológicas - IFMA. Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMA/IFMA. e-
mail: alanpat2011@hotmail.com; 2Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - IFMA. e-mail: 
eville.ribeiro@ifma.edu.br 

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

SPECIES SURVIVAL NATIVE PLANTS OF USED IN 
REFORESTATION IN NATIONAL PARK SHEETS MARANHENSES 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to observe and compare the survival rate of 
seedlings of native species of the National Park Maranhenses in plantations with the purpose 
of testing for degraded area recovery. Deforestation Environmental Conservation Units 
mainly caused by human interference, indicates a high aggravating environmental 
degradation. Seedlings were transplanted in pilot areas in the track over to the Blue Lagoon 
during the rainy season to 200 m2 plots in pits of 30x30 cm evenly distributed in rows and 
columns and distant 2 m from each other. After 150 days, 120 (80%) drying the seedlings had 
leaves and 5 seedlings were yellowed. The survival rate of the native plants of the National 
Park Maranhenses, after 150 days (5 months) monitoring was very high, 83.3% and varied 
according to the species. High temperatures and low rainfall decisively influenced the results. 
Irrigation may be the most influential factor in the establishment of seedlings in reforestation 
area. Decreased rain in the years of planting in the area of the Maranhenses National Park 
may have decreased the survival rate of seedlings. 
KEYWORDS: conservation units, recovery, deforestation 
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INTRODUÇÃO 

O desflorestamento em Unidades de Conservação Ambiental (UCs) causado, 

principalmente pela interferência humana, indica um alto agravante de degradação ambiental.   

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) divide as UCs em dois 

grupos: unidades de proteção integral, que visam preservar a natureza e as de uso sustentável 

que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus 

recursos naturais (HENRY, 2005). Uma das categorias de UCs de proteção integral é o 

Parque Nacional que, segundo BRASIL (2016), “tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 

Dentre os Parques Nacionais, está o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

(PNLM). Criado em junho de 1981, conta com uma área de 155 mil hectares, dos quais 90 mil 

são constituídos de dunas livres e lagoas interdunares, está inserido no bioma Marinho 

Costeiro e é composto de áreas de restinga (que compõe 89% da sua vegetação), campos de 

dunas livres e costa oceânica (ICMBio, 2016).  

A restinga é uma formação vegetal que reveste as dunas costeiras e cujas fisionomias 

variam profundamente desde o tipo herbáceo reptante praiano até o florestal fechado 

(OLIVEIRA FILHO & CARVALHO, 1993). 

Os ecossistemas que compõem a restinga, encontram-se seriamente ameaçados, 

submetidos a um intenso processo de degradação ambiental, principalmente pela ação 

antrópica, diante do desordenado desenvolvimento urbano e turístico, e só recentemente vem 

sendo alvo de estudos mais sistematizados que evidenciam a importância deste ecossistema 

para a biodiversidade do país. 

Segundo Zamith & Scarano (2004), a necessidade de recomposição de ecossistemas 

degradados demanda o desenvolvimento de tecnologias de produção de mudas nativas, 

envolvendo a identificação botânica das espécies, métodos de colheita, beneficiamento e 

armazenamento de sementes, mecanismos de dormência e germinação de sementes, 

embalagens, substrato e manejo de mudas. 

A restauração tem sido definida como o retorno do ecossistema às condições similares 

àquelas anteriores ao distúrbio (WISMAR & BESCHITA, 1998). As técnicas utilizadas para o 

reflorestamento dependem de fatores como a frequência e densidade das espécies, distribuição 

espacial, intervalo de retorno, área, relevo e intensidade dos distúrbios a que foi submetido 

(PICKETT, 1983). 
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O êxito dos projetos de florestamento e reflorestamento depende, entre outros fatores, 

da correta escolha das espécies. Devido ao grande número de espécies e às suas complexas 

interações com o meio, a escolha será tanto mais correta, quanto maior for o conhecimento 

que se tem das espécies, basicamente no que se refere à autoecologia e ao seu comportamento 

silvicultural (FARIA et al., 1997). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi observar e comparar a taxa de sobrevivência de 

mudas de espécies nativas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em plantios com a 

finalidade de teste para recuperação de área degradada.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As plântulas utilizadas no plantio foram cultivadas em viveiro e protegidas da insolação 

por cobertura de sombrite (30%), em garrafas pet de 2L com terra preta sem adubação. 

As mudas foram transplantadas em áreas piloto, no decorrer da trilha para a Lagoa 

Azul. Trilha esta que tem sido grande preocupação dos analistas ambientais do Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade (ICMBio), visto a grande movimentação de veículos tracionados. 

Por causa dos passeios turísticos, esta trilha encontra-se fora dos padrões, tendo sido perdida 

grande parte da cobertura vegetal. 

As mudas foram transplantadas durante o período chuvoso para parcelas de 200 m2, em 

covas de 30x30 cm regularmente distribuídas em linhas e colunas e distando 2 m uma da 

outra. Ao redor das mudas foi realizado o coroamento, ou seja, remoção da vegetação em um 

raio de um metro ao redor das covas. 

O desenho experimental foi o de blocos inteiramente casualizados (GOMES, 1985). A 

sobrevivência das plântulas de cada espécie nas parcelas foi contabilizada a cada mês, até o 

tempo máximo de cinco meses. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram plantadas 226 sementes para a produção de mudas. A taxa de germinação destas 

sementes foi de aproximadamente 70%, produzindo, então, 150 mudas, no total. Foi 

considerado como germinação a emissão de parte aérea pela plântula. Foram utilizadas 

sementes de duas espécies vegetais: Hymenea parviflora Huber e Chrysobalanus icaco L. As 

espécies foram escolhidas por terem número suficiente de sementes coletadas para produção 

de mudas. 

Das 101 mudas de Hymenea parviflora cultivadas, 100% germinaram e cresceram 

rapidamente. H. parviflora é uma das espécies arbóreas que mais ocorrem em ambiente peri-



 

3166 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

domiciliar e é característica de ecossistema amazônico, operando como um georreferenciador 

no direcionamento dos caminhos e rotas para aldeias ou acampamentos do povo Myky 

(BRASIL, 2016). Segundo Embrapa (2016) é uma das espécies produtoras de madeira para 

diferentes finalidades e com grande potencial para uso em reflorestamento e sistemas 

agroflorestais pelas características ecológicas que apresenta. 

Chrysobalanus icaco teve uma taxa de 72% de germinação e apresentou crescimento 

lento. Segundo Prance (1972), conhecida no Brasil como abajurú, abajerú, bajerú, guajurú, 

guagirú, entre outros nomes populares, esta espécie ocorre no litoral brasileiro e também no 

litoral dos países do Norte da América do Sul, América Central e México, bem como na costa 

ocidental da África. 

Indeterminada 1 apresentou uma taxa de germinação de 94,73% e crescimento rápido, 

enquanto Indeterminada 2 teve uma taxa de germinação de 71,42% e crescimento lento. 

Indeterminada 3 não germinou, provavelmente as sementes eram inviáveis ou as condições 

ambientais não eram adequadas. Vários fatores ambientais, dentre eles disponibilidade de luz, 

água, temperatura e condições edáficas, influenciam no desenvolvimento das espécies 

vegetais. A escassez de um desses fatores pode reduzir o vigor e limitar o desenvolvimento 

das plântulas (SCALON et al., 2001). 

A luz exerce grande influência no crescimento dos vegetais, por ser um dos principais 

fatores no processo de fotossíntese. Para Moraes Neto et al (2000), quando fora de um limite 

adequado, ela prejudica a fotossíntese, causando mudanças morfológicas e fisiológicas 

indesejáveis na planta. 

Das cinco espécies cultivadas em viveiro, apenas duas foram transplantadas para a área 

piloto, H. parviflora com 100 mudas e C. icaco com 50. As três espécies não-identificadas 

não tiveram um número adequado de plântulas para que pudessem entrar neste experimento. 

Um fator importante que deve ser observado na produção de mudas, condicionante da 

sua qualidade, é o tipo de recipiente, sobretudo por permitir um controle nutricional melhor, 

proteção das raízes contra danos mecânicos e a desidratação, além de propiciar o manejo mais 

adequado no viveiro, no transporte, na distribuição e no plantio (FARIAS JÚNIOR et al., 

2007). Por outro lado, podem causar a malformação e a restrição do sistema radicular, 

promovendo o desequilíbrio na relação entre raízes e parte aérea, alterando as respostas 

fisiológicas da planta afetando a qualidade da muda (REIS et al., 1989; BARROSO et al., 

2000). Garrafas PET se mostraram eficientes na proteção e manutenção das mudas na casa de 

vegetação, no entanto, algumas espécies de grande crescimento radicular podem ter 

problemas no desenvolvimento destas raízes, como é o caso de H. parviflora. 
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Aos 30 dias do transplante para a área piloto, todas as mudas sobreviveram e não 

apresentaram mudanças na sua estrutura. É importante destacar esse resultado, pois a grande 

preocupação dos analistas do ICMBio, era a predação das mudas por caprinos, que vivem 

soltos dentro do PNLM. Foram encontradas pegadas de caprinos na área de transplante, mas 

estes não predaram nenhuma muda. 

As mudas transplantadas possuíam alturas entre 18 e 23 cm, altamente vulneráveis à 

predação por caprinos, cutias ou outros mamíferos terrestres. Cavalcanti, Resende & Brito 

(2009), constataram em seu trabalho que os caprinos (Capra hircus) foram os animais que 

mais causaram danos às mudas, seguido do Caititu (Tayassu tajacu) e o tatu-peba 

(Euphractus sexcinctus), no entanto, neste estudo, não tivemos o mesmo resultado. 

Aos 60 dias, as mudas de C. icaco começaram a secar e muitas estavam sendo predadas 

por insetos por suas folhas serem mais tenras, o que não foi observado nas mudas de H. 

parviflora, que apresentam folhas mais espessas. 

Apesar do crescimento lento no viveiro, C. icaco apresentou um crescimento vertical 

maior que H. parviflora na área de transplante. H. parviflora mostrou-se mais resistente à 

seca que C. icaco. 

Aos 90 dias, a taxa de sobrevivência foi de 100%, mas algumas mudas de C. icaco 

apresentavam grande parte de suas folhas predadas por insetos e outras estavam 

completamente secas. 

Aos 120 dias, 25 (16,66%) mudas morreram por causas naturais. Destas, 13 (8,6%) 

eram de H. parviflora. Das 125 (83,33%) sobreviventes, 99 (66%) sofreram alterações 

fisiológicas (secagem) que desaceleraram os processos de crescimento vertical, consequência 

da pouca chuva (ver figura 1).  

Aos 150 dias, 120 (80%) mudas apresentaram secagem das folhas e 5 mudas estavam 

amareladas. Apesar de terem sido transplantadas no período chuvoso, as altas temperaturas e a 

escassez de água foram os principais fatores influentes deste resultado (ver figura 1). 
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Figura 1 – Climatograma de abril de 2014 a março de 2016 do Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses. IFMA, 2016. 

 

A taxa de sobrevivência das mudas nativas do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses, após 150 dias (5 meses) de monitoramento foi muito alta, 83,3%, similar aos 

resultados do trabalho de Scoles, Gribel & Klein (2011) realizado com mudas nativas de 

castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.), uma árvore nativa da Amazônia. 

Comparando com outros experimentos similares, as mudas plantadas de espécies 

nativas do PNLM, neste estudo, tiveram as taxas de mortalidade mais baixas. Por exemplo, no 

estado de São Paulo, em plantios realizados com mudas nativas retiradas de regeneração 

natural de remanescente de Floresta Estacional Semidecidual em viveiros, o índice de 

sobrevivência ficou em torno de 69% após nove meses (VIANI & RODRIGUES, 2007) e em 

plantios realizados em viveiro com mudas de espécies nativas retiradas de vegetação 

remanescente, foi de 88% (IEIRI & HAGA, 2016).  

A taxa de sobrevivência foi alta quando comparada à de Oliveira et al (2015), que 

obteve uma taxa de 31,94% após oito meses em um trabalho de avaliação da sobrevivência de 

mudas de espécies nativas implantadas na restauração ambiental da vereda Buriti Grosso em 

Minas Gerais. Em Campo Grande, MS, após quatro anos, a taxa de sobrevivência de espécies 

florestais nativas foi de 64,37% (MELOTTO, 2009). Já Poester (2012) ao estudar o 

crescimento inicial e sobrevivência de espécies florestais nativas em reflorestamento de mata 

ciliar no Rio Grande do Sul, obteve média geral de 94% de taxa de sobrevivência. 

A irrigação pode ser o fator de maior influência no estabelecimento das mudas na área 

de reflorestamento. A diminuição da chuva nos anos de plantio na área do Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses pode ter diminuído a taxa de sobrevivência das mudas. 
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CONCLUSÕES 

A taxa de sobrevivência das mudas de espécies nativas retiradas do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses variou de acordo com a espécie. 

As altas temperaturas e a baixa pluviosidade influenciaram decisivamente nos 

resultados. 

Hymenea parviflora mostrou-se mais resistente à seca, e, portanto, obteve maior taxa de 

indivíduos sobreviventes, mostrando-se uma espécie adequada para reflorestamento. 

Chrysobalanus icaco obteve menor porcentagem de indivíduos sobreviventes, 

provavelmente pelas altas temperaturas seguidas da escassez de água, já que esta espécie só é 

encontrada, dentro do Parque, em áreas que são alagadas durante o período chuvoso. 
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RESUMO: Este artigo propôs um estudo e análise acerca da provável utilização de um 
protótipo educativo, como ferramenta de auxílio do corpo docente durante o processo 
pedagógico. Desse modo, objetivou-se subsidiar o ensino através de uma alternativa prática 
de exposição da temática apresentada: fisiologia comparada dos anfíbios e répteis. Nesse 
sentido, a didática associada ao desenvolvimento de atividades lúdicas é apresentada como 
uma importante alternativa para as aulas de Zoologia, uma vez que esta área do campo 
biológico é extensa e complexa, fugindo da zona de interesse da maioria dos estudantes. A 
partir da construção de um aparato que permite a visualização da evolução sofrida pelo 
aparelho cardiovascular dos anfíbios e répteis, apresentados em sala, o ensino seria 
dinamizado e haveria a potencialização dos níveis de compreensão da temática pelos 
discentes.  Agregado a este fator, o estímulo ao alunado, antes da aplicação do projeto, 
associado ao uso de questionários e atividades-suporte, constitui outro fator de contribuição 
para que os resultados sejam alcançados. Desse modo, mostrou-se de essencial relevância a 
utilização de um modelo figurativo, como um recurso para as aulas de Biologia, que espelhe o 
sistema de condução sanguínea, tendo em vista que a sua representação concreta simplifica o 
processo de aprendizagem e obtenção do conhecimento. 
Palavras–chave: atividades lúdicas, evolução, protótipo, sistema de condução sanguínea, 
zoologia 

 
INCORPORATION OF TECHNICAL TEACHING FOR PHYSIOLOGY 
STUDY OF REPTILES AND AMPHIBIANS 
 
ABSTRACT: This article proposes a study and analysis about the likely use of an educational 
prototype, as a tool of the faculty during the educational process. Thus it aimed to subsidize education 
through an alternative practice presented theme of the exhibition: comparative physiology of 
amphibians and reptiles. In this sense, the teaching associated with the development of recreational 
activities is presented as an important alternative for Zoology classes, since this area of the biological 
field is extensive and complex, running from the area of interest of most students. From the 
construction of an apparatus that allows the evolution of display suffered by the cardiovascular system 
of amphibians and reptiles, presented in the classroom, teaching would be streamlined and would be 
the enhancement of the levels of understanding of the subject by the students. Added to this factor, 
encouraging the student body before the implementation of the project associated with the use of 
questionnaires and activities-support, is another contributing factor to the results to be achieved. Thus, 
it proved essential importance to use a figurative model as a resource for biology classes, which 
reflects the blood driving system with a view to their specific representation simplifies the process of 
learning and acquiring knowledge. 
KEYWORDS: recreational activities, development, prototype, blood driving system, zoology 
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INTRODUÇÃO 

A técnica tradicional de ensino consiste na transmissão de conhecimentos sem 

estabelecimento de uma correlação com a vida e fatos cotidianos do discente. É de extrema 

importância que se desenvolvam métodos práticos que tenham como intuito facilitar o 

aprendizado e amenizar as dificuldades que alguns apresentam em absorver determinados 

conteúdos abordados de forma teórica.  

 Apesar de estudos apontarem que o uso de estratégias construtivistas de ensino nas 

áreas das ciências biológicas repercute de forma mais eficiente na aprendizagem do alunado, a 

forma tradicional ainda é encontrada como o modelo predominante. 

Como disciplina que apresenta como eixo de seus trabalhos a compreensão da vida, a 

Biologia necessita de um aparato acadêmico dinâmico que facilite o seu entendimento. Para 

tanto, o uso de formas didáticas oferece uma maneira de ensino potencial para o alcance do 

aprendizado. Della Justina et al. (2003), enfatizam que modelo didático corresponde a um 

sistema figurativo que reproduz a realidade de forma esquematizada e concreta, tornando-a 

mais compreensível ao aluno. Representa uma estrutura que pode ser utilizada como 

referência, uma imagem que permite materializar a ideia ou o conceito, tornando-os 

assimiláveis. 

Estes representam uma forma lúdica de instigar os alunos a pensarem e produzirem 

novos conhecimentos. Utilizando a interdisciplinaridade relacionada ao saber, que visa 

principalmente unificar o conhecimento científico (LENOIR, 1998, p. 49) é criada uma 

perspectiva instrumental e metodológica de prática direcionada para a análise de dificuldades 

veiculadas a vida cotidiana, contribuindo para o desenvolvimento de um saber analista.  

Dessa maneira, a utilização de um estudo comparativo da morfologia e fisiologia dos 

anfíbios e répteis, através de um protótipo favorece a observação, reflexão e discussão do 

processo evolutivo sofrido pelo sistema cardiovascular desses animais. O uso desse 

instrumento prático fornece subsídio ao docente para a realização de atividades educacionais e 

pedagógicas, em que o conteúdo é facilmente visualizado. Esse sistema didático envolve o 

alunado à medida que o desperta para os aspectos singulares que perpassam a Classe 

Amphybia e Reptilia.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada, a partir da aplicação de um questionário para o nivelamento de 

grau de interesse na área da Zoologia, no Campus João Pessoa, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. O questionário foi desenvolvido em dois tópicos 
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principais, sendo o primeiro referente aos objetivos gerais da pesquisa, e o segundo 

relacionado aos objetivos específicos do mesmo trabalho. 

No bloco dos objetivos gerais foram questionados três aspectos: o nível de dificuldade 

na abordagem dos assuntos da Zoologia, o grau de interesse no estudo do Reino Animal e, por 

fim, o nível de satisfação com o atual modelo de ensino adotado. As alternativas para as 

respostas dos estudantes foram objetivas, sendo classificadas de forma gradativa em “alto”, 

“regular” e “baixo”, seguindo a lógica de cada pergunta.   

Na parte referente aos objetivos específicos foi interrogado se há o desenvolvimento de 

estudo prático durante o processo pedagógico, bem como se a implementação de atividades 

lúdicas e a adoção de simulações são possibilidades que facilitam a assimilação dos 

conhecimentos científicos. Da mesma forma que o bloco de perguntas anterior, as respostas 

para este também foram de caráter objetivo, entretanto foram julgadas sob o critério de “sim” 

ou “não”.  

Por fim, para a análise dos questionários foram utilizados os softwares Excel e Word 

2007 como plataforma de projeção dos dados alcançados através da pesquisa, por meio de 

gráficos. A partir desse recurso, a visualização das informações coletadas foi simplificada, 

tendo como objetivo a melhor compreensão e, posterior, elaboração dos resultados.  

Além disso, com o objetivo de complementar os questionários, foi utilizado um 

simulador do protótipo, com o intuito de representar as diferenças no sistema de circulação 

sanguínea dos anfíbios, répteis não crocodilianos e répteis crocodilianos. Para a construção do 

esboço foram utilizados os seguintes materiais: massa de modelar, folha de papel filicolor 

colorida, garfos descartáveis, cola branca, gravures impressas e canetas hidrográficas 

coloridas.  

É de fundamental importância ressaltar que o questionário foi aplicado em duas turmas 

que estão cursando o 2º ano do Ensino Médio. No total, 40 alunos participaram da referida 

pesquisa (23 alunos da turma 1 e 17 alunos da turma 2). Isso porque é nesse estágio do 

processo educativo que as temáticas referentes ao estudo da Zoologia são apresentadas como 

conteúdos programáticos na Ementa Curricular.  

O desenvolvimento dessa estrutura de questionário priorizou, primordialmente, 

estabelecer um panorama sobre o real estado de interesse dos discentes, em relação à temática 

Zoologia, bem como avaliar o grau de satisfação com o atual modelo adotado, durante as 

aulas.  Adicionalmente, as perguntas referentes a uma provável adoção de um protótipo 
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educativo, como outra forma da apresentação dos conteúdos buscou obter informações sobre 

a viabilidade dessa estratégia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico 1, representado abaixo, expressa o resultado do bloco referente ao objetivo 

geral (trata da análise no nível de dificuldade dos alunos a respeito da temática Zoologia) 

obtido após a aplicação do questionário aos 23 alunos da turma 1.              

 

Figura 1. Número de alunos por grau de avaliação em função das três questões 
presentes no bloco dos objetivos gerais. IFPB, 2016. 

 

A partir da coleta e exploração dos dados, referentes ao bloco acima representado, 

observa-se que a turma 1 não apresenta um nível alto de dificuldade na abordagem dos 

assuntos da Zoologia (Questão 1), estando em um grau intermediário. Contudo, mesmo 

exibindo este nível mediano de dificuldade, a turma não apresentou interesse no estudo do 

Reino Animal (Questão 2). Aliado a esse fator, a presente sala avaliada, em sua maioria, 

demonstrou-se regularmente satisfeita com o atual modelo pedagógico adotado (Questão 3). 

Os aspectos abordados neste bloco permitem o nivelamento da atual situação de satisfação do 

grupo avaliado, bem como a repercussão dessa satisfação no possível interesse de estudo da 

Zoologia por parte da turma.  

Desse modo, a partir desse primeiro gráfico fica evidente que a dificuldade mediana da 

classe influencia no interesse pela temática, uma vez que a possível dificuldade de 
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compreensão dos assuntos relacionados à Zoologia constituem entraves no grau de satisfação 

pela aprendizagem do assunto. 

A seguir, estão representadas as porcentagens para o critério avaliativo dos objetivos 

específicos da pesquisa, para a turma 1. Questão 1 trata do uso de atividades práticas durante 

o desenvolvimento pedagógico. A questão 2 aborda a viabilidade de uso de atividades lúdicas, 

e a questão 3 questiona de o uso de simulações facilita a assimilação de conhecimento. 

 

                   

Figura 2. Porcentagem de alunos por grau de avaliação em função das três 
questões presentes no bloco dos objetivos específicos. IFPB, 2016. 

 

A avaliação dos dados da figura 2, relacionados aos objetivos específicos da pesquisa, 

coletados da turma 1 permite inferir que o modelo adotado pelos docentes da área de Biologia 

é voltado à didática prática (Questão 1). Tal fator desperta no alunado um interesse 

intermediário, mediante uma relação estabelecida entre as figuras 1 e 2. Desse modo, os 

integrantes dessa turma demonstraram um grau de satisfação regular quanto à utilização de 

uma estratégia prática de ensino da disciplina. Sobre o questionamento referente a uma 

possível implantação de atividades lúdicas, quase a totalidade da turma considera uma 

possibilidade viável (Questão 2). Adicionalmente, foi percebido que a imensa maioria dos 

discentes do referido espaço amostral acreditam que a aplicação de simulações é uma 

estratégia que facilita a assimilação do conteúdo (Questão 3).  

De forma análoga à análise anterior, a turma 2 também foi avaliada em dois blocos 

primordiais: o bloco dos objetivos gerais e o bloco dos objetivos específicos. Os resultados 

coletados, a partir da análise da unidade dos objetivos gerais respondidos pelos 17 alunos, 

estão esquematizados a seguir:  

70% 

30% 

91% 

9% 

87% 

13% 
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Figura 3. Número de alunos por grau de avaliação em função das três questões presentes no 

bloco dos objetivos gerais. IFPB, 2016. 

 

Na unidade dos objetivos gerais da pesquisa, a turma 2 apresentou uma variação no 

nível de dificuldade na abordagem dos assuntos da Zoologia, majoritariamente, entre os graus 

regular e baixo (Questão 1), de modo que houve a predominância de uma dificuldade 

mediana, assim como na turma 1. Em contrapartida, esta turma se mostrou interessada no 

estudo do Reino Animal (Questão 2). Além disso, observou-se uma sutil maioria dos 

discentes que se encontram satisfeitos com o atual modelo adotado nas aulas de Biologia 

(Questão 3). Da mesma forma que a pesquisa realizada na turma 1, os tópicos estudados neste 

bloco permitem a comparação do atual nível de satisfação da sala de aula analisada e os 

efeitos dessa satisfação no possível interesse pelo referido campo da Biologia.  

Dessa maneira, os integrantes da turma 2, assim como os alunos da turma 1, apresentam 

um grau de dificuldade mediano na abordagem dos assuntos da Zoologia. Entretanto, de 

forma contrária aos estudantes da classe 1, os discentes da sala 2 demonstraram interesse pelo 

estudo do Reino Animal, apresentando disposição para enfrentar a problemática apresentada. 

Em relação ao bloco dos objetivos específicos da pesquisa, foram coletados os dados 

abaixo:  
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Figura 4. Porcentagem de alunos por grau de avaliação em função das três 
questões presentes no bloco dos objetivos específicos. IFPB, 2016. 

O atual modelo adotado nas aulas de Biologia, mencionado na questão 3 do bloco de 

pesquisa anterior, foi avaliado pela maioria dos discentes, no gráfico acima, como tradicional, 

uma vez que estes consideraram que não há o desenvolvimento do estudo prático (Questão 1). 

Desse modo, a partir de uma análise comparativa entre o grau de satisfação com o modelo 

implementado (Questão 3, figura 3) e o tipo de sistema desenvolvido (Questão 1, figura 4), 

observa-se que os alunos estão satisfeitos quanto a essa forma de ensino apresentada.  

Entretanto, a imensa maioria dos estudantes desta turma considera a implantação de 

atividades lúdicas (Questão 2) e a aplicação de simulações (Questão 3) como alternativas 

eficazes e que auxiliam a assimilação dos conhecimentos trazidos nos livros didáticos. 

Portanto, fica evidente que o possível uso de um protótipo educativo facilitaria o 

processo pedagógico, a medida que colaboraria para a superação das dificuldades que os 

discentes ainda possuem quanto à temática. Além disso, seria uma importante alternativa 

lúdica de dinamizar a aula e trazer, como consequência, uma maior satisfação nos alunos pelo 

aprendizado da área da Zoologia.  

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da pesquisa possibilitou a checagem do universo acadêmico das 

turmas do 2º ano do Ensino Médio, quanto à abordagem das temáticas referentes à 

Zoologia. Dessa forma, tornou visíveis as dificuldades ainda enfrentadas, bem como 

confirmou que o aprimoramento da atual didática docente é um importante alternativa para 

a evolução dos discentes enquanto alunos e cidadãos. 

65% 

35% 

88% 

12% 

94% 
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A provável utilização de um aparato figurativo cumpriria a sua função majoritária de 

guiar o conhecimento do aluno para a realidade em que vive. Com isso, os conhecimentos 

aprendidos durante a maior parte da vida estudantil do aluno poderia ser aproximado deste 

através de um instrumento concreto, portanto, próximo da sua vida cotidiana, tornando-o 

membro ativo do processo educacional. 

Destarte, faz-se necessário o estabelecimento de uma didática docente que transpasse 

os conhecimentos dos livros didáticos, através de métodos lúdicos que estimulem e 

ofereçam ao alunado uma oportunidade de superação dos obstáculos quanto à 

aprendizagem do conteúdo, bem como atuem na formação de um senso crítico, acerca do 

corpo social.  
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RESUMO: A experimentação animal é uma metodologia utilizada pelos seres humanos desde 
a antiguidade, para aquisição do conhecimento e desenvolvimento da ciência. As implicações 
éticas do uso de animais em experimentos ainda geram controvérsias em diversos meios, 
portanto, Esse estudo objetivou analisar a percepção dos alunos do curso de Ciências 
Biológicas no município de Floriano-PI sobre uso de animais em testes. O estudo foi 
realizado com acadêmicos de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 
da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), na cidade de Floriano, Piauí, com uma população 
amostral total de 39 entrevistados, sendo 29 discentes da UFPI e dez da UESPI. Os discentes 
da UFPI citam diversas vantagens do uso de animais em testes (modelo de estudo, 
similaridade com o ser humano, associa teoria com prática, pesquisa por novos fármacos). O 
uso de animais para a formação do acadêmico e para a pesquisa científica foi considerado 
fundamental, pela maioria dos alunos, tanto da UESPI, quanto da UFPI, entretanto com 
justificativas variadas. Foi observado ainda que tanto na UESPI quanto na UFPI, os discentes 
afirmam possuir maior aprendizagem em aulas que utilizam animais como modelo de estudo. 
Portanto, os acadêmicos de Biologia da UFPI e da UESPI do município de Floriano-PI, 
concordam que o uso de animais na experimentação é fundamental para o avanço da ciência 
em vários sentidos como: na promoção de saúde, geração de bens e serviços, novas 
descobertas e são imprescindíveis para a própria formação acadêmica.  
 
Palavras–chave: Bioética, Ciências Biológicas, Experimentação Animal 
 
ANIMAL USE IN EXPERIMENTS: PERCEPTION OF BIOLOGICAL SCIENCES 
ACADEMICS IN FLORIANO COUNTY - PI 
 
ABSTRACT: Animal experimentation is a methodology used by human beings since ancient 
times, for the acquisition of knowledge and development of science. The ethical implications 
of the use of animals in experiments still generate controversy in many ways, therefore, this 
study aimed to analyze the perception of the students of Biological Sciences course in the city 
of Floriano-PI on the use of animals in tests. The study was conducted with Biological 
Sciences academics of Federal University of Piauí (UFPI) State University of Piauí (UESPI) 
in the city of Floriano, Piauí, with a total sample population of 39 respondents, 29 students of 
UFPI and ten of UESPI. Students of UFPI cite several advantages of the use of animals in 
tests (study model, similarity to human beings, it associates theory with practice, research for 
new drugs). Animal use for academic education and scientific research was considered crucial 
by most students, both UESPI and UFPI, however with various justifications. It was also 
observed that both in UESPI and UFPI, the students claim to have better learning in classes 
that use animals as a model. Therefore, biology academics of UFPI and UESPI in the city of 
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Floriano-PI agree that the use of animals in experimentation is crucial to the advancement of 
science in many ways such as: health promotion, generation of goods and services, new 
discoveries and they are essential to academic education. 
 
KEYWORDS: Bioethics, Biological Sciences, Animal Experimentation 
 

INTRODUÇÃO 

A experimentação no ensino de biologia é uma ferramenta essencial para despertar e 

manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações científicas; 

desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos e 

desenvolver habilidades, utilizando animais com a finalidade de proporcionar demonstrações, 

dissecção, treinamento cirúrgico e indução de distúrbios com finalidades demonstrativas até 

projetos científicos relacionados ao ensino (KRASILCHIK, 2005; NAB, 1990). 

Relatos do uso de animais para aquisição de conhecimento científico para o 

desenvolvimento da ciência vêm desde a Grécia antiga (FEIJÓ et al., 2008; SILVEIRA et al., 

2012). Até os séculos XVIII e XIX, a justificativa para uso de animais sem gerar 

questionamentos éticos consistia na premissa de que animais não possuíam as “capacidades 

humanas” de raciocínio, comunicação e sofrimento (PRADA, 2008). A partir do século XX, 

avanços na área da Neurociência constataram que as diferenças entre o cérebro dos animais e 

de humanos são de natureza quantitativa, ou seja, existe um modelo básico de organização 

comum ao sistema nervoso humano e o dos outros animais vertebrados, sinalizando que os 

animais também podem ter comportamentos, emoções e funções psíquicas superiores 

(MACLEAN, 1968; FUSTER, 1980; PRADA, 1997; FINGER, 2004). Esses conhecimentos 

trouxeram implicações éticas acerca do uso de animais.  

Atualmente, tais organismos têm sido largamente utilizados tanto para fins 

educacionais, com o objetivo de transmitir informações acerca da anatomia, fisiologia e 

comportamento, dentre outros, e desse modo facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos, quanto para experimentação e pesquisa, onde são utilizados em experimentos, como 

em vacinas, medicamentos, entre outros (MAGALHÃES; ORTÊNCIO FILHO, 2006).  

Visto os novos preceitos éticos surgidos com o advento das novas descobertas acerca da 

fisiologia animal, faz-se necessário uma ampla discussão sobre quais valores devem guiar a 

pesquisa e o ensino que fazem uso de animais (SINGER, 2002). Diante da controversa que é o 

uso de animais em testes, torna-se de extrema importância a realização de estudos que visem 

estabelecer um diagnóstico sobre as concepções dos estudantes, trazendo a tona essas 
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discussões éticas no meio acadêmico, com o intuito de desenvolver interesse acerca de tais 

questões, e sensibilizar os estudantes diante dessa questão, promovendo o respeito a vida.  

Diante da função da academia como espaço de reflexão e construção de novos 

paradigmas, esse trabalho objetiva investigar as percepções dos alunos do curso de Ciências 

Biológicas no município de Floriano-PI sobre uso de animais em testes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado com acadêmicos de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS) e 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI) – Campus Drª Josefina Demes, ambas localizadas na 

cidade de Floriano, Piauí. Para realização das entrevistas foram escolhidos alunos de turmas 

que já haviam cursado a disciplina de bioética. Na Universidade Federal do Piauí, foram 

escolhidas 4 turmas, enquanto na Universidade Estadual do Piauí foi escolhida apenas uma 

turma. A população amostral total foi de 39 entrevistados, sendo 29 discentes da UFPI e 10 da 

UESPI. A escolha dos alunos se deu de forma aleatória.  

Observando-se os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos (Conselho 

Nacional de Saúde, Resolução n°466/2012) os objetivos do trabalho foram explicados aos 

participantes e em seguida foi solicitada sua participação mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi aplicado questionário semiestruturado, com 

12 questões. Com o objetivo de conhecer o perfil dos estudantes, foi adotado um cabeçalho 

que coletava informações acadêmicas dos mesmos. Ao elaborar as perguntas, foram tomados 

cuidados para despertar o interesse do entrevistado em participar  da pesquisa e facilitar o 

preenchimento, como por exemplo clareza e objetividade das questões, brevidade no tempo 

de preenchimento e redução das possibilidades de interpretação (PÁDUA, 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a maioria 90% (9) dos discentes entrevistados na UESPI, experimentação animal 

se refere aos testes nos quais animais são usados para fins científicos, 10% (1) não souberam 

responder. Entre os discentes da UFPI 89,6% (26) afirmaram que são experimentos com 

animais, 3,4% (1) são experimentos com fins de laboratoriais e pesquisas, 3,4% (1) não 

responderam e 3,4% (1) são experimentos usados para descobrir novas tecnologias. 

Em relação à opinião acerca da necessidade do uso de animais para experimentação 

científica (Figura 1), as justificativas dentre os discentes da UESPI e da UFPI que afirmaram 

a importância do uso de animais em testes, foram: importância para desenvolvimento 
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cientifico; substituição de humanos nas experiências; teste de produtos, medicamentos e 

genéticos; Já entre os que discordam de tais práticas, as principais justificativas foram: a 

sofrimento e morte do animal, polêmica envolvida.  

 

Figura 1: Justificativas para o uso de animais em experimentação científica  segundo 

discentes de Ciências Biológicas da UESPI e UFPI em Floriano/PI. UFPI, 2016. 

 

É observado, que na maioria das respostas contrarias ao uso de animais em 

experimentos, no qual a morte e sofrimento do animal, a polêmica envolvida, refletem os 

aspectos éticos desse tema. Para Andrade; Pinto e Oliveira (2002), os problemas éticos da 

experimentação animal surgem do conflito entre as justificativas para o uso de animais em 

benefício de si próprios e do homem e o ato de não causar dor e sofrimento aos animais.  

Em relação às vantagens do uso de animais em testes apontadas pelos discentes da 

UESPI, 40% (4) afirmam que é para resolver problemas na saúde, e 60% (6) não souberam 

responder. Já entre os entrevistados na UFPI, 17,2% (5) afirmam que tem importância, devido 

ao conhecimento conquistados ao usar tais animais como modelo de estudo; 24% (7) na 

segurança em produto; 24% (7) indicam a similaridade com o ser humano, 3,4% (1) destaca 

que são importantes, pois associa teoria com prática; 3,4% pois é melhor usar outros animais 

do que o ser humano; 3,4% destaca a importância na pesquisa por novos fármacos; 3,4% 

afirmam que não há vantagens e 21,2% (6) não responderam. 

Com relação à desvantagem, 30% (3) de discentes da UESPI e 62% (18) da UFPI 

relatam a morte do animal ao fim do experimento, 20%, (2) na UESPI e 3,4% (1) da UFPI 

Acreditam ser um fator de extinção das espécies utilizadas, 50% (5) da UESPI e 13,7%  (4) da 

UFPI, não souberam responder (Figura 2).  Os demais alunos da UFPI responderam: 3,4% 

afirmam não ver desvantagem; 6% (2) afirmam que a desvantagem consiste no uso de animais 
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em grandes quantidades; 3,4% (1) retirada o animal do hábitat natural; 3,4% por causar 

sofrimento no animal; 3,4% são organismos diferentes do ser humano.  

 

 

Figura 2: Desvantagens do uso de animais em testes apontadas pelos discentes da 

UESPI e UFPI-Floriano/PI. UFPI, 2016. 

 

Ao serem questionados se trabalhariam em laboratório que usam animais para 

realização de algum tipo de teste científico, 30% (3) dos acadêmicos entrevistados na UESPI 

informaram que sim, 10% (1) só utilizariam se for regulamentado e justificaram o uso pelo 

avanço da ciência; 60% (6) não souberam responder. Quanto aos discentes da UFPI: 75,6% 

(22) afirma que sim, apresentando como justificativas: ser a área que pretende trabalhar, 

devido a necessidade de comparação entre espécies, benefícios na saúde, desenvolvimento 

cientifico, dentre outros; e 24,4% (7) afirmam que não trabalhariam em locais onde 

ocorressem testes com animais, já que, em muitos momentos, seria necessário matar o animal.  

Quanto aos métodos que poderiam ser utilizados para substituir o uso de animais em 

testes, 80% dos discentes da UESPI e 72,4% (21) dos discentes da UFPI não souberam 

responder, os demais acadêmicos da UESPI 20% (2) informaram que não existe forma de 

substituir, já os acadêmicos da UFPI 27,6% (8) afirmaram que seres humanos, cultivo 

laboratorial de células, ou mesmo plantas poderiam substituir os animais em diversos testes.   

Quanto aos testes no qual devem ser usados animais em experimentação, foi 

observado que a maioria dos discentes em ambas instituições reconhecem que os animais 

devem ser usados no tratamento de doenças, pois gera de início impactos na saúde da 

população em geral. (Figura 3). 
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Figura 3. Opiniões a favor do uso de animais em testes, segundo discentes da UESPI e 

UFPI do município de Floriano/PI UFPI, 2016. 

 

Quanto atividade fundamental do uso de animais para a formação do acadêmico e para 

a pesquisa científica, a maioria dos alunos, tanto da UESPI, quanto da UFPI, afirmam que são 

fundamentais, entretanto com justificativas variadas. A utilização de animais em 

experimentação tem sido questionada no que diz respeito, a saber, se é ou não é uma atividade 

fundamental para a formação do estudante de medicina ou para a pesquisa científica 

(D’ACAMPORA et al., 2009). 

Ao questionar se na vida estudantil já realizaram alguma aula prática com uso de 

animal, dentre os discentes da UESPI, 90% (9) afirmaram que sim e 10% (1) que não. Dentre 

os alunos entrevistados na UFPI, 68,9% (20) já realizaram aulas práticas com uso de animais 

e 31,1% (9) não (Figura 4). Portanto fica evidenciado, que em ambas instituições, ocorre 

rotineiramente uso de animais com fins didáticos. 

 

 

Figura 9: Aula prática com uso de animal pelos discentes da UESPI e UFPI- Floriano. 
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Ao serem questionados se trabalhariam em laboratório que usam animais para 

realização de algum tipo de teste cientifico, 30% (3) dos acadêmicos entrevistados na UESPI 

informaram que sim, 10% (1) só utilizariam se for regulamentado e justificaram o uso pelo 

avanço da ciência; 60% (6) não souberam responder. Quanto aos discentes da UFPI: 75,6% 

(22) afirma que sim, apresentando como justificativas: ser a área que pretende trabalhar, 

devido a necessidade de comparação entre espécies, benefícios na saúde, desenvolvimento 

cientifico, dentre outros; e 24,4% (7) afirmam que não trabalhariam em locais onde 

ocorressem testes com animais, já que, em muitos momentos, seria necessário matar o animal. 

A importância de se investigar as intenções que os alunos optarem por trabalhar com animais 

e experimentação, consiste na possibilidade de se identificarem valores e convicções 

filosóficas que influenciam essa decisão (MELGAÇO; MEIRELLES; CASTRO, 2011).   

Os principais animais usados apontados pelos entrevistados da UESPI foram: peixes, 

polvo, esponja, peixes, sapos. Já os discentes da UFPI destacara,: aves, répteis, mamíferos, 

peixes e invertebrados. 10% dos alunos da UESPI e 24,1% da UFPI não souberam responder. 

Quanto a disciplina na qual foi realizada a aula prática com uso de animais, tanto na UESPI, 

quanto na UFPI, foi destacado a zoologia. Em geral, as universidades utilizam animais para: 

observação de fenômenos fisiológicos e farmacológicos, estudos comportamentais de animais 

em cativeiro, conhecimento da anatomia interna e comparativa, desenvolvimento de 

habilidades e técnicas cirúrgicas, estudos nutricionais, entre outros (MAGALHÃES; 

ORTÊNCIO FILHO, 2006).  Diniz et al. (2006) afirmam que, animais como camundongos, 

ratos, coelhos, sapos, rãs e cobaias estão entre as espécies mais utilizadas. 

Ao serem questionados sobre a maior aprendizagem do conteúdo em aulas que havia 

um animal como modelo de estudo, 80% dos acadêmicos entrevistados na UESPI 

responderam que sim, já que a prática se aliou à teoria, e 20% não responderam. Dentre os 

entrevistados na UFPI, 58% Sim, pois associa teoria e pratica; 3,4% Sim, sem justificativa; 

3,4% sim pelo avanço da ciência; 3,4% sem justificativa, 31,8% não responderam.  

É observado, em ambas as instituições de ensino superior, a positividade quanto a 

importância do uso de animais para seu processo de aprendizagem na Academia. Conforme 

Paixão (2008), animais como modelo animal com finalidade didática permite o completo 

entendimento dos organismos, promove o contato com os sistemas complexos que são os 

seres vivos, e torna a aprendizagem significativa.  
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CONCLUSÕES 

Os resultados deixam evidente, que os acadêmicos de Ciências Biológicas do município 

de Floriano-PI, relatam alguns pontos negativos com relação ao uso de animais em testes, 

destacando a morte e sofrimento do animal, mas os mesmos concordam que o uso de animais 

na experimentação é fundamental para o avanço da ciência em vários sentidos, como: na 

promoção de saúde, geração de bens e serviços, novas descobertas e imprescindíveis para a 

própria formação acadêmica.  

Conhecer a percepção dos acadêmicos de Biologia sobre é tema é de fundamental 

importância a uma vez que influencia em qual área da biologia estes querem atuar. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise comparativa acerca das 
espécies de plantas medicinais e seus modos de utilização por moradores de uma comunidade 
circundante do IFAM Campus Manaus Centro, tendo como base a resolução RDC Nº 10, de 9 
de maio de 2010 da ANVISA. A presente pesquisa tem por objetivo contribuir com o 
incremento de informações acerca de quais das plantas medicinais, já comprovadas 
cientificamente, são mais comumente utilizadas, e se as mesmas estão sendo utilizadas 
segundo as recomendações da ANVISA, por conseguinte, este estudo é dotado de uma grande 
relevância, uma vez que o mesmo contribui com informações acerca do uso das drogas 
vegetais. Os dados utilizados para formular esta pesquisa foram obtidos através de entrevistas 
realizadas com os moradores por meio de questionários, em seguida foi feito uma tabela 
acerca dos dados obtidos, cada espécie de planta medicinal utilizada pelos moradores foi 
analisada em comparação ao recomendado pela ANVISA. Em relação aos resultados obtidos, 
de modo geral, apenas 35% das plantas utilizadas pelos mesmos estava contida na lista 
publicada pela ANVISA. 
Palavras–chave: drogas medicinais, etnobotânica, fitoterápicos 
 

USE OF MEDICINAL PLANTS IN AN URBAN COMMUNITY OF 
MANAUS, AM, FACING ANVISA'S RECOMMENDATIONS  
 
ABSTRACT: The goals of this paper is to show an comparative analysis about which are the 
medicinal plants consumed and how these plants are used by some residents around IFAM 
Campus Manaus Centro, using as base the resolution Nº 10, of 9th march of 2010 of 
ANVISA. The present search tries to contribute with more informations about which of 
medicinal plants, already scientifically proved, are more consumed and if these plants are 
used following the ANVISA’s recommendations, consequently, this study have a significant 
relevance, once it help to add information about the use of medicinal plants. The data used to 
formulate this search were acquired by interviews with the residents using questionnaires, 
after, was made a table about the data obtained, each medicinal plant species used by residents 
was analyzed comparing them to the ANVISA’s recommendation. And about the results 
gained, at large, only 35% of the plants used for residents were inserted in the published list 
by ANVISA. 
KEYWORDS: medicinal herb, ethnobotany, fitotherapic medication 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é portador da maior cobertura de florestas tropicais do mundo, tendo assim 

uma flora extremamente diversificada, possuindo cerca de 55 mil espécies vegetais superiores 
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e contando com um domínio de aproximadamente 22% da flora mundial total em sua Região 

Amazônica (LEWINSOHN&PRADO, 2000 apud. AVALIAÇÃO, 2002). Desde há muito 

tempo, mesmo antes dos colonizadores, os povos indígenas brasileiros já utilizavam a flora 

local para diversos fins como alimentação, ornamentação e no tratamento de enfermidades. 

Com a chegada dos europeus, o uso desses vegetais apenas evoluiu cada vez mais a partir da 

conciliação entre os conhecimentos advindos da Europa e os já presentes aqui (SANTOS, 

2000).  

A utilização das plantas com aplicação na medicina é uma prática tradicional, que 

mesmo com o passar dos anos não se perdeu, esses conhecimentos têm sido transmitidos entre 

as gerações de modo empírico, sem nenhuma comprovação científica ou supervisão do 

Estado, sendo assim, os consumidores desse conhecimento estão constantemente sujeitos ao 

uso de plantas equivocadas ou cujo modo de preparo não seja o correto. 

Foi apenas a partir do século XX que, com a supervisão da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMP) que o Brasil começou o processo de verificação dos conhecimentos tradicionais a 

fim de constatá-los e disponibilizá-los para a população através do Sistema Único de Saúde 

(SUS)(BRASIL, 2006; CARVALHO, 2012). Mas, foi somente no ano de 2010 que a 

ANVISA, por meio da resolução RDC Nº10 de 9 de março, regulamentou o consumo de 

drogas vegetais cuja efetividade está amparada no uso tradicional e informações disponíveis 

na literatura relacionada ao tema essas drogas vegetais são conceituadas como determinada 

“planta medicinal ou suas partes, que contenham substâncias, ou classes de substâncias, 

responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou colheita, estabilização, 

secagem, podendo ser íntegra, rasurada ou triturada [...]” (BRASIL, 2010). Foi 

disponibilizada, no anexo I do documento, uma lista onde se encontram 65 espécies de drogas 

vegetais cujos efeitos terapêuticos foram comprovados cientificamente, assim como suas 

partes utilizadas, forma de utilização, e alegações (indicações) entre outras informações 

acerca de cada planta descrita. 

Apesar da publicação desse documento, sabe-se que a maior parte dos consumidores de 

drogas vegetais não tem acesso a essas informações, e o uso das plantas medicinais de modo 

empírico ainda é comum. Sendo assim, o objetivo deste estudo é verificar a utilização das 

plantas medicinais pelos membros da comunidade do entorno do IFAM/CMC comparando-as 

com as apresentadas no anexo I da resolução Nº 10, de 9 de maio de 2010 da ANVISA. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado na comunidade do entorno do IFAM/CMC, mais 

especificamente na Vila Pudico e Vila Portela, ambas situadas na Rua Visconde de Porto 

Alegre no Bairro Centro, zona urbana de Manaus, AM. Para o levantamento das informações 

necessárias, foram realizadas visitas domiciliares juntamente com entrevistas que continham 

as seguintes questões: Nome; idade; endereço; utiliza plantas medicinais?; quais?; quais 

partes da planta utiliza?; quais as formas de utilização?; para que usa? As entrevistas 

contaram com a participação de 20 moradores com idades entre 17 e 85 anos, representando 

20 famílias diferentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 20 pessoas entrevistadas, 5 eram moradores da Vila Pudico e o restante da Vila 

Portela. Quando questionados se utilizam alguma planta medicinal, 95% das pessoas 

responderam positivamente e as plantas utilizadas citadas estão dispostas na figura 1. 

 

 Figura 1. Plantas medicinais citadas e quantidade de moradores que as citaram. IFAM, 

2016. 
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Dentre as plantas citadas, apenas 35% estão presentes na lista publicada pela ANVISA, 

são elas: boldo, erva-cidreira, erva-doce, capim santo, jucá, unha-de-gato e quebra-pedra.  

Na tabela a seguir pode-se perceber o modo de preparo assim como as indicações de uso  

de acordo com as informações adquiridas com as entrevistas, ressaltando que de acordo com a 

resolução RDC Nº 10 (BRASIL, 2010, p. 2) a infusão seria conceituada como uma 

“preparação que consiste em verter água fervente sobre a droga vegetal e, em seguida, tampar 

ou abafar o recipiente por um período de tempo determinado” e a decocção seria definida 

como uma “preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo 

determinado”.  

 

Tabela 1. Análise das informações a respeito da parte utilizada, modo de prepare e indicações 
da droga vegetal de acordo com as informações prestadas pelos moradores entrevistados do 
entorno do IFAM/CMC. IFAM, 2016.  
Nome popular Parte utilizada Modo de prepare Indicação 

  Infusão Decocção  

Boldo Folhas* 62,5%* 37,5% Distúrbios digestivos* e LDL colesterol 

Erva-cidreira Folhas 28%* 72% Calmante* 

Capim santo Folhas* 50%* 50% Alimentício 

Erva-doce Folhas - 100% Alimentício 

Unha-de-gato Entrecasca* 
50% 50%* 

Inflamações* 

Jucá Favas* 100% - - 

Quebra-pedra Partes aéreas* 100%* - Inflamações 

* informações que correspondem às oferecidas pela resolução da ANVISA 

 

Quando questionados quanto às indicações de uso do boldo, 50% dos entrevistados 

relataram usar somente para problemas no estômago, 12,5% somente para problemas no 

fígado, 12,5% para problemas no estômago e fígado, 12,5% para LDL colesterol e fígado e 

12,5% não responderam. Nas indicações relatadas para a erva-cidreira tem-se que 

aproximadamente 89% dos entrevistados a utilizam como um calmante e 11% não 

responderam. A unha-de-gato e o quebra-pedra em 100% dos entrevistados foram indicados 

para o tratamento de inflamações em geral. Os relatos quanto à indicação do capim santo e da 

erva-doce focaram apenas no uso alimentício sem nenhuma indicação terapêutica clara. As 

indicações para o jucá não foram mencionadas pelos entrevistados. 
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Ao observar a tabela 1 assim como as informações prestadas pela resolução RDC Nº10, 

temos no boldo que todos os entrevistados fazem a utilização das folhas, assim como é 

apresentado pela ANVISA, 62,5% das pessoas fazem o uso de infusão para o preparo da 

droga vegetal e 37,5%, de acordo com as informações em BRASIL (2010), não preparam de 

maneira correta. As indicações fornecidas pelos entrevistados e pela resolução são em grande 

parte condizentes, exceto a porcentagem de 12,5% que descreve a droga como sendo indicada 

para problemas no fígado e os que o indicam para LDL colesterol, o uso da planta para casos 

de pressão baixa, indicação descrita por Brasil (2010), não foi observado.  

Quanto à erva-cidreira, pôde-se observar que quanto à parte utilizada, uma boa parte da 

planta que poderia ser utilizada é perdida, uma vez que de acordo com a resolução da 

ANVISA podem ser utilizadas todas as partes aéreas enquanto, como relatado, somente as 

folhas são aproveitadas. No preparo, nota-se que apenas 28% dos entrevistados fazem 

infusão, ou seja, se utilizam da forma correta de preparo, ao utilizar materiais como folhas em 

decocção pode-se perder grande parte das substâncias de interesse. Quanto às indicações, os 

entrevistados que responderam a esse questionamento estão utilizando a droga vegetal para os 

fins corretos, porém não nota-se a utilização para fins digestivos e/ou expectorantes, 

indicações essas que também são citadas por Brasil (2010). 

No capim santo nota-se que todos estão fazendo a utilização da parte correta da planta, 

as folhas, porém, apenas 50% dos entrevistados a estão preparando da maneira correta. Ao 

utilizarem o capim santo apenas com fim alimentício os entrevistados supostamente não 

conhecem as outras aplicações que este pode ter como droga vegetal uma vez que esta pode 

ser indicada, de acordo com a RDC Nº10 (BRASIL, 2010) para “cólicas intestinais e uterinas” 

além de “quadros leves de ansiedade e insônia, como calmante suave”. 

A parte da erva-doce utilizada pelos entrevistados é a folha, enquanto na resolução RDC 

Nº10 está indicado os frutos, e no mesmo documento diz-se que o preparo dos frutos deve ser 

realizado por meio de decocção. Como os moradores entrevistados fazem o consumo da folha 

da planta, esta deveria ser preparada por meio de infusão que, segundo BRASIL (2010), é a 

forma indicada para “drogas vegetais de consistência menos rígida tais como folhas, flores, 

inflorescências e frutos, ou com substâncias ativas voláteis”. Assim como o capim santo, a 

erva-doce teve seu uso relatado apenas para fins alimentícios, sem que tenham sido citados 

quaisquer usos terapêuticos que conta com o combate a “distúrbios digestivos, cólicas 

gastrointestinais e como expectorante” (BRASIL, 2010). 

A entrecasca da unha-de-gato é a parte utilizada pelos entrevistados condizendo com a 

indicação da ANVISA. Porém, 50% das pessoas que consomem essa droga vegetal, a 
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preparam de forma não correspondente ao apresentado na resolução, ou seja, utilizando-se da 

decocção. As indicações da unha de gato para os moradores acordam com as oferecidas pelo 

documento publicado, sendo assim utilizada de maneira correta. 

O jucá tem sua parte utilizada de modo correto, porém em 100% dos entrevistados 

encontra-se sendo preparada erroneamente, pois de acordo com Brasil (2010), este deveria ser 

preparado por decocção, além de que como não foram prestadas informações acerca das suas 

indicações por parte dos entrevistados, não é possível que se chegue a uma conclusão concreta 

acerca do assunto. 

Na análise comparativa da droga vegetal quebra-pedra, observou-se que as partes 

utilizadas pelos moradores estão de acordo com as explicitadas na resolução, assim como seu 

modo de preparo. Suas indicações estão equivocadas, pois este não é indicado para 

inflamações em geral como mostrado no resultado das entrevistas ao invés disso, em Brasil 

(2010), verifica-se a indicação para “litíase renal (cálculos renais) por auxiliar na eliminação 

de cálculos renais pequenos”. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das análises realizadas, notou-se que a utilização das plantas medicinais como 

drogas vegetais ainda acontece de modo empírico. Há a necessidade de uma maior 

popularização dos conhecimentos científicos, uma vez que muitas das drogas vegetais são 

consumidas de maneira equivocada, além da maioria de suas características terapêuticas 

serem desconhecidas pela população. Deve-se também, incentivar a realização de mais 

estudos que busquem definir a melhor forma de utilização das drogas vegetais, uma vez que 

ainda há muitas que são utilizadas de modo empírico e sem comprovação científica de seus 

efeitos. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi verificar se é predominante a utilização de 
plantas medicinais no tratamento de enfermidades e patologias, por moradores do bairro 
Sarney, em Laranjal do Jarí-Amapá, que é composto por uma população de classe baixa 
economicamente. Por meio de entrevistas e levantamentos bibliográficos foram adquiridas 
informações sobre a origem dos saberes acerca das plantas medicinais, quais as espécies mais 
utilizadas na fabricação de remédios caseiros e as cultivadas na residência. Verificou-se que 
92% dos entrevistados fazem o uso das plantas medicinais com a finalidade de fabricação de 
remédios caseiros e dentre estes, 82,60% afirmaram que o conhecimento sobre o uso das 
plantas medicinais foi repassado pelos ascendentes. Cerca de 80% usam as folhas para 
produção dos medicamentos caseiros, 72% a casca, 26% as raízes, 18% as sementes e 8% 
utilizam o látex. Notou-se que 84% dos entrevistados responderam que consomem os 
medicamentos na forma de chá, 64% utilizam os sucos crus e 32% utilizam outras formas de 
consumo. Dentre as plantas mais citadas pelos entrevistados as que predominam são 
Chenopodium ambrosioide, Dipteryx odorata, Mentha piperita e Lectranthus barbatus 
Andrews. A utilização de plantas medicinais é uma técnica bastante antiga, mas que sempre 
serviu de suporte para a fabricação de medicamentos sintéticos altamente eficientes na 
indústria farmacêutica. Dessa forma, conhecer plantas medicinais usadas tradicionalmente e 
empiricamente é primordial, pois pode subsidiar pesquisas realizadas pelo segmento de 
produção de fármacos. Além disso, é uma opção para pessoas de baixo poder aquisitivo 
residentes em comunidades de difícil acesso.  
 
Palavras–chave: Conhecimento tradicional, Enfermidades, Patologias, Vegetais, Remédios 
caseiros 
 

 
USE OF MEDICINAL PLANTS BY NEIGHBORHOOD RESIDENTS 
SARNEY LARANJAL OF JARI-AMAPÁ 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to verify whether it is the predominant use of 
medicinal plants in the treatment of diseases and pathologies, for residents of the 
neighborhood Sarney in Laranjal of Jari, Amapá, which is composed of a population of 
economically lower class. Through interviews and literature surveys were obtained 
information on the origin of knowledge about medicinal plants, which species most 
commonly used in making home remedies and cultivated in the residence. It was found that 
92% of respondents make use of medicinal plants for the purpose of making home remedies 
and of these, 82.60% said that knowledge about the use of medicinal plants was passed on by 
ancestors. Approximately 80% use leaves for the production of home remedies, 72% bark, 
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26% roots, 18% seed and 8% latex used. We observed that 84% of the interviewees answered 
who consume drugs in the form of tea, 64% use raw juices and 32% use other forms of 
consumption. Among the plants most often cited by respondents are the predominate 
Chenopodium ambrosioide, Dipteryx odorata, Mentha piperita and Lectranthus barbatus 
Andrews. The use of medicinal plants is a very old technique, but always served as a support 
for the production of highly efficient synthetic drugs in the pharmaceutical industry. 
Therefore, knowing medicinal plants traditionally used and empirically is essential because it 
can subsidize research by pharmaceutical production segment. Moreover, it is an option for 
people of low income residents in hard to reach communities. 
KEYWORDS: Traditional knowledge, Diseases, Pathologies, Plants, Home Remedies. 
 

INTRODUÇÃO 

A região amazônica é extremamente rica e repleta em recursos naturais. Estima-se que 

só de espécies arbóreas se tenha aproximadamente 16.000 (TER STEEGE et al. 2013). 

Embora a região apresente toda essa riqueza em biodiversidade, boa parte da população 

enfrenta o desemprego, a violência e ausência de sistema básico de saúde, revelando, assim, o 

lado mais crítico e sombrio das desigualdades e injustiças sociais vivenciado pela população 

norte do país (PROSENEWICZ & LIPPI, 2012). 

O conhecimento sobre as plantas medicinais simboliza, em diversas ocasiões, o único 

recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. O uso das plantas no tratamento 

e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie humana. Nas regiões mais pobres do 

país e até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas medicinais são comercializadas e 

cultivadas em quintais residenciais (MACIEL  et al. 2002). 

Segundo Balbach (1992), “o uso das plantas, exceto naturalmente as venenosas, não 

prejudica o organismo, antes o beneficia, purificando-o e curando”. O uso das espécies 

vegetais com fins de tratamento, cura de doenças e sintomas, aparece desde o início da 

civilização, onde o homem despertou para um longo percurso de manuseio dos recursos 

naturais em seus próprios benefícios (DI STASI, 1996). 

O município de Laranjal do Jarí, localizado no sul do estado do Amapá, situado na 

região Norte do Brasil, encontra-se dentro da Floresta Amazônica, uma das regiões brasileiras 

onde vivem diferentes povos detentores de conhecimento específicos com plantas medicinais 

e trazem no seu histórico de vida grande diversidade cultural representando o 

etnoconhecimento sobre o manejo das espécies nativas para fins medicinais, alimentícios, 

tintoriais, madeireiros, têxteis, ornamentais, entre outros (ALMEIDA, 1998). 

Conforme Sousa et.al (2008), os medicamentos naturais produzidos à base de plantas, 

têm apresentado ao longo da história efeitos positivos, com vantagens inegáveis, no 
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tratamento de certas afecções, sendo desse modo uma alternativa diante de dificuldades 

financeiras para aquisição de medicamentos sintéticos por pessoas de baixo poder aquisitivo. 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi verificar se é predominante a 

utilização de plantas medicinais no tratamento de enfermidades e patologias, por moradores 

do bairro loteamento Sarney, em Laranjal do Jarí- Amapá, que é composto por uma população 

de classe baixa economicamente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada no bairro Loteamento Sarney, que está localizado no 

município de Laranjal do Jarí, estado do Amapá. A população do município é de 

aproximadamente 46.639 habitantes, segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2016. 

A coleta de dados ocorreu no período de 12 a 15 de Setembro de 2016, por meio de 

entrevistas e levantamento de referências bibliográficas. Foram visitadas 50 casas e 

entrevistado um total de 50 pessoas, para que fossem recolhidas informações sobre a 

preponderância na utilização de plantas medicinais, quais as partes mais utilizadas e a forma 

de consumo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média de idade dos entrevistados foi de 53,8 anos, sendo que boa parte destes 

residentes no bairro Sarney vieram de outros estados brasileiros como: Pará, Maranhão, 

Ceará, Piauí e Pernambuco, em busca de empregos e melhores condições de vida. 

A partir das entrevistas foi possível verificar que grande parte das residências 

apresentou de quatro a nove inquilinos, e que entre os entrevistados a maior parte possui o 

ensino fundamental incompleto, apresentando um percentual de 58%. Apenas cerca de 20% 

possuem o ensino fundamental completo, e 18% nunca frequentaram a escola. Foi constatado 

que 03 dentre os 50 entrevistados são analfabetos, 32 são analfabetos funcionais e 15 são 

alfabetizadas. 

Com relação a utilização das plantas medicinais, 92% dos participantes da pesquisa 

afirmaram que fazem uso para fabricação de medicamentos caseiros, sendo que dentro desse 

universo amostral 76,1% fazem para o consumo próprio e 23,9% comercializam. 82,6% 

informaram que o conhecimento adquirido foi repassado pelos pais e avós, 11,4% adquiriram 

esse conhecimento por meio de diálogos com conhecidos e 6% de outras formas. 
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A maioria dessas plantas é usada como suporte do conhecimento popular, em que é 

evidente a carência do conhecimento científico sobre as propriedades farmacológicas e 

toxicológicas (TUROLLA & NASCIMENTO, 2003). Dessa forma, um alerta que deve ser 

feito é sobre o uso indiscriminado de plantas para fins medicinais, pois o uso indevido pode 

acarretar em problemas de saúde. 

Perguntados sobre qual a parte da planta mais utilizada para a fabricação dos remédios 

caseiros, 82% afirmaram que utilizam as folhas, 72% a casca, 26% as raízes, 18% as sementes 

e 8% o látex. A parte da planta mais utilizada é a folha, sendo consumida principalmente na 

forma de chá. A provável explicação para o maior uso das folhas pode estar no fato de a 

colheita ser mais fácil e por sua disponibilidade ma maior parte do ano (COAN & MATIAS, 

2013). Dentre as formas de consumo, 84% consomem em forma de chá, 64% em forma de 

sucos crus e 32% outras formas de preparo. Se os chás são benéficos, os sucos crus das ervas 

também são, no entanto, apresentam um grande potencial no que diz respeito a concentração 

dos nutrientes que irão atuar diretamente no organismo, o suco é obtido facilmente triturando 

as ervas com um pilão (BALBACH, 1992). 

Questionados sobre quais plantas medicinais que são mais usadas na fabricação de 

remédios caseiros o Chenopodium Ambrosioide (mastruz), Dipteryx odorata (cumaru), 

Mentha spicata  (hortelanzinho) e Lectranthus barbatus Andrews (boldo) foram as mais 

citadas, com respectivamente 30%, 58%, 62% e 36% (figura 1), sendo que foi solicitado aos 

mesmos que mencionassem os nomes das plantas nas quais se conhecia e indicassem as 

possíveis doenças a serem tratadas (tabela 1).  
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Chenopodium
ambrosioide Dipteryx

odorata Mentha spicata
Lectranthus

barbatus
Andrews

30%

58% 62%

36%

Plantas medicinais mais citadas

Figura 1- Plantas medicinais mais citadas pelos moradores do bairro loteamento Sarney, 

Laranjal do Jari-AP, IFAP, 2016. 

 

Tabela 1- Plantas medicinais conforme o nome científico, nome popular, parte 

utilizada, indicação e forma de consumo, que são utilizadas pelos moradores do Bairro 

Loteamento Sarney, Laranjal do Laranjal do Jari/AP. IFAP, 2016. 

Nome 
Científico 

Nome 
Popular 

 
Parte Utilizada 

 
Indicação 

Forma de 
consumo 

Chenopodium 
ambrosioide 

 
mastruz 

 
Folhas/raiz 

 
Lesões internas 
corporais 

 
Suco cru 

Mentha spicata hortelanzinho Folha Gripe e febre Chá 

Cymbopogon 
citratus 

 
capim santo 

 
Folha/raiz 

 
Relaxante e diarreia 

 
Chá 

Melissa 
officinalis L. 

 
cidreira 

 
Folha 

 
Hipertensão arterial 

 
Chá 

Dipteryx 
odorata 

 
cumaru 

 
Semente 

 
Gripe/antiinflamatório 

 
Chá 

Ipomoea purga jalapá Casca Gripe/antiinflamatório Chá 

Ruta graveolems 
L. 

 
arruda 

 
Folha 

Gripe, antiinflamatório 
e dores de cabeça. 

 
Chá 

Uncaria 
tomentosa 

 
unha de gato 

 
Casca 

 
Asma/antiinflamatório 

 
Chá 
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Allium sativum alho Semente Hipertensão arterial Chá 

Carica papaya 
L. 

 
mamoeiro 

 
Folha 

 
Infecção intestinal 

 
Chá 

Dioclea violacea 
M. 

 
coronha 

 
Casca/Semente 

 
Derrame 

 
Chá 

Caesalpinia 
férrea 

 
jucá 

 
Casca/Semente 

 
Reumatismo, Diabetes 

 
Chá 

Hymenaea 
couibaril 

 
jatobá 

 
Casca 

 
Gripe, antiinflamatório 

 
Chá 

Verônica 
officinalis I. 

 
verônica 

 
Casca 

 
Inflamação no útero 

 
Chá 

Brosimum 
potabile D. 

 
amapazeiro 

 
Látex 

Gastrite, cicatrizante, 
fortificante. 

Extrair o 
látex e beber 
com água. 

Lectranthus 
barbatus 
Andrews 

 
boldo 

 
Folha 

 
Infecção intestinal 

 
Chá 

 
Bryophyllum 
pinnatum 

pirarucu/folha 
da fortuna 

 
Folha 

 
Gastrite/antiinflamatório 

 
Suco cru 

Citrus l.sinensis, 
Osbeck 

 
laranjeira 

 
Casca da fruta 

 
Infecção intestinal 

 
Chá 

 
Euphorbia 
tirucalli 

 
pau-pelado 

 
Látex 

 
Gastrite 

Extrair o 
látex e beber 
com água 

Persea 
americana 

 
abacate 

 
Semente 

 
Infecção nos rins 

 
Chá 

 
Jatropha curcas 
L. 

 
pião branco 

 
Látex 

 
Gastrite 

Extrair o 
látex e beber 
com água 

Zingiber 
officinale 

 
gengibre 

 
Raiz 

 
Gripe 

 
Chá 

Spilanthes 
oleracea 

 
jambu 

 
Folha 

 
Gripe 

 
Suco cru 

 

No Bairro onde o estudo foi realizado, a maioria das pessoas entrevistadas relatou que a 

ausência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e o difícil acesso aos profissionais da área 

da saúde os leva a fazer uso das plantas medicinais com maior frequência, sendo que os 

entrevistados na referida pesquisa, residem entre 03 a 14 anos no local. 

O fato do bairro pesquisado não possuir uma (UBS) desperta preocupação, uma vez que 

as pessoas recorrem rotineiramente à métodos caseiros, sem comprovação científica de sua 

eficácia. Nesse sentido, sugere-se a realização de estudos mais aprofundados em relação às 

doenças mais comuns e a taxa de mortandade existente nesse local. 
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CONCLUSÕES 

A utilização das plantas medicinais pelos moradores do Bairro Loteamento Sarney, 

demonstra que o sistema de saúde ainda não é uma realidade alcançada por todos. É evidente 

a necessidade da oferta desse tipo de atendimento, em caráter de urgência, aos moradores do 

bairro. Enquanto isso não acontece, as plantas medicinais exercem sua grande importância no 

meio social e educacional, isto só se faz possível pelo fato do etnoconhecimento influenciar 

na população com baixo poder aquisitivo. Apesar da origem de alguns entrevistados ser de 

outros lugares, verificou-se que há uma grande diversidade de plantas cultivadas nos quintais 

dos mesmos, assim dando os valores merecidos às culturas e hábitos existentes.  
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RESUMO: A caatinga, vegetação típica do semiárido do Nordeste do Brasil, foi ocupada por 
abelhas melíferas (Apis melífera L.) durante a segunda metade século 20. A população era 
formada por híbridos com predominância genética da subespécie A. m. scutellata, de origem 
africana. As abelhas africanizadas estão integradas ao ambiente e representam um importante 
recurso utilizado na exploração sustentável da região, principalmente para produção de mel 
orgânico. A presente pesquisa objetiva estudar a dinâmica populacional das colônias e avaliar 
a influência de fatores ambientais presentes no bioma caatinga, ao longo de um ciclo anual 
completo. A área experimental correspondeu a Fazenda Tatajuba e suas adjacências, 
localizada no município de Itatira-CE, com área aproximada de 3,5 km2, onde foram 
localizados 31 ninhos ocupados por colônias de abelhas melíferas. As variáveis observadas 
foram mensalmente: Área de favo ocupada com criação de operárias, área de favo ocupada 
com reserva de mel e área de favo ocupada com reserva de pólen. As colônias observadas 
apresentaram pico de produção de cria de operárias durante a estação chuvosa, período em 
que a maior parte da vegetação local floresceu, produzindo um grande fluxo de alimento. 
Foram obtidas correlações positivas entre a área ocupada com cria de operária e a área de favo 
ocupada com mel e pólen. A grande variação populacional de Apis melífera L. observada ao 
longo do ano é influenciada pela sazonalidade na oferta natural de alimentos e variação nas 
condições ambientais, que caracteriza o semiárido brasileiro. 

  
Palavras–chave: Abelhas, caatinga, néctar, pólen. 
 
POPULATION VARIATION IN Apis mellifera L. COLONIES ALONG THE 
ANNUAL CYCLE 
 
ABSTRACT: The caatinga, typical vegetation of the semiarid region of Northeast Brazil, 
was occupied by honeybees (Apis mellifera L.) during the second half of the 20th century the 
population was made up of hybrids with genetic dominance of subspecies A. m. scutellata of 
African origin. Africanized bees are integrated into the environment and represent an 
important resource used in the sustainable exploitation of the region, mainly for production of 
organic honey. This research aims to study the population dynamics of the colonies and to 
evaluate the influence of environmental factors in the savanna biome, over a full annual cycle. 
The experimental area corresponded to Tatajuba Farm and its surroundings, in the 
municipality of Itatira-CE, with an approximate area of 3.5 km2, which were located 31 nests 
occupied by colonies of honeybees. The variables were monthly: comb area occupied with the 
creation of workers, honeycomb area occupied with honey and honeycomb reserve area busy 
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with pollen reserve. The observed colonies showed peak production creates workers during 
the rainy nectar, during which most of the local vegetation flourished, producing a large food 
flow. positive correlations between the area occupied by working to create and comb the area 
occupied with honey and pollen were obtained. The large population variation of Apis 
mellifera L. observed throughout the year is influenced by seasonality in the natural food 
supply and variation in environmental conditions that characterizes the Brazilian semiarid 
region. 

 
KEYWORDS: Honey bee, caatinga, néctar, pollen 
 

INTRODUÇÃO 

A apicultura é um forte exemplo de sustentabilidade, pois é uma atividade que mescla 
o social, o econômico e o ambiental. Economicamente por contar com ótimos lucros ao 
apicultor. Social, pois não só melhora o desenvolvimento do homem do campo, mas também 
proporciona melhora do polo de desenvolvimento local. Ambiental, pois as abelhas agem 
como polinizadores naturais de várias espécies de plantas nativas proporcionando assim um 
devido equilíbrio e biodiversidade do ecossistema local (SILVA, 2010).  

 

A atividade apícola no Brasil é desenvolvida desde o século XIX, porém, somente teve 
um novo rumo aproximadamente no meio do século XX com a introdução da abelha africana 
do gênero Apis pelo cientista Dr. Warwick Kerr (WIESE, 1985). 

 

De acordo com Oliveira (2012), é possível concluir, com os dados estatísticos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que, a partir da década passada, a 
região nordeste vem apresentando um aumento de sua atividade apícola. Devido às suas 
condições climáticas e sua vegetação nativa, a região nordeste tem uma grande participação 
na produção nacional. 

 

A atividade apícola tem apresentado uma alta taxa de crescimento no estado do Ceará. Tal 
crescimento pode ser atribuído a ocupação da região Nordeste por abelhas africanizadas e ao 
desenvolvimento de técnicas de manejo que permitisse uma exploração racional das mesmas.  
Tais abelhas, por serem mais adaptadas ao clima da região que as abelhas europeias, 
potencializaram a vegetação nativa, a qual tem como característica marcante o fato de que 
ocorre uma sequência de grandes floradas durante todo o ano, com abundante fornecimento 
de néctar e pólen (DE SOUZA et. al., 2012). 

 

Dessa forma, fica clara a necessidade de serem ampliados os conhecimentos sobre a biologia 
das abelhas africanizadas dessa região, o que resultará em aperfeiçoamento do manejo 
aplicado na atualidade, aumento da produtividade e rápida ampliação da atividade apícola no 
estado do Ceará. Dentre os aspectos da biologia das abelhas africanizadas, sua dinâmica 
populacional e os processos de reprodução são considerados como características 
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determinantes para o desenvolvimento de técnicas de manejo que melhorem a eficiência dos 
sistemas de produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área experimental correspondeu a Fazenda Tatajuba e suas adjacências, com 

aproximadamente 3,5 km2. Localizada no município de Itatira-CE, região do Sertão Central 

do estado do Ceará, distante aproximadamente 200 km da cidade de Fortaleza-CE, capital do 

estado. Na área experimental utilizada a vegetação predominante é do tipo caatinga arbórea 

caducifólia, com marcante sazonalidade na oferta de néctar e pólen, devido a maioria das 

espécies apresentarem florescimento na estação chuvosa. Foram localizados 31 ninhos 

ocupados por colônias de abelhas melíferas, os quais foram acompanhados mensalmente 

durante um ciclo anual.  

As variáveis observadas foram: Área de favo ocupada com criação de operárias, 

área de favo ocupada com reserva de mel e área de favo ocupada com reserva de pólen. 

Dispositivos para a observação interna dos ninhos foram criadas no formato de “janelas” 

removíveis na parede dos ninhos, que ocupavam cavidades em troncos de árvores, 

possibilitando medir a área dos favos.  

Foi utilizada a análise de correlações para verificar a medida da dependência entre 

as variáveis biológicas, climáticas. Para comparações de médias foi utilizada a Análise de 

Variância e o teste Tukey- b. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi constatada a presença de crias de operárias em todas as colônias durante os 12 

meses do experimento. Embora tenha sido registrada uma grande variação em sua quantidade 

nos diversos períodos do referido ciclo com diferenças estatísticas significativas (F10,97 = 

3,589, P<0,01). A variação da área de cria de operárias, em médias mensais, durante o ciclo 

anual pode ser visto na tabela 01. 

As colônias observadas apresentaram o pico de área de cria de operária em maio, 

antes portanto, do pico de área de favo ocupado com reservas (mel e pólen), ocorrido em 

julho. Isso demonstra um investimento inicial da colônia em produção de crias visando um 

rápido aumento populacional, para só depois acumular reservas.  



 

3209 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Ciências Biológicas 

No restante do ciclo anual as colônias apresentaram um comportamento 

semelhante para os três seguintes parâmetros: área de favo ocupada com cria de operárias, 

área de favo ocupada com reservas de mel e área de favo ocupada com reservas de pólen. 

Dessa forma, a área de cria de operárias apresentou correlações positivas e altamente 

significativas (P<0,01) com a área de mel e com a área de pólen, obtendo-se os respectivos 

coeficientes de correlação: 0,7814 e 0,7433. 

No início do desenvolvimento das colônias houve uma tendência de aumento na 

área de favo ocupado com cria, demonstrando que as abelhas africanizadas investem 

inicialmente na reprodução. Resultados semelhantes foram obtidos por Freitas et al., 2007, 

acompanhando colônias de abelhas africanizadas em ninhos naturais, que constataram um 

comportamento padrão, onde a colônia direciona todos os esforços para um aumento na 

produção de cria e, obviamente em sua população. Segundo Winston, 2006, o investimento 

inicial no aumento da população ocorre devido a evolução das abelhas africanas ter sido 

baseada na reprodução, pois nos trópicos existe uma taxa de predação muito elevada e quanto 

mais rápido uma colônia cresce e produz um novo enxame, maiores serão suas chances de 

passarem seus genes para a próxima geração. 

As colônias observadas apresentaram pico de produção de cria de operárias 

durante a estação chuvosa, período em que a maior parte da vegetação local floresceu, 

produzindo um grande fluxo de alimento. Rainhas de abelhas africanizadas respondem 

prontamente a aumento da oferta de alimento com aumentos na intensidade de postura, como 

também mudanças climáticas com influência sobre a disponibilidade natural de alimentos 

(PEREIRA et al., 2006). 
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TABELA 01 - Variação da área de cria de operárias (dm2), em médias mensais, durante o 

ciclo anual das colônias. IFCE, 2015. 

MESES N0 DE COLÔNIAS MÉDIA  ERRO 
PADRÃO 

Maio 29 68,5800  10,6383 

Junho 30 46,1029  11,0799 

Julho 31 33,0457  08,6882 

Agosto 29 36,3077  09,4810 

Setembro 16 39,5667  08,3932 

Outubro 16 28,6300  07,6478 

Novembro 10 19,8714  05,7595 

Dezembro 07 08,0400  02,0416 

Janeiro 05 04,0520  02,0164 

Fevereiro 04 06,6950  02,4648 

Março 03 06,2133  02,4669 

Abril 03 92,8800  21,6404 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento inicial das colônias baseia-se no aumento da área de favo 

ocupada com cria, sendo este desenvolvimento influenciado pela quantidade de alimento 

disponível no campo. A produção de cria de operárias está diretamente correlacionada com as 

áreas de favo ocupadas com mel e pólen. 
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