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APRESENTAÇÃO 
 

A Universidade Federal de Rondônia – UNIR, apresenta os resultados 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, Programa 

do CNPq de que a UNIR é participante. Desta vez registramos com satisfação 

sua ampliação, no número de bolsas concedidas pelo Programa Institucional 

do CNPq e pela UNIR. O CNPq disponibiliza agora (65) e da UNIR (63), as 

bolsas fomentadas pela da UNIR devem ultrapassar o número 100 antes da 

conclusão dos trabalhos de seleção para o período de 2010/2011 ou para o 

próximo período, como diretriz desta administração, que reconhece a 

importância do PIBIC e sabe que é da ciência que se planta hoje, o sucesso de 

nossa independência amanhã, nas diversas áreas do conhecimento. O PIBIC é 

a semente jovem da ciência que se faz na UNIR.  

A ultrapassagem dos cem participantes no PIBIC significa muito, mas 

ainda não é tudo. Um exemplo disto são os vários voluntários que estão no 

sistema e não receberam bolsas e vão apresentar seus artigos no Seminário 

Final, eles realizam os mesmos trabalhos, os quais os bolsistas realizam, isto é 

uma demonstração de força e vontade de crescer na vida científica, desta 

forma mostram comprometimento com o Programa.  

Outra meta a ser atingida é a informatização do PIBIC que será nossa próxima 

diretriz e deverá otimizar nossos recursos gerando qualidade e nos fazendo 

avançar na condução do Programa gerando as condições da pesquisa na 

UNIR ser, a partir da célula que é o PIBIC, uma atividade realmente prioritária 

visto a natureza intrínseca definidora do que é ser uma universidade.  

 
 
 

Profª. Drª. Maria das Graças Silva Nascimento Silva 
Pró-Reitora da PROPESQ 
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OBJETIVOS DO PIBIC 
 

 Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais 

entre estudantes de graduação; 

 Contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e 

doutores; 

 Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de 

iniciação à pesquisa para alunos de graduação; 

 Estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação; 

 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

 Contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de 

permanência dos alunos na pós-graduação; 

 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de 

graduação nas atividades científica, tecnológica e artística-cultural; 

 Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como 

estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 

criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto 

com os problemas de pesquisa. 
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RESUMO: A bananeira é uma fruteira com grande valor comercial, sendo de fácil 

adaptação somente em regiões tropicais. Entretanto, esta cultura sofre o ataque de 

uma doença conhecida como sigatoka negra tendo como agente causal o fungo 

Mycosphaerella fijiensis. Esta doença pode causar prejuízos de até 100% na produção 

e, depois de instalada, provoca aumento significativo nos custos de produção, pois 

serão necessárias mais de trinta aplicações de produto químico por ano, trazendo 

impactos econômicos e ambientais. Para se defenderem do ataque de fitopatógenos, 

as plantas estão utilizam defesas constitutivas, naturalmente presentes na planta, 

funcionando como barreiras físicas, tais como a cutícula e os tricomas, e barreiras 

químicas, incluindo os inibidores de proteases e fenóis, e as defesas induzidas, como 

as PR-Proteínas e enzimas ligadas as estresse oxidativo. Este trabalho relata as 

avaliações bioquímicas decorrentes da interação entre o fungo M. fijiensis e Musa sp., 

demonstrando os níveis de atividades de enzimas ligadas ao mecanismo de defesa da 

bananeira, tais como peroxidase, ascorbato peroxidase, catalase, fenilalanina amônia 

liase. Os resultados obtidos indicam a participação destas enzimas no mecanismo de 

defesa da bananeira contra o fungo M. fijiensis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sigatoka negra, PR-Proteínas, bananeira, Mycosphaerella 

fijiensis 
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The banana is a fruit with high commercial value and easier adapted to tropical regions. 

However, this crop is attacked by a disease known as black Sigatoka, causal agent 

Mycosphaerella fijiensis. This disease can cause losses of up to 100% in production 

and, once installed, causes significant increase in production costs, as they needed 

more than thirty chemical applications per year, bringing economic and environmental 

impacts. To defend themselves from pathogens, the plants are using constitutive 

defenses, naturally present in plants, functioning as physical barriers such as cuticle and 

trichomes, and chemical barriers, including protease inhibitors and phenols, and induced 

defenses, as PR-proteins and enzymes related to oxidative stress. This paper describes 

the biochemical arising from the interaction between the fungus M. fijiensis and Musa 

sp., showing the levels of enzyme activities related to the banana defense mechanism. 

The results indicate the possible role of these enzymes in the banana defense 

mechanism against the fungus. 

 

 

KEYWORDS: Black Sigatoka, PR-Proteins, banana, Mycosphaerella fijiensis 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A bananeira é cultivada em todas as regiões tropicais do mundo, sendo a 

banana a fruta de maior produção e comercialização mundial, responsável por 37% do 

volume total de frutas transacionadas no mercado internacional (Saabor et al., 2000). 

Índia, Brasil e Equador são os maiores produtores mundiais de banana (680 mil, 491 mil 

e 216 mil hectares, respectivamente em 2004), segundo dados da FAO (2006), sendo 

também grandes consumidores, já que ela assume o papel de uma das principais 

fontes de carboidratos para a população (Barros et al., 2007). 

Em 2006, no Estado de Rondônia a produção de banana foi de 46.117 t numa 

área de 5.401 ha. O rendimento físico alcançou pouco mais de 8,5 t/ha/ano (IBGE, 

2006). Embora bem adaptada às condições edafoclimáticas do país, onde se apresenta 

como uma das principais frutas produzidas, a cultura da banana enfrenta o ataque de 

diversos patógenos que contribuem para redução de sua produtividade, notadamente a 
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sigatoka negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis Morelet, estádio 

anamórfico Paracercospora fijiensis (Morelet) Deighton (Gasparotto et al, 2006). No 

Brasil, a doença foi identificada em fevereiro de 1998 nos Municípios de Tabatinga e 

Benjamim Constant, no Estado do Amazonas, fronteira do Brasil com a Colômbia e 

Peru (Gasparotto et al, 2005).  Os sintomas são caracterizados pela presença de estrias 

marrom na face inferior da folha, progredindo para estrias negras que formam lesões 

necróticas destruindo toda a área foliar resultando em redução da produção (Marin et 

al., 2003). Apresentando ampla distribuição geográfica, a sigatoka negra causa a morte 

precoce das folhas infectadas sendo responsável por perdas superiores a 50% da 

produção (Stover & Simmonds, 1987). Os esporos de M. fijiensis são disseminados 

principalmente pelo vento (Figura 1). As mudas de bananeiras doentes e as folhas 

infectadas com o patógeno colocadas entre os cachos, para evitar o ferimento dos 

frutos durante o transporte, também representam um meio eficiente e rápido para a 

disseminação do patógeno a longas distâncias (Pereira et al., 2000).  

 

 

 

 

Figura 1 – Folhas de bananeira com sintomas do ataque de Mycosphaerella 

fijiensis. 

 

 

Como mecanismo de defesa, as plantas utilizam diferentes estratégias, que 

envolvem barreiras físicas, tais como a cutícula e os tricomas, e/ou químicas, onde 

podemos destacar a resposta hipersensitiva (HR), que caracteriza-se pelo rápido e 
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localizado colapso do tecido vegetal ao redor do sítio de infecção. A HR induz a 

produção da PR-proteínas, destacando-se as peroxidases, quitinases e β-1,3-

glucanases (Fernandes, 2006). Estas são proteínas hidrolíticas que atuam 

desestabilizando estruturalmente a membrana celular de fungos e bactérias agressores. 

As peroxidases atuam ainda no processo de reforço da parede celular das plantas, 

participando no processo de lignificação. Em decorrência da HR ocorre a resistência 

sistêmica adquirida (SAR), que induz a resistência em locais da planta distantes do 

local da infecção pelo patógeno.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Obtenção e Inoculação do Fungo Mycosphaerella fijiensis 

Foram coletadas folhas com sintomas de ataque de sigatoka negra no campo 

experimental da Embrapa Rondônia, para o isolamento do fungo Mycosphaerella 

fijiensis, que foi realizado com o seguinte procedimento:  

1- Identificação dos peritécios (corpo de frutificação do fungo, que tem por 

finalidade dar proteção e apoio às células esporógenas), apresentando coloração 

oscilante do marrom ao preto, com estrutura semelhante a ferrugem, em alto relevo; 

2- Com o auxílio do furador de rolha, fazer disco em torno dos peritécios, 

fixando-os ao papel filtro com o grampeador; 

3- Fazer a assepsia do material emergindo-o em álcool, hipoclorito de sódio e 

água destilada estéril. 

Após a última lavagem, secar rapidamente o material em papel toalha 

esterilizado. 

4- Identificar, com o auxílio do microscópio, os ascósporos já em meio de 

cultura, transferindo-os em seguida com uma alça de platina para as placas com meio 

BDA-cloranfenicol. 

 

Após o crescimento das colônias foi preparada uma solução de esporos com 

água destilada estéril, a mesma foi quantificada em câmara de neubauer, obtendo-se 

uma concentração de: 7,8 x 106 esporos/mL. Esta solução foi então inoculada nas 
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seguintes variedades de Musa sp.: Grande Naine, Maçã, Garantida, Caprichosa, Prata 

Anã, Fhia-18, Prata Ken. 

 

2.2 Coleta do Material Vegetal 

Foram coletadas as folhas primárias e secundárias das plantas inoculadas, os 

tempos de coleta foram os seguintes: 0 hora, 6horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 

horas, 120 horas e 15 dias. Após coleta as folhas eram lavadas, cortadas, separando-

se os cortes para os testes posteriores e logo em seguida os pedaços eram pesados, 

embalados e congelados. 

 

 

2.3 Preparação dos Extratos Totais: As folhas foram maceradas em 

nitrogênio líquido e em seguida foi adicionado tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, 

1:5 (p/v) e centrifugadas (13000 rpm, 4 °C, 15 min). Esta preparação foi denominada de 

extrato total e utilizada nas determinações de proteína e atividades enzimáticas 

(Fernandes et al., 2006).  

 

2.4 Dosagem de Proteínas: Para a determinação de proteína total, foi utilizado 

o método de Bradford (1976). A absorbância das amostras à 595 nm foi medida em 

espectrofotômetro Femto 700plus. A quantidade de proteína foi determinada utilizando-

se uma curva de BSA. 

 

2.5 Determinação do acúmulo de Peróxido de Hidrogênio: Determinado de 

acordo com o método de Gay e colaboradores (1999). A mistura reacional foi composta 

de 200 µL do sobrenadante e 1 mL da solução de alaranjado de xilenol. A mistura 

reacional foi incubada por 30 minutos, a temperatura ambiente, e a absorbância da 

reação colorimétrica lida a A560 nm. 

 

2.3 Determinação da Atividade Peroxidásica (POX): O extrato total foi 

utilizado para as determinações da atividade peroxidásica, segundo o método descrito 

por Urbanek e colaboradores (1991) com modificações. Para tanto, foi utilizado 20 uL 
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de extrato total, 1000 uL de guaiacol 0,02 M, 1000 uL de peróxido de hidrogênio 0,06M 

e 1980 uL de tampão acetato de sódio 50 mM pH 5,2, totalizando um volume final de 

4000 uL. A mistura reacional foi incubada em banho-maria por dez minutos a 30°C, e 

em seguida foi realizada a leitura em espectrofotômetro Femto 700plus com um 

comprimento de onda de 480 nm. A variação de 1 unidade de absorbância por minuto 

foi assumida como 1 unidade de atividade peroxidásica (UAP).  

 

2.4 Determinação da Atividade de Catalase (CAT): Foi determinada através 

da adição de 50 µL do extrato total a 950 µL de tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 

7,0, contendo 12,5 mM de H2O2, a 30 ºC (Havir e McHale,1987). A adição do peróxido 

de hidrogênio ao tampão fosfato de potássio será feita imediatamente antes de seu uso. 

A atividade enzimática será determinada pela medida do decréscimo da leitura de 

absorbância a 240 nm, no intervalo de tempo de 30 segundos, utilizando-se o 

coeficiente de extinção molar de 36 M-¹cm-¹ (Anderson ET AL.,1995). 

 

2.5 Determinação da Atividade de Peroxidase do Ascorbato (APX): Foi 

determinado segundo o método descrito por Peixoto (1998), adaptada para as 

condições experimentais. A mistura reacional consistirá de 600 µL do tampão fosfato de 

potássio 50 mM, pH 6,0, contendo 0,5 Mm de ascorbato, 100 µL H2O2 2 mM e 300 µL 

do extrato total a ser testado, a 25 °C. O decréscimo na leitura de absorbância medida 

a 290 nm, no intervalo de 10 – 180 segundos, será mensurado como índice de 

oxidação do ascorbato. A atividade APX será determinada utilizando-se uma curva 

padrão construída a partir de concentrações conhecidas de ascorbato (0,1 – 1,0 µmol 

ascorbato/mL). 

 

2.6 Determinação da Atividade de Fenilalanina Amônia Liase (PAL): Foi 

determinada segundo o método descrito por Tanaka e colaboradores (1974) e Mori e 

colaboradores (2001), adaptado para as condições experimentais. A mistura reacional 

consistirá de 200 µL do extrato total, 200 µL de fenilalanina 40 mM, 20 µL de β-

mercaptoetanol 50 Mm e 480 µL do tampão Tris-HCl 100 mM, pH 8,8. A mistura 

reacional será incubada a 30 °C por 1 hora. A reação será parada pela adição de 100 
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µL HCl 6 N e a absorbância a 290 nm medida. No branco do ensaio, a fenilalanina será 

adicionada após a adição do HCl 6 N. A atividade de PAL será determinada utilizando-

se uma curva padrão construída a partir de concentrações conhecidas de ácido trans-

cinâmico (0,01 – 0,1 µg ácido trans-cinâmico/mL). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os isolados de M. fijiensis obtidos no presente estudo foram considerados de 

boa qualidade, obtendo-se colônia puras do fungo, as quais foram utilizadas para 

inoculação das plântulas de bananeira, nas diferentes variedades testadas (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Isolado de Mycosphaerella fijiensis em meio de cultura BDA. 

 

 

Os teores de proteínas mostraram aumento para as variedades testadas após 

a inoculação com o fungo M. fijiensis. Valores de proteínas encontrados de 0,0825 

mgP/mL para a variedade FHIA-18, 0,087 mgP/mL para a variedade Pacovan Ken e de 

0,076 mgP/mL para a variedade Maçã. 
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Os níveis de atividade peroxidásica mostraram alterações significativas dentre 

as variedades testadas, notadamente nas amostras inoculadas com o fungo M. fijiensis. 

Valores de atividade encontradas foram de 1,265 UA/mL para a variedade Prata Anã e 

de 1,03 UA/mL para a variedade Caprichosa. 

A atividade de catalase também mostrou alterações em seus níveis de 

atividade entre as diferentes variedades testadas, com valores de absorbâncias 

variando entre 0,010 UA e 0,077 UA, nas variedades FHIA 18 e Maçã, respectivamente. 

A atividade de ascorbato peroxidase mostrou alterações nas diferentes 

variedades avaliadas, tendo níveis de atividade de 0,096 UA, 0,068 UA, 0,109 UA, 

0,081 UA, 0,132 UA, 0,109 UA e 0,090 UA nas variedades Prata Anã, FHIA 18, 

Garantida, Grande Naine, Caprichosa, Prata Ken e Maçã, respectivamente.  

A atividade de fenilalanina amônia liase mostrou variações em seus níveis de 

atividade entre as diferentes variedades testadas, com valores de absorbâncias 

variando entre 0,034 UA e 0,055 UA, nas variedades Grande Naine e Garantida, 

respectivamente. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos mostram o aumento dos níveis de atividades das 

enzimas testadas, o que indica o possível papel destas enzimas dentro do mecanismo 

de defesa da bananeira contra o ataque do fungo M. fijiensis, agente causal da sigatoka 

negra. 
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RESUMO: 

A mela do feijoeiro é de difícil controle por métodos tradicionais, por isso busca-se uma 
alternativa no controle biológico. Neste trabalho, buscou-se selecionar in vitro, por teste 
de antibiose direta (AD) e por determinação de compostos voláteis (ComVo) e in vivo, 
em casa-de-vegetação  150 isolados de rizobactérias, obtidos de feijoeiros sadios, 
capazes de inibir o crescimento de T. cucumeris e, consequentemente, a severidade da 
doença nas plantas. Assim, nos testes in vitro, em antibiose Direta (AD), os isolados 
foram semeados em placa de Petri com meio Kado e Heskett, (cinco por placa). Após 
24h/27 oC, estes foram mortos com luz ultra-violeta. No centro da placa, discos de 
micélio T. cucumeris foram depositados e quatro dias após, avaliou-se a presença de 
halos de inibição do fungo. Nos ensaios de compsotos voláteis (ComVo), o fungo foi 
depositado na tampa da placa contendo BDA e uma rizobactéria foi semeada no fundo 
da mesma contendo meio 523. A placa foi selada e levada para BOD por 72h/27oC. 
Avaliou-se a velocidade de crescimento e o diâmetro máximo de crescimento do fungo. 
Nos testes in vivo, sementes de feijoeiro foram microbiolizadas com suspensão de 
rizobactérias (A540nm=0,4) por 12h. Semeou-se estas em copos plásticos de 500 mL 
contendo solo de barranco e manteve-se estes em casa-de-vegetação. Como controle, 
sementes embebidas em água destilada estéril. Aos 21 após a emergência das plantas, 
estas foram pulverizadas com uma suspensão de micélio triturado previamente em 
liquidificador (1,0x105 hifas/mL-1). Quatro dias após avaliou-se a severidade da doença 
nas folhas por meio de escala diagramática de severidade. Dos 150 isolados testados, 
cpafro-004, cpafro-007, cpafro-018, cpafro-023 e cpafro-038 foram capazes de inibir em 
AD o crescimento de T.cucumeris (0,5; 0,5; 0,7; 0,1; 0,3 cm diâmetro médio do halo 
respectiv.) e 46 produziram ComVo, sendo Cpafro 41, 33 e 20 foram os melhores, com 
máximo de crescimento da colônia de 2,8; 3,2 e 3,4 de diâmetro respectivamente. Nos 
testes in vivo, cpafro-26, cprafro-90 e cpafro-60 reduziram a severiade da mela (9%, 
11% e 13% de severidade respect.) quando comparados com o controle com água 
(67% de severidade). Estes resultados demonstram a potencialidade do uso de 
rizobactérias no controle da mela do feijoeiro. 
  

PALAVRAS-CHAVE: Rhizoctonia solani; antibiose direta, seleção massal, biocontrole, PGPR; 

Phaseolus vulgaris. 
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ABSTRACT:  

The micelial net of bean is difficult to control by traditional methods, so we seek an alternative in biological 

control. In this study, we attempted to select in vitro by direct antibiosis test (DA) and determination of 

volatile compounds (VoCom) and in vivo, in green-house 150 rhizobacteria isolates obtained from healthy 

bean plants, capable of inhibiting growth of T. cucumeris and reduces the disease severity in plants. Thus, 

in vitro tests, in DA, the isolates were grown in a Petri dish with Kado and Heskett medium, (five per 

plate). After 24h/27 ºC, they were killed UV light. In the center of a plate, discs of mycelium T. cucumeris 

were filed and four days after it was evaluated the presence of halos of inhibition of the fungus. In tests of 

VoCom, the fungus was deposited on the cover plate containing PDA and a rhizobacteria were sown deep 

in the same medium 523. The plate was sealed and taken to a BOD 72h/27 
o
C. We evaluated the growth 

rate and maximum diameter growth of the fungus. In vivo tests, bean seeds were microbiolized 

suspension of rhizobacteria (A540nm = 0.4) for 12h. Where they sowed in 500 ml plastic cups containing 

soil from gully and kept these in green-house. As a control, we seeds soaked in sterile distilled water. At 

21 after plant emergence, they were sprayed with a suspension of macerated mycelium previously in 

blender (1.0 hifas/mL-1 x105). Four days later we assessed the severity of the disease on the leaves 

through diagrammatic scale of severity. Of the 150 isolates tested, cpafro-004- cpafro-007, cpafro-018, 

cpafro-023 cpafro-038 inhibited the growth of AD in T.cucumeris (0.5, 0.5, 0.7, 0 , 1, 0.3 cm diameter halo 

respectiv.) and 46 produced ComVo being Cpafro 41, 33 and 20 were the best, with a maximum of colony 

growth of 2.8, 3.2 and 3.4 in diameter respectively. In vivo tests, cpafro-26-90 and cprafro cpafro-60 

reduced the severiade of honeydew (9%, 11% and 13% severity respect.) When compared with the 

control with water (67% severity). These results demonstrate the potential of rhizobacteria in controlling 

the micelial net of common beans. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A mela ou teia micélica, causada por Thanatephorus cucumeris L. (anamorfo: 

Rhizoctonia solani L.) é a principal doença da cultura do feijoeiro no Estado de 

Rondônia (Souza et al, 2005). Devido a esta doença o Estado vêm perdendo espaço 

para outros Estados no Ranking nacional de produção e produtividade. Os métodos 

tradicionais de controle (uso de variedades com resistência horizontal, fungicidas, 

cobertura morta, etc) são caro e pouco eficientes. Por conta disso a busca por métodos 

alternativos de controle torna-se urgente e essencial para a sobrevivência de centenas 

de pequenos produtores de feijão. (Vieira Júnior et al., 2009) 

Dentre os putativos métodos alternativos de controle, o biológico é uma 

alternativa promissora (Campanhola e Bettiol, 2003). O controle biológico de 
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enfermidades de plantas tem sido usado desde a mais remota antiguidade, ainda que 

de forma empírica, conforme Cook & Baker (1983). Os primeiros trabalhos envolvendo 

a introdução consciente de antagonistas visando o controle biológico de enfermidades 

de plantas aconteceram no início do século XX, nas décadas de 1920-1940, em viveiros 

de Pinus sp, com solo contaminado por saprófitas facultativos (Romeiro, 2007) 

As interações inerentes ao binômio antagonista–patógeno, em casos de 

biocontrole por antagonismo direto ou aquelas que dizem respeito ao trinômio 

patógeno-planta-antagonista, em casos envolvendo controle biológico por indução de 

resistência são complexas e relativamente pouco conhecidas e estudadas. Ao se usar 

um microrganismo como agente de biocontrole, em algumas situações, é possível que 

ocorra o controle biológico clássico (Tuzun & Kloepper, 1995), por antagonismo direto 

exercido pelo agente de biocontrole sobre o fitopatógeno, com envolvimento dos 

conhecidos mecanismos de antagonismo: produção de substâncias antimicrobianas, 

parasitismo direto, competição por nutrientes e por nichos ecológicos (Chen et al. , 

1996; Kloepper et al. , 1997). Dentre os organismos capazes de interagir com plantas e 

agir como agentes de biocontrole estão as rizobactérias benéficas, internacionalmente 

conhecidas como PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Estas também podem 

atuar, não em antagonismo direto, mas estabelecendo mecanismos de indução de 

resistência na planta à patógenos. (Agrios, 2005, Romeiro, 2007; Chen et al. , 1996; 

Romeiro et al., 2000; Loon et al. , 1998; Pieterse et al. , 2001; ).  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1- Obtenção dos isolados de rizobactérias 
 
Para a seleção de rizobactérias, foram coletados solos de rizosfera e de 

rizoplano, em locais onde há cultivo do feijoeiro. Em ambos os casos, as coletas foram 

feitas em lavouras onde estivesse ocorrendo baixa ou nenhuma incidência de mela, 

dentro dos municípios de nos municípios de Alvorada do Oeste, Alta Floresta do Oeste, 

Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Governador Jorge Teixeira, Jaru, 

Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Novo Horizonte do Oeste, Nova União, Ouro 

Preto do Oeste, Presidente Médici, Porto Velho, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, 
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São Felipe do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Urupá e 

Vilhena.  

As amostras foram trazidas para o Laboratório de Fitopatologia da Embrapa 

Rondônia, onde foram submetidas à extração de sua microflora. 

O solo de rizosfera foi tratado da seguinte forma: em100mL de solução salina 

(0,85% NaCl) foram suspendidos 10g de solo, procedendo-se à extração sob contínua 

agitação, em um agitador rotatório de plataforma, por 30 minutos, à temperatura 

ambiente. Em seguida, foi feita uma diluição em série dos extratos de solo (fator 10) e, 

de cada diluição, retirar-se-á uma alíquota de 50L, que foi semeada em meio de 

cultura 523 (Kado e Heskett, 1970), com o auxílio da alça de Drigalsky, incubando-se, 

em seguida, a 28°C. 

Foram obtidos 150 isolamentos de rizobactérias, que formaram a população a 

ser testada contra as enfermidades de parte aérea do feijoeiro. Esta população foi 

preservada por meio repicagens periódicas e em óleo mineral estéril (Romeiro, 2001). 

2.2- Ensaios para seleção massal in vitro: 

a) Método da dupla camada (Vidaver et al., 1972)  

Em placas de Petri de nove cm de diâmetro com meio 523 (Kado & Heskett, 

1970) sólido foram repicados, em pontos eqüidistantes, cinco isolados de candidatos a 

antagonistas, seguindo-se à incubação por 24 h a 25°C. Após esse período, as colônias 

formadas foram expostas a vapores de clorofórmio por uma hora a fim de matar as 

bactérias e, após a volatilização do produto, cada placa recebeu uma sobre-camada de 

meio semi-sólido fundente com propágulos de T. cucumeris. Foram feitas três 

repetições de cada candidato a antagonista. 

b) Método da placa sobreposta (Dick & Hutchinson, 1966)  

Este método, também conhecido como detecção de compostos voláteis, consiste 

da repicagem do antagonista em meio 523 (Kado & Heskett, 1970), no qual a tampa da 

placa foi substituída pelo fundo de outra placa com meio BDA, ao qual foi transferido 

disco de micélio do patógeno desafiante. As placas foram seladas com parafilme e 

levadas a incubadora a 25°C, por 7 dias. No tratamento controle, não foi adicionado 

nenhum antagonista às placas de Petri com meio 523. Para cada isolado, foram feitas 
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três repetições. Avaliou-se a produção de compostos voláteis pela medição do diâmetro 

médio das colônias formadas. 

3- Ensaios para seleção massal in vivo em casa-de-vegetação. 

Para a primeira seleção massal dos melhores antagonistas, foram utilizadas 

plantas de feijoeiro cultivar Carioca Precoce, com 10 dias após a emergência, plantadas 

individualmente, em copos plásticos de 300 mL. Cada planta foi pulverizado com uma 

suspensão de cada uma das bactérias antagonistas, ajustadas em absorbância a 

540nm (A540) igual a 0,4. Utilizou-se como controles o fungicida difenoconazol, na dose 

comercial, e água. As plantas foram mantidas em casa de vegetação, com irrigação 

apenas do substrato. Após quatro dias, inoculou-se por aspersão uma suspensão de 

células do patógeno em fase exponencial de cultivo (1,5 x 104 basidiósporos/mL), sobre 

as folhas das plantas e estas foram levadas para câmara de nevoeiro, onde 

permaneceram por 24h. Em seguida, as plantas foram mantidas em casa de vegetação 

até o aparecimento dos primeiros sintomas, a partir dos quais, determinou-se a 

severidade das doenças pelo uso de uma escala diagramática de severidade (Pria et 

al.1998). 

No caso das rizobactérias, as sementes da cultivar foram embebidas durante 12 

horas numa suspensão de células ajustada numa concentração (A540) igual a 0,4 

(microbiolização). Em seguida, o patógenos foi pulverizado nas plantas emergidas 

conforme descrito acima. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 150 isolados testados, os isolados CPAFRO-004, CPAFRO-007, CPAFRO-

018, CPAFRO-023 e CPAFRO-038 foram capazes de inibir em antagonismo direto o 

crescimento de T.cucumeris (0,5; 0,5; 0,7; 0,1; 0,3 cm diâmetro do halo) e 46 

produziram compostos voláteis, sendo CPAFRO 41, 33 e 20 os melhores, inibido mais 

de 50% do crescimento do fungo. (diâmetros de 2,8; 3,2 e 3,4 respect.). Em condições 

in vivo, dos 150 isolados testados, 14 apresentaram efeito de controle superior ao 

tratamento com fungicida. Desses os isolados CPAFRO-26, CPAFRO-90 e CPAFRO-60 

foram os mais eficientes, tendo com severidades médias de 9, 11 e 13% quando 

comparados com o controle com o tratamento com água (67%). 
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Figura 3: Severidade média da mela do feijoeiro em plantas previamente tratadas com 

isolados de rizobactérias. Barras em negro, representam o desvio padrão. 

 

Nos ensaios de seleção massal e re-testagem dos melhores isolados 

selecionados in vitro foi possível inferir que, embora as bactérias componham o grupo 

de microrganismos de maior diversidade e quantidade no solo (Lindow & Leveau, 

2002), apenas uma pequena parte desses microrganismos tem papel na supressão de 

fitopatógenos. Dos 150 isolados testados, apenas 5 foram capazes de inibir o 

crescimento de T. cucumeris por antagonismo direto, 3 foram mais eficientes em 

produzir compostos voláteis e  apenas 14 tiveram efetivamente efeito in vivo no controle 

da doença. 

Também, pode-se notar que os mecanismos de controle são variados  e as 

bactérias não apresentaram mais de um mecanismo de controle, nem foram capazes 

Fig1: Exemplo de ensaio de detecção de 
compostos voláteis, por rizobactérias, 

contra T. cucumeris 

Fig2: Exemplo de ensaio de antibiose in 
vitro de rizobactérias contra T. 
cucumeris. Halo de inibição indica 

controle da rizobactéria contra o fungo 
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de reproduzir o efeito in vitro, in vivo. O mesmo pode ser observado nas bactérias que 

tiveram efeito in vivo e não apresentaram efeito in vitro. Isso pode indicar que estas 

possam estar induzindo resistência na planta e não agindo diretamente contra o 

patógeno. 

Para alguns pesquisadores, a antibiose é o mecanismo responsável pela eficácia 

de controle de muitas doenças (Guetsky et al., 2002; Jock et al., 2002; Johnson, et a.l, 

1999; Kempf & Wolf, 1989) e deve ser considerada como um critério de seleção 

(Montesinos et al., 1996). Por outro lado, existem aqueles que consideram inadequado 

a seleção in vitro como método primário de seleção, pois arrisca-se a descartar isolados 

que promovam o controle mediante mecanismos que não os de antibiose (Halfeld-

Vieira, 2002; Levy & Carmeli, 1995). Por este método foram feitos testes in vitro e in 

vivo a fim de se confrontar os testes e selecionar os melhores isolados. Portanto 

sugere-se que a utilização dos ensaios in vitro seja sempre associada à seleção massal 

in vivo e, na necessidade de se optar por um das duas, deva-se optar pela segunda, 

deixando a primeira como uma ferramenta auxiliar, para se explicar e mesmo confirmar 

os efeitos obtidos in vivo. 

 

4. CONCLUSÕES 

O Controle biológico de doenças é uma alternativa real para o manejo da mela 

do feijoeiro. Os resultados aqui apresentados demonstram que dentre os mecanismos 

envolvidos no antagonismo direto de rizobactérias versus T. cucumeris a produção de 

compostos voláteis tem potencialidade para ser o principal mecanismo de controle. 

Porém, como se pode ver nos testes in vivo, os testes in vitro nem sempre são 

suficientes para se selecionar bons antagonistas. Sempre é necessário realizar testes in 

vivo concomitantemente, para confirmar os resultados. Mais testes em campo, em 

diferentes regiões, usando-se diferentes cultivares e em diferentes anos, precisam ser 

feitos para que no futuro possa se indicar comercialmente um isolado de rizobactéria 

para o controle de mela. 

Embora preliminares, estes resultados demonstram a potencialidade do uso de 

rizobactérias no controle da mela do feijoeiro. terminar qual(ais) composto(s) volátil(eis) 

está(ão) sendo produzido(s) e em que quantidade. 
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1 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE EXTRATOS VEGETAIS ATIVOS EM ÍNSTARES 

IMATUROS E ADULTOS DE MUSCA DOMESTICA E STOMOXYS CALCITRANS. 
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RESUMO: A Stomoxys calcitrans (mosca-dos-estábulos) é um importante díptero de 

interesse veterinário, uma vez que altas infestações determinam expressivos prejuízos 

econômicos à pecuária nacional devido ao seu papel como potencial transmissor e vetor de várias 

patologias aos bovinos. A Musca domestica é outra importante espécie dentro de sistemas pecuários, 

uma vez que a espécie é potencial vetora de patógenos aos rebanhos e ao homem. A busca de novos 

métodos de controle desse inseto é uma necessidade emergente, visto que já se observa um 

problema de resistência a agentes químicos. A utilização de extratos vegetais é uma alternativa ao 

controle químico destes parasitas. O experimento teve por objetivo avaliar a atividade inseticida de 

oito óleos essenciais de extratos vegetais sobre adultos da S. calcitrans e M. domestica. A avaliação 

da eficiência dos extratos vegetais foi feita através de testes in vitro a partir do óleo essencial de 

Eucalyptus staigeriana, Cybopogon Maytini, Cybopogon Schoenanthus, Hura crepitans, Cayapa 

Guianensis, Alecrim pimenta, Mentha spicata, Artemisa annua, Trichiclia clausenii no 

Laboratório de Sanidade Animal da Embrapa Rondônia. A partir do óleo essencial de cada 

extrato vegetal foram feitas 11 diluições (0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8% e 

10%), as quais foram impregnadas em papel fitro, acondicionados individualmente em placas de 

Petri, seguindo-se a metodologia proposta por Sheppard & Hinkle (1987) e adaptado por Barros (et 

al. 2002), além de dois grupos controles, Tween 80 a 3% e água. Cerca de 20 moscas das duas 

espécies, oriundas de colônias estabelecidas em laboratório, foram colocadas nas placas de Petri e 
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observadas por um período de 2 horas. Após este período, foi avaliada a mortalidade das moscas 

através da contagem de vivos e mortos. Cada extrato foi avaliado em três repetições. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Stomoxys calcitrans, mosca-dos-estábulos, teste de avaliação in vitro, 

controle, Eucalyptus staigeriana. 

 

ABSTRACT: The Stomoxys calcitrans (fly-dos-stables) is important díptero interest 

veterinarian, a time that high infestations determine expressive economic damages to cattle the 

national one had to its paper as potential transmitter and vector of some patologias to the bovines. 

The Musca domestica is another important species inside of cattle systems, a time that the species 

is potential vetor of patógenos to the flocks. The search of new methods of control of this insect 

is an emergent necessity, since already a resistance problem is observed the chemical agents. The 

vegetal extract use is an alternative to the chemical control of these parasites. The experiment had 

for objective to evaluate the insecticidal activity of eight essential vegetal extract oils on adults of 

the S. calcitrans and Musca domestica. The evaluation of the efficiency of vegetal extracts was 

made through tests in vitro from the essential oil of Staigeriana Eucalyptus, Cybopogon Maytini, 

Cybopogon Schoenanthus, Hura crepitans, Cayapa Guianensis, Rosemary pepper, Mentha 

spicata, Artemisa annua, Trichiclia clausenii in the Laboratory of Animal Health of the Embrapa 

Rondônia. From the essential oil of each vegetal extract 11 dilutions had been made (0.5%, 1%, 

1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8% and 10%), which had been impregnated in paper fitro, 

conditioned individually in plates of Petri, following themselves it methodology proposal for 

Sheppard & Hinkle (1987) and adapted by Barros (et al. 2002), beyond two groups controls, 

Tween 80 3% and water. About 20 flies of the two species, deriving of colonies established in 

laboratory, they had been placed in the plates of Petri and observed by a period of 2 hours. After 

this period, was evaluated the mortality of the flies through the counting of died livings creature 

and. Each extract was evaluated in three repetitions. 

 

KEY WORDS: Stomoxys calcitrans, stable fly, in vitro evaluation test, control, Eucalyptus 

staigeriana. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo controle de ectoparasitas tem crescido em vários países, como resposta 

aos efeitos adversos dos pesticidas químicos sobre o meio ambiente e a biodiversidade e, em 
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função do novo direcionamento internacional à produção agrícola, através da utilização de meios 

alternativos menos agressivos ao meio ambiente, no sentido de favorecer a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade (C.H. Marchiori et al. 2000). 

Stomoxys calcitrans, conhecida vulgarmente como mosca-dos-estábulos, é um díptera 

hematófago cosmopolita. Tem como hospedeiro preferencial eqüídeos, embora bovinos e o 

homem também possam ser atacados. A mosca-dos-estábulos é abundante no verão e pode ser 

freqüentemente encontrada em moirões de cerca, muros e paredes que não estejam distantes dos 

animais que lhes fornecem alimento (Brito et al. 2008). O parasita tem predileção por membros 

torácicos de eqüinos e bovinos, os quais concentram 67% das moscas presentes sobre os animais 

(Bittencourt & Moya Borja, 2000; Bittencourt & Moya Borja, 2002).   

Perdas relacionadas ao hematofagismo, transmissão de patógenos e veiculação de larvas 

de larvas de Dermatobia hominis aumentam a importância veterinária da mosca-dos-estábulos 

(Grisi et al. 2002). 

  A M. domestica, também é uma espécie cosmopolita que teve sua dispersão e distribuição 

pelo mundo favorecida pela capacidade da espécie em se adaptar às transformações do ambiente 

natural causadas pelo homem e a habilidade de proliferar tanto no meio urbano quanto no meio 

rural. É uma espécie que apresenta alta sinantropia e tem sido apontada como responsável pela 

transmissão de mais de 60 categorias de patógenos para o homem, animais domésticos e 

silvestres e por isso, é uma espécie de grande interesse médico-sanitário (Brito et al. 2008).  

 O controle eficiente de parasitas através de bases químicas convencionais encontra 

grandes entraves, tais como: o desenvolvimento acelerado da resistência ao princípio ativo e a 

presença de resíduos nos produtos de origem animal, alvo de preocupação para a sociedade e 

órgãos governamentais. Estes fatores têm direcionado os estudos científicos dentro da 

parasitologia animal. O uso inadequado e indiscriminado das bases parasiticidas disponíveis á 

comercialização faz com que o problema da seguridade alimentar quanto à presença de resíduos 

se acentue, sendo fonte de ansiedade para sociedade consumidora. É desta forma que os produtos 

orgânicos, e com eles, a agricultura orgânica, têm conquistado espaço no cenário agropecuário 

mundial, indicando uma forma de uso, isolada ou associada, de substâncias naturais, que geram 

produtos com menos resíduos e mais valorizados no mercado (Chagas, 2004). 

 Em decorrência do aumento do consumo de produtos de origem animal previsto para as 

próximas décadas e da urgência em minimizar o uso de inseticidas químicos, há a necessidade do 
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desenvolvimento de novos princípios ativos capazes de realizar o controle dos dípteros de 

interesse veterinário, os quais devem estar alinhados ao novo direcionamento do mercado, que 

demanda cada vez mais por produtos livres de contaminantes e de alta seguridade alimentar, os 

quais podem ser obtidos através da utilização de moléculas bioativas de origem vegetal (Deleito 

& Moya Borja, 2008). O experimento teve por objetivo avaliar a atividade inseticida de oito óleos 

essenciais de extratos vegetais sobre adultos da S. calcitrans e M. domestica. 

. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A avaliação da eficiência dos extratos vegetais ativos sobre as moscas S. calcitrans e M. 

domestica foi feita através de testes in vitro a partir do óleo essencial de Eucalyptus staigeriana, 

Cybopogon Maytini, Cybopogon Schoenanthus, Hura crepitans, Cayapa Guianensis, Alecrim 

pimenta, Mentha spicata, Artemisa annua, Trichiclia clausenii foi realizado no Laboratório de 

Sanidade Animal da Embrapa Rondônia em Porto Velho. Exemplares selvagens de S. calcitrans e 

M. domestica foram coletados com auxílio de puçá no campo Experimental da Embrapa 

Rondônia em Porto Velho para o estabelecimento de colônias estoque destes dípteras em 

laboratório.  

 Após a captura os espécimes foram mantidos em gaiola telada (30 x 30x 30 cm) e 

alimentados com sangue bovino citratado no caso de S. calcitrans, que são hematófagos, uma 

mistura de leite em pó com açúcar na proporção de 1:1 para M. domestica e água, trocados 

diariamente para evitar a ocorrência de fungos e bactérias. 

 Diariamente a gaze embebida em sangue era retirada da gaiola de S. calcitrans e 

posteriormente depositada em taça coprológica de decantação contendo água, onde os ovos se 

depositavam no fundo do recipiente e eram retirados com auxílio de pipeta Pasteur. O meio de 

postura da M. doméstica (mistura homogênea de farelo de trigo e farinha de carne na proporção 

de 3:1, a qual é umedecida com água até o obtenção de um meio com consistência próxima ao 

pastoso) também era retirado e assim como os ovos de S. calcitrans alocados em frascos de vidro 

contendo aproximadamente 200g do mesmo meio de postura da M. domestica. 

 Os frascos foram mantidos em câmara climatizada tipo B.O.D a temperatura de 27 ± 1ºC 

e 80 – 85% de umidade relativa ou em temperatura ambiente quanto as condições climáticas 
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encontravam-se próximas a da câmara climatizada, para o desenvolvimento das larvas. As pupas 

foram retiradas com uma espátula e colocadas em placas de Petri nas gaiolas para a emergência 

dos adultos. 

 A susceptibilidade dos espécimes foi testada seguindo o modelo e impregnação em papel 

filtro proposto por Sheppard & Hinkle (1987) e adaptado por Barros et al. (2002). 

 Para avaliação in vitro, papéis de filtro foram previamente impregnados com diferentes 

concentrações de Eucalyptus staigeriana, Cybopogon Maytini, Cybopogon Schoenanthus, Hura 

crepitans, Cayapa Guianensis, Alecrim pimenta, Mentha spicata, Artemisa annua, Trichiclia 

clausenii e, depois de secos, foram distribuídos em placas de Petri. De forma resumida, a 

confecção dos kits incluiu a pesagem do óleo essencial, sua diluição seriada em acetona, 

impregnação dos papéis de filtro, secagem e empacotamento desses papéis em alumínio. 

Posteriormente os papéis filtro impregnados com o óleo essencial eram acondicionados em placas 

de Petri, ficando o Kit pronto para uso (Saueressig & Barros, 2003).  

 Colônias estoque de S. calcitrans e M. domestica criadas nas gaiolas teladas foram 

selecionadas e alocadas 20 espécimes por placa de Petri contendo papel filtro impregnado com os 

oito extratos vegetais, onde o experimento foi avaliado através de 11 diluições (0,5%, 1%, 1,5%, 

2%, 2,5%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8% e 10%) que foram confrontados a dois tratamentos controle 

compostos por papéis filtro impregnados um somente com água e o outro com Tween 3%. Para 

cada concentração e os controles foram feitas 3 repetições, onde eram consideradas somente as 

moscas mortas. A leitura do teste se deu após duas horas de exposição das moscas aos 

tratamentos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Os resultados encontrados para os testes de eficiência de fitoterápicos para controle da S. 

calcitrans e M. domestica mostraram que nem todos os extratos possuem uma boa eficácia, 

contudo alguns demonstraram resultados promissores. 

Para S. calcitrans foram feitos testes in vitro para os óleos essenciais Eucalyptus 

staigeriana, Cybopogon Maytini, Cybopogon Schoenanthus, Hura crepitans, Cayapa Guianensis, 

Alecrim pimenta, Mentha spicata e Artemisa annua e para a M. domestica o Eucalyptus 

staigeriana, Cybopogon Maytini, Hura crepitans, Cayapa Guianensis, Alecrim pimenta, e 

Trichiclia clausenii. 
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Após a realização de todos os testes constatamos que os extratos que demonstraram 

efeitos inseticidas promissores para as moscas do estudo foram Eucalyptus staigeriana, 

Cybopogon Maytini, Alecrim pimenta e Mentha spicata.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir dos testes in vitro demonstraram que alguns extratos vegetais 

apresentam efeitos promissores para o controle de moscas de importância médica e veterinária, 

entretanto se faz necessária a realização de mais testes com os fitoterápicos mais eficazes para 

que se possa ter mais confiança nos mesmos. 

Além disso, para a utilização de princípios ativos botânicos, vários aspectos devem ser levados 

em consideração como extração, conservação dos extratos, dosagem eficaz, estabilidade, 

toxicidade e custo. 
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IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE SISTEMAS ILPF EM ÁREA DE CERRADO DE 

RONDÔNIA 
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3
 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados parciais de sistema Integração Lavoura Pecuária 

Floresta, e teve por objetivo de avaliar a produção e custos de produção de arroz de sequeiro e 

soja, para a região de cerrado de Rondônia, especificamente para o município de Vilhena-RO. 

Para a cultura do arroz foi utilizada a cultivar BRS Sertaneja, e para a soja foi utilizado a cultivar 

BRS Valiosa RR, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, na safra 2009/10. As 

produtividades obtidas foram de 2.316 kg.ha
-1

 para arroz e 3.696 kg.ha
-1

. Os custos de produção 

estimados para arroz foram de R$ 555,29 para o custo fixo, R$ 1.148,08 para o custo variável e 

de R$ 1.703,37 para o custo total. Para soja, foram de R$ 527,59 para o custo fixo, R$ 902,76 

para o custo variável e de R$ 1.430,35 para o custo total. A produtividade do arroz foi inferior à 

média estadual, e insuficiente para cobrir o custo total de produção. Já para a soja, a produção foi suficiente 

para cobrir todos os custos e gerou lucro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arroz, Soja, Custo. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

Conforme Embrapa (2009) ―A iLPF é uma estratégia de produção sustentável, que 

integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas na mesma área, em cultivo 

consorciado, em sucessão ou rotacionado, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do 

agroecossistema, contemplando a adequação ambiental, a valorização do homem e a viabilidade 

econômica‖, concorda e atualiza as colocações de Aiarz et al. (1999) e Kluthcouski et al. (2003). 

Neste sentido, tem sido conduzidos trabalhos com iLPF no País; e já existem várias unidades 

demonstrativas (UD) cadastradas em banco de dados, e entre elas UD de Vilhena/RO 

(EMBRAPA, 2010).  
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Em Rondônia, existem experiências nessa área, para arroz, soja e capim - milho 

(Godinho et al., 2009abc).  

 

2 – METODOLOGIA  

A UD ILPF de Vilhena, RO, envolve espécie anuais, arroz e soja, milho consorciado 

com capim na safrinha, e eucalipto com espécie arbórea. 

As unidades foram conduzidas na condição de sequeiro no Campo Experimental da 

Embrapa Rondônia, em Vilhena (12º45‟ S e 60º08‟ W, 600m de altitude), em uma área de 13,5 

ha. Esta área está sob domínio do ecossistema de cerrado, o clima local é tipo Aw, segundo a 

classificação de Köppen, com precipitação média anual de 2.200 mm, temperatura média de 

24,6 ºC, umidade relativa do ar de 74 %, e estação seca bem definida. O solo é classificado como 

latossolo Vermelho amarelo distrófico, fase cerrado, relevo plano, cujas características químicas 

na instalação do ensaio eram: pH em H2O: 5,6, cátions trocáveis - Al+H: 6,3, Ca: 2,4, Mg: 1,6 e 

K: 0,19 cmolc.dm
-3

, P Melich-1: 6 mg.dm
-3

 e M.O.: 3,20 dag.kg
-1

. 

Para arroz, foi realizado o preparo convencional do solo e semeadura em 17/11/2009, 

com densidade de 14 sementes/m de linha, espaçada de 0,35m, da cultivar de arroz BRS 

Sertaneja. A adubação utilizada na semeadura foi de 14-94-50 kg.ha
-1

 (N-P2O5-K2O) + 35 kg.ha
-1

 

de FTE Cerrado. Os tratos culturais foram realizados de acordo com as recomendações técnicas 

vigentes para a cultura do arroz no Estado (Informações..., 2008). Foram avaliados os seguintes 

caracteres agronômicos: altura das plantas, produtividade e severidade às seguintes doenças: 

escaldadura (Monognaphella albescens), mancha parda (Drechslera oryzae), brusone de panícula 

(Pyricularia grisea) e mancha-de-grãos (vários patógenos). A escala de notas utilizada variou de 

0,0 a 9,0 onde: 0,0=ausência de sintomas e 9,0=severidade máxima). 

Para soja, foi utilizado o sistema de plantio direto, sobre palhada de Brachiaria 

ruziziensis com semeio em 29/10/2009, na densidade de 14,4 sementes por metro de linha, 

espaçadas de 0,45 m, da cultivar BRS Valiosa RR. A adubação utilizada na semeadura foi de 09-

90-81 kg.ha
-1

 (N-P2O5-K2O) + 45 kg.ha
-1

 de FTE Cerrado. Os tratos culturais foram realizados de 

acordo com as recomendações técnicas vigentes para a cultura da soja na região central do Brasil 

(Tecnologias..., 2008). Foram avaliados os seguintes caracteres agronômicos: altura de planta, 

altura de inserção de 1ª vagem, porcentagem de plantas com haste verde, população final de 

plantas e produtividade.  
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Para ambas as espécies, os custos de produção foram estimados de acordo com a 

metodologia proposta por Melo Filho & Mesquita (1983). 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No arroz, as plantas apresentaram altura média de 0,94 m e não ocorreu acamamento na 

ocasião da colheita, aos 110 dias após a semeadura. As notas para a reação às doenças foram: 

escaldadura = 2,0, mancha parda = 1,0, brusone de panícula = 6,0, e mancha-de-grãos = 6,0. 

Estas notas indicam a baixa severidade das principais enfermidades do arroz na região, e refletem 

que o controle fitossanitário, mesmo com o grande volume de chuvas durante o ciclo da cultura 

(Tabela 1). Entretanto um ataque de queima das bainhas ocasionado pelo fungo Thanatephorus 

cucumeris (forma perfeita de Rhizoctonia solani), talvez tenha sido o principal responsável pela 

baixa produtividade. A produtividade média de grãos limpos e secos (13% de umidade) foi de 

2.316 kg.ha
-1

, inferior à média municipal na safra 2009/10 (CONAB, 2010). 

As estimativas de custos de produção de arroz foram de R$ 555,29 para o custo fixo, 

R$ 1.148,08 para o custo variável e de R$ 1.703,37 para o custo total em Vilhena (Tabela 2). 

Transformando os valores em quantidade de arroz e utilizando a cotação local, a 

produtividade para cobrir os custos de produção, no cerrado rondoniense, foi de 952 kg.ha
-1

 para 

o custo fixo, 1.968 kg.ha
-1

 para o custo variável e 2.920 kg.ha
-1

 para o custo total (Tabela 2). 

Como o ponto de equilíbrio (2.920 kg.ha
-1

) foi maior que a produtividade obtida, a atividade não 

remunerou todos os fatores de produção, não apresentando lucro.  

Em soja, as plantas apresentaram altura média de 0,62 m e altura média de inserção de 

primeira vagem de 0,17 m e não ocorreu haste verde nas plantas. 

A densidade de plantas na linha foi de 12,4 plantas.m
-1

, resultando na população final de 

275.555 plantas.ha
-1

.  A produtividade média de grãos limpos e secos (13% de umidade) foi de 

3.696 kg.ha
-1

, superior à média estadual (CONAB, 2010). 

As estimativas de custos de produção de soja foram de R$ 527,59 para o custo fixo, 

R$ 902,76 para o custo variável e de R$ 1.430,35 para o custo total em Vilhena (Tabela 3).  

Transformando os valores em quantidade de soja e utilizando a cotação local, a 

produtividade para cobrir os custos de produção, no cerrado rondoniense, neste sistema de 

produção, foi de 1.092 kg.ha
-1

 para o custo fixo, de 1.868 kg.ha
-1

 para o custo variável e de 

2.960 kg.ha
-1

 para o custo total (Tabela 3). Como o ponto de equilíbrio (2.959 kg.ha
-1

) é menor 
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que a produtividade obtida, a atividade remunerou todos os fatores de produção e apresentou 

lucro.  

 

Tabela 1. Precipitação mensal (mm) e dias com chuvas (DCC). Ago/09 a Mar/10. Vilhena RO. 

 

 

Tabela

 2. Esti

mativa dos custos fixo, variável e total na cultura do arroz, em áreas velhas de cerrado, e 

produtividade necessária para remunerá-los, safra 2009/10. Vilhena, RO. 2010.  
 

Custo 
Valor Produtividade necessária

1
 

R$ US$ Sacas.ha
-1

 kg.ha
-1

 

Fixo  555,29  314.79 15,9  952  
variável  1.148,08  650.84 32,8  

1.968  Total  1.703,37  965.63 48,7  

2.920  
1 

Preço médio de arroz no mercado regional de Vilhena estimado para 2010 em R$ 35,00/saca de 60 kg; Cotação do dólar em abril 

de 2010: R$ 1,76 = US$ 1.00. 

 

 

Tabela 3. Estimativa dos custos fixo, variável e total para soja, em plantio direto, na região do 

cerrado, e produtividade necessária para remunerá-los, safra 2009/10. Vilhena, RO. 2010.  
 

Custo Valor Produtividade necessária
1
 

R$ US$ Sacas.ha
-1

 kg.ha
-1

 
fixo  527,59  299,09 18,2 1.092 
variável  902,76  511,77 31,1 1.868 

total  1.430,35  810,86 49,3 2.960 
1
Preço médio de soja no mercado regional de Vilhena estimado para abril de 2010 em R$ 29,00/saca de 60 kg; Cotação do dólar 

em abril de 2010: R$ 1,76 = US$ 1.00. 

 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O cultivo de arroz em terra velha, para inserção em um sistema ILPF, se mostrou 

tecnicamente viável; entretanto, não remunerou todos os custos de produção para a cultura nas 

condições de produção utilizadas e de custo regional de insumos.  

Para a cultura da soja, em plantio direto, inserida no sistema ILPF, se mostrou 

tecnicamente viável, remunerou todos custos de produção e apresentou lucro, nesta condição de 

produção e custo de insumos. 

Apesar das dificuldades inerentes a trabalho complexo, pioneiro e sujeito a condições 

climáticas, pois o componente arbóreo do sistema ILPF foi implantado, está sendo conduzido e 

quantificado. E o componente capim-milho, em safrinha, previsto nesta UD, foi implantado, 

colhido, e os dados estão sob análise. 

Chuvas Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 

mm 45,00 48,50 122,50 339,50 306,50 497,50 516,50 400,50 

DCC 1 4 11 12 16 16 16 15 
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RESUMO 

 

Solo-cimento é um material de construção alternativo e de baixo custo que consiste numa mistura 

de solo adequado, cimento e água. Tijolos maciços de solo-cimento são tijolos produzidos a partir 

da compactação da mistura em prensas, dispensando a queima em fornos; partindo daí a 

denominação do material como ―tijolo ecológico‖. Neste projeto foi realizado um estudo de 

viabilidade da aplicação dos solos do Município de Candeias do Jamari para fabricação de tijolos 

solo-cimento. Após as caracterizações físico-químicas das amostras dos solos, os resultados 

mostraram ser satisfatório o uso dos solos coletados no Município de Candeias do Jamari; para a 

produção de tijolo ecológico, segundo suas propriedades de plasticidade, granulometria e retração 

linear. 

 

 

Palavras-chave: solo-cimento, retração linear, plasticidade, granulometria. 

 

 
ABSTRACT 

 

Soil-cement is an alternative construction material and of low cost that consists of a mixture of 

appropriate soil, I cement and water. Solid bricks of soil-cement are bricks produced starting 

from the compacting of the mixture in presses, sparing her burns in ovens; breaking the 

denomination of the material then as "ecological brick". In this project a study of viability of the 

application of the soils of the Municipal district of Lamps of Jamari was accomplished for 

production of bricks soil-cement. After the physiochemical characterizations of the samples of 

the soils, the results showed to be satisfactory the use of the soils collected in the Municipal 

district of Lamps of Jamari; for the production of ecological brick, their second plasticity 

properties, granulometric and lineal retraction. 

                                                 
4
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Keywords: Soil-cement, lineal retraction; plasticity properties; granulometric 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O tijolo solo cimento é um material de origem natural, composto por solo, cimento e água. 

A denominação ‗‘tijolo ecológico‘‘ surge a partir da não utilização de combustível para a queima 

do material em questão usando o solo in natura para o resgate de técnicas de fabricação utilizadas 

em outras épocas. 

Devido à distribuição da renda no Brasil ser extremamente desigual, o desenvolvimento de 

novas técnicas para aplicação em construção civil se torna indispensável. O tijolo solo-cimento 

apresenta-se como possível alternativa em reduzir o problema do déficit populacional brasileiro, 

em virtude do baixo custo que agrega nas construções, na medida em que busca valorizar os 

materiais naturais. 

Além das vantagens econômicas, o tijolo de solo-cimento agrada também pelo fato de não 

sofrer processo de cozimento, no qual são consumidas grandes quantidades de madeira ou de 

outros combustíveis, como é o caso dos tijolos produzidos em olarias. Destaca-se que ao 

contrário dos tijolos de argila queimada, que quando quebram não podem ser reaproveitados, os 

de solo-cimento podem ser moídos e prensados novamente. 

Diante destes problemas ambientais e socioeconômicos, pode-se observar a importância 

do desenvolvimento e divulgação de pesquisas científicas que visem à diminuição dos custos da 

construção civil; além da utilização de novos materiais que contribuam com o decréscimo da taxa 

de desmatamento e o desenvolvimento sustentável. 

Portanto este trabalho visa o estudo em escala laboratorial, da aplicação do solo de 

Candeias do Jamari, em produção não comercial de tijolo ecológico. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Fabricação de Tijolo Ecológico em Escala Laboratorial 

2.1.1 Características do Solo 
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Para produção de tijolo ecológico, o solo é o material em maior quantidade. O solo 

escolhido deve conter características que utilizem menor quantidade de cimento e de água. 

Utilizam-se métodos de correção, como de granulometria, quando de acordo com Souza et al 

apud Ferraz (2007) o solo não possui essas características, muitos autores consideram a 

possibilidade de se efetuarem correções na sua granulometria, através da composição com solos 

mais arenosos ou mesmo a adição de areia grossa, de modo que o resultado seja favorável, 

técnica e economicamente. 

A analise granulométrica é um fator de relevância para a escolha do solo para fabricação 

do tijolo ecológico. O tamanho da partícula tem que compreender a faixa de 0,075 e 4,8 mm, e 

composição de 45 a 90 % de areia, 5 a 30 % de argila.   

Segundo Pinto (1980) o solo ideal deve conter 15% de silte mais argila, 20% de areia fina, 

30% de areia grossa e 35% de pedregulho, sendo que os solos arenosos bem graduados e com 

razoável quantidade de silte mais argila, são os mais indicados, de vez que exigem baixo 

consumo de cimento; já a Portland Cement Association (PCA, 1969) considera excelentes os 

solos arenosos e pedregulhosos, contendo de 65 a 90% de areia e quantidade de silte mais argila 

variando de 10 a 35%. Segundo a ABCP (1986), em geral para fins de pavimentação podem ser 

empregados solos com as seguintes características: grãos com diâmetro máximo de 75 mm; 50% 

dos grãos passando na peneira n. 4 (4,8 mm); de 15 a 100% dos grãos passando na peneira n. 40 

(0,42 mm); menos de 50% dos grãos passando na peneira n. 200 (0,075 mm); limite de liquidez – 

LL ≤ 40%; e índice de plasticidade – IP ≤ 18%. 

 

2.1.2 Mistura solo/cimento/água  

 Segundo a ABCP (1986), o solo-cimento é o produto resultante da mistura íntima de solo, 

cimento Portland e água que compactados na umidade ótima e sob a máxima massa específica 

seca, em proporções previamente estabelecidas, adquire resistência e durabilidade através das 

reações de hidratação do cimento (DE SOUSA, 2006).  

Levando-se em consideração que o tipo de solo é de grande significância na avaliação do 

parâmetro reatividade solo-estabilizante, cresce o interesse em se desenvolver estudos de caráter 

regional para análise das propriedades dinâmicas de misturas estabilizadas quimicamente 

(SANT‘ANNA et al,2003).  
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Na técnica de fabricação do tijolo ecológico utiliza-se o cimento como agente cimentante. 

A adição do agente cimentante melhora a resistência e a estabilidade do material. De acordo com 

Milani & Freire (2006), com a estabilização do solo com o cimento, ocorrem reações de 

hidratação dos silicatos e aluminatos presentes no cimento, formando um gel que preenche parte 

dos vazios da massa e une os grãos adjacentes do solo, conferindo-lhe resistência inicial; 

paralelamente, ocorrem reações iônicas que provocam a troca de cátions das estruturas 

argilominerais do solo com os íons de cálcio provenientes da hidratação do cimento adicionados.

 .  

2.1.3 Retração do solo 

 O ensaio de retração sugerido pelo CEPED (1984) visa detectar, na composição dos solos, 

a presença de argilas expansivas que tendem a comprometer o desempenho do material em razão 

da retração na secagem. As argilas expansivas podem absorver grande quantidade de água e 

depois ocasionar, na secagem, o surgimento de fissuras e até trincas (SOUZA et al, 2008). 

 O índice de retração é determinado a partir da mistura do solo, previamente peneirado e 

destorroado. É misturada água até o solo começar a se acumular na espátula. Em seguida, o solo 

umedecido sem compactar é colocado em uma caixa, com dimensões internas de 60 x 85 x 35 

mm, previamente lubrificada. Essa mistura é distribuída uniformemente e nivelada com uma 

régua.  Após, levanta-se uma das extremidades e deixa cair de uma altura de 7 cm, por duas 

vezes, para uniformizar o adensamento. A caixa deve ser guardada em ambiente fechado, ao 

abrigo do sol e da chuva, por 7 dias. Passados os dias, faz-se a leitura de retração nas 

extremidades da caixa. Se a soma não ultrapassar 2 cm, o solo pode ser utilizado, caso contrario 

adicionar areia ao solo ate a obtenção das características desejadas (VIEIRA, 2007). 

2.1.4. Processo de Fabricação do Tijolo Convencional 

Na fabricação de um tijolo, em olarias de pequeno porte o processo de produção é 

simples, e em geral consiste nas seguintes etapas: extração da matéria-prima; estocagem a céu 

aberto e/ou em local coberto (para épocas de chuva, evitando assim o excesso de umidade); 

desagregação; mistura de no máximo duas argilas; ajuste do teor de água se necessário; 

conformação por extrusão; secagem natural; e queima em fornos intermitentes, em temperatura 

inferior à 1000ºC (SOUZA, 2006). 

2.1.5 Custo do solo-cimento 
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Segundo a ABCP (1987), a utilização do solo-cimento na construção de habitações 

populares permite redução de custos. Isto se torna possível graças ao baixo custo do solo, que é o 

material usado em maior quantidade, além da redução de custos com energia. Existe ainda 

possibilidade de redução de custos com a mão-de-obra, pois o processo não requer, em grande 

número, profissionais especializados em construção. 

 

3. MÉTODOS 

 

O solo utilizado foi coletado no Município de Candeias do Jamari. Foi realizada em dois 

pontos: no primeiro ponto de coleta, situado a 5m do Rio Candeias, no Complexo Turístico de 

Candeias do Jamari, localizado a 20 Km de Porto Velho, na BR 364. O trado foi utilizado como 

instrumento de coleta do solo. Em seguida as amostras de solo foram armazenadas em sacos de 

ráfia e seco em temperatura ambiente.  A caracterização física e química do solo foram 

determinadas, utilizando-se os métodos do teste de retração linear do solo, teste do frasco e 

determinação do limite de plasticidade. 

O teste do frasco consiste em um teste simples, porem eficaz para quantificar a quantidade 

de argila e areia nas amostras.  

A determinação do limite de plasticidade seguiram as normas da ABNT /NBR-7180  

 

4.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

 

Tabela 1: Teste de Retração Linear do solo de Candeias do Jamari. 

Amostra Granulometria 

(mm) 

Retração (cm) Quantidade de 

água (mL) 

100% solo 3,35 4,2 1200 

50% solo /          

50% areia 

3,35 3,4 650 

30% solo /           

70% areia 

3,35 - 450 

 

 

Tabela 2: Determinação do limite de Plasticidade. 
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Amostras Valores % 

1 31,69 

2 36,13 

3 40,84 

4 37,96 

Média 36,65 

 

5. CONCLUSÃO 

As vantagens da utilização dos tijolos de solo-cimento vão desde a fabricação até a sua 

utilização, além disso, os equipamentos utilizados são simples e de baixo custo de manutenção, 

reduzindo ainda os custos com transporte, energia, mão-de-obra e impostos.  

Os resultados obtidos durante o período de execução deste projeto mostraram ser 

satisfatório o uso dos solos coletados no Município de Candeias do Jamari; para a produção de 

tijolo ecológico, segundo suas propriedades de plasticidade, granulometria e retração linear. 

Deve-se salientar que este projeto de pesquisa é inédito, pois não existe na literatura dados 

referentes a esta pesquisa no Estado de Rondônia, o que demonstra a importância científica e 

tecnológica do mesmo. 
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DETERMINAÇÃO DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO E SEUS EFEITOS NA 

PRODUTIVIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE CAFÉ - COFFEA CANEPHORA E 

COFFEA ARÁBICA - PARA AS CONDIÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA. 
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5
 

Adjalma Campos de França Neto
6
 

 

RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de Rondônia, 

Rolim de Moura, RO, usando-se o cafeeiro (Coffea arábica e Coffea canephora), irrigado por 

gotejamento, com emissores de vazão de 2,4 L h-
1
, espaçados 0,3 m. Os tratamentos constaram 

de uma testemunha não irrigada e duas diferentes lâminas de irrigação: 50% e 100% da 

evapotranspiração real da cultura (ETc). O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, 

com seis repetições, e os dados foram submetidos à análise de variância e teste de média Tukey à 

5% de probabilidade, os parâmetros significativos foram submetidos à análise de regressão 

polinomial. Analisaram-se os ganhos nos parâmetros vegetativos: altura das plantas, diâmetro da 

copa, diâmetro do caule e numero de ramos plagiotrópicos e o parâmetro de produtividade 

durante o período de agosto de 2009 à julho de 2010. Os tratamentos irrigados apresentaram 

maior eficiência no desenvolvimento do cafeeiro, sendo que as laminas de 82% para o conilon e 

de 67% para o arábica foram consideradas de excelência. 

 

Palavras-chave: Irrigação, café, lâminas. 

 

ABSTRACT 

The present work was developed on the experimental area of the Federal University of Rondonia, 

Rolim de Moura ,Rondonia, using coffee plants,(Coffea Arabia, Coffea Canephora), irrigated by 

drip with emitters of leakers of 2,4 L H-1 , spaces of 0,3 m. The treatments consisted of one 

testimony not irrigated and two different laminas of irrigation: 50% and 100% of the real 

evapotranspiration of the crop (ETc). The delimitation used was of blocks randomized,   with six 

repetitions, and the data was submitted to an analysis of variance and a test of average Tukey at 

5% of probability, the significant perimeters were submitted to an analysis of polynomial 

regression. The gains were analyzed in the vegative parameters: height of the plants, diameters of 

the top, diameter of the stem and the number of plagiotropic branches and the perimeter of 
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productivity during the period of august of 2009 and july of 2010. The irrigated treatments 

showed more efficiency in the development of the coffee plantation, this being that the laminas of 

82% for the conilon and the 67% for the arabica were considered to be excellent.  

 

    

Keywords: Irrigation, Coffee, Lamina. 

INTRODUÇÃO 

 

 A cultura do café possui grande importância no cenário agrícola do país, tendo em vista 

que a cultura ocupa uma vasta área. A cultura está presente em várias regiões, sendo que a área 

total cultivada chega a 2.102.106 hectares (CONAB, 2009). Um dos fatores limitantes ao cultivo 

do café se refere ao quadro pluviométrico da região, que dependendo da intensidade impede o 

crescimento pleno da planta e compromete a produção. 

Segundo souza et al (2003) o zoneamento climático do cafeeiro é de grande importância 

na implantação e planejamento de atividades agrícolas. Na atualidade as áreas zoneadas como 

inaptas permitem o cultivo do café com sucesso através da utilização de sistemas de irrigação que 

suprem as necessidades hídricas da cultura, permitindo dessa forma que lavouras de café sejam 

implantadas em áreas condicionadas como marginais ao plantio. 

A técnica da irrigação permite o incremento da produção, já que a produtividade da 

lavoura é comprometida quando da ocorrência de períodos críticos de deficiência hídrica durante 

as fases de florada e frutificação até, aproximadamente a décima oitava semana após a floração 

(BONOMO Et. al 2008). Assim, o suprimento de água em épocas, quantidades e intervalos 

corretos pode promover grandes aumentos de produtividade na lavoura cafeeira, além de menores 

perdas para a planta. De acordo com Bernardo (1995) a determinação da demanda de água ou 

evapotranspiração da cultura, denominada de ETc do cafeeiro, assim como os coeficientes 

utilizados no manejo da irrigação, tem sido, atualmente , o grande desafio dos pesquisadores, os 

quais vêm procurando caracterizar regionalmente esses fatores, na busca da condição ideal de 

suprimento hídrico da cultura. Por isso torna-se interessante o estabelecimento de lâminas de 

irrigação que atenda a real necessidade do cafeeiro  

Ante este quadro, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes 

lâminas de irrigação para duas espécies de café (conilon e arábica), verificando qual espécie 

responde melhor através de avaliações do desenvolvimento vegetativo e a quantificação da 

produtividade para as condições do Estado de Rondônia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi realizado em cultura de café (Coffea arábica e Coffea canephora) com 

irrigação do tipo localizada por gotejamento, localizado no campo experimental da Faculdade de 

Agronomia da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, localizada no município de Rolim de 

Moura RO (latitude 11°, 34‘ 5‖ e longitude 61°, 41‘ W e altitude de 277m). O clima é tropical 
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quente e úmido com estação seca bem definida (junho a setembro) e com chuvas intensas nos 

meses de novembro a março sendo a precipitação media anual de 2250 mm (Marinalva, 1999). 

Os tratamentos constituem em delineamento em blocos casualizados com três tratamentos 

e seis blocos, subdividididos em duas espécies, (arábica e conilon), cada parcela têm dez plantas 

sendo aproveitadas seis para avaliação, totalizando cento e vinte plantas sendo metade arábica e 

metade conilon em 360 m² a área total do experimento. O espaçamento utilizado foi 1.0 m entre 

plantas e 3.0 m entre fileiras. 

O sistema de irrigação implantado na área é por gotejamento do tipo pressurizado. A 

pressão de serviço do equipamento é de 10,0 m.c.a. e a vazão de cada emissor é de 2,4 L/h. O 

espaçamento entre emissores é de 0,3m com 3,0 m entre linhas laterais. 

Os tratamentos definidos são 0%, 50% e 100% de lâminas de água. Porcentagem 

calculada a partir da Evapotranspiração (ETc)  definida pelo Balanço Hídrico Climatológico. A 

reposição da água no solo foi feita com base na estimativa da evapotranspiração diária através de 

dados de temperatura diários.  O volume de água aplicada foi feita com base na seguinte equação: 

LB(mm/dia)= [(ET0max * Kcmax)/ (Ea)] * [PAM/100]   (1) 

sendo: 

 LB – Lâmina bruta; 

 ET0max – Evapotranspiração de referência máxima; 

Kcmax – Coeficiente da cultura máximo; 

Ea – Eficiência de aplicação; 

PAM – Percentual de área molhada. 

 

A ET0 foi estimada na equação empírica de Hargreaves e Samani (1985), que é calculada 

com base nos dados diários da temperatura do ar. 

ET0= 0,0023 * Qo(Tmax-Tmin)
0,5

 * (Tmed + 17,8)     (2) 

sendo: 

 ET0 -  Evapotranspiração de referência; 

 Tmax – Temperatura do ar diária máxima; 

 Tmin – Temperatura do ar diária mínima; 

 Tmed – Temperatura do ar diária média. 

 

O valor resultante da equação da lâmina bruta representa a lâmina de 100% da 

evapotranspiração real da cultura (ETc), enquanto que a lâmina de 50% refere-se à metade da 

lâmina máxima aplicada pelo sistema de operação. 

 Os parâmetros avaliados foram monitorados mensalmente (agosto 2009 a julho 2010). 

Onde avaliou-se a altura da planta (cm), medida com régua, do colo a gema apical das plantas; 

diâmetro médio de copa (cm), medido na altura média das plantas, no sentido perpendicular às 

linhas de plantio; diâmetro de caule (mm), medido com paquímetro, a uma altura de 5 cm em 

relação à superfície do solo; números de ramos plagiotrópicos. A colheita foi feita quando entre 

85 e 90% dos grãos se apresentavam no estagio de cereja (maduro), utilizando-se o método de 



44 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

derriça manual no pano. Os grãos foram expostos ao sol em terreiro de cimento para a secagem, 

após foi feito o beneficiamento em descascador manual com posterior pesagem para então 

quantificar a produtividade (sc.ha
-1

) de cada tratamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A irrigação procedeu por toda época de estiagem, período que compreendeu os meses de 

julho a novembro de 2009, quando o balanço hídrico passou a atender as necessidades da cultura. 

A lâmina bruta média aplicada em todo período de foi de 5,2 mm diários. As avaliações dos 

parâmetros vegetativos foram realizadas mensalmente e a avaliação da produtividade ocorreu 

entre os meses de abril a junho.   

 

 Altura da Planta 

 A evolução da altura das plantas, tanto para o arábica quanto para o conilon, ocorreu em 

função dos regimes de irrigação, como pode ser observado nas tabelas 1 e 2. Os tratamentos que 

receberam irrigação, 50% e 100% da ETc não apresentaram diferença significativa na altura das 

plantas, entretanto se mostraram superiores ao tratamento não irrigado. O fato da altura da planta 

aumentar em função da lâmina de irrigação aplicada também foi encontrado por Busato et al 

(2007) que obteve um incremento de 119,45% na altura, entre a primeira e a última avaliação 

para a lâmina de 20% da ETc, enquanto que a lâmina de 100% da ETc permitiu um incremento 

de 372,50%.  

Dada a significância da influência do fator lâmina de irrigação, através da análise de 

regressão foi possível encontrar o valor considerado como a máxima eficiência técnica das 

laminas aplicadas. Os melhores resultados para a espécie conilon foram obtidos quando aplicado 

uma lâmina de 73% da ETc que corresponde a 3,9 mm/dia, que proporcionou uma altura média 

de 177,23 cm para as plantas, enquanto que para o café arábica, as plantas melhor responderam 

quando se aplicou uma lâmina média de 69% da ETc, correspondente a 3,5 mm/dia, onde as 

plantas apresentaram 168,85 cm. 

 

Diâmetro da copa 

O comportamento do diâmetro da copa apresentou diferença estatística quando 

comparado os tratamentos irrigados à testemunha. Os incrementos médios no diâmetro da copa 

dos tratamentos irrigados em comparação ao não irrigado foram superiores, de maneira que não 

houve diferença estatística entre os tratamentos de 50% e 100% da ETc (Tabela 1 e 2). Esse 

comportamento não foi observado nas plantas que não receberam irrigação, em virtude da 

ocorrência de pouca água no solo. Logo, o menor porte dessas plantas é justificado pelo déficit 

hídrico, que acarreta uma menor absorção da solução nutritiva do solo, além de impossibilitar 

uma maior translocação nos vasos internos das plantas, e consequentemente provocando uma 

diminuição do crescimento apical dos ramos laterais, significando que menos nodos estarão 

presentes para a formação de flores e subseqüente produção de frutos.  
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Observou-se através da derivação da equação da análise de regressão que as melhores 

lâminas a serem aplicadas foram de 89% (4,6 mm/dia) da ETc para o conilon e 69% (3,5 mm/dia) 

da ETc para o arábica, que proporcionaram diâmetros médios de 204,9 cm e 181,4 cm 

respectivamente.  

 

Diâmetro do caule  

Os tratamentos que receberam irrigação se mostraram mais eficiente que a testemunha 

para a espécie arabica, sendo que não houve diferença significativa entre as lâminas de 100% e 

50% da ETc (Tabela 2).  Resultados semelhantes foram observados por Alves et al. (2000),  que 

estudaram o crescimento de cafeeiros submetidos a lâminas de irrigação verificaram um aumento 

do diâmetro do caule com o aumento da lâmina aplicada. A lâmina que se mostrou mais eficiente 

pela análise de regressão foi de 71% da ETc, que proporcionou um diâmetro médio do caule de 

49,7 mm para as plantas e representa uma lâmina diária de 3,7 mm. 

Para a espécie conilon o tratamento com a lâmina de 50% da ETc não apresentou 

diferença estatística do tratamento 100%, como também não diferiu do tratamento sem irrigação 

(Tabela1). Essas evidências se explicam pelo fato do período de estiagem ter sido menos 

rigoroso, permitindo assim um maior incremento no diâmetro do caule das plantas, além da 

espécie apresentar uma maior tolerância à regiões com déficit hídrico( CECILIO et al, 2006), 

como é o caso da região da Zona de Mata de Rondônia. Dessa forma, a análise de regressão 

indicou que a lâmina mais eficiente foi de 100% da ETc, que proporcionou diâmetro médio de 

51,6 mm e que representa uma lâmina diária de 5,2 mm/dia. 

 

Número de ramos plagiotrópicos 

O numero de ramos plagiotrópicos apresentou diferenças significativas entre os 

tratamentos irrigados (100% e 50% da ETc) em comparação ao não irrigado, não havendo 

diferença entre as lâminas de 50% e 100% da ETc para ambas as espécies (Tabela 1 e 2). Busato 

et al (2007) obteve resultado semelhante quando comparou diferentes lâminas de irrigação, onde 

foi possível notar que há um maior número de ramos plagiotrópicos para as maiores lâminas de 

irrigação aplicadas. Esse fato também foi evidenciado por Vilella et al. (2003) que observou uma 

tendência no aumento dos ramos plagiotrópicos primários a medida que aumentou-se as lâminas 

de irrigação. 

O valor médio obtido com a derivação da equação de regressão foi de uma lâmina de 

irrigação de 75% da ETc para o conilon e arábica, que proporcionaram plantas com 67 ramos. 

Valores estes que correspondem a lâminas diárias de 3,9 mm/dia para o conilon e arábica.  

 

Produtividade 

Os valores de produtividade (Tabela 1 e 2) demonstram que a área da lavoura irrigada 

obteve valores superiores em relação à área não irrigada. As lâminas de irrigação de 100% e 50% 

da Etc não apresentaram diferença estatística e propiciaram um aumento na produtividade para o 

café conilon em relação à testemunha. Esse resultado demonstra que a ausência de lamina de 
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água acarreta um abortamento das flores e consequentemente uma menor produção.  Com a 

derivação da equação de regressão foi possível observar que as lâminas que apresentaram maior 

eficiência foi de 73% da ETc para o conilon que refletiu uma produção de 89,6 sc.ha
-1

 (Figura 5), 

o que corresponde a lâminas diárias de 3,9 mm.  

Para o café arábica os tratamentos irrigados não diferiram entre si, entretanto, o 

tratamento da lâmina de 100% da Etc não apresentou diferença estatística da testemunha.  Dessa 

forma a máxima eficiência foi obtida quando aplicado a lâmina de 50% da Etc, que proporcionou 

uma produtividade de 32,4 sc.ha
-1

(Figura 5), correspondente a lâmina de 2,6 mm/dia. A baixa 

produtividade do café arabica em relação ao conilon evidência que a irrigação não amenizou os 

efeitos da alta temperatura prejudicando a sua produção. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Não há diferenças significativas entre as lâminas de 50% e 100% da ETc, sendo que estas 

apresentam superioridade ao tratamento não irrigado. 

As lâminas médias que mostraram mais eficiência técnica foram de 82% para o conilon e 

de 67% para o arábica da ETc. 

A espécie conilon apresentou um melhor desempenho em resposta à irrigação. 
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TABELAS 

 

Tabela 1- Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, aplicado às médias dos parâmetros 

avaliados em função dos níveis de irrigação (Coffea canephora). 

Lâmina de 

água (ECA) 

Altura 

Planta 

Diâmetro 

Copa 

Diâmetro 

Caule 

Nº Ramos 

plagiotrópicos 

Produtividade 

(sc.ha
-1

) 

0% 130,17 b 166,52 b 51,16 b 52,94 b 25,9 b 

50% 169,51 a 193,69 a 55,66 ab 65,94 a 81,9 a 

100% 175,60 a 205,14 a 60,16 a 66,41 a 83,8 a 

 Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.                  

 

Tabela 2- Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, aplicado às médias dos parâmetros 

avaliados em função dos níveis de irrigação (Coffea arabica). 

Lâmina de 

água (ECA) 

Altura 

Planta 

Diâmetro 

Copa 

Diâmetro 

Caule 

Nº Ramos 

plagiotrópicos 

Produtividade 

(sc.ha
-1

) 

0% 109,60 b 124,02 b 32,90 b 45,58 b 12,5 b 

50% 161,92 a 173,99 a 47,91 a 63,91 a 32,2 a 

100% 162,95 a 177,00 a 47,93 a 66,84 a 20,5 ab 
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Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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DIVERSIDADE DE BRACONIDAE (INSECTA, HYMENOPTERA) DO PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL DE PORTO VELHO, RONDÔNIA. 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO ECOLÓGICA E MÉDICA DE INSETOS  
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8
 

RESUMO* 

A família Braconidae é a segunda maior família de Hymenoptera. Ela é composta por vespas 

parasitóides e possui grande importância no controle biológico de insetos fitófogos tanto em 

sistemas agrícolas como florestais. Este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade dos 

Braconídeos do Parque Natural Municipal de Porto Velho – RO e avaliar sua relação com o clima 

e três diferentes tipos de ambientes (Baixio, Borda, Terra Firme). As coletas foram feitas com 

duas armadilhas Malaise em cada uma das três áreas de coleta por um período de um ano. No 

total Foram coletados 345 indivíduos distribuídos em 17 subfamílias e 56 generos. Houve 

diferença no número de braconídeos coletados nos diferentes locais entres as estações seca e 

chuvosa ( X²=7,728; P=0,021), e a única correlação encontrada com relação aos dados climáticos 

foi com a temperatura máxima. 

 

*Palavras-chave: Braconidae, Diversidade, Rondônia. 

 

 

*ABSTRACT 

 

The family Braconidae is the second largest family of Hymenoptera. It is composed of parasitoid wasps and 

has great importance in biological control of phytophagous insects in both agricultural and forest systems. This study 

evaluated the diversity of the braconid of the  Parque Natural Municipal de Porto Velho - RO and its relationship 

with climate in three different environments (Shoal, Edge, Forest Inside). The collections were made with two 

Malaise traps in each of the three sampling areas for a period of one year. In total were collected 345 individuals of 

17 subfamilies and 56 genera. There were differences in the number of braconid collected in different locations and 

in different seasons, dry and wet (X ² = 7.728, P = 0.021). The mainland was more diverse then the other areas and a 

positive correlation between insect abundance and maximum temperature was found. In conclusion, the general 

diversity was similar to other areas in Brazil, but the wasp abundance was lower. 

*Keywords: Braconidae, Diversity, Rondônia. 
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8
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*INTRODUÇÃO 

A família Braconidae faz parte da Ordem Hymenoptera (GAULD & BOLTON, 1988) e, 

com cerca de 15.000 espécies descritas, é uma das maiores famílias desta ordem (HANSON & 

GAULD, 2006). Só no novo mundo são descritas 34 subfamílias com mais de 400 gêneros 

(WHARTON et. al., 1997) 

Dentre outras características os Braconidae são identificados pela presença de apenas 

uma, ou nenhuma, veia recorrente (m-cu) na asa anterior (BORROR & DELONG, 2005).  

Grande parte dos membros desta família são parasitóides de outros insetos. Apenas umas 

poucas espécies, descobertas recentemente são conhecidas como fitófagas (WHARTON et. al., 

1997). 

Estes parasitóides podem ainda ser classificados como Idiobiontes, que não permitem que 

o seu hospedeiro continue se desenvolvendo após o ato da oviposição, e Coinobiontes que 

permitem o desenvolvimento do hospedeiro após a oviposição (HANSON & GAULD, 2006). 

Em função de seu hábito parasítico, os indivíduos deste grupo são utilizados no controle 

de diversas pragas importantes (GAULD & BOLTON, 1988; GILLOT, 2005). Cirelli & Dias 

(2003) apontam a preservação da Área de Proteção Ambiental de Descalvado (SP) como fator 

importante para manutenção dos braconídeos, e conseqüente controle das populações de 

Lepidoptera causadoras de danos econômicos em sistemas agrícolas adjacentes.  

Além do controle biológico, estudos como estes demonstram que qualquer política sólida 

de conservação deve partir de um conhecimento apropriado da biodiversidade, pois esta é a base 

para uma posterior avaliação e associação entre as mudanças observadas e suas possíveis causas, 

especialmente, os fatores antropogênicos (MORENO, 2001).  

Scatolini & Dias (2003), por exemplo, utilizaram à análise faunística da família Braconidae para 

avaliar o grau de preservação de três áreas de mata nativa do estado do Paraná. Tal informação 

pode ser acessada a partir de informações dadas por grupos considerados bioindicadores, e dentre 

eles, Hymenoptera tem grande potencial, pois possuem tamanho efetivo e diversidade genética 

menor do que outros insetos, o que a torna mais sensíveis as perturbações ambientais e propensas 

a extinções (LASALLE & GAULD, 1993 apud MORATO at al., 2008).  

Além disso, estudos que procuram identificar esses bioindicadores dentre as espécies de 

Ichneumonoídeos também foram feitos com sucesso por Sääksjärvi at al. (2004) e Fraser at al. 

(2007).  

Sendo assim, os inventários da família em questão, também poderão ser úteis para a 

identificação de espécies bioindicadoras, e conhecimento das relações entre a abundância e 

riqueza com as características do habitat desses indivíduos, além de servirem como base para a 

definição de programas de monitoramento e conservação ambiental e controle biológico. 

 

METODOLOGIA 

 

 Área de estudo  

O estudo foi realizado no Parque Natural Municipal de Porto Velho – Rondônia, 

localizado no final da Avenida Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, com coordenadas: 8° 40‘ 

56.5‖ S e 63° 52‘ 03.8‖ W.  

O Parque Natural de Porto Velho é uma Unidade de Conservação que reserva uma área de 

200 ha de floresta amazônica próximo dos limites da zona urbana da cidade de Porto Velho, com 

seu centro geográfico a 14 quilômetros do centro da cidade.  
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Clima 

O clima predominante no Parque é tipicamente tropical úmido e quente durante todo o 

ano, com insignificante amplitude térmica anual e notável amplitude térmica diurna, 

especialmente no inverno. Segundo a classificação de Köppen, o Estado de Rondônia possui um 

clima do tipo Aw – Clima Tropical Chuvoso, com média climatológica da temperatura do ar, 

durante o mês mais frio, superior a 18ºC (megatérmico), e um período seco bem definido durante 

a estação de inverno, quando ocorre na região um moderado déficit hídrico com índices 

pluviométricos inferiores a 50 mm/ mês. A média climatológica da precipitação pluvial para os 

meses de junho, julho e agosto são inferiores a 20 mm/ mês. 

Os dados climáticos do período de coleta foram obtidos a partir da estação climatológica 

da EMBRAPA/RO.  

 

Coleta 

As capturas dos insetos foram realizadas com armadilhas do tipo Malaise (TOWNES, 

1972), no período de junho/2008 a maio/2009.  

As armadilhas foram instaladas em três diferentes pontos amostrais, sendo um total de 

duas armadilhas por unidade de paisagem. Assim, puderam ser amostradas as seguintes unidades 

de paisagem:  

 

 Borda: A área de borda está localizada dentro da Floresta Ombrófila Aberta de Terra 

Firme próximo dos limites da área de visitação do Parque Natural. É caracterizada pela 

intensa ação antrópica, com dossel descontínuo e pela extração de essências florestais de 

valor comercial. 

 Terra Firme: Compreende a Floresta Ombrófila Aberta de Terra Firme. Esta área possui 

bom estado de conservação e é caracterizada pela presença de árvores de grande porte 

com sub-bosque denso.  

 Baixio: A tipologia florestal apresenta fisionomia de Floresta Ombrófila Aberta de Baixio 

e está localizada na área de várzea do igarapé Belmont. Possui árvores de tamanho regular 

com teto florestal descontínuo e sub-bosque mais limpo.  

 

O material resultante das coletas foi armazenado no laboratório de Bioecologia de Insetos 

da UNIR. A identificação foi realizada até gênero com o auxilio de chaves de identificação 

(WHARTON et. al., 1997; MARSH, 2002)  

 

Análise de dados 

 A análise faunística foi realizada com base nos resultados obtidos através dos cálculos 

estatísticos do programa ANAFAU, desenvolvido pelo Departamento de Entomologia da 

ESALQ/USP (MORAES et. al.., 2003). 

A variação na abundância foi analisada por Chi- quadrado (unidade de paisagem e 

estações) (ZAR, 1999). As correlações entre o clima e a abundância no período de estudo foram 

avaliadas utilizando-se o teste de correlação de Pearson (SigmaStat 2.0, SPSS 1997).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo foram coletados 345 espécimes de Braconidae distribuídos em 17 das 34 

subfamílias registradas para o novo mundo. Com exceção dos machos de Microgastrinae, todos 

os indivíduos também foram identificados até o nível de gênero, totalizando 56 (Tabela 1). 
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Contudo, a quantidade de gêneros encontrados na região ainda não expressa toda a sua 

diversidade. 

Ao compararmos os resultados deste trabalho com alguns dados da literatura podemos 

perceber que a quantidade de subfamílias coletadas e o numero total de indivíduos coletados foi 

menor do que em outros trabalhos, e.g., Scatolini & Dias (2003) em três localidades do Paraná e 

Oliveira et. al. (2007) em fragmentos de Mata Estacional Semidecidual de São Carlos/SP onde 

foram coletadas 21 subfamílias e possuíam 2106 espécimes e 1045 espécimes coletadas 

respectivamente. 

 Restello & Dias (2006) coletaram 2442 espécimes na unidade de conservação Teixeira 

Soares em Marcelinho Ramos /RS, totalizando 23 subfamílias. Cirelli & Dias (2003) na APA de 

Desclavado/SP encontraram 2792 espécimes distribuídos em 22 subfamílias. Lewis & Whitfield 

(1999) coletaram 1300 espécimes distribuídos em 23 subfamílias em uma floresta com diferentes 

gradientes de conservação no Arkansas e Whitfield & Lewis (2001) também coletaram 924 

espécimes entre 21 subfamílias em áreas de pradaria dos Estados Unidos. 

É importante lembrar que em trabalhos deste tipo a comparação dos dados coletados é 

dificultada pelas diferenças no esforçoo amostral e metodologias aplicadas. 

Contudo, Lewis & Whitfield (1999) aponta dois fatores importantes que ajudam a 

entender as diferenças obtidas quanto à quantidade de espécimes e subfamílias coletadas neste 

trabalho. Primeiro, áreas não perturbadas podem naturalmente ter uma densidade populacional 

total de vespas menor, o que dificulta a amostragem pela armadilha malaise. Além disso, a 

distribuição de vespas nessas áreas também pode ser mais estratificada verticalmente, 

dificultando ainda mais a coleta por armadilhas malaise, uma vez que as armadilhas foram 

instaladas apenas ao nível do solo. 

 O índice de diversidade de Shannon-Weaner obtido foi de H= 3,305, com uma 

equitabilidade de E=0,821. Dos 56 gêneros identificados, dez foram considerados como muito 

abundantes (Aleiodes, Bracon, Capitunius, Compsobracon, Heterospilus, Hymenochaonia, 

Opius, Pedinotus, Rogas, Stantonia) e todos eles foram muito freqüentes nas coletas. 

As Áreas de Borda (H=3,0306, E=0,8667), Baixio (H=2,7494, E=0,8439) e Terra Firme 

(H=3,2021, E=0,8803) apresentaram índices de diversidade e equitabilidade diferentes entre si. 

Houve diferença no número de braconídeos coletados nos diferentes locais entres as 

estações seca e chuvosa ( X²=7,728; P=0,021), sobretudo entre as áreas de baixio e terra 

firme(X²=6,96; P=0,008) (Figura 00) 

Schwörer et al. (1998) realizaram um estudo sobre o comportamento de procura por 

parceiros com Dendrocerus carpenteri, um parasitóide da família Megaspilidae, e demostraram 

que a chuva reduz significativamente o sucesso da procura do macho pela fêmea. Eles 

observaram ainda, que os machos que obtiveram sucesso foram os que conseguiram achar abrigo 

rapidamente, e não saíram em busca da fêmea logo de imediato. Com isso, ao observarmos as 

características das áreas de coletas, nota-se que a área de terra firme possui um dossel mais denso 

e sub-bosque mais denso que provavelmente pode oferecer um número de abrigos maior que as 

outras duas áreas.  

 Alguns fatores climáticos também foram avaliados durante o período das coletas 

(junho/2008 a maio/2009). A umidade relativa média do período foi de 76,6%, variando de 68% 

até 86%. A média da precipitação foi de 157 mm, variando de 6mm, na estação seca até 397,4 

mm, na chuvosa.. As temperaturas mínima, máxima e media também foram avaliadas, sendo que 

a temperatura mínima obteve variações de 18,9 a 25,2
o
C, com média de 22,3

o
C e a temperatura 
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máxima variou entre 36 e 25,9

o
C com media de 31,2

o
C. A variação da temperatura média foi de 

24,5 a 27,3
o
C com média de 26,1

o
C. 

No entanto, dentre os parâmetros climáticos avaliados, o único que apresentou uma correlação 

com os dados coletados foi a temperatura máxima (R=0,61; P=0,03), diferente do observado por 

Cirelli & Dias (2003) que não encontrou nenhuma correlação com os fatores climáticos. A 

correlação encontrada neste trabalho demonstra uma maior atividade deste grupo durante os 

períodos de alta temperatura. Hanson & Gauld (1995) afirma que de forma geral, não se encontra 

muitas informações sobre a fenologia dos braconideos, embora espécies de interesse econômico 

sejam mais bem estudadas, e atualmente a falta de literatura nessa área ainda é pertinente. Apesar 

disso, Hentz et. al. (1998) mostrou em seu trabalho que apesar da temperatura ótima para o 

desenvolvimento de Chelonus sp. estar entre 30
o
C e 35

o
C, a taxa de longevidade do adulto e a 

fecundidade da fêmea diminuem com temperaturas elevadas e por fim estabelece que o intervalo 

de 25
o
C a 30

o
C foi ideal para este gênero. A temperatura máxima critica de 30

o
C também foi 

encontrada por Sime et. al. (2006) para duas espécies do gênero Diachasmimorpha, contudo o 

autor explica que em condições naturais é possível que o parasitóide possa sobreviver a 

temperaturas de 30
o
C ou mais, desde que elas durem apenas uma parte do dia. Para 

Glyptapanteles muesebecki o intervalo ótimo foi estabelecido entre 18
o
C e 26

o
C (FOERSTER et. 

al., 1999). A média da temperatura máxima durante o período da coleta deste trabalho foi 

superior aos intervalos ótimos encontrados na literatura, entretanto, as temperaturas máximas não 

são constantes durante o dia, e, possivelmente, as espécimes coletados devem estar melhor 

adaptados as condições climáticas da amazônicas, o que deve permitir a sobrevivência dos 

braconideos como citado por Sime et. al. (2006). Além disso durante períodos de altas 

temperaturas, o desenvolvimento desses insetos é mais acelerado (Hentz et. al.. 1998), o que 

poderia levar a um maior numero de adultos produzidos em períodos de temperaturas mais altas.  
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DIVERSIDADE DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM SOLO EM 

RECUPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE - RO 

DIVERIDADE DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES E DEPOSIÇÃO DA 

BIOMASSA EM ECOSSISTEMAS EM RECUPERAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA DO OESTE - RO 
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RESUMO: Na Floresta Amazônica poucos estudos são realizados com fungos micorrizicos 

arbusculares, principalmente no que se refere aos Ecossistemas de floresta Nativa e florestas em 

recuperação. O presente experimento foi realizado no município de Alta Floresta do Oeste - RO, 

com o objetivo de avaliar a diversidade de espécies de esporos de FMAs em solos em 

recuperação. Analisaram-se os esporos das amostras de solos de um Ecossistema Florestal 

Implantado com aproximadamente sete anos de idade, um de Regeneração Natural com 

aproximadamente quinze anos de idade e um de Mata Nativa como testemunha. Foram 

demarcadas três parcelas inteiramente casualizadas de 400 m
2
 em cada uma das áreas no ano de 

2008. Neste segundo ano de pesquisa, foram coletadas oito amostras compostas de solo, 

constituídas de dez subamostras em cada parcela, em agosto de 2009 e janeiro de 2010 

correspondendo a época seca e chuvosa respectivamente, e estas foram processadas no 

laboratório de microbiologia da UNIR, para a determinação da densidade de esporos e taxonomia 

das espécies de FMAs das amostras de solo dos ecossistemas. Constatou-se que a maior 

densidade de esporos foi na época chuvosa no Ecossistema Florestal Implantado. Os índices de 

Pielou (J), Simpsom (S) e Shannon-Wiener (H‘) apresentaram a mesma tendência de 2008-2009 

(primeiro ano de projeto). As espécies Acaulospora scrobiculata, Glomus macrocarpum e 

Acaulospora mellea foram dominantes nos três Ecossistemas avaliados. Foram identificadas 

também as espécies Acaulospora morrowiae, Entrophospora colombiana, Glomus etunicatum e 

Scutellospora weresubiae, nos três Ecossistemas. 

                                                 
9
 Acadêmico do curso de Agronomia da universidade Federal de Rondônia, e-mail: rafaelprado_ro@hotmail.com 

10
 Profª. do departamento de Agronomia, e-mail: analucycaproni@yahoo.com.br 
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Palavras-chave: Solos em recuperação, essências florestais, índices de diversidade, esporos. 

 

 

ABSTRACT: In the Amazon rainforest few studies are conducted with arbuscular mycorrhizal 

fungi, especially in relation to native forest ecosystems and forest recovering. This experiment 

was conducted in the town of Alta Floresta do Oeste - RO, in order to assess the diversity of 

species of AMF spores in soils recovering. We analyzed the spores from soil samples of a Forest 

Ecosystem Implanted with about seven years old, a Natural Regeneration with about fifteen years 

old and a Native Forest as a witness. Were drawn three randomized plots of 400 m2 in each area 

in 2008. In this second year of study, eight samples consisting of soil, consisting of ten 

subsamples from each plot in August 2009 and January 2010 corresponding to dry and rainy 

season respectively, and these were processed in the microbiology laboratory of UNITE, to 

determine the density of spores and taxonomy of AMF samples of soil ecosystems. It was found 

that the highest density of spores are in the rainy season in the Forest Ecosystem Implanted. The 

indices of evenness (J), Simpson (S) and Shannon-Wiener (H ') showed the same trend from 2008 

to 2009 (first year of project). The species Acaulospora scrobiculata, Glomus macrocarpum and 

Acaulospora mellea were dominant in the three evaluated Ecosystems. It was also identified the 

species Acaulospora morrowiae, Entrophospora colombiana, Glomus and Scutellospora 

etunicatum weresubiae in the three ecosystems. 

 

Keywords: Soils in recovery, forest species, diversity indices, spores. 
 

INTRODUÇÃO 

A função dos FMAs em incrementar a capacidade de absorção de nutrientes pelas raízes 

das plantas, melhorar as relações hídricas nas plantas (AUGÉ, 2001) e contribuir para o 

desenvolvimento vegetal ainda em condições adversas do ambiente, tem conduzido à utilização 

da associação micorrízica na reabilitação de áreas degradadas (CAPRONI, 2001), assim como 

para melhorar a sustentabilidade de sistemas agrícolas e agroflorestais, especialmente nas regiões 

tropicais, cujos solos são deficientes em fósforo (ALFARO, 2004). Os ecossistemas brasileiros 

constituem-se uma importante fonte de diversidade de FMAs, merecendo novos estudos e uma 

política definida para a conservação dessa diversidade taxonômica e genética. Considerando 

ainda que os estudos sobre estes microorganismos tenham se concentrado em apenas algumas 

regiões do país, a riqueza específica de FMAs é relativamente alta em todos os ecossistemas e 

regiões do Brasil. Na Floresta Amazônica poucos estudos são realizados com esses fungos, 

principalmente no que se refere aos sistemas de produção agrícola, sistemas agroflorestais, 

floresta primária e solos em recuperação. 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a densidade e diversidade de esporos de FMAs em 

Ecossistemas de Regeneração Natural, Ecossistema Florestal Implantado e de Mata Nativa no 

município de Alta Floresta do Oeste - RO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os sistemas em avaliação são de Ecossistema em Regeneração Natural (ERN) com 4,8 ha, 

existente desde 1995; de Ecossistema Florestal Implantado (EFI) com uma área de 4,9 ha, 

existente desde 2002, e um de Mata Nativa como testemunha (MN), com uma área de 4,6 ha. Os 

três sistemas são anexos e localizam-se no município de Alta Floresta D`Oeste - RO, e possuem 

uma altitude média de 360 metros acima do nível do mar. Para a avaliação da diversidade dos 

FMAs, em cada Ecossistema foram alocadas três parcelas inteiramente casualizadas de 20 x 20 

metros cada. Foram coletadas 8 amostras compostas de 10 subamostras simples de solos em cada 

uma das parcelas nos três Ecossistemas, em Agosto/2009 e Janeiro/2010, em uma profundidade 

de 0 – 20 cm. As subamostras foram homogeneizadas formando amostras compostas, as quais 

foram dispostas em sacolas de plástico, identificadas e armazenadas a 10 °C até o seu 

processamento em laboratório para determinação da densidade de esporos e identificação das 

espécies dos FMAs.  

As extrações dos esporos foram realizadas seguindo as técnicas de peneiramento úmido 

(GERDEMANN & NICOLSON, 1963), utilizando peneiras com malhas de 500 µm e 53 µm, 

seguida por centrifugação com sacarose a 50%. Após a contagem, os esporos foram transferidos 

para uma placa de Petri e contados. Após a contagem, esses foram agrupados pelas características 

de tamanho, cor e forma, e os grupos foram colocados em lâminas com álcool polivinil em 

lactoglicerol (PVLG) e quebrados delicadamente, sob a lamínula, para a exposição das paredes 

internas. Na mesma lâmina, um segundo grupo de esporos foi montado com PVLG + reagente de 

Melzer (1:1), sob outra lamínula. Os resultados da reação de cor ao reagente de Melzer foram 

utilizados para caracterizar as paredes dos esporos, melhorando, em alguns casos, a visibilidade, 

especialmente daqueles esporos com paredes aderentes ou muitos finas. Os esporos das duas 

primeiras coletas foram identificados e contados por espécie. 

A identificação das espécies de FMAs das amostras coletadas em campo foi feita segundo 

Schenck et al. (1989) e descrição morfológica disponível na internet nas páginas da International 
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Culture Collection of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (INVAM http://invam.caf.wvu.edu) e 

http://www.lrz-muenchen.de/~schuessler/amphylo/. A interpretação das características 

taxonômicas foi realizada mediante observações em microscópio óptico com iluminação de 

campo-claro e objetiva de imersão. Os esporos foram identificados de acordo com a análise 

morfológica clássica. Os caracteres taxonômicos incluem número e tipo de camadas das paredes 

dos esporos e sua reação ao reagente de Melzer; características das paredes internas, quando 

presentes; morfologia da hifa de sustentação do esporo; e variação da cor e tamanho dos esporos.  

Estimou-se a densidade de FMA (D) por meio do número de esporos em 100 mL de 

amostra de solo. As diferenças nas densidades entre o número total de esporos nas áreas 

amostradas foram analisadas pelo teste não-paramétrio de Kruskal-Wallis utilizando o software 

Bioestat (2000). A riqueza de espécies das duas primeiras coletas foram determinadas como uma 

relação entre o número de espécies observadas e o tamanho da amostra (100 mL de solo). Os 

índices Shannon-Wiener (H‘) e de dominância de Simpson (S) foram calculados para análise das 

comunidades em cada amostra de solo. O índice de diversidade de Shannon-Wiener foi calculado 

de acordo com a equação: H‘= -∑(Xi/Xo) x log(Xi/Xo), em que Xi é a densidade de esporos de 

cada espécie em 100 mL de solo; Xo é a densidade total de esporos de todas as espécies. O índice 

de dominância de Simpson foi calculado pela equação C = ∑( Xi/Xo)
2
.  

Equitabilidade é a propriedade de uma comunidade que diz respeito à uniformidade de 

distribuição de espécies (taxa) ou suas abundâncias relativas. Num sentido mais geral, a 

equitabilidade é a relação entre a diversidade observada (H') e a diversidade máxima, situando-se 

os valores entre 0 e 1. Equitabilidade máxima significa uniformidade máxima e equitabilidade 

mínima quando há apenas uma espécie dominante. O índice mais comumente usado é o índice de 

Pielou (J') (Rosso, 1996), calculado pela equação: J'= H'/H'max, onde H' representa o índice de 

Shannon-Wiener, H'max = log S e S = número total de espécies numa comunidade amostrada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as 144 amostras de solo analisadas observou-se, de modo geral, maior densidade 

de esporos na época seca e chuvosa no SFI, Costa et al. (2009) obtiveram resultados semelhantes 

com o aumento da população de esporos de FMAs com a introdução de essências florestais, 

sendo que a menor densidade de FMAs verificada no Ecossistema de Mata Nativa nas duas 

http://invam.caf.wvu.edu/
http://www.lrz-muenchen.de/~schuessler/amphylo/
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épocas avaliadas, concordando com Muthukumar et al. (2003) e Souza et al. (2007), que 

encontraram baixo número de esporos em sistemas florestais (Tabela 1). Na Tabela 2 observa-se 

os resultados da análise de variância de Kruskal-Wallis para o número de esporos nas duas 

épocas de coleta de amostras de solo (agosto de 2009 e janeiro de 2010). 

Na Tabela 3, podem-se verificar os três ecossistemas em avaliação com as respectivas 

espécies de FMAs identificados. Podemos dar destaque para a espécie Acaulospora scrobiculata 

que apresentou dominância nos três ecossistemas nas duas épocas do ano, discordando de Souza 

et al. (2007) que encontrou na MN maior dominância da espécie Glomus macrocarpum. Assim 

como Acaulospora scrobiculata, Glomus macrocarpum e Acaulospora mellea também foram 

espécies muito expressivas em todas as áreas. Acaulospora morrowiae, Entrophospora 

colombiana, Glomus etunicatum e Scutellospora weresubiae se mostraram presentes em todas as 

áreas, porém, com expressividade. 

Tabela 1: Número de esporos nas amostra de solo no Ecossistemas de Mata Nativa, em 

Regeneração Natural e Florestal Implantado nas épocas seca e chuvosa, no município de Alta 

Floresta do Oeste – RO, em agosto de 2009 (seca) e janeiro de 2010 (chuva). 
Parcela Repetição Ecossistemas 

EMNS ERNS EFIS EMNC ERNC EFIC 

 

 

 

1 

1 46 107 139 45 1254 1112 

2 116 90 352 216 1150 192 

3 63 157 312 42 1653 748 

4 45 60 466 56 24 480 

5 48 57 462 236 492 356 

6 70 147 343 640 1030 471 

7 36 108 382 122 348 612 

8 68 187 411 320 147 320 

 

 

 

 

2 

1 77 102 282 175 857 572 

2 69 56 327 94 25 360 

3 45 116 80 40 480 1822 

4 49 105 278 100 45 380 

5 41 141 303 325 344 193 

6 33 113 298 136 86 210 

7 69 125 354 24 590 1020 

8 46 199 507 204 876 564 

 

 

 

 

3 

1 23 137 218 242 48 381 

2 31 172 348 62 32 1346 

3 40 127 570 300 134 407 

4 20 135 274 48 453 1856 

5 57 97 253 248 203 379 

6 47 120 296 182 248 188 

7 28 164 95 160 68 659 

8 27 100 338 223 240 260 
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EMN: Mata nativa na época da seca; ERNS: Regeneração natural seca; EFIS: Sistema florestal implantado seca; EMNC: Mata nativa na época  da 

chuva; ERNC: Regeneração natural chuva; EFIC: Ecossistema Florestal implantado chuva.  

 

Tabela 2: Resultados da análise estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis dentro dos 

Ecossistemas Florestais nas épocas chuvosa e seca no Município de Alta Floresta do Oeste – RO, 

em agosto de 2009 e janeiro de 2010. 

(p) Kruskal-Wallis (0.001) Resultados  

 seca chuva 

Ranking: Ecossistema Florestal Implantado 2.333.500 2.765.000 

Ranking: Ecossistema de Mata Primária 520.000 1.477.500 

Ranking: Ecossistema em Regeneração Natural 1.302.000 2.041.500 

Mata Nativa seca x Regeneração Natural seca        NS  

Mata Nativa seca x SFI seca **  

Regeneração Natural seca x SFI seca **  

Mata Nativa chuva x Regeneração Natural chuva   NS  

Mata Nativa chuva x SFI chuva **  

Regeneração Natural chuva x SFI chuva   NS  

Mata Nativa seca x Mata Nativa chuva              ** 

Regeneração Natural seca x Regeneração Natural chuva              NS 

SFI seca x SFI chuva               NS 
        (**) significativo a 0,05; (NS) não significativo 

 

Tabela 3. Espécies e densidade de esporos de FMAs por espécie, em 100 ml de amostra de solo 

coletadas em agosto de 2009 (período da seca) e janeiro de 2010 (período chuvoso), em área de 

Mata Nativa, Regeneração Natural e Sistema Florestal implantado no município de Alta Floresta 

D‘Oeste - RO. 

Espécies EMNS ERNS EFIS EMNC ERNC EFIC 

Acaulospora mellea 9 22 58 28 71 92 

Acaulospora foveata 0 4 2 2 2 3 

Acaulospora longula
(*)

 0 0 0 0 0 0 

Acaulospora remmy 0 2 1 2 0 6 

Acaulospora scrobiculata 20 41 99 73 150 204 

Acaulospora tuberculata 0 2 7 0 7 0 

Acaulospora denticulata 0 0 0 0 1 0 

Acaulospora morrowiae 2 1 3 2 4 4 

Entrophospora colombiana  1 2 14 1 1 9 

ENI 3 2 7 8 15 24 

Gigaspora sp.
(*)

 0 0 0 0 0 0 

Glomus ornamentado 0 0 0 0 0 1 

Glomus Diaphanun 1 0 0 4 15 13 

Glomus etunicatum 2 16 15 13 36 55 

Glomus macrocarpum  12 21 102 39 118 137 

Glomus microagregatum 0 1 2 1 19 1 

Glomus geosporum 0 0 1 0 0 0 

Glomus marron escuro grande 0 0 0 1 0 0 
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Glomus amarelo1 parede interna 0 0 0 0 0 4 

Glomus verriculosun 0 0 1 0 0 25 

Scutellospora heterogama 0 0 0 1 0 8 

Scutellospora weresubiae 1 6 7 1 12 11 

Scutellospora serradensis 0 0 2 0 0 10 

TOTAL 50 120 319 177 450 606 

       
EMNS: Ecossistema de Mata Nativa período da seca; EMNC: Ecossistema de Mata Nativa período chuvoso; ERNS: Ecossistema em 

Regeneração Natural período da seca; ERNC: Ecossistema em Regeneração Natural período chuvoso; ESFS: Ecossistema de Florestal 

Implantado período da seca; ESFIC: Sistema Florestal Implantado período chuvoso. (*) ocorrência muito baixa 

 

Na Tabela 5 estão apresentados o índice de Shannon Wiener (H‘), o índice de Pielou (J‘) e o 

índice de Simpson (S). 

Tabela 5. Índices de diversidade de espécies de Shannon-Wiener (H‘), de equitabilidade de 

Pielou (J‘) e de dominância de Simpson (S) de FMAs, nas amostras de solo coletadas no período 

seco (agosto de 2009) e chuvoso (janeiro de 2010) nas áreas de Mata Nativa, Regeneração 

Natural e Sistema Florestal Implantado, no município de Alta Floresta D‘Oeste - RO. 

ÉPOCAS ÁREAS 

 Mata nativa Regeneração natural Sistema florestal 

implantado 

 (H’) (J’) (S) (H’) (J’) (S) (H’) (J’) (S) 

Seca  0.68 0.63 0.23 0.83 0.72 0.17 0.77 0.60 0.20 

Chuva 0.75 0.64 0.23 0.80 0.66 0.19 0.88 0.70 0.17 

 

5. CONCLUSÃO 

Para as condições em que a presente pesquisa foi conduzida pôde-se concluir que: no 

primeiro ano de projeto, a alta diversidade de vegetação proporcionou incremento positivo na 

riqueza de espécie de FMAs assim como demonstrado no Ecossistema Florestal Implantado 

sendo a área que apresentou a maior quantidade de espécies de FMAs; o índice de diversidade de 

Shannon-Winner foi um bom indicador de estabilidade dos Ecossistemas, o índice de Pielou 

mostrou uma regular equitabilidade das populações das espécies e o de Simpson foi um bom 

indicador da baixa dominância de espécies nos três ecossistemas em relação às épocas do ano; as 

espécies Acaulospora scrobiculata, Glomus macrocarpum e Acaulospora mellea se mostraram 

dominantes nos três ecossistemas avaliados, assim como também estiveram presentes as espécies 

Acaulospora morrowiae, Entrophospora colombiana, Glomus etunicatum e Scutellospora 

weresubiae, sendo estas as espécies consideradas indígenas da região em que o estudo foi feito. 
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RESUMO - O Objetivo deste trabalho foi avaliar a deposição de biomassa no solo em 

Ecossistemas de Mata Nativa, de Floresta Implantada e de Mata em Regeneração Natural, 

durante o período de um ano. Este trabalho foi realizado no município de Alta Floresta Doeste-

RO, para este foram alocadas três parcelas permanentes, com 20 x 20 m, onde foram instalados 

quatro coletores por parcela. Esses coletores são constituídos de madeira e malhas de nylon com 

1 x 1 mm, de forma quadrangular com 0,50 x 0,50 m e altura de 8 cm. Ficando esses suspensos a 

80 cm do solo. O material coletado foi levado para a secagem em estufa a 65-70°C. O material 

foi triado em diferentes frações. Observou-se que a deposição de biomassa é maior no 

Ecossistema de mata nativa do que nos Ecossistemas de mata implantada e Ecossistema em 

recuperação natural. A principal fração formadora da biomassa foram as folhas, seguida dos 

caules e cascas. 

 

 
 

Palavras-chave: Serrapilheira, Estruturação do solo, Recuperação de áreas degradadas. 

 

 
ABSTRACT- The goal of this study was to evaluate the deposition of biomass in the soil of Native Forest 
Ecosystems, Forest and Forest Located in Natural Regeneration, during the period of one year. This work 
was conducted in the town of Alta Floresta Doest-RO, for this, three permanent plots were allocated, with 
20 x 20 m where there were installed four collectors per plot. These collectors are made of wood and 
nylon meshes with 1 x 1 mm, the collectors are square shaped with 0.50 x 0.50 m and a height of 8 cm. 
These were suspended 80 cm above ground. The material was dried in an oven at 65-70 ° C. The 
material was sorted into different fractions. It was observed that the deposition of biomass is greater in 
native forest ecosystem than in forest ecosystems and ecosystem implanted in natural recovery. The main 
fraction of the biomass was formed by leaves, then stalks and husks. 

    

 

Keywords: Litter, soil structuring, recovery of degraded areas 

 

INTRODUÇÃO 

A afirmações que esta é a via mais importante do sistema solo-planta, uma vez que representa 

a principal via de retorno de nutrientes e de matéria orgânica à superfície do solo mineral que 

suporta a floresta (PAGANO, 2000), ajudando assim na sustentabilidade desses ecossistemas. 
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 Uma série de fatores, bióticos e abióticos, influenciam na deposição de serrapilheira. 

Dentre eles destacam-se: tipo de vegetação, estágio sucessional, latitude, altitude, temperatura, 

precipitação, herbívora, disponibilidade hídrica e estoque de nutrientes do solo (PORTES et 

al,1996), umidade do solo (BURGHOUTS et al, 1994), vento (DIAS & OLIVEIRA FILHO, 

1997) e estruturação do solo.  

 A serrapilheira está diretamente relacionada com a produção de matéria orgânica. O 

acúmulo da matéria orgânica proporciona maior disponibilidade de nutrientes ao solo após a sua 

mineralização via microorganismos. A deposição de serrapilheira sobre o solo da floresta ainda 

promove a existência de uma ampla variedade de nichos para a mesofauna e microrganismos do 

solo, além de exercer função de isolante térmico e retentor de água, atenuador de efeitos erosivos, 

e influenciador no estabelecimento de plântulas. 

 No Brasil, aspectos da ciclagem de nutrientes foram avaliados na região Amazônica e 

entre os resultados obtidos por estas pesquisas podem ser citadas a pobreza de nutrientes e cinza 

da serrapilheira – relacionadas aos baixos níveis de nutrientes no solo – e vários mecanismos de 

conservação de nutrientes, como a adsorção direta dos elementos minerais via micorrizas, sendo 

reciclados rapidamente. Estes estudos têm fornecido subsídios para estratégias de ocupação e 

preservação na região, indicando a fragilidade das florestas perante às perturbações. Portanto 

esses ecossistemas necessitam ser monitorados para evitar perdas de florestas e para ajudar a 

manter a ciclagem de nutrientes constantes.  

 

 

DESENVOLVIMENTO  

Material e Métodos 

Os solos dos ecossistemas são classificados como associação de Podizólico Vermelho-escuro Eutrófico 

com Latossolo Vemelho Amarelo, bem drenados, argilosos, coesos e duros quando secos, de boa 

fertilidade natural (EMBRAPA, 1997). O clima da região de acordo com a classificação de Köppen, é do 

tipo AM, quente e úmido, correspondente a florestas tropicais com chuvas de monção. A média total de 

precipitação anual varia de 1750 mm a 2250 mm, a temperatura média total oscila entre 28º C e 36º C e a 

umidade relativa do ar varia de 63% a 95%. 

O Ecossistema de Mata Nativa apresentou 22 espécies seguido de Regneração Natural com 20 e Mata 

Implantada com 9. As parcelas da Mata Implantada apresentaram 70 indivíduos, seguido da Mata em 

Regeneração Natural com 45 e Mata Nativa com 39.  
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Os ecossistemas em avaliação são anexos e localizam-se no município de Alta Floresta D`Oeste-RO, 

nas seguintes coordenadas: latitude 11º53‘28‖S e longitude 61º59‘34‖O, estando a 432,5 metros acima do 

nível do mar.  

 Foram alocadas três parcelas permanentes, com 20 x 20 m, em cada área em avaliação. Foram 

instalados quatro coletores por parcela. Esses coletores são constituídos de madeira e malhas de nylon 

com 1 x 1 mm, de forma quadrangular com 0,50 x 0,50 m e altura de 8 cm . Os coletores ficaram 

suspensos a 80 cm do solo. O material coletado foi levado para a secagem em estufa a 65-70°C e pesado 

até atingir peso constante, posteriormente as frações foram pesadas em balança analítica. 

 

 Resultados e Discussões 

A maior deposição de biomassa no período de ago/2009 a jan/2010 ocorreu no Ecossistema 

de Mata Mativa (MN), seguido do Ecossistema Florestal Implantado (FI) e do Ecossistema em 

Regeneração Natural (RN) (Tabela 1). O Ecossistema Florestal Implantado apresentou deposição 

total 32,7% menor que o de Mata Nativa e em relação ao de Regeneração Natural, este foi 48,3% 

menor que o de Mata Nativa. A fração folhas representou 69,5% da biomassa do Ecossistema de 

Mata Nativa, 76,2% do Ecossistema Florestal Implantado e 68,6% do  Ecossistema de 

Regeneração Natural. A fração caules e cascas representou o equivalente a 19% da biomassa total 

do MN, 21,7% do FI e 28,1% do RN. A fração Material Reprodutivo (MR) compôs 5,6% da 

biomassa total depositada no MN, 0,66% do FI e 1,7% do RN. No MN a fração Restos de 

Animais (RA) representou 5,7% da biomassa total depositada, 1,3% da biomassa depositada no 

FI e 1,4% da depositada no RN, valores similares foram encontrados em uma capoeira, onde há 

predomínio de Floresta Estacional Decidual, no estado do Rio de Janeiro (MACHADO et al., 

2008). 

 Com isso podemos observar que o MN foi o Ecossistema que mais depositou, a fração folhas 

foi a que mais contribuiu para a formação de serrapilheira, principalmente no Ecossistema 

Florestal Implantado. Seguido da fração folhas, esta a fração caules e cascas. A fração MR 

apresentou-se em maior proporção e quantidade no MN, pois este é um sistema mais maduro, 

onde a chuva de sementes é mais intensa, essa estabilidade também vale para a fração RA, onde 

MN obteve maior proporção e quantidade depositada em relação aos Ecossistemas em 

recuperação (RN e SAF). 
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Tabela 1. Deposição das frações da biomassa, em gramas nas três parcelas (12 coletores), no 

Ecossistema de Regeneração Natural, no Ecossistema de Mata Nativa, e no Ecossistema Florestal 

Implantada, nas coletas de agosto de 2009 a julho de 2010.  

 

 MN SAF RN 

Folhas  2965,65±13,08 2184,12±14,1 1511,61±8 

Caules e Cascas 811,54±7,54 623,63±5,24 619,98±6,53 

MR 240,61±3,05 18,89±0,77 39,23±1,43 

RA 243,12±2,66 37,53±0,45 31,08±0,4 

Total 4260,92±16,29 2864,17±18,38 2201,9±13,21 
RN: Ecossistema em regeneração natural; MN: Ecossistema de mata nativa; FI: Ecossistema de floresta implantada; MR: material reprodutivo; 

RA: restos de animais. 

A deposição de biomassa no segundo ano de avaliação apresentou um incremento na 

deposição. No Ecossistema em RN houve um incremento de 15%, no Ecossistema Florestal 

Implantado esse acréscimo na deposição de biomassa foi de 14,7% e para o de MN este 

incremento foi de 23% (Tabela 2). O aumento da biomassa depositada nos Ecossistemas em 

recuperação (RN e FI) foi similar e menor que o aumento do de MN, isso mostra que sistemas 

mais complexos respondem mais rapidamente a fatores intrínsecos e/ou extrínsecos, bem como 

os fatores bióticos e/ou abióticos.    

Tabela 2. Produção de biomassa total, em toneladas por hectare, no Ecossistema de Regeneração 

Natural, no Ecossistema de Mata Nativa, e no Ecossistema Florestal Implantada, nas coletas de 

agosto de 2008 a julho de 2009; e agosto de 2009 a julho de 2010. 

 

 Ecossistema de 

Recuperação Natural 

Ecossistema de 

Mata Nativa 

Ecossistema 

Florestal 

Implantado 

Total da deposição (t.ha
-1

) 

2008/2009- 12 meses 

6,2 10,9 8,1 

Total da deposição (t.ha
-1

) 

2009/2010- 12 meses 

7,3 14,2 9,5 

 

 Conclusão  

A deposição de biomassa é maior no Ecossistema de Mata Nativa do que nos 

Ecossistemas Florestal Implantado e Ecossistema em Regeneração Natural. A principal fração 

formadora da biomassa foram as folhas, seguida dos caules e cascas.  
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RESUMO  

As técnicas espectroscópicas consistem no estudo da interação entre radiação e matéria. Nesse 

trabalho foi realizado um estudo comparando as técnicas espectroscópicas convencionais e a 

técnica fotoacústica (Photoacoustic Spectroscopy – PAS), na análise de filmes de Polietileno 

Tereftalato (PET) tingido. Este estudo visa apontar as vantagens de uma técnica em relação a 

outra, e também determinar as variáveis de maior relevância durante o processo de tingimento 

desses filmes. As análises mostraram que as técnicas espectroscópicas utilizadas são eficientes 

para o estudo da impregnação de corante pelos filmes. Verificou-se também que a variável 

―tempo de tingimento‖ é proporcional a intensidade dos espectros e mostrou ser a variável de 

maior relevância durante o processo de impregnação.  

Palavras-chave: Espectroscopia Fotoacústica.Caracterização de Materiais.Filmes de PET.  

*ABSTRACT  

The Spectroscopic Techniques consist of the interaction study between radiation and substance. 

In this work a study was carried through comparing the conventional spectroscopic techniques 

and the Photoacoustic Spectroscopy (PAS), in the analysis of the Polietileno Tereftalato (PET) 

dyed films. This study aims  to point the advantages of one technique in relation to another one, 

and also to determine the variable of bigger relevance during the process of dyeing. The analyses 

had shown that the used spectroscopic techniques are efficient for the dye impregnation study. It 

was also verified that the changeable ―dyeing time‖ was proportional the specters intensity and 

showed to be the variable of bigger relevance during the impregnation process.  

Palavras-chave: Espectroscopia Fotoacústica.Caracterização de Materiais.Filmes de PET.  
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1. INTRODUÇÃO  
A espectroscopia é o estudo da interação entre a radiação e a matéria, e têm se 

mostrado uma técnica fundamental dentre as ciências aplicadas [1]. Nessa interação, 
os elétrons da matéria ao absorver fótons, sofrem uma excitação, causando transições 
de níveis fazendo com que esses elétrons ocupem estados de maior energia. 
Dependendo da freqüência ou do comprimento de onda da radiação, pode-se obter 
uma resposta diferente da amostra, a energia dos fótons contribui para o momento 
vibracional e/ou rotacional da molécula, fornecendo informações sobre a estrutura 
molecular do material.   

Nas técnicas espectroscópicas convencionais, a radiação é incidida na amostra e a parte não 
absorvida chega até um sensor fotoelétrico gerando o espectro da amostra, dessa forma as técnicas 
convencionais são normalmente limitadas apenas para amostras transparentes,   

Como alternativa para esse problema, surge a Espectroscopia Fotoacústica (Photoacoustic 
Spectroscopy – PAS). O funcionamento da PAS está baseado na incidência de radiação modulada na 
amostra e na detecção do sinal sonoro por um microfone sensível [2,3]. Após ser excitada a amostra 
passará por um processo de decaimento, cedendo energia térmica a camada de gás adjacente a amostra, 
de modo que essa sofra flutuações de pressão que é detectado por um microfone acoplado ao sistema 
resultando no espectro fotoacústico [4].   

Neste trabalho comparamos duas técnicas espectroscópicas: a convencional e a PAS, onde 

foram realizadas medidas experimentais em filmes de Polietileno Tereftalato – PET tingido, 

utilizando ambas as técnicas e apontando as vantagens de uma em relação a outra. Isto tornou 

possível identificar as variáveis, do processo de tingimento do PET, mais relevantes.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
O Polietileno Tereftalato (PET) é um polímero obtido de uma reação química de 

policondensação produzido pela reação do etileno glycol com o ácido tereftálico. E é 
amplamente aplicado industrialmente já que apresenta leveza, transparência, brilho, 
resistência, facilidade de moldagem e é quimicamente inerte. Esta última, propiciando 
sua aplicação como embalagem de materiais corrosivos, ácidos e mantidos sob 
pressão. Portanto, é importante estudar suas propriedades, para que seja possível suas 
aplicações.  

Os filmes de PET foram inicialmente imersos em uma solução de N,N – 
dimetilacrilamida a 85°C por 15 minutos para otimizar o processo de tingimento. Após 
serem limpos os filmes seguiram para a cela de tingimento em meio a CO2 onde foram 
tingidos com o corante DB79 com uma relação de 2% de corante em relação a massa 
do filme.  

Os filmes foram tingidos pelo processo supercrítico usando dióxido de carbono (CO2 -SC), 

que consiste diluir o corante em um fluido em estado supercrítico, devido suas propriedades 

físicas, ambos confinados em uma célula juntamente com os filmes [5].   
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A tabela 1 mostra as variáveis do processo de tingimento.  

Tabela 1: Variáveis de tingimento dos filmes de PET.  

Filme Tempo  (min) Temperatura (°C) Pressão (kgf/cm²)  

1  5  65  140  

2  15  65  140  

3  60  65  140  

4  120  65  140  

5  180  65  140  

6  15  65  250  

7  120  65  250  

 

Neste trabalho foram utilizados os espectrofotômetros: Shimadzu® UV-Visível – 
2450 (figura 7) e o espectrofotômetro para a Fotoacústica. Neste último a fonte de 
radiação é uma lâmpada de 1000 Watts de arco Xenônio da Oriel Corporation modelo 
68820. A luz passa por monocromador modelo 77250 da Oriel Instruments, e é então 
difratada em um comprimento de onda selecionado por uma grade modelo Oriel 77296 
para o visível o que permite varrer uma região de 180 a 900 nm, a luz monocromática 
chega então ao modulador (chopper) modelo SR 540 da Stanford Research Systems 
(SRS) o qual contém uma pá que gira de maneira estável gerando um sinal de 
referência na freqüência de modulação que vai para o canal de referência do 
amplificador Lock in da SRS. Depois de passar pelo chopper a luz modulada passa 
então por uma fenda de 3mm de espessura e chega até a amostra, dentro da câmara 
fotoacústica, onde será gerado o sinal fotoacústico.  
 

3.   RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Foram utilizadas nesse trabalho técnicas espectroscópicas na análise de filmes de PET, indicando 

quais as variáveis mais importantes durante o processo de impregnação (tingimento) desses polímeros 
(apresentados na tabela 1).   

Através da técnica convencional na região do UV-Visível, de acordo com o gráfico da figura 1 que 
mostra o espectro de absorção destes filmes, é possível verificar que o nível de impregnação de corante é 
diferente para cada um deles, pois a intensidade no pico de absorção varia com o tingimento.  

Essa diferença na intensidade da absorção vai nos apontar a influência das variáveis 

(tempo e pressão) durante seu tingimento.  
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400 500 600 700 800 Comprimento de onda (nm)  

Figura 1: Espectro de absorção dos filmes de PET na região do UV-Visível.  

Antes de verificarmos essas variáveis, vejamos os espectros obtido com a PAS na figura 

2:  

0,4 

 

400 500 600 700 800 Comprimento de onda (nm)  

Figura 2: Espectro dos filmes de PET usando a PAS.  

As curvas são bastante semelhantes às obtidas através da espectroscopia convencional, 
evidenciando o potencial de aplicabilidade de ambas as técnicas para estudo da impregnação dos filmes 
de PET.  

Observa-se a mesma seqüência de intensidades do pico de absorção, nos espectros obtido pela 
espectroscopia convencional e pela fotoacústica.  

Para avaliar melhor as variáveis envolvidas no processo de impregnação os filmes serão 
analisados separadamente. Será usado somente o gráfico na PAS já que no UV-Visível apresentam os 
mesmos resultados.  
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Tempo de 15 m 

  
Tempo de 120 minutos  

0,0  

400 500 600 700 800 
Comprimento de onda (nm) 
 

0,0 400 500 600 700 800  

Comprimento de Onda (nm)  

Figura 3: Gráfico dos filmes 5 e 8.     Figura 4: Gráfico dos filmes 2 e 7.  

De acordo com os gráficos das figuras 3 e 4, é possível apontar a influência da variável 

pressão durante o processo de tingimento dos filmes de PET. Os filmes 5 e 8 (figura 3), foram 

tingidos com tempos iguais de 120 minutos e pressões diferentes de, respectivamente 140 e 

250 kgf/cm². Dessa forma, pode-se notar uma certa influência da pressão no tingimento do 

filme 8 que apresenta um espectro mais intenso do que o filme 5, tingido com uma menor 

pressão. Entretanto de acordo com o gráfico da figura 4, que mostra os filmes 2 e 7 tingidos 

com tempos iguais de 15 minutos, e respectivamente a 140 e 250 kgf/cm². A pressão não 

mostrou ter uma influência significativa associada a um tempo curto de tingimento, pois as 

curvas estão muito próximas. Restando assim, analisar a influência do tempo de tingimento na 

intensidade dos espectros dos filmes.  

Para a análise da influência do tempo no processo de tingimento vejamos os gráficos a 

seguir que apresentam os filmes agrupados de acordo com suas variações temporais.  
nutos  

0,4  
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0,4  
Absorção (u.a.)  

Absorção (u.a)  

0,2  

0,2  

Para os gráficos das figura 5 e 6, pode se notar a influência do tempo durante o processo de 
tingimento. De acordo com o gráfico da figura 5, que mostra os filmes de 1 a 6, todos tingidos a mesma 
pressão de 140 kgf/cm², o espectros apresentaram intensidades proporcionais ao tempo, evidenciando sua 
importância para o processo de tingimento.  

Pressão de 250 kgf/cm
2 

 

0,0  

 

400 500 600 700 800 

Comprimento de Onda (nm) 

 

0,0 400 500 600 700 800  

Comprimento de Onda (nm)  
Figura 5: Gráfico dos filmes 1 a 6.  Figura 6: Gráfico dos filmes 8 e 7.  

Na figura 6, que traz as medidas dos filmes 7 e 8, tingidos a pressão de 250 kgf/cm², 

observamos que a aborção do filme 8, tingido num tempo mais longo, é mais intensa que do filme 

7. Isto demonstra que a variável pressão, quando aliada a variável tempo, pode aumentar a 

absorção de corante pelo filme durante a impregnação.  

 

4. CONCLUSÃO  
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Conforme o apresentado, as técnicas espectroscópicas na região do visível se 
mostraram eficientes no estudo das variáveis de tingimento dos filmes de PET. 
Como os filmes, apesar de tingidos, são transparentes, tanto a PAS quanto a 
espectroscopia convencional podem ser utilizadas, entretanto, para amostras 
opacas, a PAS poderia ser utilizada facilmente sem nenhum inconveniente, já a 
espectroscopia convencional não seria possível, pois o feixe de luz precisa 
atravessar o filme antes de chegar ao detector.  

No processo de tingimento dos filmes de PET, o tempo apresentou-se como a 
variável de maior importância, apesar da pressão, ter se mostrado influente para 
tempos de tingimentos mais longos.   

Como a variável “tempo de tingimento” se mostrou mais relevante, ficou evidente 
a razão do filme 6, tingido por 180 minutos, ser o mais impregnado.  

Pressão de 140 kgf/cm2  

0,4  

0,2 0,4  

Absorção (u.a.)  

Absorção (u.a.)  

0,2  
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RESUMO: A água é um recurso natural que pode sofrer alterações em sua quantidade e 

qualidade devido a má utilização das margens de seu rio, sendo assim, de grande protuberância o 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas, pois, são medidas tomadas para preservação deste 

bem, que é um recurso natural finito, que vem sofrendo alterações devida a interferência humana. 

Desta forma, este trabalha discute a mudança na qualidade da água devido as diferentes classes 

de uso da terra da bacia do rio Mutum-Paraná/Porto Velho – Rondônia. Para isso foi realizada a 

análise dos parâmetros físicos de Turbidez, pH, temperatura e partícula em suspensão. Este 

trabalho visa o monitoramento desta área, que irá sofrer alterações na sua dinâmica devido a 

construção do Complexo Hidrelétricas do Alto Madeira  

PALAVRAS CHAVES: Bacias Hidrográficas, Planejamento, Gestão, qualidade da água, 

mudança no uso da terra, turbidez, ph, temperatura e partícula em suspensão.  

ABSTRACT: Water is a natural resource that may change in its quantity and quality due to poor 

use of its river banks, so a big lump planning and watershed management, then, are measures 

taken to preserve this well, which is a finite natural resource that has been changing due to human 

interference. Thus, this work discusses the change in water quality due to the different classes of 

land use of river basin Mutum-Paraná/Porto Velho -Rondônia. For this analysis was conducted of 

the physical parameters of turbidity, pH, temperature and particle suspensions. This work aims to 

monitor this area that will change in its dynamics due to construction of the Upper Madeira 

Hydroelectric Complex.  

KEYWORDS: Watershed Planning, Management, water quality, land use change, 

turbidity, pH, temperature and particle suspensions.  

1. INTRODUÇÃO  
A área de estudo e bacia hidrográfica Mutum-Paraná que localiza se no município de Porto Velho 

e parte do município de Nova Mamoré no estado de Rondônia. A finalidade do trabalho foi 

avaliar a qualidade da água de acordo com as diferentes classes de uso da terra, essa avaliação, 

para isso, foi realizado o diagnostico de uso e ocupação da terra, os usuários da água da bacia e a 

analise dos parâmetros físicos. A relevância deste trabalho que se faça o monitoramento desse 

bem natural, e no caso da área de estudo, que não há um acompanhamento necessário para prever 

as conseqüências dos empreendimentos hidrelétricos na qualidade da água, pois, os únicos 

diagnósticos são em relação à navegação fluvial para escoamento de mercadoria a preço baixo e 

produtividade energética. 
2. METODOLOGIA  

Para atingir os objetivos da pesquisa iniciou-se com o levantamento bibliográfico que 

serviu de suporte para a compreensão do processo de ocupação das terras, para a verificação da 
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dinâmica sócio-econômica foram utilizadas as imagens do Satélite Landsat5, bandas 5, 4 e 3, nos 

canais RGB, respectivamente, na órbita 237 e ponto 67 , em uma serie de vintes anos, onde, 

inicia-se no ano de 1989 até o ano de 2009. Tais dados contribuíram com a caracterização do uso 

e ocupação da terra, que foram classificados de acordo com IBGE (2006) como áreas antrópicas 

não agrícola, áreas antrópicas agrícolas, áreas de vegetação natural e água e suas subclasses. As 

imagens de satélites auxiliam como ferramenta na ilustração da junção de espaço e tempo, ou 

seja, a dinâmica do uso e ocupação da superfície terrestre.  

Em campo o rio submetido a analise foi o ri Cotia, pois, o mesmo já vem sofrendo com as 

ações antrópicas em cerca de vinte anos. Foram coletadas amostras de água em 4 pontos, sendo 

realizada de acordo com o uso e ocupação do solo e desta forma, as amostra coletadas foram em 

área de pasto, área de agricultura familiar, área de vegetação natural e na foz da bacia do rio 

Mutum-Paraná. Para todos os pontos analisados foram marcadas as coordenadas geográficas 

com a utilização de GPS (Gpsmap 76csk) e também foram registradas imagens com o auxilio 

de uma câmera digital, desta forma, criou-se um acervo de imagens da área em questão.  

Para coletar a água na bacia rio Mutum-Paraná foi utilizado garrafa plástica de 500 ml, 

barco e isopor térmico com gelo para armazenamento durante o campo. A água foi coleta no 

meio do corpo hídrico contra correnteza a vinte centímetros de profundidade da lâmina de água 

direto na garrafa plástica.  

A vazão foi calculada utilizando molinete fluviométrico. O método consiste em 

determinar a área da seção e a velocidade média do fluxo que passa nesta seção. A área é 

determinada por meio da medição da largura do rio e da profundidade em um número 

significativo de pontos ao longo da seção, chamados verticais, nas quais serão realizadas as 

medições de velocidade com o molinete fluviométrico. Estas medidas de velocidades foram 

realizadas em diferentes profundidades, que originarão a velocidade média na vertical.  

Foi utilizado o método dos dois pontos para determinação de velocidades, sendo que 

para rios com profundidade superior a 0,60 m foram feitos dois pontos de medição a 0,2 e 0,8p; 

e para rios com profundidade inferior a 0,60 m o ponto de medição foi a 0,6p. A profundidade 

foi determinada com auxílio de haste metálica graduada em centímetros e a largura foi 

determinada com trena.  

A analise física foi realizada em campo, utilizando os aparelhos pHmetro para a teste do 

parâmetro de pH e de temperatura, e o Turbidímetro para medir a turbidez.  

Em gabinete, no laboratório Geografia e Planejamento Ambiental (LABOGEOPA), foi 

realizada a confecção de mapas representando os aspectos físicos da área de estudo como: solos, 

vegetação, geomorfologia, tudo como base nos dados de Rondônia (2001) utilizando software 

livres.  

1. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2. 3.1 Diagnósticos de Uso e Ocupação da terra na Bacia Hidrográfica Mutum-Paraná.  
 

O Estado de Rondônia vem se destacando no cenário econômico brasileiro, pois, seu 

crescimento econômico está associado ao aumento das exportações dos produtos agropecuários. 

A carne bovina é o principal produto de saída, onde, o Estado é o quarto lugar no Brasil, apenas 

atrás dos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Os outros produtos que contribuíram com 

o crescimento econômico foram os grãos de soja e a extração de madeira (SEPLAM, 2009). No 

entanto, esses dados atuais são resultados de um modelo econômico de exploração da região 

Amazônica, que utilizou o discurso de desenvolvimento sustentável para criar estratégias de uso 
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e ocupação das terras. E o Estado de Rondônia está inserido neste contexto, que a partir da 

década de 90 buscou compatibilizar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, 

através do projeto Plano Agropecuário e Floresta de Rondônia (PLANAFLORO) que tinha 

como principal objetivo o planejamento territorial, onde, o zoneamento sócio-econômico-

ecológico identificaria as potencialidades do território e a classificação de áreas seguindo 

diferentes modelos de uso. Este projeto se desenvolveu em um período de dez anos, tendo como 

resultado um nível de detalhamento do Estado com escala 1:250.000, com informações em 

diversas áreas, como por exemplo, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia, uso e 

ocupação do solo, entre outros. Porém, o zoneamento que tem como princípio um instrumento 

de planejamento de ocupação e controle dos recursos naturais, não foi suficiente para se pensar 

em uma forma adequada de ocupação humana em micro-bacias hidrográfica, que é caso da 

bacia Mutum-Paraná, desta forma que, a idéia de trabalhar a gestão do território em conjunto 

com a gestão de bacias hidrográficas não foi possível de ser viável, e essa questão se refletem 

atualmente na maneira em que se encontra o tipo de uso da área em questão e os reflexos desses 

atos nos corpos hídricos. De acordo com o uso e ocupação da terra da bacia do Mutum-Paraná 

pode-se observar as classes silvipastoril, agrosilvipastoril, pecuária extensiva, floresta e 

campinarana. Nas três primeiras a pecuária está presente e representada por gado de corte e leite 

contribuindo com o crescimento econômico do Estado de Rondônia (Figura 1).  
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3.2 Usuários de água da bacia Mutum-Paraná.  

Por inferência ao uso e ocupação da terra pode-se dizer que os principais usos da água da 

bacia são dessedentação animal, manejo florestal e mineração. Pois, Segundo EMBRAPA 

(2005), uma cabeça de gado consome cerca de 46 litros de água ao dia. A partir de dados da 

IDARON (2010), tem-se que o rebanho bovino aproximado da bacia do Mutum-Paraná é 

aproximadamente 91500 cabeças. Tem-se então que o consumo aproximado para dessedentação 

animal é de 460l/dia (EMBRAPA, 2005) e corresponde hoje a 0,03% da vazão da bacia do 

Mutum-Paraná. O manejo florestal provoca alterações hídricas qualitativas e quantitativas. Tanto 

relacionadas ao assoreamento e aumento da turbidez nos canais, quanto ao bombeamento para 

abastecimento dos acampamentos. Outro usuário de água de grande importância na bacia são os 

mineradores de ouro que se concentram próximo à foz do rio Mutum-Paraná. Esta atividade é 

realizada através de balsas que possuem dragas que revolvem o fundo e provocam alterações da 

turbidez e sólidos em suspensão, além da contaminação resultante do descarte do mercúrio no rio. 

A dessedentação humana é realizada predominantemente por água subterrânea, através da 

perfuração de poços amazônicos.  

3.3 Análises dos Parâmetros Físicos da água.  

Os tipos de usos e as formas de ocupação da terra são fatores que contribuem para a 

alteração físico-química nos recursos hídricos, desta maneira, os pontos escolhidos para 

realização das coletas de água foram de acordo com as práticas de utilização, ou seja, área de 

agricultura familiar, área natural, área de pastagem e a foz da bacia Mutum-Paraná, (figura 2), 

onde, as coletas forma realizado na estação de cheia e estiagem.  
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A substituição da floresta por agricultura e pastagem provoca aumento do escoamento 

superficial e da vazão do curso d’água após eventos de precipitação e a redução da vazão no 

período de estiagem. Este fenômeno é facilmente identificado nas sub-bacias de agricultura e 

pastagem com grandes amplitudes entre a estiagem e a seca. Acredita-se que na sub-bacia de 

agricultura familiar existam pontos de barramento do canal para armazenamento de água que está 

ocasionando a redução drástica da vazão.  

Tanto no exultório da bacia do Mutum-Paraná quanto na sub-bacia de manejo onde 

predominam a vegetação natural, se observa uma menor amplitude da vazão.  

Se continuar havendo a modificação da vegetação natural por agricultura e pastagem a 

tendência é de que ocorra uma redução das vazões mínimas no período de vazante e aumento das 

vazões máximas no período de cheia (figura 3)  
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3.3.1 Variação da turbidez e Partícula em suspensão  

Sobre influência das estações os parâmetros de turbidez e partícula em suspensão foram 

analisados em todos os pontos monitorados, assim sendo, de acordo com o uso e ocupação da 

terra, apresentado a variação de acordo com a figura 4.  

 
O ponto de monitoramento referente à agricultura familiar está situado no assentamento 

Paur’ de Arco, as características de agricultura existente é do tipo lavouras alimentares de 

subsistência, com cultivos de mandioca, banana, pupunha entre outros. Porém, em estação 

chuvosa ocorre alagamento da propriedade, caracterizando a vazão de inundação que de acordo 

com Holtz (1976) está relacionado com intensa precipitação na bacia. No entanto, a propriedade 

familiar está ocupando uma área de vale, que poderá sempre apresentar estas características em 

períodos em que a precipitação é intensa, E este fator contribuiu para a turbidez deste ponto que 

foi de 10 NTU em estação de cheia, sendo que, o grau desta turbidez está relacionado com o 

avanço do corpo hídrico para dentro da propriedade. Nas analises feita durante o período de 

estiagem a turbidez apresentada diminui pela metade, referente a de período de cheia, seguindo o 

mesmo padrão da vazão. A variação da partícula em suspensão do ponto referente a propriedade 

familiar confirmou o dado de turbidez. Tal fato comprova que má ocupação da terra de uma bacia 

pode interferir na qualidade da água, sendo, importante mostrar a falta da manutenção das matas 

ciliares durantes o período de cheia. Na área de pasto foi observado a falta na mata ciliar, 

geralmente tirada para o abastecimento do animal, sendo assim, a turbidez apresentou 8 NTU na 

estação chuvosa e 6 NTU na vazante, sendo que, o ponto apresentava interferência no curso do 
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rio, área alagada e parada, facilitando a deposição de sedimentos. A área natural apresentou 8 

NTU de turbidez, sua vegetação natural estava preservada, auxiliando na proteção do curso 

d’água. Esse ponto foi considerado o ponto testemunho, por não apresentar interferência humana. 

A foz da bacia hidrográfica Mutum-Paraná que deságua no Rio Madeira não apresentou sua 

maior turbidez no período chuvoso que foi apenas de 10 NTU (Figura, 20), contrariando a 

dinâmica natural do rio, que durante a estação chuva tem a sua turbidez alterada pelo transporte 

de sedimentos lançados no corpo de água. No entanto, durante o período de estiagem a turbidez 

foi de 11 NTU, esse dado foi validado com analise de granulometrica dos particulados em 

suspensão. O que poderia está alterando a foz da bacia e a presença de balsas de extração de 

minério, que é uma prática recorrente na área de estudo.  

3.3.2 Potencial Hidrogênio  

De acordo com a Resolução n° 357, de 17 de Março de 2005 o pH é padrão de portabilidade 

tem que estar entre 6 e 9, e o decréscimo deste parâmetro é um indicador de situação de 

desequilíbrio do ecossistema aquático, pois, é uma importante variável na analise da qualidade da 

água que representa a concentração de íons, indicando a acidez da água que sofre influencia dos 

minerais encontrados na rochas e solos.  

No período chuvoso de acordo com Carvalho (2000) a disponibilidade de entrada de água 

no sistema, acarreta na lavagem dos solos que tem como conseguinte a maior diluição dos 

compostos, que tende a redução da acidez.  

Os pontos de coletas referente a área de agricultura, natural e pasto estão localizados no 

solo do tipo Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, geralmente são ácidos ou fortemente ácido, 

apresentando pH entre 3,8 a 5,6. Na foz encontra-se o solo do tipo gleissolos Distróficos com pH 

entre 4,4 a 5,2.  

Analisando os dados de variação do pH (fig. 23) observou-se que durante o período de 

cheia os pontos referentes a área de agricultura, pasto e a foz apontaram decréscimo no parâmetro 

pH, esse fator se explica devido a falta da mata ciliar para conter o deflúvio que ocorre durante o 

ciclo hidrológico, onde, ocorre a lavagem dos solo para dentro do corpo hídrico.  

 

Figura 5: Variação do pH Org: Mirtilene Lopes 

Cruz, 2010.  

3.3.3 Temperatura  
A temperatura da água é um parâmetro físico da água que pode contribuir com o poder de 

autodepuração da água. Teoricamente , quando se tem temperatura elevada significa perda de 
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oxigênio dissolvido, influenciando a qualidade da água e consequentemente a vida de organismo 

aeróbico aquático (ANGELOCCI & VILLA NOVA, 1995). As medidas de temperatura das 

estações climáticas estão mostrando na figura 21, ao se tratar do período de cheia os dados de 

temperatura indicam um índice alto em relação o período de estiagem, que pode está relacionado 

na presença de matéria orgânica lançados no corpo hídrico, teoricamente interferindo oxigênio 

dissolvido, uma vez que a elevação da temperatura significa perda de oxigênio.  

A área de pasto apresenta a temperatura mais elevada nas duas estações, sendo de 30, 08 

C° na estação chuvosa e 26,5 C° no período de estiagem podendo ser conseqüência do solo 

expostos na margem do corpo de água (figura 6).  

 

3.4 Enquadramento do corpo hídrico.  

O enquadramento do corpo hídrico encontra-se de acordo com a resolução CONAMA 

537/2005 em classe 3, ou seja, abastecimento para consumo humano após tratamento 

convencional ou avançado; á irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;á pesca 

amadora;á recreação de contato secundário;á dessedentação de animais. No entanto, para que se 

possa manter enquadramento é necessárias medidas mitigadoras e corretivas.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
. • O tipo de uso da terra encontradas dentro da bacia da Mutum-Paraná é o sistema 

silvipastoril, sendo fazendas, como a produção de leite e carne bovina, contribuindo com 

o crescimento econômico do Estado de Rondônia.  

. • Os usuários de água da bacia esta relacionada com as práticas econômica local, 

voltada para dessedentação animal, manejo florestal e mineração.  

. • Os resultados das analises dos parâmetros físicos da água demonstraram que os 

pontos de coleta referente à de área de pasto e a área de agricultura Familiar, foram os 

locais que apresentaram mais alterações.  

. • A área de agricultura familiar apresentou alterações no parâmetro de pH nas duas 

estações.  

. • A área de pasto apresenta alteração alterações em temperatura nas duas estações.  

. • A foz da bacia apresentou alteração no parâmetro nos parâmetros de turbidez e 

partícula em suspensão na estação de seca devido a presença de dragas de mineração.  
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. • A área de vegetação natural não apresentou desequilíbrio dos parâmetros físicos 

analisados.  

. • A bacia Mutum-Paraná encontra-se enquadrada na classe 3 da resolução 

CONAMA 357/2010.  
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DOSES E MODOS DE APLICAÇÃO DE CALCÁRIO EM SOLO PARA VER QUAIS 

ÍNDICES DE ACIDEZ SE CORRELACIONAM COM O RENDIMENTO DAS 

CULTURAS CULTIVADAS NA REGIÃO DA ZONA DA MATA DE RONDÔNIA  

Respostas das plantas às doses e modos de aplicação de calcário em solos cultivados no  

sistema plantio direto*  
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RESUMO -A acidez é o principal fator de degradação química do solo e abrange áreas extensas de solos nas zonas 
temperadas e nos trópicos; os solos de Rondônia caracterizam-se por apresentar solos ácidos, baixo pH, baixos 
teores de matéria orgânica, Ca e Mg trocáveis, baixo índice de saturação de bases, e relativamente elevados teores 
de alumínio trocáveis, o que diminui o potencial de rendimento das culturas. O uso do calcário eleva o pH; fornece 
Ca e Mg como nutrientes; diminui ou elimina os efeitos tóxicos do Al, Mn e Fe; diminui a “fixação” de P; aumenta a 
disponibilidade do N, P, K, Ca, Mg, S e Mo no solo. Este trabalho tem por objetivo avaliar quais os índices de acidez 
que se correlacionam com o rendimento das culturas e qual o melhor sistema de incorporação do calcário para que 
se possa adaptá-lo a região. O experimento foi instalado na área experimental da UNIR, em um Latossolo Amarelo 
distrófico típico. É constituído de parcelas 9/9m em esquema fatorial com três repetições. O fator dose possui 
tratamento com saturação de bases 30% e outros dois para elevar o V% 50 e  
70. No fator sistema de incorporação os tratamentos são: incorporação no sistema tradicional com maior 

revolvimento (uma operação com grade de disco e mais duas com grade) incorporação no sistema mínimo 

(uma operação de subsolagem e uma de grade) e outro com manutenção na superfície do solo. O plantio 

foi realizado manualmente utilizando-se as variedades Ag 9010 YG de milho e BRS Valiosa RR de soja e 

Carioca Precoce de feijão. Os resultados obtidos demonstram a adição de doses crescentes de calcário 

aumentou a saturação de bases, pH, CTC, e diminuiu os níveis de Al, porém estes valores ainda não 

atingiram os níveis requeridos para se obter bons rendimentos nas culturas, que não diferiram 

estatisticamente entre os tratamentos.  

Palavras-chave -Solo, Acidez, Saturação de Bases, Plantio.  

ABSTRACT -Acid is the main factor for chemistry degradation of the soil and it spreads the throgh extensive areas of 
soil in the temperare zones and the tropics; the Rondônia soils are caracterized by showing acid soil, with low pH, low 
quatities of organic material,  
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exchangeable Ca and Mg, low indices of bases saturation , and relativily high quatities of exchangable 

aluminum , is what lowers the potential of the growth of crops. The use of lime pH go up, gives Ca and 

Mg as nutrients, lowers or gets rid off the toxic effects of the Al, Mn, e Fe; lowers the ―fixation‖ of the P, 

prolong the available N, P, K, Ca, Mg, S and Mo . This work has as an objective study of the indices from 

soil acid that which correlate with the crops growth and which is the best system for incorporation of the 

lime adapt in region.The experiment was installed in the experimental area of UNIR, on Yellowish Red 

Oxisol, with plots lments of 9/9 m in a factorial scheme with three repetition. The factor dose has a 

treatment with saturation of base 30% and another two with dose to prolong V% 50 and 70. In the factor 

system of incorporation the treatments are: incorporation on the traditional system with a higher till (a 

operation with plug disc and more two hurdle disc arado), incorporation of minimum till (an subsolation 

more one hurdle disc) and another with maintenance of soil surface .The plantation was realized manually 

using varieties Ag 9010 YG of corn, BRS Valiosa RR of soy and Carioca Precoce of beans. The results 

obtain showed the addition crescent dose of lime elevated the base saturation, pH, CTC and lowered Al, 

but these values did not reach the levels to get good required on the crops, that they had not statistical 

differed between the treatments  

Keywords -soil, Acid, base saturation, plantation.  

INTRODUÇÃO -A grande maioria dos solos brasileiros, notadamente aqueles em que estão ocorrendo a expansão 
da fronteira agrícola, como os solos sob cerrados, apresentam características de acidez, toxidez de Al e/ou Mn e 
também baixos níveis de Ca e Mg (LOPES, 1990). O estado de Rondônia não é diferente, caracteriza-se por 
apresentar pH baixo, concentração de alumínio e manganês em níveis tóxicos para as plantas, baixa disponibilidade 
de muitos macro e micronutrientes, destacando-se a baixa saturação de bases e alta capacidade de adsorção de 
ânions, especialmente fosfatos SCHLINDWEIN et al., (2008). A acidez do solo pode ser controlada com a aplicação 
de calcário que após dissolução  

- 

em água, libera hidroxilas (OH) capazes de neutralizar os prótons (H
+

) presentes na solução do solo e as bases 

também reagem com o Al
+3 

e o Mn
+2 

presentes no solo, fazendo com que a reação química ocorra, até a neutralização 
da acidez do solo ou quando todo calcário aplicado tenha reagido. A calagem também diminui ou elimina os efeitos 
tóxicos do Al e Mn; diminui a “fixação” de P; aumenta a saturação de bases, aumenta a disponibilidade do N, P, K, 
Ca, Mg, S e Mo no solo; aumenta a eficiência dos fertilizantes; aumenta a atividade microbiana e a liberação de 
nutrientes, tais como N, P, S e B pela decomposição da matéria orgânica; melhora as propriedades físicas do solo, 
proporcionando melhor aeração, circulação de água, favorecendo o desenvolvimento das raízes das plantas. Os 
efeitos da calagem se refletem de maneira positiva no aumento da CTC do solo e, segundo os benefícios da 
intensificação do uso de fertilizante serão mais eficientes se o pH do solo estiver acima de 5,5. Portanto, o calcário 
tem sido usado para a correção química do solo, objetivando elevar o V %, o pH e os teores de Ca e Mg e diminuir 
os efeitos negativos do alumínio e manganês (VOLKWEISS & TEDESCO, 1984; CFSG, 1988; LOPES & GUIDOLIN, 
1989).  

Apesar de ser uma prática comum, a calagem necessita de critérios adequados para a definição da 

dose adequada a ser utilizada. A estimativa correta da quantidade de calcário a ser aplicada no solo, é 

importante para a consolidação de qualquer programa de uso de corretivos. O termo ―necessidade de 

calcário‖ indica a quantidade de corretivo de acidez necessária para a neutralização da acidez de um solo 

até um determinado nível, partindo de certa condição inicial ou a quantidade de cálcio e magnésio 

fornecidos pelo calcário a fim de elevar a saturação destas bases até um nível desejado. No Sistema 

Cultivo Convencional (SCC), a correção da acidez do solo pressupõe a incorporação do calcário ao solo, 

revolvendo-o com aração e gradagens (CFS RS/SC, 1995). Essa prática altera algumas características 

físicas do solo, diminuindo a porosidade, a distribuição de tamanho e a estabilidade dos agregados, além 

de destruir os canais resultantes da expansão radicular e da atividade biológica, o que prejudica a 

infiltração de água, aumentando o escorrimento superficial e facilitando a erosão FUCKS et al., (1994).  
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Em outros estados brasileiros os estudos já definiram recomendações de doses e modos de 

aplicação/incorporação, porém em Rondônia, com clima diferente e poucos estudos locais, ainda busca-se 

definir critérios para recomendação de doses de calário e modos de aplicação para obtenção de 

rendimentos adequados. Assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar o rendimento das culturas 

cultivadas com doses de calcário para elevar a saturação de bases do solo e os modos de 

aplicação/incorporação.  

MATERIAL E MÉTODOS -O trabalho foi conduzido na estação experimental do campus de Agronomia da 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR em Rolim de Moura – RO. A altitude é de 277, acima do mar, a 
precipitação média anual é de 2.250mm, ocorrendo entre os meses de novembro a maio e seca principalmente entre 
os meses de junho a outubro.  

O experimento foi instalado em janeiro de 2009 em parcelas de 9/9m em esquema fatorial com três 

repetições, totalizando 27 parcelas. O fator dose é constituído por um tratamento com a situação original 

do solo (saturação de bases em torno de 30%) e dois tratamentos com doses de calcário para elevar a 

saturação de bases a 50 e 70%. No fator modos de aplicação os tratamentos são: incorporação no sistema 

tradicional com maior revolvimento (uma operação com arado de discos e duas com grade), incorporação 

no sistema mínimo (uma operação de subsolagem e uma de grade) e outro com manutenção na superfície 

do solo. O calcário utilizado tinha PRNT de 60%. Na safra 2009/2010 as parcelas de 9x9 metros foi 

dividida em duas de 4,5/9 metros cultivando soja e milho; na safrinha, na resteva do milho foi cultivado 

feijão e na de soja foi cultivado milho para produção de biomassa. As adubações de manutenção das 

culturas foram feitas conforme necessidades específicas; o controle de pragas, doenças e invasoras foi 

feito conforme recomendações específicas. No milho e feijão foi analisado o rendimento de grãos e na 

soja devido a comportamento anormal, principalmente a partir da fase R5, foi analisado o número de 

vagens; no milho safrinha foi analisada a biomassa. Após a colheita foram coletadas amostras de solo em 

cinco profundidades (0-5,5-10,10-20,0-10,0-20 cm). As amostras foram secadas em estufa a 105°C, 

submetidas a análise química em laboratório para avaliar os índices de pH em água e pH SMP, 

K(Potássio) descritos por TEDESCO et al. (1995); e Ca+Mg, Al, conforme metodologia EMBRAPA, 

(1997) . Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO – Não se verificou diferença significativa para a interação dos tratamentos ou de 
forma isolada para as avaliações de rendimento de grãos de milho e número de vagens por planta (Tabela 1 e 2 ) . O 
rendimento médio da cultura do milho (safra 2009/10) apresentou valores acima da média nacional que segundo a 

CONAB (2009/2010) foi de 3.969 kg. ha
-1

; a maior média numérica observada foi no V% = 50 com valores de 7.056 kg.ha
-1 

(Tabela 1). Para os sistemas 

de incorporação, melhor rendimento numérico foi observado no SM com média de 7.065 kg.ha
-1

. Entretanto, apesar da diferença nas médias, estatisticamente não foi 

significativo. Os resultados apresentaram discordância com as literaturas tanto na saturação de bases, quanto nos sistemas de incorporação, podendo ser atribuídos ao 

fato do plantio ter sido realizado logo após o preparo da área e o calcário ainda não ter reagido com o solo. Segundo VOLKWEISS (1989) o calcário (PRNT = 60%) é um 

sal pouco solúvel, necessita inicialmente de dissolução para que os produtos da dissolução reajam intensamente com os ácidos do solo. Dessa forma, a eficiência da 

calagem está diretamente relacionada com a sua granulometria, com a uniformidade de aplicação e incorporação no solo e 
com a antecedência de aplicação em relação aos períodos de demanda das culturas.  

O número de vagens na soja não apresentou interação significativa no fator doses de calcário V% 

= 30, 50 e 70 com médias de 56,2; 59,0 e 60,1 vagens/planta, respectivamente (Tabela 02). Para o fator 

modo de incorporação ST, SM e SS os valores observados foram 56.1, 55.2 e 64.1 vagens/planta, 

respectivamente. Estes resultados podem ser explicados pelos mesmos motivos discutidos anteriormente, 

além da anomalia apresentada na cultura.  

A produção de matéria seca do milho safrinha não apresentou diferença significativa entre os 

fatores. O desenvolvimento da cultura pode ter sido prejudicado pela distribuição irregular da precipitação 

no período de maior necessidade de água pela cultura, uma vez que fatores climáticos como a radiação 

solar, a precipitação e a temperatura, atuam eficientemente nas atividades fisiológicas interferindo 
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diretamente na produção de matéria seca. A produção de feijão apresentou valores de rendimento muito 

abaixo do esperado; estes resultados podem ser explicados pelos mesmos motivos de déficit hídrico citado 

anteriormente, uma vez que o cultivo se deu ao mesmo tempo que o milho safrinha.(Dados não 

apresentados).  

A adição crescente de doses (0, 2 e 4 t.ha
-1

) de calcário para elevar a saturação de bases a 50 e 70% 

após 16 meses de aplicação fez com que estes atributos(CTC, V%, e pH) apresentassem um aumento 

positivo, assim como a diminuição Al, concordando com estudos realizados por NOLLA & 

ANGHINONI, (2006); NICOLODI et al., (2008).  

Os resultados da análise química do solo demonstram que a adição de doses crescentes de calcário 

aumentou significativamente o pH (Tabela 3), onde o maior valor observado é no V% 70 com pH 5,37, 

seguido de 5,15, 4,78 para V% 50 e testemunha, respectivamente. O mesmo se deu também em relação 

aos teores de Al com valores decrescentes de 0,50; 0,23 e 0,18 cmolc. kg 
-1 

para V% 70, 50 e testemunha, 

respectivamente;esses resultados concordam com NOLLA e ANGHINONI (2006) e NICOLODI et al., 

(2008) que demonstram que a adição de calcário aumenta os teores de Ca, Mg, saturação de bases e 

diminui os teores de Al e saturação de Al.  

Os sistemas de incorporação para os valores de pH, CTC e V% não apresentaram interação 

significativa. Para os teores de Al, o menor valor pode ser observado no Sistema Mínimo com 0,25 

cmolc.kg
-1 

(Tabela 4); se comparado ao Sistema Tradicional e Superfície, pode-se afirmar que o SM 

apresentou maior eficiência na neutralização deste elemento tóxico.  

O pH apresentou maiores valores nas camadas superficiais 0-5 cm, 5-10 cm e 0-20 cm com 5,05; 

5,08 e 5,76 (Tabela 5), respectivamente. Isto pode ser atribuído ao processo de descida do calcário que se 

dá mais lentamente nas camadas mais profundas, uma vez que a implantação do projeto se deu a pouco 

mais de um ano e o calcário utilizado apresentava baixo PRNT (60%). Para os valores de Al, CTC e V% 

os maiores índices também estão nas camadas superficiais.  

Os resultados de rendimentos obtidos do milho, soja, milho safrinha e feijão indicam que não 

houve respostas à adição de calcário. Assim, apesar das doses de calcário ter elevado  

o pH e V% , assim como a diminuição da saturação do Al, os valores encontrados ainda não atingiram os 

índices esperados; resultados de pesquisa, realizados em outros estados brasileiros indicam que há 

respostas, quando o pH, V% são baixos e a saturação de alumínio estiver alta. A falta de respostas 

verificadas por condições climáticas desfavoráveis e anomalia na soja não permitiram estabelecer, como 

era esperado, dos níveis de pH, V% e saturação de alumínio que proporcionasse respostas de máxima 

eficiência técnica e econômica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 1-Os resultados de rendimentos obtidos do milho, soja, milho safrinha e 

feijão não apresentaram respostas significativas a doses e modos de aplicação de calcário.  

2-A adição crescente de doses (0, 2 e 4 t.ha
-1

) de calcário para elevar a saturação de bases a 50 e 70% 

contribuiu para o aumento dos níveis da CTC, V%, e pH, assim como a diminuição dos teores de Al. Este 

aumento se deu principalmente nas camadas superficiais do solo.  

3 – O aumento do pH, V% e diminuição do m% foram menores do que o esperado 18 meses após a 

aplicação de calcário com PRNT de 60% na Região da Zona da Mata de Rondônia.  

4-Para os sistemas de incorporação, o SM apresentou maior eficiência na neutralização do Al se 

comparado ao SS e ST, porém ainda não é possível afirmar qual o melhor sistema de incorporação do calcário.  

PERSPECTIVAS DA PESQUISA  

O Projeto terá continuidade uma vez que se trata de um projeto amplo e de longa duração para 

analisar o efeito residual da palhada (Plantio Direto). Estes estudos são de grande importância para 

desenvolvimento da agricultura na região; espera-se que no próximo possa determinar quais os índices de 
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acidez e saturação de bases é indicado para os solo da zona da mata.  
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Tabela 1. Rendimento de grãos de milho (kg/ha), submetido a diferentes doses e modos de incorporação 

de calcário.  

V%  
ST  

Sistemas de incorporação SM  

SS  
Médias  

 ------------------------------------kg.ha -1  

30  6.007  6.875  6.389  6.423  

50  7.097  7.334  6.739  7.056  

70  7.211  6.987  6.305  6.834  

Médias  6.771  7.065  6.477  6.771  

 
V%: saturação de bases; ST: sistema tradicional; SM:sistema mínimo; SS:sistema superfície. Teste F >0,05  

Tabela 2. Número de vagens/ planta da cultura da soja submetido diferentes doses e modos incorporação 

de calcário.  

V%  
ST  

Sistemas de incorporação SM  

SS  
Médias  

 ------------------------------------N0 vagens.pl-1  

30  54,8  54,5  59,5  56,2  

50  53,7  53,7  69,8  59,0  

70  59,9  57,6  63,0  60,1  

Médias  56,1  55,2  64,1  58,4  

 

V%: saturação de bases; ST: sistema tradicional; SM:sistema mínimo; SS:sistema superfície. Teste F >0,05  

Tabela 3. Atributos de fertilidade do solo nos tratamentos com doses de calcário para a saturação de bases 

do nível original da testemunha e 30, 50 e 70%.  

Doses de calcário para saturação de bases  

Atributo  

Testemunha 50% 70%  

pH** (H20, 1:1) 4,78 c 5,15 b 5,37 a Al** (cmolc. kg

-1

) 0,50 a 0,23 b 0,18 b CTC** (cmolc. kg

-1

) 6,33 b 6,76 a 7,11 a V** (%) 

34,8 c 46,5 b 54,8 a  

** Significativo, letras diferentes diferem estatisticamente, P<0,01. CV geral de 5,1; 42, 31; 10,47 e 16,26 % para pH, Al, 

CTC e V, respectivamente.  
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Tabela 4. Atributos de fertilidade do solo nos tratamentos com calcário mantido em superfície ou 

incorporado no solo em diferentes manejos.  

Calcário mantido em superfície ou incorporado no solo em diferentes Atributo manejos  
Superfície Convencional Mínimo  

pHNS (H20, 1:1)  5,12  5,09  5,09  

Al** (cmolckg -1) 

CTCNS (cmolckg -1)  

0,34 a 6,72  0,33 a 6,75  0,25 b 6,73  

VNS (%)  45,9  44,9  45,2  

 
NS  

Não significativo, P>0,05; ** Significativo, letras diferentes diferem estatisticamente, P<0,01. CV geral de 5,1; 42., 1; 

10,47 e 16,26 % para pH, Al, CTC e V, respectivamente.  

Tabela 5. Atributos de fertilidade do solo amostrado em diferentes profundidades no perfil do solo.  

Profundidade de amostragem (cm)  

Atributo  

0-5 0-10 0-20 5-10 10-20  

pH** (H20, 1:1)  5,05 bc  4,75 d  57,6 a  5,08 b  4,86 cd  

Al** (cmolc. kg -1) CTCNS 

(cmolc. kg -1)  

0,36 a 7,02  0,26 b 

7,00  

0,25 b 6,64  0,33 ab 

7,10  

0,33 ab 

5,91  

V** (%)  50,8 a  43,9 b  42,6 b  55,9 a  33,6 c  

 
NS  

Não significativo, P>0,05; ** Significativo, letras diferentes diferem estatisticamente, P<0,01. CV geral de 5,1; 42,31; 10,47 e 

16,26 % para pH Al, CTC e V, respectivamente  

CONTATOS Orientando:Adrieli Nagila Kester E-mail:loira_nagila@hotmail.com  

Orientador: Jairo André Schlindwein E-mail: jairojas@unir.br  
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CASO DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS COM EQUIPAMENTO DE BAIXO CUSTO. 

ANÁLISE DAS ENERGIAS ALTERNATIVAS PARA O ESTADO DE RONDÔNIA: 

PRODUÇÃO DE BIOGÁS COM EQUIPAMENTO DE PEQUENA ESCALA, BAIXO 
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RESUMO 

A pesquisa que aqui se apresenta tem foco na produção de biogás a partir de esterco bovino. A 

utilização da tecnologia dos biodigestores rurais como uma alternativa simplificada e apropriada 

pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do meio rural ou de pequenas comunidades 

afastadas e auxiliar no decréscimo significativo de problemas de ordem sanitária provocados pelo 

volume de dejetos de animais. A adaptação de equipamentos para o processo de biodigestão tem 

o objetivo de tornar acessível e prático, para as pequenas comunidades rurais, a utilização do 

produto final – biogás – para a geração de energia, substituindo, então, outros tipos de fontes 

energéticas. 

 

Palavras-chave: Biogás, biodigestor, sustentabilidade. 

 
ABSTRACT 

The survey presents here focuses on the production of biogas from manure. The use of rural bio-

digesters technology as an appropriated and simplified alternative can contribute to the 

sustainable development of rural areas or small remote communities and assist in significant 

decrease of health problems caused by the volume of animal waste. The adaptation of equipments 

for the process of bio-digestion has the goal of making accessible and convenient for small rural 

communities the use of the final product – biogas – for generating energy, replacing then other 

types of energy sources. 

 

Keywords: biogas, bio-digesters, sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

A biomassa é a matéria orgânica utilizada como fonte de energia. Sua utilização na 

produção energética traz vantagens como ser menos poluente que outras fontes energéticas, ser 

material renovável, ter um baixo custo. Os resíduos da pecuária são constituídos por estercos e 

outros produtos resultantes da atividade biológica do gado bovino, cuja relevância local justifica 
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seu aproveitamento energético. Este tipo de resíduo é importante matéria-prima para a produção 

de biogás, que pode ter um papel relevante no suprimento energético.  

O gás metano, que é o elemento principal que constitui o biogás, é importante fonte de 

energia e também um gás de efeito estufa com potencial de aquecimento cerca de 20 vezes maior 

que o dióxido de carbono e responsável por 25% do aquecimento global. (GRISOLI; COELHO; 

MATAI, 2006, p. 9) Uma das fontes emissoras de gases são os animais em criadouros ou pastos. 

Com base nisso, a geração de energia por meio da utilização do biogás de biodigestores se 

enquadra nos quesitos de desenvolvimento sustentável, visto que deixaria de ser lançada na 

atmosfera grande quantidade de metano. 

Constituem o biogás: o metano, o gás carbônico e outros constituintes produzidos pela 

digestão anaeróbia de hidrocarbonetos. Assemelha-se ao gás natural por ter um elevado conteúdo 

energético, sendo obtido através da fermentação anaeróbia da matéria orgânica. Esse gás é 

combustível renovável e de queima limpa, sua composição varia de acordo com a natureza da 

matéria prima fermentada e ao longo do processo de fermentação, mas apresenta como principais 

constituintes o metano e o gás carbônico. Ele é usado como combustível, constituindo-se em uma 

fonte alternativa de energia. Em relação a outras fontes de energia, 1 m³ de biogás equivalente a: 

0,61 litros de gasolina; 0,58 litros de querosene; 55 litros de óleo diesel; 0,45 litros de gás de 

cozinha; 1,538 quilos de lenha; e 0,79 litros de álcool hidratado (DEGANUTTI et all, p. 2). 

Para o produtor rural, o esterco animal tem trazido pouco ou nenhum retorno, para os 

casos de criação concentrada, esse resíduo é um grave problema, freqüentemente atuando como 

vetor de doenças e contaminando água e o solo. Entretanto, com o tratamento adequado, o esterco 

animal pode trazer importantes benefícios para o produtor. Com manejo e instalações adequadas, 

é possível integrar a biodigestão no processo produtivo da criação animal, proporcionando ao 

produtor três importantes benefícios: produção de biofertilizante, produção de biogás e melhoria 

da saúde animal. (VALLADARES et all, p.03 ) 

O estado de Rondônia tem um elevado potencial de insumos bovinos, o qual pode ser 

explorado e utilizado para a produção de biogás com biodigestores, por meio da digestão 

anaeróbia, o gás produzido será destinado às mais variadas atividades produtivas, tais como a 

geração de energia elétrica, cocção de alimentos e como combustível em atividades industriais. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A tecnologia de biodigestão, ou digestão anaeróbia, permite o aproveitamento integral do 

esterco animal. Quanto à forma de abastecimento, os biodigestores são classificados em: batelada 

e contínuos. Os biodigestores em batelada recebem o carregamento de matéria orgânica, que 

somente é substituído após o período adequado à digestão de todo o lote. Os biodigestores 

contínuos são construídos de tal forma que podem ser abastecidos diariamente, permitindo que a 

cada entrada de substrato orgânico a ser processado, exista saída de material já tratado (OLIVER, 

2008, p. 7). 

Dentre os benefícios destacam-se a geração de biogás, energia renovável e limpa. 

Substituinte ao gás de cozinha, a queima do biogás não desprende fumaça e não deixa resíduos 

nas panelas. O biogás pode ser utilizado, por exemplo, em: fogões, lampiões, geladeiras, 

campânulas, chocadeiras, secadores diversos, motores de combustão interna, conjuntos moto-

bomba, geradores de energia elétrica. Produção de biofertilizantes: o biofertilizante, material 

oriundo do esterco de caprinos, ovinos, suínos ou bovinos, após ser fermentado no biodigestor 

pode ser utilizando como adubo na produção de forragem para os animais e de alimentos para as 

pessoas, aumentando o rendimento agrícola. 
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É uma tecnologia sustentável: permite o máximo aproveitamento dos recursos locais e 

integra as atividades rurais. A deposição de dejetos sem tratamento pode comprometer o meio 

ambiente (solo, plantas, cursos d‘água, lençol freático e o homem) (OLIVER, 2008, p.7).  

Segundo Andrade et all,os impactos ambientais devido às emissões de CH4  em termos 

do Potencial de Aquecimento Global (GWP) para 100 anos, são cerca de 21 vezes maiores que os 

de CO2. Os biodigestores rurais são importantes para o saneamento rural, pois o processo de 

digestão anaeróbia promove a redução da carga orgânica (por exemplo: convertendo o carbono 

presente na matéria orgânica em CH4 que é utilizado como combustível), redução dos sólidos e 

também a redução de microrganismos patogênicos presentes nos efluentes. Além de estimularem 

a reciclagem da matéria orgânica e de nutrientes, possibilitam a higienização das instalações para 

criação de animais, promovendo o tratamento de seus dejetos, proporcionando diminuição de 

moscas e odores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A primeira fase da pesquisa foi a coleta de dados, como caráter exploratório, para o 

auxilio no desenvolver da pesquisa quanto ao uso de materiais e diversas técnicas já realizadas 

em outras dependências ou instituições.  

A segunda fase é a etapa de ativação do biodigestor. Locando os instrumentos nas 

dependências de Universidade Federal de Rondônia, o material orgânico foi colhido em 

propriedade particular disposta de abundante material bovino. 

Estando em funcionamento o biodigestor, tomou-se notas diárias de algumas variáveis 

que influenciam no resultado final do experimento, tais como temperaturas externas locais ( 

próximo ao biodigestor ), temperaturas internas do biodigestor onde ocorria o processo de 

biodigestão, e a pressão interna do aparelho onde encontrava-se o gás ( alguns dias após a 

inicialização do experimento) 

A terceira parte foi constituída pela desativação do aparelho – o biodigestor – e desta 

maneira foi possível observar e tirar algumas conclusões do que foi observado na prática, e assim 

comparar com dados colhidos antes da inicialização da etapa prática.  

A quarta parte da pesquisa se constitui da construção deste relatório. 

Os materiais mais relevantes utilizados foram: 02 tambores de 200 litros cada com tampa 

removível e aro de fecho rápido, utilizados para a montagem de biodigestores tipo batelada sendo 

necessárias devidas vedações; material orgânico de origem bovina; 01 manômetro de escala 0 a 

30 kgf/cm²; 02 termômetros, sendo um embutido no biodigestor; 01 tambor reservtório de água; 

01 resistência de 1000 ohms; 01 bico e uma mangueira para a queima do gás; 01 câmara de pneu 

grande, de tamanho 1000/15;  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram realizadas 6 experiências até o presente momento utilizando biodigestores 

modificados, nos quais foram realizados os testes propostos. 

 Nos experimentos que serão comentados a seguir os biodigestores têm volume de 200 

litros e receberam uma mistura de 50 litros o qual é composto por 25 litros de matéria orgânica 

bovina e 25 litros de água, sendo que as duas têm de formar uma mistura homogênea, ou pelo 

menos uma mistura de forma que não haja pedaços de dejetos grandes, pois isto influenciará em 

um resultado final diferente do esperado.  

Experimento 1 

Este experimento foi o primeiro a ser realizado pelos integrantes do grupo de pesquisa. É 

composto por um tanque de 200 litros, onde será utilizado como reservatório da mistura 

aproximadamente ¼ do tambor para que o espaçamento restante sirva para armazenamento do 
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gás gerado. Há acoplado ao tanque um termômetro para a verificação das medidas internas, e um 

manômetro externo localizado na parte superior do mesmo, o qual é utilizado para verificação da 

pressão interna dos gases gerados dentro do biodigestor. Utilizando também um termômetro no 

ambiente em que o biodigestor estava localizado, figura 2, servindo este de referência para a 

observação da temperatura no biodigestor. Este primeiro experimento foi locado nas instalações 

do GPERS em um ambiente ventilado e coberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2 : Resultado da 

mistura não realizada de maneira 

correta e termômetro para 

medidas do ambiente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É importante destacar que nesta mistura não foi realizado o devido procedimento, estando 

então esta com grandes pedaços de material orgânico localizados na sua parte superior, conforme 

figura 1.  Passado o tempo necessário para a formação de biogás no interior do biodigestor, foi 

efetuada a queima deste gás através de um bico de bunsem ligado ao biodigestor através de uma 

pequena mangueira para a canalização do gás o qual foi possível observar a queima deste por 

aproximadamente 12 minutos. Realizando o fechamento do registro e tornando a realizar o 

mesmo procedimento de queima logo após uma semana observou-se que houve a geração de gás 

para mais 12 minutos de queima. Após a retirada do gás do tambor, este foi esvaziado e nesta 

etapa observou-se uma mistura não homogênea o qual havia uma grossa camada de esterco na 

parte superior da mistura, foi possível perceber ainda que havia formação de gás na mistura. 

Experimento 2 

Segundo experimento realizado com os mesmos instrumentos do experimento 1. O 

ambiente externo do GPERS era o local onde estava situado o biodigestor e não havia abrigo 

contra sol, chuva ou vento. O objetivo da escolha deste local era para que o aparelho recebesse 

luz solar durante algumas horas diárias, para que fosse possível observar a influência do calor 

externo na temperatura interna do biodigestor. 

A matéria orgânica foi recolhida, figura 3, de preferência fresca para que a mistura fosse 

efetuada de maneira simples e sem muitas complicações para diluí-lo em água de forma a resultar 

em uma mistura homogênea, de acordo com a figura 4. 
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Figura 3 e 4: Matéria orgânica para biodigestão e mistura homogênea (água e esterco 

bovino). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Experimento 3 

Este biodigestor, semelhante aos outros. A localização do biodigestor é ao ar livre 

desabrigado de luz e chuva, conforme o experimento 2. 

A retenção da mistura foi realizada por um período de 51 dias. Observando o Gráfico 1, 

percebe-se que não houve apontamento de produção de gás durante os primeiros 37 dias, ocorreu 

que, após 30 dias de verificações diárias da pressão interna do biodigestor não havia sinais de 

produção de gás, decidiu-se que não mais seriam realizadas medidas de pressão diárias, desse 

modo em 21 dias realizou-se 3 aferições a cada 7 dias, nas quais verificou o aumento de pressão 

de 0.1 kgf/cm², ao abrir a chave do registro para realizar a leitura, verificou-se que a pressão 

interna voltava à escala 0.0 kgf/cm². 

 

 
Gráfico 1: Amostra da produção de biogás no biodigestor do experimento 3. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Experimento 4 

Experimento utilizando apenas o tambor para ser utilizado como reservatório para a 

mistura ,há um registro para a retirada do gás na parte superior do biodigestor, este estava vedado 

com veda rosca de maneira a evitar o escape de gás. Em relação à colheita e mistura de material, 

seu procedimento assemelha-se aos outros experimentos. 

Este biodigestor esteve localizado nas dependências internas do GPERS, onde há 

ventilação e abrigo de sol e chuva. Neste o esquema foi diferente, o biodigestor com a mistura 

esteve imerso em outro tanque com água aquecida por um sistema elétrico, figura 6. A 

temperatura da água o qual estava mergulhado o biodigestor, era controlada através de um 

circuito elétrico composto por uma resistência de 1000 Ω (figura 7), um termostato (figura 8) 

para manter a temperatura em aproximadamente 35º e 40º C, e assim desligar o sistema se caso a 
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temperatura estiver de acordo com a desejada, através de regulação automática, havia também 

uma chave conectora e fios condutores, a alimentação do circuito foi de 220 V. 

 

 
Figura 6, 7 e 8: Biodigestor imerso em água, resistência e termostato utilizado no 

experimento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse experimento, a temperatura da água foi feita manualmente por integrantes do grupo 

de pesquisa através da chave de manobra, mas o controle manual não pôde ser efetuado em 

tempo integral, desse modo o experimento foi desativado. Sem o controle de temperatura da 

água, o biodigestor continuou imerso na mesma, mas foi perceptível a estagnação da produção do 

gás. Ao realizar a devida desativação e esvaziamento do biodigestor, observou-se uma 

deformação no tambor, onde estava localizada a mistura – ocasionada pela baixa pressão interna, 

tomando como referência a temperatura externa do ambiente. Apesar dessas condições, ainda 

houve uma pequena produção de 0,05 kgf/cm². 

Experimento 5 e 6 

A utilização de uma câmara de ar (câmara de borracha do tipo que é utilizada em pneus de 

caminhão de tamanho 1000/15) possibilita a percepção visual da produção do gás no interior do 

material, e seguindo desta maneira pode-se ter a certeza da real existência de um possível 

vazamento. Colocou-se junto ao experimento 5 um outro experimento (semelhante ao 

experimento 3) para que seja possível fazer comparações dos parâmetros ao final do tempo 

necessário para a retenção da mistura. 

Para o experimento 5, foi realizada a mistura homogênea de material orgânico e água, 

aproximadamente 25 litros de mistura foi inserida no interior do material. Houve uma 

modificação no orifício que é utilizado para entrada e saída de gás no material, observar a figura 

10.  



98 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
Figura 9,10, 11 e 12: Câmara 

utilizada para o experimento 5, furo 

no material e encaixe do funil 

improvisado, da mistura na câmara e 

fechamento da abertura.. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a entrada da mistura, um 

furo no material foi necessário, e a 

fim de facilitar a entrada do material, 

já misturado de forma homogênea, 

improvisou-se um pequeno funil de garrafa de refrigerante, conforme figura 10. Após a 

realização dos procedimentos necessários, a câmara foi encaminhada para uma borracharia a fim 

de que o furo fosse vedado de maneira adequada, conforme figuras 11 e 12. Vale ressaltar que os 

dois experimentos estão localizados no exterior das instalações do GPERS, onde há incidência de 

sol e calor. 

Após passados alguns dias, observando o  experimento 5 (da câmara de gás), é possível 

ver que a câmara está inflada, resultado do processo de degradação anaeróbia no interior do 

material, figuras 13. 

 
Figura 13: Câmara do experimento 5 após alguns dias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

CONCLUSÃO 
A técnica de utilizar biodigestores para aproveitamento de material orgânico é simples e 

eficiente, visto que traz diversos benefícios para aqueles que dela usufrui, após conseguir 

ultrapassar a etapa da biodigestão, seus produtos finais poderão oferecer vantagens diversas para 

os interessados, pequenos fazendeiros e/ou comunidades isoladas.  
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RESUMO 

A pesquisa que aqui se apresenta tem foco nas energias alternativas, de forma a adaptar 

equipamentos de geração de biocombustivel, através de tecnologia fácil e de grande 

acessibilidade para pequenas comunidades rurais – biodigestores. Baseia-se a princípio na 

adequação de tecnologia simples e de baixo custeio para a obtenção do biogás - produto final do 

processo de biodigestão anaeróbia, este pode ser usado para diversas finalidades. Dar-se destaque 

nos aspectos tecnológicos da utilização do processo de biodigestão anaeróbia com esterco bovino. 

 

 

Palavras-chave: Biogás. Biodigestão Anaeróbia. Biodigestor. Energia Sustentável. 

 
ABSTRACT 

This research has focused on alternative energy in order to adapt equipment to generate biofuel through 

high technology and easy accessibility to small rural communities - digesters. It relies on the principle 

suitability of simple technology an low cost for obtaining biogas – the end product of anaerobic digestion 

process, this can be used for several purposes. An emphasis on the technological  

aspects of the use of anaerobic digestion process of cattle manure. 

 

Keywords: Biogas, Anaerobic Digestion, Digesters, Sustainable Energy. 

 

INTRODUÇÃO 

O biogás vem se tornando um dos fatores de redução da alta dependência de 

combustíveis fósseis, enquadrando-se nos quesito de desenvolvimento sustentável. A busca por 

fontes alternativas de energia tem sido cada vez mais freqüente - o biogás pode ser considerado 

como uma fonte limpa e alternativa de energia. Uma alternativa que se apresenta para o estado de 

Rondônia é o aproveitamento do elevado potencial de esteco bovino através da geração de biogás 

através de um instrumento chamado biodigestor, por meio da digestão anaeróbica - o gás gerado 

pode então ter várias utilidades energéticas, como por exemplo, na geração de energia elétrica, 

cocção de alimentos e como combustível em atividades industriais, ou seja, o biogás pode ser 

uma fonte para a matriz energética do estado.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Energia renovável é a energia que tem origem em fontes naturais que possuem a 

capacidade de regeneração. A energia solar, energia eólica, energia hidráulica, biomassa (matéria 
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orgânica), geotérmica (calor interno da Terra) e mareomotriz (das ondas de mares e oceanos), são 

exemplos de energias renováveis. 

Em termos de abastecimento de energia, salienta-se a geração atual e futura com o 

complexo hidrelétrico Santo Antonio e Jirau, no Rio Madeira, sem deixar de citar a interligação 

ao Sistema Integrado Nacional - SIN, uma parte da população (comunidades isoladas) ainda não 

será atendida pelas usinas e seus sistemas associados de transmissão de energia  que ligará Porto 

Velho, em Rondônia e chegará até Araraquara, em São Paulo, nos próximos anos.  

O biogás é um biocombustível, sendo considerado uma fonte de energia renovável. É 

produzido a partir de uma mistura gasosa de dióxido de carbono com gás metano. Sua produção 

pode ocorrer naturalmente por meio da ação de bactérias em materiais orgânicos (lixo doméstico 

orgânico, resíduos industriais de origem vegetal, esterco de animal). O biogás pode ser usado em 

substituição à gases de origem  mineral como, o GLP e o gás natural. Podendo ser  utilizado para 

a produção de energia elétrica. Para tanto, é necessário a utilização de geradores elétricos 

específicos.  

O biodigestor é o local onde ocorre a fermentação da biomassa, podendo ser um tanque, 

um tubo, ou outro semelhante, revestido e coberto por um material impermeável – dentro do 

biodigestor cria-se um ambiente anaeróbio (sem a presença de oxigênio) onde os 

microorganismos degradam o material orgânico, transformando-o em biogás e biofertilizante. 

Este processo (digestão anaeróbica) é conhecido como fermentação anaeróbia, podendo ser 

subdividido em etapas distintas e apesar de complexo ocorre continuamente dentro do 

biodigestor.  

As variáveis de grande influência no processo de geração de biogás são a temperatura, o 

ph, os nutrientes e os elementtos tóxicos. A temperatura deve ser mantida em uma faixa de 35 a 

45ºC 

Oliver (2008) descreve que a produção de biogás depende do tipo de substrato, sendo 

que o esterco animal conta com grande população de bactérias nos dejetos, favorecendo a 

fermentação. As espécies animais diferem quanto à estimativa da produção diária de biogás, em 

relação à massa de esterco. Todavia, ela é influenciada também por outros fatores, como a época 

do ano e o tipo de alimento fornecido. Melhor detalhado na tabela abaixo. 

 

                     Tabela:  Potencial de produção de biogás a partir de dejetos animais² 
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Espécie m³ de biogás/ Kg 

esterco 

m³ de biogás/ 100 Kg  

esterco 

Caprino/ovino 0,040-0,061 4,0-6,1 

Bovinos de leite 0,040-0,049 4,0-4,9 

Bovinos de corte 0,040 4,0 

Suínos 0,075-0,089 7,5-8,9 

Frangos de corte 0,090 9,0 

Poedeiras 0,100 10,0 

Codornas  0,049 4,9 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento das atividades foi executado conforme proposto em projeto. 

Dividido em etapas, as mesmas serão descritas a seguir. 

Primeiramente fez-se um estudo bibliográfico de caráter exploratório, almejando 

subsidiar e aprimorar os conhecimentos do autor com o tema proposto para a pesquisa. Em 

seguida fez-se a pesquisa de campo, caracterizada pela aquisição de assessórios necessários para 

a montagem do biodigestor , bem como o material orgânico, pela montagem e ativação do 

equipamento. Estando o biodigestor em funcionamento, iniciaram-se as tomadas de nota nas 

aferições diárias das seguintes variáveis: tempo de retenção da mistura, temperatura interna e 

externa e pressão do gás gerado. Posteriormente os equipamentos biodigestores foram 

desativados e foram realizadas as devidas análises dos resultados alcançados, tais como a 

construção gráfica dos mesmos. Prosseguiu-se com a ativação de mais dois experimentos e a 

complementação deste relatório. Um destes experimentos é a repetição do experimento A, que 

será descrito neste relatório, e o outro é o experimento C. 

E por fim, fez-se a finalização desta etapa do projeto, com a confecção do relatório final 

e análise geral do desenvolvimento da pesquisa, com a visão de implementação de melhorias. 

Para tanto, utilizou-se dos seguintes materiais: biodigestor tipo batelada, com as devidas 

vedações; material orgânico de origem bovina; um manômetro de escala 0 a 30 kgf/cm²; dois 

termômetros, sendo um embutido no biodigestor; um tubo reservatório de água; uma resistência 

de 1000 ohms; um termostato; uma chave de manobra; fios condutores de corrente elétrica; um 

bico de bunsen e uma mangueira (para canalizar o gás) para a queima do gás, uma câmara de 

borracha 1000/15 e um registro (para o controle das medições). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram montados e operados três experimentos, nos quais foram realizados os testes. 

Todos estes experimentos respondem ao fluxograma a seguir, que esquematiza a produção do 

biogás. 

 

Figura: Fluxograma do processo de produção do Biogás. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nos experimentos A e B os biodigestores têm volume de 200 litros e receberam uma 

mistura de 50 litros sendo 25 litros de esterco e 25 litros de água, a matéria orgânica foi diluída 

até ficar de forma homogênea.  

Montagem do biodigestor A: 

Este é constituído conforme a figura 6, por um tanque (1) de 200 litros - reservatório dos 

dejetos a serem decompostos – com espaçamento suficiente para a deposição do material e em 

sua parte superior, o armazenamento do biogás gerado; um (2) termômetro externo (na lateral do 

tanque), responsável pelas medidas de temperatura interna; um (3) manômetro externo (na parte 
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superior do tanque), responsável pelas medidas de pressão interna dos gases que estão sendo 

gerado dentro do biodigestor; na  parte superior do tanque encontra-se (4) vedações para que o 

gás não escape; (5) válvula de abertura para a canalização do gás produzido; (6) tampar de 

fechamento da câmara principal, vedada; (7) cinto lateral de suporte, no caso da necessidade do 

equipamento perder o contato como solo; externamente e avulso, faz-se o uso de um termômetro 

para medir a temperatura externa, no local onde o biodigestor está situado, figura abaixo. A 

localização do biodigestor é ao ar livre sobre o solo e sob o sol. Veja as imagens seguintes 

    

              Figura: Biodigestor - montagem e matérias usados. 

Fonte: dados da pesquisa.              

O gráfico a seguir, ilustra a produção de biogás em um período de 51 dias. Durante os 

primeiros 30 dias, ao realizar as medidas verificou-se que não houve variação na pressão interna 

do biodigestor, desta forma, não havia produção. Tais medições foram encerradas no témino deste 

período, contudo o equipamento permaneceu em funcionamento, foram realizadas ainda 3 

aferições a cada  7 dias, nas quais verificou o aumento de pressão de 0.1 kgf/cm², ao abrir a chave 

do registro para realizar a leitura, verificou-se que a pressão interna regredia à escala 0.0 kgf/cm².  
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Gráfico 1: Amostra da produção de biogás no biodigestor do esperimento A.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

No experimento B, o biodigestor esteve imerso em um tubo com água aquecida por um 

sistema elétrico, conforme ilustra a figura. Foi composto de uma resistência de 1000 Ω, um 

termostato, uma chave conectora e fios condutores, o sistema tem alimentação de 220 V. 

Este experimento saiu de operação após 15 dias da sua ativação, tendo produção de 

apenas 0,05 Kgf/cm².  

             

Fonte: dados da pesquisa. 

Nos dois equipamentos, A e B, o gás foi retirado do interior do biodigestor através de 

uma mangueira conectada do manômetro e ao bico de bunsen, no qual se efetuou a chama para o 

início da queima do gás.  

O experimento C é constituído de uma câmara de borracha (igual a câmara usada em 

pneus de caminhão) de tamanho 1000/15, e conectado a ela um registro para o controle de 

medição do gás produzido no experimento.  

O volume da mistura é de 25 litros, de modo que metade é água e a outra metade é 

esterco bovino, de forma homogênea (por motivos já anteriormente citados). Para inserir a 

mistura no interior da câmara fez-se um pequeno furo nesta, onde se adequou um funil (figura 

19), o que facilitou a inserção. Terminada a inserção do material na câmara, esta foi vedada. Para 

tanto houve o deslocamento até uma borracharia mais próxima. 

 

A câmara foi então posta nas proximidades do laboratório, em um ambiente sujeito a 

variações temporais, em particular, fez-se o aproveitamento da alta temperatura ambiente.    Passados 50 

dias da montagem do experimento, a câmara encontra-se inflada, resultado do processo de degradação 
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anaeróbica, constando em seu interior o biogás.  Este biodigestor também apresenta vazamento de gás, 

testes de aferição de pressão do gás foram realizados, e diante da ausência de leitura, um teste de 

vazamento foi realizado, no qual se comprovou o efetivo vazamento  nas juntas do manômetro . A figura a 

seguir demonstra os resultados deste processo. 

 

 

CONCLUSÃO 

Os biodigestores implantados pelo grupo, dispõem de preço acessível. A realização de 

vários testes e a tomada de operação de vários experimentos procura estabelecer o que melhor se 

insere em propriedades isoladas, em termos de facilidade no acesso e de montagem.  Entretanto 

constatou-se que para efeito de melhores resultados na pesquisa que aqui foi apresentada, essa 

tecnologia necessita de ajustes cabíveis e necessários, de forma que não torne seu valor elevado.  
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RESUMO 

Neste trabalho serão abordados os aspectos de alguns sistemas utilizados na modelagem  

matemática e que apresentam comportamento caótico. O primeiro sistema analisado é uma 

derivação do sistema criado por E. N. Lorenz em 1963, é chamado de sistema para a circulação 

global da atmosfera, também foi desenvolvido por Lorenz, em 1984, com a finalidade de tornar o 

sistema de 1963 empregável na análise do comportamento real da atmosfera terrestre.  O próximo 

sistema é chamado de Chen-Lorenz, um sistema criado por Lü e Chen a partir do sistema de 

Chen e do sistema de Lorenz-63.  

Através de métodos numéricos e de analise para sistemas caóticos recriamos atratores 

para os sistemas, com parâmetros conhecidos na literatura e também com novos conjuntos de 

parâmetros. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Caos, Sistema para circulação global terrestre, Sistema Chen-Lorenz. 

 

 
ABSTRACT 

This work will deal with aspects of some systems used in mathematical modeling and showing chaotic 

behavior. The first system analyzed is a derivation of the system created by E. N. Lorenz in 1963, is called a system 

for the global circulation of the atmosphere, was also developed by Lorenz in 1984 in order to make the system of 

1963 employable in the analysis of the actual behavior of Earth's atmosphere. The next system is called the Chen-

Lorenz, a system created by Lü and Chen from Chen system and Lorenz-63 system.  
Through analysis and numerical methods for chaotic systems recreate attractors for systems with parameters known 

in the literature and with new sets of parameters.  
 

 

Keywords: Chaos, System for driving global terrestrial system Chen-Lorenz. 

 

1 – INTRODUÇÃO 
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Os sistemas dinâmicos são aqueles sistemas que evoluem no tempo, podem ser de varias 

naturezas, sistemas físicos, biológicos, econômicos, sociais, entre outros. Essa evolução 

geralmente é descrita ou modelada através de equações diferenciais [BOYCE & DiPRIMA, 

2002]. 

Nas ultimas décadas o estudo da variabilidade climática tem atraído ampla atenção devido 

ao aquecimento global. A observação desta mudança estrutural climática tem conduzido a 

perguntas sobre as suas causas e os mecanismos envolvidos. A análise desse sistema climático é 

particularmente complexo devido à falta de dados observacionais, abrangendo um período de 

tempo grande para a variabilidade natural do clima. Então uma maneira de contornar este 

problema é representar o clima da Terra em um computador através de um modelo de 

prognóstico. Através da integração numérica do passado o clima futuro pode ser reconstruído. 

Entre os diversos sistemas que modelam estes eventos físicos, está o modelo de Lorenz-

84, criado por E. N. Lorenz através das equações de Navier-Stokes [LORENZ, 1984]. As 

equações que descrevem esse sistema são: 

 

 dX/dt = -y² - z² - ax + aF 

 dY/dt = xy – bxz – y + G 

 dZ/dt = bxy + xz - z 

 

Baseando-se no sistema de Lorenz-63, Chen achou um atrator caótico similar.  O sistema 

de Lorenz-63 satisfaz a condição a12a21 > 0, enquanto o sistema de Chen satisfaz a condição 

a12a21 < 0 [CELIKOVSKY, 2002]. Mais recentemente, Lü e Chen divulgaram um novo sistema 

caótico, que satisfaz a condição a12a21 = 0, chamado de sistema de Chen-Lorenz topológicas [LU 

et. al., 2002]. De acordo com Celikovsky, uma matriz constante A = [aij]3x3 fornece um valor 

critico a12a21, obtida através da parte linear do sistema. Este valor a12a21 é o valor crítico para a 

alternância dos sistemas caóticos. 

Este sistema unificado é descrito por: 

 

dX/dt= (25α+10)(y-x) 

dY/dt= (28-35α)x – xz + (29α-1)y 

dZ/dt = xy – (α + 8)z/3 

 

Com α  [0,1]. Adotando α = 0 obtém-se o sistema de Lorenz-63 [LORENZ, 1963] e α = 

1 o sistema de Chen-Ueta [CHEN & UETA, 1999]. 

Pretende-se nestre trabalho analisar através dos seus espaços de fases e do sinal dos seus 

três expoentes de Lyapunov quando surgem as soluções não-periódicas (caóticas) destes 

sistemas. 

 

2 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Por meio da tradução de algumas publicações da área reuniu-se informações necessárias 

para a analise e emprego dos sistemas descritos anteriormente. Os principais artigos considerados 

foram: Nonperiodic Flow [LORENZ, 1963] e também do apêndice C do livro de Hilborn,  Chaos 

and Nonlinear Dynamics: an introduction for scientists and enginers [HILBORN, 2004], 

Irregularity: a fundamental property of the atmosphere [LORENZ, 1984], Atmospheric models 

as dynamical system [LORENZ, 1986], Regular and chaotic behavior in the new Lorenz system 
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[MASOLLER, 1992], HABILITATION, The AnT Project: on the simulation and analysis of 

dynamics systems [SHANZ, 2004], Yet another chaotic attractor [CHEN & UETA, 1999], 

Bridge the gap between the Lorenz System and the Chen System  [LU et. al., 2002], Finite 

amplitude free convection as an initial problem [SALTZMAN, 1962]. 

 A partir daí, iniciamos a modelagem numérica do sistema, o primeiro software utilizado 

foi o Modellus 4 [MODELLUS, 2008], para efeito estético alguns dos atratores obtidos no 

Modellus foram renderizados no software Chaoscope 0.3 [CHAOSCOPE, 2009]. Para uma 

analise mais profunda e detalhada empregamos o software AnT 4.669 [AnT, 2009], fazendo uso 

dos dados gerados pelo software AnT, foram criados diversos gráficos no software GNUPlot 

[GNUPlot, 2008]. 

 

  2.1 – Espaços de fase obtidos para o sistema de Lorenz-84 

 

Abaixo estão alguns espaços de fase exemplificando as regiões obtidas na resolução do 

sistema de Lorenz-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. a- Espaço de fase obtidos com os parâmetros A=0.25, B=4, F=0.1 e G=1 e ponto inicial (0,25;1;0). 

           b- Espaço de fase obtidos com os parâmetros A=0.25, B=4, F=4.3 e G=1 e ponto inicial (0,25;1;0). 

           c- Espaço de fase obtidos com os parâmetros A=0.25, B=4, F=4.7 e G=1 e ponto inicial (0,25;1;0). 
           d- Espaço de fase obtidos com os parâmetros A=0.25, B=4, F=5.1 e G=1 e ponto inicial (0,25;1;0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 a- Espaço de fase obtido com os parâmetros A=0.25, B=4, F=8 e G=1 e ponto inicial (0,25;1;0). 
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         b- Imagem renderizada do atrator estranho obtido com os parâmetros A=0.25, B=4, F=8 e G=1 e ponto inicial 

(0,25;1;0). 

 

Para então melhorar o conhecimento das regiões com regime caótico ou não, foram 

criados diversos gráficos com os valores dos três expoentes de Lyapunov (ver figuras 30 a 38, 

expoentes L1, L2 e L3), pois como se sabe, através deles é possível apontar uma região que 

possui ou não comportamento caótico. Podemos ver essas regiões analisando os gráficos e 

comparando os sinais de seus valores com a tabela abaixo. 

Valores de expoente de Lyapunov positivo (nas figuras 30 a 38, L1), negativo (nas figuras 

30 a 38, L2) e nulo aparecendo em conjunto indicam o comportamento tipicamente caótico da 

sensibilidade das condições iniciais [FIEDLER-FERRARA & PRADO, 1995] como podemos 

ver nos gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.  Gráfico dos três expoentes de Lyapunov em função do parâmetro F, calculados através do software AnT 

4.669 para o sistema de Lorenz-84. A=0.25, B=4 e G=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.  Gráfico criado com os valores da dimensão de cada atrator correspondente ao valor do parâmetro F. 
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  2.2 – Espaços de fase obtidos para o sistema de Chen-Lorenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. a- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano xy, utilizando o parâmetro α = 0. 
          b- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano xy, utilizando o parâmetro α = 0,25. 
           c- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano xy, utilizando o parâmetro α = 0,35. Foram 

feitas 30000 iterações. 
           d-Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano xy, utilizando o parâmetro α = 1. 

 

 

 

Fig. 6. a- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano zy, utilizando o parâmetro α = 0. 

            b- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano zy, utilizando o parâmetro α = 0,3. 

            c- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano zy, utilizando o parâmetro α = 0,8. Foram 

feitas 30000 iterações. 

            d- Espaço de fase obtido para o sistema de Chen-Lorenz no plano zy, utilizando o parâmetro α = 1. Foram 

feitas 5000 iterações. 

 

Ao avaliar as seqüências expostas, pode-se observar a transição sofrida pelo sistema 

unificado de Chen-Lorenz. Ao iterar o sistema com o parâmetro α = 0 temos um atrator 

característico do sistema de Lorenz-63 [LORENZ, 1963], adotando o parâmetro α = 1 tem-se o 

atrator de Chen-Ueta. O ponto crítico para a coexistência dos sistemas caóticos que deram origem 

ao sistema unificado, chamado no artigo de Celikovsky de a12a21 [CELIKOVSKY, 2002], como 

podemos ver tem o valor 0,8. 

 

3 – CONCLUSÃO 
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 Com o uso de softwares que realizam cálculos numéricos forma obtidos os espaços de 

fase e os três expoentes de Lyapunov característicos dos sistemas de Lorenz-84 e de Chen-

Lorenz, permitindo assim identificar as regiões caóticas conforme os valores que os parâmetros 

destes sistemas assumissem, atingindo assim os objetivos propostos.  
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OBTENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS CAÓTICOS DO MAPA LOGÍSTICO COM 

ACOPLAMENTOS CÚBICO E QUÁRTICO 

ESTUDO DE COMPORTAMENTOS IMPREVISÍVEIS EM ALGUNS SISTEMAS 

DINÂMICOS NATURAIS 

 

Paulo do Nascimento Santos
19

 

Carlos Mergulhão Júnior
20

 

 

RESUMO 

Uma classe importante de sistemas dinâmicos pode ser representada em termos de equações de 

evolução temporal discreta (mapas). Estes tipos de sistemas podem exibir uma diversidade de 

comportamentos dinâmicos, como oscilações quase-periódicas e movimentos imprevisíveis 

(caóticos). Neste contexto este trabalho se propõe a estudar de forma numérica as regiões caóticas 

que surgem devido a introdução de correções cúbica e quártica no mapa logístico. Para tanto, 

foram calculados numericamente os expoentes de Lyapunov e a dimensão de correlação para 

caracterizar as regiões de parâmetros nos quais surgem comportamentos caóticos. Como 

resultados, foi observado que tais regiões surgem para valores pequenos dos parâmetros das 

referidas correções. 

 

 

Palavras-chave: caos, mapa logístico, expoente de Lyapunov, dimensão de correlação 

 

 
ABSTRACT 

An important class of dynamical systems can be represented in terms of equations of discrete 

time evolution (maps). These types of systems can exhibit a variety of dynamic behaviors, such 

as quasi-periodic oscillations and unpredictable (chaotic) motions. In this context, this work 

intends to study numerically the chaotic regions that arise due to the introduction of cubic and 

quartic corrections in the logistic map. Therefore, we calculated numerically the Lyapunov 

exponents and correlation dimension to characterize the regions of parameters where chaotic 

behaviors appear. The results showed that these regions arise for small values of the parameters 

of those corrections. 

 

 

Keywords: chaos, logistic map, Lyapunov exponent, correlation dimension 

 

 

                                                 
19

 Acadêmico do curso de Licenciatura plena em Física da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná 
20

 Professor doutor do Departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná  



115 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

1 - INTRODUÇÃO 

Os mapas unidimensionais do tipo do mapa logístico são usados para modelar, entre outros 

exemplos, dinâmicas populacionais de uma dada espécie, um assunto que vai da medicina à 

ecologia, passando pela economia global [FRAUENTHAL, 1980]. Como neste sistema surgem 

comportamentos imprevisíveis do tipo caótico, vários estudos têm sido feitos do ponto de vista 

computacional visando extrair propriedades matemáticas interessantes. 

Neste contexto, este plano de trabalho se propõe a estudar mapas unidimensionais do tipo do 

mapa logístico com o acréscimo de correções cúbica e quártica: 

 

  43

1 1 nnnnn xbxaxxkx   
 

onde o termos cúbico:  3

nxa     e quártico:  4

nxb     foram acrescentados ao mapa logístico como 

uma correção a ser analisada. Os parâmetros k , a e b são não negativos. Assim colocando 0a   

e  0b  obtemos o mapa logístico original (usual) proposto por Verhulst (1804-1849)  o qual foi 

proposto para corrigir o crescimento exponencial catastrófico proposto por Thomas Malltus 

(1766-1834) [BOYCE & DiPRIMA, 2002]. Este estudo será feito para diversos valores dos seus 

parâmetros visando observar assim regiões de parâmetros de natureza caótica ainda não 

explorados nos trabalhos científicos. 

 

2 – METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste plano de trabalho, várias regiões do espaço de fase do sistema em estudo, serão 

analisados via métodos numéricos (computacionais) sob que condições nos parâmetros surgem 

comportamentos caóticos. Para isto, serão obtidas várias regiões do seu diagrama de bifurcações 

e, em seguida, serão calculados numericamente alguns parâmetros dinâmicos relevantes os 

expoentes de Lyapunov e a dimensão de correlação para caracterizar as regiões com 

comportamento possivelmente caótico [FIEDLER-FERRARA & PRADO, 1995 e MONTEIRO, 

2002].  

Estas quantidades serão calculados através de procedimentos numéricos via programas na 

linguagem C desenvolvidos em Dev-C++ que é um ambiente integrado de programação para 

editar, depurar e rodar programas feitos na linguagem C.  

Como é bem sabido na literatura [FIEDLER-FERRARA & PRADO,1995; 

MONTEIRO,2002], o sinal positivo do expoente de Lyapunov é uma indicação de dinâmica 

caótica. Além disto, foi verificado não somente o sinal do expoente mas também o valor da 

dimensão de correlação associado. Tal dimensão pode ser usada como uma estimativa da 

dimensão geométrica (fractal) do atrator. Neste caso, como o objeto de estudo é um mapa 

unidimensional, então tal dimensão deve estar entre 0 e 1. Dimensão zero está associado a um 

conjunto finito de pontos, enquanto que um conjunto quase infinito de pontos como o conjunto de 

Cantor tem uma dimensão acima de zero (dimensão no valor de 0,63). 

Foram obtidos expoentes de Lyapunov para inúmeros valores dos parâmetros: k, a e b, 

sempre buscando se basear nos valores do parâmetro k utilizados na literatura: 0 < k < 4,0. Em 

todos estes cálculos, foi adotado como condição inicial para a variável x sempre o valor 0,1. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados obtidos neste trabalho a partir dos programas desenvolvidos em linguagem 

C foram vários, e procuramos colocar neste artigo apenas aqueles que correspondem a uma 

dinâmica caótica. Os resultados para os demais valores dos parâmetros e que não estão expostos 

aqui correspondem a uma dinâmica regular (não caótica). 

Os resultados obtidos estão resumidos nos gráficos: 
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Como podemos observar em todos estes gráficos, nas regiões do parâmetro a que 

corresponde a um expoente de Lyapunov positivo está associado uma dimensão de correlação 

bem diferente de zero indicando assim uma possível dinâmica caótica pelas seguintes razões: o 

sinal do expoente positivo que significa uma dependência sensível às condições iniciais 

(imprevisibilidade a longo prazo característica dos processos caóticos) e valores da dimensão que 

se distanciam do valor zero, o que significa que o conjunto de pontos do atrator não é finito, 

indicando assim que o atrator tem uma dimensão fractal fracionária [FIEDLER-FERRARA & 

PRADO,1995; MONTEIRO,2002]. Assim, o atrator é um objeto geométrico que está entre um 

conjunto finito de pontos (dimensão zero) e um segmento de reta contínuo (dimensão 1). Assim, 

a combinação destes dois resultados (expoente de Lyapunov positivo e dimensão de correlação 

acima de zero) numa mesma região de parâmetros é esperada e fornece uma consistência melhor 

para os resultados obtidos. 

Os demais resultados que foram obtidos para k < 3,6 estão associados a dinâmicas 

regulares, assim como esperado no caso particular do mapa logístico usual (a = b = 0). Um 

exemplo destes resultados está expresso no gráfico a seguir. Note que neste caso, os expoentes 

são negativos ou nulos e os valores da dimensão estão em torno de zero. Os resultados para os 

outros valores de k < 3.6 tiveram o mesmo comportamento. 
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No mapa logístico usual, surgem regiões (janelas) de periodicidade no interior das regiões 

caóticas. Nestes casos, os atratores possuem periodicidade ímpar. No mapa logístico usual (a = b 

= 0), a janela de periodicidade mais larga corresponde ao intervalo de valores: 0,8284 < k < 

0,8496 [FIEDLER-FERRARA & PRADO,1995]. Também foram encontrados janelas de 

periodicidade na região caótica assim como acontece no mapa logístico usual para k = 3,828427. 

Os resultados obtidos estão expressos nos dois gráficos a seguir. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Sendo assim, atingimos as metas propostas neste trabalho, resolvendo numericamente o 

mapa logístico com correções cúbica e quártica em várias situações, recriando diversos regiões de 

parâmetros que expõem os comportamentos caóticos do sistema. Além disto, foram calculados os 

expoentes de Lyapunov e dimensões de correlação para várias regiões de parâmetros. Nestes 

estudos, observamos que comportamentos caóticos surgem devido ao acréscimo dos termos cúbico e 

quártico ao mapa logístico somente em certas situações de valores pequenos dos parâmetros a e b. 
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USO DE EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS (EEP) NO CONTROLE DO BICHO 

MINEIRO E DA BROCA DO CAFÉ   EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS (EEP) NO CONTROLE DE PRAGAS E 

DOENÇAS DO CAFEEIRO  
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21
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22

 

 

 

RESUMO 

 

Com o propósito de avaliar a aplicação via foliar de extrato etanólico de própolis (EEP), com 

várias porcentagens de própolis bruta no extrato e várias concentrações do EEP na calda final de 

pulverização, no controle do bicho mineiro Leucoptera coffeella (Guerin-Mèneville, 1842) e a 

broca Hypotenemus hampei (Ferrari, 1867) principais pragas do cafeeiro. 

Implantaram-se os experimentos na região da Zona da Mata de Rondônia, no município de Rolim 

de Moura, e Nova Brasilandia do Oeste, junto a cafeicultores da região, passando aos produtores 

o conhecimento da técnica e a validação da tecnologia, além da transferência imediata da 

tecnologia. 

Os prospectos mostraram que com o uso de  EEP não houve o aparecimento de broca do café no 

período experimental. Em relação ao ataque de bicho mineiro no município de Rolim de Moura 

as amostras que possuem aplicações de 3% de própolis bruta e com concentração de 0,75% para a 

pulverização apresentaram o menor número de ocorrência de bicho mineiro durante o período 

experimental.  Já para o município de Nova Brasilândia D‘Oeste as menores médias de 

incidências mostraram-se para as amostras com aplicações de 6% de própolis bruta em sua 

concentração, o resultado também foi menor para os tratamentos com própolis de São Carlos, 

seguidos do tratamento de Lavras e de Rolim de Moura. 

Assim é expressiva a importância do uso de extrato etanólico de própolis para o controle de 

pragas da cultura do café. Certificando que pequenas concentrações de EEP possuem boa 

eficiência no controle das principais pragas que podem ate destruir completamente cafezais em 

produção. 

 

Palavras-chave: Aplicações de Própolis, Cafeicultores, pragas do café  
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Aiming to evaluate the foliar application of ethanol extract of propolis (EEP), with various 

percentages of the raw propolis extract and various concentrations of PEE in the tail end of 

spraying to control leaf miner Leucoptera coffeella (Guerin-Mèneville, 1842 ) and drill 

Hypotenemus hampei (Ferrari 1867) major coffee pests.  

Experiments were established in the region of Zona da Mata de Rondônia, in the town of Rolim 

de Moura, and New Brasilândia West, along the region's growers, to producers passing 

knowledge of technique and technology validation, beyond the immediate transfer of technology. 

The prospectus showed that with the use of EEP was not the appearance of coffee berry borer 

during the experimental period. In relation to the attack of leaf miner in the town of Rolim de 

Moura samples which have applications of 3% of raw propolis and 0.75% concentration for 

spraying showed the lowest number of occurrence of miner during the experimental period. As 

for the City of New Brasilândia d'Oeste the lowest average incidence proved applications for 

samples with 6% crude propolis in its concentration, the result was also lower for the treatments 

with propolis from São Carlos, followed by treatment Lavras and Rolim de Moura.  

Such is the importance of the expressive use of ethanol extract of propolis to control pests of the 

crop. Stating that small concentrations of EEP have good efficiency in the control of major pests 

that can destroy even completely in coffee production.  

 

Keywords: Applications of Propolis, Coffee Growers, pest of coffee 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o principal produtor e o maior exportador mundial de café, sendo que na safra 

2000/2001, registrou-se uma produção de 31.100.000 sacas e um volume de exportação de 

19.211.601 sacas (EMBRAPA, 2005). Rondônia está entre os principais estados produtores de 

café que são Espírito Santo, Rondônia e Bahia (ANUÁRIO, 2002). Destacando-se como o maior 

produtor da região amazônica.  

O título de maior produtor para Rondônia ocorre devido à importância da cafeicultura na 

agricultura do estado, no qual a área produtiva já perfaz a 200.000 ha, com produção superior a 2 

milhões de sacas beneficiadas. Essa produção se encontra concentrada principalmente nas 

microrregiões de Cacoal, Alvorada do Oeste, Ji-Paraná e Ariquemes (Levantamento, 2001). 

Mesmo com tanta importância para o Brasil e principalmente para o estado de Rondônia o 

cafeeiro está sujeito inúmeros ataques de pragas que provocam prejuízos enormes para os 

produtores. A cultura do café é vulnerável a esses ataques, onde condições climáticas, sistema de 

cultivo ou desequilíbrio biológico, causam danos consideráveis, prejudicando o desenvolvimento 

e produção das plantas. Quanto às pragas que mais atacam no Brasil, destacam-se o bicho-
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mineiro Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville,1842), e a broca do café Hypothenemus hampei 

(Ferrari, 1867).  

O bicho Mineiro Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville,1842) é atualmente a praga de maior 

importância na cultura do cafeeiro no Brasil, considerada chave na cultura. As lagartas desse 

lepidóptero se alimentam exclusivamente do parênquima paliçádico do cafeeiro (RAMIRO et al., 

2007), causando lesões e provocando, em altas infestações, queda acentuada de folhas (CROWE, 

1964), reduzindo substancialmente a capacidade fotossintética das folhas e conseqüentemente a 

produção de frutos nas plantas (MATIELLO et al. 2005).  

A broca do café é bastante prejudicial ao cafeeiro, pois ataca os frutos em qualquer estádio de 

maturação, desde frutos verdes pequenos (chumbinhos) até frutos maduros (cerejas) ou secos 

(GALLO et AL.,2002). Existem vários métodos de controle para pragas, sendo a resistência 

genética o método mais recomendado, por ser o mais barato e menos danoso ao meio ambiente e 

ao homem, mas o processo de adoção de cultivares resistente a pragas e doenças é muito lento e 

caro, não existindo alternativas para todas as pragas. Apesar da facilidade de obtenção e 

eficiência dos agroquímicos, estes não são vistos como uma unanimidade pela sociedade, 

principalmente pelos danos que causam ao meio ambiente, e à saúde das pessoas, dos animais.  

Em busca de produtos naturais, Pereira (2004) avaliou os efeitos da aplicação de extrato etanólico 

de própolis (EEP). Dessa forma, a aplicação de própolis, em plantas no controle de doenças e 

pragas e no desenvolvimento de plantas de cafeeiro poderá se tornar uma realidade nos próximos 

anos.  

A própolis tem potencial para uso sustentável na cafeicultura como um produto não tóxico, sem 

riscos de contaminação para seres humanos e para o meio ambiente, sendo de fácil obtenção e 

baixo custo. Ressalta-se também que tal tecnologia vem atender a demanda crescente dos 

consumidores em produtos livres de contaminações e está dentro da necessidade de alternativas 

tecnológicas barata para o uso em pequenas propriedades.  

 

Material e Método:  

Experimento conduzido em condições de campo em uma propriedade particular no município de 

Rolim de Moura – RO (experimento 1) e outra propriedade situada em Nova Brasilândia do 

Oeste _RO (experimento 2). Instalados, com delineamento experimental de blocos casualizados 
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com quatro repetições, sendo a unidade experimental (parcela) composta por dez plantas úteis, 

acrescentando uma planta de bordadura, isolando-a para a aplicação do tratamento na parcela.  

No experimento 1 o esquema fatorial usado é 4 X 5. O primeiro fator é dado pelas diferentes 

proporções de própolis bruta quando fabricado o EEP (3, 6, 9, 12 e 15 % de própolis bruta em 

álcool) e o segundo fator trata-se das cinco concentrações do EEP na calda de pulverização (0; 

0,75; 1,5; 2,25; 3; 3,75 % de EEP em água).  

Já no experimento 2 esquema fatorial utilizado é de 4 x 4. No qual o primeiro fator representa 

própolis de diferentes locais do país, ( Lavras -MG, São Carlos-SP, Rolim de Moura - RO, e a  

testemunha (sem aplicação de própolis). O segundo fator constitui as cinco concentrações de 

Própolis brutas (3, 6, 9, 12 e 15%) na confecção dos extratos, em que são diluídos em água e 

aplicados na concentração única de 2%.  

As avaliações ocorreram quinzenalmente no experimento 1, e mensalmente no experimento 2, 

retirando-se oito folhas por planta de todos os lados, no terço mediano das mesmas, totalizando 

80 folhas por parcela.  Para analise da incidência foi realizada a quantificação do número de 

folhas lesionadas por parcela, bem como da porcentagem de folhas lesionadas. A avaliação foi de 

forma manual, através da contagem do número de lesões ou mimas por folha, pela área foliar 

lesionada e pela porcentagem de área foliar lesionada (área foliar lesionada/área foliar). Para 

análise estatística aplicou-se teste de Tukey.  

 

Resultados e Discussões 

A necessidade de produtos naturais cresce em larga escala, pesquisadores de Rondônia buscam 

alternativas de eliminar o ataque de pragas. O uso de extrato etanólico de própolis como controle 

cultural também pode ser uma nova alternativa a ser seguida para a resistência dos cafés no 

estado de Rondônia, isso pode ser exposto nos resultados deste experimento, pois não houve o 

aparecimento de broca do café no período de colheita, período este que condiz com a época de 

aplicação de extrato etanólico de própolis. 

Em relação ao ataque de bicho mineiro as menores incidências mostraram-se como um fator 

relevante para o continuo uso de própolis, principalmente em pequenas quantidades, garantindo 

assim uma maior eficiência do produto.   
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   TABELA 1. Experimento de Rolim de Moura. Médias de interações entre as proporções de própolis 

bruta em álcool e diferentes Concentrações do Extrato Etanólico de Própolis na calda de pulverização. 
                                 Médias Fator 1 x Fator 2                     

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             Fator 2                              

Fator 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

           1             2             3            4               5             6 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

   1.   8.2292 aA     6.3542 aA     7.3333 aA     8.5833 aA     8.2292 aA      7.5833 aA    

   2.   6.8542 aA     9.0000 aA     9.3542 aA     7.8125 aA     7.2708 aA      7.6875 aA 

   3.   8.0417 aA     6.7917 aA     7.9583 aA     7.6875 aA     9.0625 aA      7.6667 aA 

   4.   6.7708 aA     7.3750 aA     7.6250 aA     8.4792 aA     7.4167 aA      8.6875 aA      

   5.   7.0208 aA     8.6667 aA     8.1667 aA     8.3958 aA     8.6875 aA      7.7500 aA      

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  DMS para colunas = 2.9820               DMS para linhas  =     3.1182   

  Classific.c/letras minúsculas           Classific.c/letras maiúsculas 

  MG =  7.88472                           CV% =  19.19786  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA FATOR 1 FATOR 2: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. DMS= Diferença Mínima 

Significativa. MG = Média geral.CV% = Coeficiente de variação em %.        

 

As amostras realizadas no município de Rolim de Moura que possuem diferentes proporções de 

própolis bruta no momento de fabricação do EEP e com cinco concentrações do EEP na calda de 

pulverização não diferiram estatisticamente quando submetidas ao teste estatístico, porém as 

melhores médias foram para a concentração de 3% de própolis bruta, onde as amostras que 

possuem aplicações de 3% de própolis bruta e com concentração de 0,75% para a pulverização 

apresentaram o menor numero de ocorrência de bicho mineiro durante o período experimental.   

 

 

   TABELA 2. Experimento de Nova Brasilândia D`Oeste. Médias de interações entre os tratamentos com 

Própolis (fator 1) de Rolim de Moura (RO); São Carlos (SP); Lavras (MG)  e a Testemunha, versus as 

diferentes concentrações de Própolis (fator 2)Concentração 3%;concentração 6%; concentração 9%; 

concentração 12% e concentração 15%. 
 

                      Médias Fator 1 x Fator 2                     
---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          Fator 2                              

Fator 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

               1               2                3               4                5 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

   1       6.9000 aA       6.5000 aA         8.1500 aA       8.4500 aA       7.9500 abA               

   2       7.9500 aA       6.7000 aA         7.9000 aA       7.8500 aA       4.6000 bA        

   3       6.5500 aA       7.0000 aA         5.7000 aA       7.1000 aA       9.4000 aA  

   4       9.0000 aA       6.1000 aA         6.3000 aA       8.0000 aA       9.2500 abA  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

DMS para colunas =     4.7160    DMS para linhas  =     5.0196 

Classific.c/letras minúsculas    Classific.c/letras maiúsculas 

MG =       7.36750                         CV% =      34.18252 
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PARA BLOCOS FATOR 1 e FATOR 2:As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente 

entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. DMS= Diferença Mínima 

Significativa. MG = Média geral. CV% = Coeficiente de variação em %.               

         

Embora o teste F tenha mostrado que não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos 

e as diferentes concentrações de própolis no momento de aplicação, as menores médias de 

incidências mostraram-se para as amostras com aplicações de 6% de própolis bruta em sua 

concentração, onde o resultado também foi menor para os tratamentos com própolis de São 

Carlos, seguidos do tratamento com a própolis de Lavras e de Rolim de Moura. Devido à forma 

como a própolis é obtida pelas abelhas, e a sua origem botânica, a sua composição é considerada 

muito complexa e varia muito de acordo com a região em que é produzida. Koo (1996).  Já para 

concentrações de EEP, 6% de própolis bruta para o tratamento obteve os melhores resultados, 

quando comparadas com as concentrações de 12 e 15%, pois para estas foram relevantemente 

altos os resultados, certificando que pequenas concentrações de extrato etanólico de própolis 

possuem boa eficiência no controle das principais pragas que podem ate destruir completamente 

cafezais em produção. 

Quando o ataque ocorre em grande escala, logo torna visível características comum de plantas 

infestadas, como a rápida redução de parte da superfície do limbo foliar, as galerias formadas 

pelas lagartas dificultam o fluxo de água, de sais minerais e de matéria orgânica (KORONOVA e 

DE LA VEJA, 1985) e induzem um aumento no nível de etileno (SOUZA et al., 1998), 

acentuando a queda prematura das folhas. Assim, quanto maior o número de lesões por folha e 

mais próximas do pecíolo foliar elas se localizarem, maior é a queda de folhas das plantas 

(NOTLEY, 1956). 

 

Conclusões:  
 

Os usos de extrato etanólico de própolis mesmo em pequenas concentrações apresentaram 

resultados ascendentes satisfatórios. Assim é expressiva a importância do uso de extrato etanólico 

de própolis para o controle de pragas da cultura do café. Certificando que pequenas 

concentrações de EEP possuem boa eficiência no controle das principais pragas que podem ate 

destruir completamente cafezais em produção. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia do Extrato Etanólico de Própolis (EEP) no 

controle da Ferrugem do Café (Hemileia vastatrix). Para o estudo dos efeitos do EEP, foram 

montados dois experimentos em áreas diferentes na região de Rolim de Moura. O primeiro 

experimento foi em fatorial 5 x 6, sendo o primeiro fator as concentrações de própolis bruta no 

extrato etanólico de própolis (EEP) (3, 6, 9, 12 e 15 % de própolis bruta em álcool) e o segundo 

fator as cinco concentrações do EEP na calda de pulverização (0; 0,75; 1,5; 2,25; 3; 3,75%) de 

EEP em água. No segundo experimento foi utilizado um fatorial 4 x 5, sendo o primeiro fator  

três própolis de diferentes localidades do Brasil, mais a testemunha sem aplicação, e o segundo 

fator as cinco concentrações de própolis brutas (3, 6, 9, 12 e 15%) na confecção dos extratos. No 

primeiro experimento a porcentagem de própolis de 3%  com concentração  de 0,75g na calda de 

pulverização foi a menos afetada por lesões. No segundo experimento destacaram-se a própolis 

de Rolim de Moura – RO e a de Lavras – MG. A qualidade e a produção foram analisadas apenas 

no experimento 01, resultando em café com sabor neutra de paladar encorpado, com mais de 40% 

do total analisado e a produção com 167,183.0 kg na parcela de 10 plantas, gerando um 

rendimento por hectare igual a 61 sacas.  
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Palavras-chave: extrato etanólico de própolis, Ferrugem do Café (Hemileia vastatrix), 

concentração de própolis, experimentos. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effectiveness of the ethanol extract of propolis (EEP) in the 

control of the Coffee Rust (Hemileia vastatrix). To study the effects of the EEP, were mounted 

two experiments in different areas in the region of Rolim de Moura. The first experiment was a 

factorial 5 x 6, the first factor concentrations in crude propolis ethanol extract of propolis (EEP) 

(3, 6, 9, 12 and 15% crude propolis in alcohol) and the second factor the five concentrations the 

EEP in the spray mixture (0, 0.75, 1.5, 2.25, 3, 3.75%) of EEP in water. The second experiment 

used a 4 x 5, the first factor three propolis from different regions of Brazil, over the untreated 

control and the second factor the five concentrations of crude propolis (3, 6, 9, 12 and 15%) in 

making the extracts. In the first experiment the percentage of 3% propolis at concentrations of 

0.75 g in the spray was the least affected by injuries. In the second experiment stood out propolis 

Rolim de Moura - RO and de Lavras - MG. The quality and production were analyzed in the 

experiment only 01, resulting in coffee flavor neutral palate full-bodied, with more than 40% of 

the total analyzed and 167,183.0 kg with production at 10 plants per plot, generating a yield per 

hectare equal to 61 bushels.  

 

Keywords: ethanol extract of propolis, Rusty Coffee (Hemileia vastatrix), concentration of 

propolis, experiments. 

 

INTRODUÇÃO 

 O primeiro cafeeiro (Coffea sp.) das Américas, veio da Holanda para o Suriname (Guiana 

Holandesa) entre 1714 e 1718, e posteriormente para a Guiana Francesa em 1722, chegando ao 

Brasil em 1727, e acredita-se que todos os cafeeiros das Américas sejam descendentes desse 

único exemplar. No Brasil o café foi trazido pelo sargento-mor Francisco de Mello Palheta para 

Belém – PA, sendo o mesmo o primeiro cafeicultor do Brasil. Começava então uma saga que 

perdura ate os dias de hoje, visto que em solo brasileiro o cafeeiro (Coffea sp.) encontrou 
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condições favoráveis de solo e clima, fatores que fizeram do Brasil um dos maiores produtores de 

café. 

 O Brasil conta com uma área de aproximadamente 2.092.909ha em produção, e uma área 

de formação de 222.612ha, com uma produção de 39.470 mil sacas, sendo aproximadamente 

73% da variedade arábica (Coffea arabica L.) e 27% da variedade robusta (Coffea canephora P.) 

segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em seu segundo 

levantamento da safra de 2010.  

 Em Rondônia a cultura do cafeeiro (Coffea sp.), também merece destaque. O estado tem 

uma área de 154.335ha em produção e mais 6.152ha em formação, superando em áreas cultivadas 

estados como Mato Grosso, Pará e Rio de Janeiro. O estado é o maior produtor de café da região 

amazônica tendo uma produtividade 10,02(sacas/ha), porém alguns fatores fazem com que a 

produtividade estadual seja menor que a nacional (18,86 sacas/há), tais como métodos 

inadequados de plantio, colheita e pós-colheita. Das doenças que ocorrem no estado, a ferrugem é 

a mais importante, devido aos grandes prejuízos que ocasiona a cultura. O agente causador da 

doença é o fungo Hemileia vastatrix. Atualmente existem inúmeros fungicidas no mercado para 

controle da Ferrugem do Café (Hemileia vastatrix), porém em sua maioria trazem malefícios para 

o solo, águas e as pessoas que os utilizam. 

 Com o advento da informação do mal que o uso de agrotóxicos ocasiona, novas técnicas 

menos prejudiciais são estudadas, técnicas naturais e alternativas, que sejam sustentáveis do 

ponto de vista ambiental e econômico, além é claro do social.  

 Uma dessas alternativas sustentáveis é a própolis. A própolis é uma substância produzida 

pelas abelhas com a função de impedir a entrada de microorganismos na colméia. Essa substância 

possui efeito antibacteriano e antifúngico, podendo ser potencialmente usada para o controle de 

doenças (Pereira 2004). O uso da própolis é feita através do extrato etanólico de própolis (EEP), 

que consiste na mistura de própolis bruta, álcool e água em diferentes concentrações.  

 O presente trabalho visa avaliar a eficácia do uso do EEP no controle da Ferrugem do 

Café (Hemileia vastatrix). 

MATERIAL E METODOS  

O experimento foi realizado e duas áreas diferentes na região de Rolim de Moura, no 

período de agosto de 2009 a julho de 2010. O delineamento utilizado nos dois experimentos foi 

em blocos casualizados com cinco repetições (blocos), sendo a unidade experimental (parcela) 
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composta por 36 plantas, em três linhas (doze plantas em cada linha), sendo as dez plantas 

centrais consideradas como parcela útil. (esquema 1). 

 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

      Esquema 1 – Representação esquemática das parcelas nos dois experimentos.  

 

O experimento 01 foi realizado na linha 176 km 2, lado norte na propriedade do Sr. 

Toninho do Alho utilizando o esquema fatorial 5 X 6, sendo o primeiro fator a respeito das 

proporções de própolis bruta usada na fabricação do EEP (3, 6, 9, 12 e 15 % de própolis bruta em 

álcool) e o segundo fator as cinco concentrações do EEP na calda de pulverização (0; 0,75; 1,5; 

2,25; 3; 3,75 % de EEP em água). As concentrações foram determinadas baseadas nos resultados 

do trabalho de Pereira (2004). 

O experimento 02 foi realizado na propriedade do Sr Geraldo Jacomini utilizado o 

esquema fatorial 4 x 5. O primeiro fator diz respeito aos quatro tipos de tratamentos utilizados no 

experimento, três tratamentos com própolis estas provenientes de diferentes lugares do país, 

sendo duas do sudeste (Browm de Lavras-MG, Browm de São Carlos-SP), uma de produtores de 

Rolim de Moura-RO, e um tratamento testemunha (sem aplicação de própolis). O segundo fator 

representa as cinco concentrações de Própolis brutas (3, 6, 9, 12 e 15%) utilizadas na confecção 

dos extratos, que são diluídos em água e posteriormente são aplicados na concentração única de 

2%.  A intensidade e a severidade da Ferrugem do Café (Hemileia vastatrix) foram avaliadas, a 

cada quinze dias, no experimento 1, e a cada 30 dias no experimento 2. A amostragem das 

doenças é realizada em todas as plantas da parcela, retirando-se 8 folhas por planta de todos os 

lados da planta (80 por parcela), do terço mediano das plantas, por ser este o que melhor 

representa a doença na planta (LIMA, 1979). A incidência é avaliada através da contagem do 

número de folhas lesionadas por parcela e porcentagem de folhas lesionadas por parcela. Para 

análise da severidade a avaliação é feita através da contagem do número de lesões por folha, pela 

área foliar lesionada e pela porcentagem de área foliar lesionada (área foliar lesionada/área 

foliar). 
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RESULTADO E DISCUSSÕES 

No experimento 01, devido ao fato de não encontrar a quantidade necessária de própolis 

para toda a demanda do experimento, só foi possível fazer uma única aplicação tendo obtidos os 

seguintes resultados: 

 

  Tendo como base a relação entre a média de lesões e as proporções de própolis, observou-

se no graficos 4.1 e 4.2 que a porcentagem de própolis de 3% foi a menos afetada por lesões, e a 

melhor concentração  na calda de pulverização 

foi a de 0,75g de EEP em água. 

No experimento 02, que visava avaliar 

a própolis que melhor inibiria a Ferrugem do 

Café (Hemileia vastatrix), foram obtidos os 

seguinte resultados: 

 

Gráfico 4.1 – numero de lesões em relação a o EEP 

 
Gráfico 4.2 – folhas lesionadas em função do 

EEP 

Gráfico 4.5 – média de lesões em relação a origem 

da própolis. 

Gráfico 4.6 – médias de folhas lesionadas em 

relação a origem da própolis. 
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Nos gráficos acima pode-se observar que a própolis originaria da região de Rolim de Moura foi a 

que teve os melhores resultados, e a testemunha, sem nenhum tratamento de própolis foi a mais 

atingida. 

Foi feita analise da qualidade do café em apenas um bloco do experimento 01, e segundo 

o degustador Senhor Benedito, onde 46,6% da bebida é neutra de paladar encorpado, 26.6% de 

sabor neutro encorpado cítrico, 13.3% leve gosto de fermentação, 6.66% de sabor acético no 

paladar, 3.33% neutro e 3.33% sabor chuvado e fermentado. Também foi classificado o tipo do 

café o qual 60% é do tipo 6 e 40% do tipo 7.   

 A coleta foi feita nas 10 plantas da parcela, a qual a analise de produção não houve 

diferença estatística apresentada pelo programa Assistat o qual obteve valores correspondentes a 

167,183.0 kg na concentração de 9% de própolis e a menos com 132,696.7 kg na concentração 

3%. 

 

 CONCLUSÕES 

  

     Nas avaliações realizadas no Experimento 01, verificou-se que a melhor porcentagem de 

própolis na elaboração do EEP, foi a de 3% da mesma em álcool, e a melhor concentração do 

EEP na elaboração da calda de pulverização foi a de 0,75g de EEP em água. No Experimento 02, 

verificou-se que a própolis que melhor inibiu a ação do fungo causador da Ferrugem do Café 

(Hemileia vastatrix), foi a de Rolim de Moura – RO, e posteriormente a de Lavras – MG, visto 

que não se diferenciaram entre si estatisticamente. A análise de qualidade e a de produção foram 

feitas apenas com os grãos do experimento 01, pois o segundo experimento não chegou à idade 

de produção. A qualidade que teve maior quantidade foi a bebida neutra de paladar encorpado, 

sendo também a de melhor qualidade, nos parâmetros analisados. A produção não houve 

diferença significativa, pois a concentração que mais produziu foi a de 9% com 167,183 kg, na 

parcela, gerando um rendimento de mais 60 sacas/ha. Para melhores resultados seria necessário 

que o experimento fosse realizado por um período maior de tempo, visto que a análise de 

qualidade e produção não pode ser feita nos dois experimentos, pois um deles não chegou à fase 

de produção. Outro fator foi a dificuldade de encontrar própolis na região, o que afetou um dos 

experimentos, pois não foi possível realizar todas as aplicações necessárias de EEP, nem nos 

devidos intervalos de tempo. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do extrato etanólico de própolis (EEP) sobre a 

cercosporiose (Cercospora coffeicola) e qualidade de bebida do cafeeiro. Foram realizados dois 

experimentos na região de Rolim de Moura. O primeiro experimento foi em fatorial 5 x 6, sendo 

o primeiro fator as concentrações de própolis bruta no extrato etanólico de própolis (EEP) (3, 6, 

9, 12 e 15 % de própolis bruta em álcool) e o segundo fator será as cinco concentrações do EEP 

na calda de pulverização (0; 0,75; 1,5; 2,25; 3; 3,75) % de EEP em água. No segundo 

experimento foi utilizado um fatorial 4 x 5. O primeiro fator foi as cinco concentrações de 

Própolis brutas (3, 6, 9, 12 e 15%) na confecção dos extratos, e o segundo fator foram três 

própolis de diferentes localidades do Brasil (Rolim de Moura, Lavras e São Carlos) mais a 

testemunha sem aplicação. Os extratos foram diluídos na calda de aplicação na concentração 

única de 2%.  Para o primeiro experimento não foram verificadas diferenças significativas para 

nenhuma variável. No segundo experimento verificou-se que a própolis independente da região 

de origem reduziu a incidência de cercosporiose e ferrugem do cafeeiro. A qualidade e a 

produção foram analisadas apenas no experimento 01, resultando em café com sabor neutra de 

paladar encorpado, com mais de 40% do total analisado,havendo um  rendimento de 61 

sacas/hectare.  
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ABSTRACT 

 

The objective was to evaluate the effect of ethanolic extract of propolis (EEP) on the spot 

(Cercospora coffeicola) and quality of drinking coffee. Two experiments were conducted in the 

region of Rolim de Moura. The first experiment was a factorial 5 x 6, the first factor 

concentrations in crude propolis ethanol extract of propolis (EEP) (3, 6, 9, 12 and 15% propolis 

in alcohol) and the second factor will be the five EEP concentrations in the spray mixture (0, 

0.75, 1.5, 2.25, 3, 3.75)% of EEP in water. The second experiment used a 4 x 5. The first factor 

was the five concentrations of crude propolis (3, 6, 9, 12 and 15%) in the preparation of extracts, 

and the second factor were three propolis from different localities of Brazil (Rolim de Moura, 

Lavras and São Carlos) more untreated control. The extracts were diluted in the spray solution at 

a concentration of only 2%. For the first experiment were not significant differences for any 

variable. In the second experiment found that propolis independent source region reduced the 

incidence of gray leaf spot and coffee rust. The quality and production were analyzed only in the 

experiment 01, resulting in coffee flavor neutral bodied palate, with more than 40% of production 

and analyzed with potion 167,183.0 kg at plants, generating a yield per hectare equal to 61 sacks. 

 

 

*Keywords: ethanol extract of propolis, Cercospora coffeicola, concentration of propolis, 

experiments. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, com uma participação de 30 a 40% da 

produção mundial, sendo uma das bebidas mais consumidas mundialmente, portanto essa 

popularidade atraiu a atenção dos cientistas de várias partes do globo, que se debruçaram para 

pesquisar os tratos culturais até os benefícios da bebida para a saúde. É um dos produtos 

relevância importância mundial, tanto no aspecto econômico como no social, tem uma produção 
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estimada em 32,6 milhões de sacas em 2007/08. Deste total, 69%, ou 22,5 milhões de sacas, são 

de arábica e 31%, ou 10,1 milhões de sacas, de robusta. A produção de robusta não deve 

ultrapassar o de arábica no Brasil, mas o grão, aos poucos, já ameaça o reinado do até agora 

soberano arábica (DUPONT, 2007) Citado por (Moragado, 2008). 

De modo geral, o cultivo do café robusta em Rondônia é feito em pequenas glebas, com 

baixo nível tecnológico e grande aproveitamento de mão de obra familiar (EMBRAPA, 2005). 

Rondônia é o maior produtor da região amazônica, com uma produção estimada de 2.100.000 de 

sacas, para a safra 2001/2002. 

O cafeeiro está sujeito à incidência de inúmeras pragas e doenças que provocam prejuízos 

enormes para os produtores. No Brasil, a Cercospora coffeicola, também conhecida como 

mancha de olho pardo, mancha circular, mancha parda ou olho de pombo, é uma das principais 

doenças do cafeeiro. O agente causal desta doença é um fungo que está presente nas Américas e 

tem sido relatada sua ocorrência em cafezais no Brasil em 1887 (ZAMBOLIM, et al., 2005). 

A cercosporiose está presente de forma endêmica em quase todas as regiões onde se 

planta café no Brasil. Geralmente, esta doença se torna um problema quando as condições 

ambientais são favoráveis, tais como estiagem, frio e ocorrência de desequilíbrios nutricionais. O 

principal dano econômico desta doença é a desfolha, provocada pela grande produção de etileno 

oriundo do processo de necrose, bastando uma lesão para ocorrer à abscisão da folha. A doença 

provoca nas folhas do cafeeiro lesões de coloração parda, que apresentam no centro um círculo 

branco-acinzentado que, por sua vez tem regiões escuras - os órgãos de frutificação do fungo 

(CAMARGO et al., 1998).  

Uma alternativa é o extrato etanólico de própolis, substância nunca testada para este fim, 

mas com grande potencial, haja vista, as comprovações científicas das propriedades terapêuticas, 

antimicrobianas, antiinflamatória, cicatrizante e anestésica da própolis (Ghisalberti et al., 

1977). Desta forma, segundo, Pereira et. al. (2008), a própolis pode ser um produto com potencial 

para ser utilizado no controle de ferrugem e cercosporiose do cafeeiro, não só por suas 

propriedades químicas, mas também como um impedimento físico para a  penetração dos 

micélios dos fungos, devido a formação de um filme protetor sobre as folhas do cafeeiro.  

Segundo Koo (1996), Uma propriedade importante da própolis é que ela varia de região para 

região, devido à sua origem botânica, já tendo sido identificado no país mais de 350 tipos de 

própolis diferentes. 
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Será avaliado também a qualidade do café após os processamentos da analise de 

produção e beneficiamento do grão. 

 

MATERIAL E METODOS  

O experimento esta sendo conduzido e duas áreas diferentes, uma a  classificado como 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico no período de agosto de 2009 a julho de 2010. O delineamento 

utilizado nos dois experimentos será em blocos casualizados com cinco repetições (blocos), 

sendo a unidade experimental (parcela) composta por 36 plantas, em três linhas (doze plantas em 

cada linha), sendo as dez plantas centrais consideradas como parcela útil. (esquema 1). 

 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

      Esquema 1 – Representação esquemática das parcelas nos dois experimentos.  

No experimento 1: está sendo realizado na linha 176 km 2, lado norte na propriedade do 

Sr Toninho do Alho utilizado o esquema fatorial 5 X 6. O primeiro fator será as diferentes 

proporções de própolis bruta no momento de fabricação do EEP (3, 6, 9, 12 e 15 % de própolis 

bruta em álcool) e o segundo fator será as cinco concentrações do EEP na calda de pulverização 

(0; 0,75; 1,5; 2,25; 3; 3,75 % de EEP em água). As concentrações foram escolhidas baseadas nos 

resultados já obtidos anteriormente no trabalho de Pereira (2004). 

No experimento 2: está sendo realizado na propriedade do Sr Geraldo Jacomini utilizado 

o esquema fatorial 4 x5. O primeiro fator representa os quatro tipos de própolis 

utilizada no experimento, própolis estas advindas de diferentes locais do país, sendo duas do 

sudeste (Browm de Lavras-MG, browm de São Carlos-SP), uma de produtores de Rolim de 

Moura-RO, mais um tratamento testemunha (sem aplicação de própolis). O segundo fator será 

constituído pelas cinco concentrações de Própolis brutas (3, 6, 9, 12 e 15%) na confecção dos 

extratos, que são diluídos em água e posteriormente são aplicados na concentração única de 2%.   

A intensidade e a severidade da cercosporiose foram avaliadas, a cada quinze dias, no 

experimento 1, e a cada 30 dias no experimento 2. A amostragem das doenças é realizada em 

todas as plantas da parcela, retirando-se 8 folhas por planta de todos os lados da planta (80 por 
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parcela), do terço mediano das plantas, por ser este o que melhor representa a doença na planta 

(LIMA, 1979). As folhas retiradas são as do terceiro par de folhas do lado direito do amostrador, 

não havendo esta, passa-se para a do lado esquerdo, não havendo esta, passa-se para as folhas do 

quarto par, seguindo a seqüência citada para o terceiro par. A incidência é avaliada através da 

contagem do número de folhas lesionadas por parcela e porcentagem de folhas lesionadas por 

parcela.  

Para analise da severidade a avaliação é feita através da contagem do número de lesões 

por folha, pela área foliar lesionada e pela porcentagem de área foliar lesionada (área foliar 

lesionada/área foliar). 

 Será avaliada a qualidade dos cafés de cada parcela através de avaliação sensorial pela 

―prova de xícara‖ enviando-se as amostras para um degustador da região.  

 

RESULTADO E DISCUÇÕES 

No experimento 1, pelo fato de não encontrar própolis  na região para completar todo o 

ciclo da pesquisa, encontramos material para apenas uma aplicação, portanto os resultados foram 

poucos satisfatórios. No gráfico abaixo observamos que em nenhuma das concentrações de 

extrato de própolis houve redução significativa na quantidade de lesões de cercospora, mas a que 

sobressaiu foi a com 9% de concentração, tendo uma ligeira queda no numero de lesões 

comparada ao inicio do experimento. 

No experimento 2 todas as aplicações que foram realizadas, houve significância 

estatísticas, verificando-se que a própolis da região de Rolim de moura obteve menor incidência 

para a cercosporiose, tanto no numero de lesões como folhas lesionadas conforme mostra os 

Gráficos 1 e 2. Por outro lado a própolis de São Carlos teve valores mais elevados, podendo ser 

pelo fato de onde a apicultura ser realizada, há pouca biodiversidade e as abelhas não fazer suas 

própolis de boa qualidade.  
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Gráfico1 – numero de lesões de           Gráfico 2 – média do n° de folhas lesionadas        

Cercospora em função da concentra-    por cercosporiose em quatro diferentes própolis. 

ção de própolis.  

         No experimento 2 a própolis de São Carlos e Rolim de Moura não se diferenciaram entre 

si estatisticamente, pelo teste de tukey para lesões a 5%, porem diferenciou-se da testemunha, a 

qual teve maiores danos observados nas lesões da folhas. Por outro lado a própolis de lavras 

obteve melhores resultados com médias 2.30 manchas por parcelas. 

O tratamento utilizando EEP de lavras obteve medias abaixo de 1,9 mancha por parcelas, 

apresentando valores significativamente igual a própolis de São Carlos, portando diferenciando 

de EEP de Rolim de Moura e Testemunhas, tabela 2. 

     Qualidade do café  

Foi feita analise da qualidade do café em apenas um bloco do experimento 1 e segundo o 

degustador Senhor Benedito, onde 46,6% da bebida é neutra de paladar encorpado, 26.6% de 

sabor neutro encorpado cítrico, 13.3% leve gosto de fermentação, 6.66% de sabor acético no 

paladar,  3.33% neutro e 3.33% sabor chuvado e fermentado. Também foi classificado o tipo do 

café o qual 60% é do tipo 6 e 40% do tipo 7.   

      Produção 

 A coleta foi feita nas 10 plantas da parcela, a qual a analise de produção não houve 

diferença estatística apresentada pelo programa Assistat o qual obteve valores correspondentes a 

167,183.0 kg na concentração de 9% de própolis e a menos com 132,696.7 kg na concentração 

3%. 

 

 CONCLUSÃO 

  

     Nas avaliações estudadas verificou-se que a própolis aplicada no cafezal do experimento 2 

influenciou no combate ao fungo cercosporiose e ferrugem, a própolis que mais destacou-se foi a 

de Lavras, reduzindo significamente tanto as folhas lesionadas como o numero de lesões 

provocado pelo fungo. A qualidade e a produção foi feita apenas com os grãos do experimento 01 

pois o segundo experimento não chegou em idade de produção. A qualidade  que teve mais 

quantidade foi a bebida neutra de paladar encorpado, sendo também a de melhor qualidade, nos 
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parâmetro analisado. A produção não houve diferença significativa, pois a concentração que mais 

produziu foi a de 9% com 167,183.3 Kg, na parcela, gerando um rendimento de mais 60 sacas/há.  
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AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DAS 

USINAS HIDRELÉTRICAS DO ALTO MADEIRA: ESTUDO DE CASO 

 

HIDROVIA DO MADEIRA: UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA DO IMPACTO SOCIOAMBIENTAL A 

PARTIR DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO 

 

Roseane Pereira Santos 
27

 

                                                                                                                  Dorisvalder Dias Nunes
28

 

Paulo Henrique Schröder
29

  

 

RESUMO 

O presente estudo constitui da análise preliminar dos limites territoriais de quatro unidades de 

conservação presentes na área de influência direta das usinas hidrelétricas do alto Rio Madeira 

para averiguar possíveis ações de gestão/compensação das mesmas. Para análise foi feito a 

espacialização dos memoriais descritivos das unidades e elaborado mapas parti do software Arc 

View como também analisados relatórios de estudo das referidas áreas elaborados pela SEDAM.  

Com a pesquisa verificou-se que há várias incongruências de gestão territorial e ambiental nas 

unidades de conservação FERS Rio Vermelho B, FERS Rio Vermelho A, ESEC Serra Três 

Irmãos e a ESEC Antônio Mújica Nava. Constatou-se com as análises dos memoriais descritivos 

varias incongruências de ordenamento territorial, e que os limites territoriais das unidades nunca 

saíram do ―papel‖ e que não seria possível fazer uma gestão ambiental e compensação da área.  

 

Palavras-chave: Ordenamento territorial, gestão ambiental e unidades de conservação. 

 

 
ABSTRACT 

The present study constitutes the preliminary analysis of the four boundaries of conservation units present in the area 

of direct influence of the hydroelectric plants of the upper Rio Madeira to investigate possible management actions / 

compensation thereof. For the spatial analysis was done of the memorials descriptive and elaborate maps of the units 

participating in Arc View software also examined reports of the two areas of study prepared by SEDAM. Through 

research it was found that there are several inconsistencies in land management and environmental conservation units 

in the Red River B FERS, FERS The Red River, Three Brothers and Sierra ESEC ESEC Antonio Mujica Nava. It 

was found with the analysis of several memorials descriptive inconsistencies of spatial planning, and that the 

boundaries of the units never left the "paper" and would not be possible to do an environmental management and 

clearing the area. 
  

 

*Keywords: Planning, environmental management and conservation units. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
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O uso desordenado do território e a forma de delimitação do mesmo têm exercido pressão 

sobre os meios naturais, como no caso das unidades de conservação do município de Porto Velho 

que fazem fronteira com o estado do Amazonas e que estão sob influência direta das usinas 

hidrelétricas do alto rio Madeira (UHE Santo Antônio e UHE Jirau).  

Com o desígnio de apontar as possíveis incongruências existentes na forma de ocupação 

do território e a influência destas nos recursos naturais, foi realizado levantamento bibliográfico 

da legislação referente às unidades de conservação existentes na área de estudo. Através da 

espacialização dos memoriais descritivos das legislações levantadas foram elaborados mapas e 

análise dos dados espacializados. Com os resultados visamos contribuir para a discussão das 

diferentes transformações causada pela ocupação desordenada do território que terminam 

resultando em impactos aos recursos naturais.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A pesquisa aborda com principal conceito o ordenamento territorial. Que se caracteriza 

por se uma forma de se ter um planejamento da ocupação e controle de um território. Segundo 

MORAES (2005, p. 46), ―o ordenamento territorial é um instrumento de articulação transetorial e 

interinstitucional que objetiva um planejamento integrado e espacializado da ação do poder 

público‖.  

No entanto quais os espaços territoriais a que compete o ordenamento territorial? Ainda 

neste contexto, MORAES (2005) acrescenta que:  
 

Ordenamento territorial diz respeito a uma visão macro do espaço, enfocando 

grandes conjuntos espaciais (biomas, macrorregiões, redes de cidades, etc.) e 

espaços de interesse estratégico ou usos especiais (zona de fronteira, unidades 

de conservação, reservas indígenas, instalações militares, etc.). Trata-se de uma 

escala de planejamento que aborda o território nacional em sua integridade, 

atendendo para densidade da ocupação, as redes instaladas e os sistemas de 

engenharia existentes (de transporte, comunicações, energia, etc.) [...] 

(MORAES, 2005, P. 45) 

 

Entende-se então que o ordenamento territorial tem por desígnio o domínio de espaços 

estratégicos, com funções especiais, para uma proteção ou uma ocupação controlada. o 

ordenamento territorial busca impor os padrões de ocupação, e as formas predominantes de 

valorização do espaço, verificando os eixos de penetração do povoamento e das inovações 

técnicas e econômicas, para que haja um equilíbrio na forma de ocupação dos espaços 

(MORAES, 2005). 

 

3. MÉTODO 

 

Os procedimentos metodológicos consistirão em quatro fases até a confecção final dos 

produtos da pesquisa proposta: 
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4.1 Conflitos de gestão territorial e ambiental das unidades de conservação 

 

São vários os conflitos de gestão territorial e ambiental nas unidades de conservação: 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Vermelho B, Floresta Estadual de Rendimento 

Sustentado Rio Vermelho A, Estação Ecológica Serra Três Irmãos e a Estação Ecológica Antonio 

Mújica Nava.   Estes problemas podem ser observados a partir de decretos que deveriam ter sido 

elaborados, em relatórios contraditórios de estudos das unidades e em memoriais descritivos que 

existem apenas como forma de criação de unidades, mas não há implementação e que se de fato 

existisse, em algumas situações haveria conflitos de definição de território.    

 

4.2 Memoriais Descritivos no contexto das unidades de conservação  

As unidades de conservação são determinadas por meio do poder público e os memoriais 

descritivos são estudos técnicos que auxiliam na definição do limites ideais para uma 

determinada unidade de conservação. Os limites são representados por coordenadas geográficas 

podendo também ser georreferenciados. Com os estudos técnicos prontos a descrição do 

memorial passam a representar o território das unidades de conservação de forma legal. Os 

memoriais descritivos das unidades de conservação: Floresta Estadual de Rendimento Sustentado 

Rio Vermelho B, Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Rio Vermelho A, Estação 

Ecológica Serra Três Irmãos e a Estação Ecológica Antonio Mujica Nava. Apresentam inúmeras 

incongruências.   A FERS Rio Vermelho B, como citado anteriormente tem uma área 

de 152,0000 ha de acordo com seu decreto lei e memorial descritivo. O memorial descritivo 

apresenta uma margem de erro discrepante. Para uma análise, as coordenadas e pontos que a 

define foram especializadas no Arc. GIZ numa escala de 1:250.000 (Cf.fig.02). Os erros foram 

notados quando em determinados trechos no memorial descritivo os pontos seguia o curso do rio, 

então se teve um questionamento, como se pode obter referencia do rio sendo que o mesmo muda 

de lugar. Posteriormente notou-se que os pontos das coordenadas utilizados no memorial, quando 

visualizados no Arc GIZ, na base cartográfica do município de Porto Velho, não seguiam uma 
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lógica e alguns pontos saíram da localização do município, especificamente se localizaram no 

estado do Amazonas, porém no memorial descritivo é claro em dizer que a unidade de 

conservação e pertencente e localizada no estado de Rondônia. Notado esses erros foi feito uma 

comparação entre base cartográfica de unidades de conservação utilizados pela SEDAM, que 

teoricamente eram para espacializar as coordenadas e pontos definidos pelo memorial descritivo, 

no entanto a base cartográfica determinar a unidade de conservação FERS Rio Vermelho B com 

uma área menor do que a estabelecida no decreto e memorial. Como já havia sido mencionada 

anteriormente, a unidade foi demarcada de 152.000 ha para 31.000 ha sem um decreto especifico 

logo essa base cartográfica está errada por que o que tem valor perante a CRB/88 e a Lei nº 9.985 

de 2000, é a unidade que foi reduzida mediante lei específica.     A 

FERS Rio Vermelho A em seu decreto de criação e memorial descritivo apresentar um área de 

38.688,00. Na espacialização e análise do memorial descritivo da  FERS Rio Vermelho A,  pode 

se notar  que os pontos também não tem uma seqüência lógica.  Para averiguação foi utilizada a 

base cartográfica de unidades de conservação do IBAMA, que apesar de não ter todas as 

unidades da área de estudo em questão, tinha a base cartográfica da FERS Rio Vermelho A, a 

base cartográfica condizia com os pontos e coordenadas do memorial descritivo, mas não a 

seqüência descrita no memorial.  Porém, se os pontos e as coordenadas do memorial descritivo 

seguissem uma lógica seqüencial, a unidade se localizaria e seria visível como está na base 

cartográfica do IBAMA (Cf.fig.03). A FERS Rio Vermelho A, não aparece na base cartográfica 

da SEDAM, e a mesma nunca foi distinguida como uma unidade de conservação, no entanto não 

existe nenhum decreto que tenha destituído a unidade. E Perante CRB/88 e a Lei nº 9.985 de 

2000 a unidade só pode ser revogada mediante lei específica     

    .    A Estação Ecológica Serra Três Irmãos

 dispõe em decreto e memorial descritivo uma área de 999.813,00 ha. Na espacialização 

feita a partir do decreto e memorial da unidade foram observados que também a erros de 

seqüência dos pontos. Feita a comparação com a base cartográfica da SEDAM, que de fato 

deveria ter sua base cartográfica de acordo com o memorial descritivo, não bateu ouve diferenças 

(Cf.fig.04). A Estação Ecológica Antônio Mújica Nava de acordo com o decreto e memorial 

descritivo possui uma área de 18.280.85 ha, a espacialização da área no Arc Giz não pode ser 

concluída, pois o memorial descritivo determinava que a unidade seguisse o curso do rio, no 

quarto ponto PTI41 diz ―situado na cabeceira do igarapé sem nome deste segue pela margem 

esquerda do referido igarapé por uma distancia 9.126,05 metros‖. Quando foi colocada a shape de 

curso de água na escala de 1:250,00 no Arc Giz, não existia igarapé com este ponto por isso não 

pude seguir com esta espacialização. A estação Ecológica Antônio Mujica Nava como citado 

anteriormente foi efetiva com partes da área da FERS Rio Vermelho B, que não foi reduzida 

mediante decreto. Por isso a ESEC Antônio Mujica Nava sobrepõe FERS Rio Vermelho B. para 

isso ser visualizado foi utilizado à base cartografia que provavelmente tem erros da SEDAM 

.(Cf.fig.05), 

 

  

 

Figura 02: FERS Rio Vermelho B 

Figura: 03: FERS Rio Vermelho A  
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Figura 04: Estação Ecológica Serra Três Irmãos   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as análises dos 

memoriais descritivos foram observadas incongruências discrepantes de ordenamento territorial, 

e que os limites territoriais das unidades nunca saíram do ―papel‖. Houve um descaso com as 

unidades de conservação durante anos por parte do poder público.  Como se poderia fazer a 

gestão ambiental e compensação destas unidades que serão afetadas pelo lago gerado das 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, se não há uma definição certa do território destas unidades 

de conservação? 

Enquanto no primeiro momento não houve preocupação com as unidades, elas passaram a 

ser um empecilho no momento que implantaram as hidrelétricas. A melhor a solução vista pelo 

governo para a questão foi permitir a extinção. E a área de cada unidade passou a ser de 

responsabilidade Federal quando foram agregadas a PARNA Mapinguari no estado do 

Amazonas. 
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CARBONO DA BIOMASSA MICROBIANA E DO SOLO SOB DIFERENTES 

SISTEMAS DE PREPARO DO SOLO E ROTAÇÃO DE CULTURAS  

 

FERTILIDADE DO SOLO E INDICADORES BIOLÓGICOS DE QUALIDADE EM  

ÁREAS SOB DIFERENTES MANEJOS NA REGIÃO AMAZÔNICA 
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30
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RESUMO: O manejo inadequado dos solos tem contribuído para o processo de degradação da 

matéria orgânica, causando desequilíbrio nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

O trabalho teve o objetivo de avaliar a influencia de diferentes sistemas de preparo e plantio do 

solo e rotação de culturas nos teores de carbono da biomassa microbiana e no solo. Os 

tratamentos utilizados foram 1- métodos de preparo: PRT (preparo tradicional), PRA (preparo 

alternativo), PDA (plantio direto alternativo) e PDC (plantio direto convencional), 2- seqüência 

de culturas: SF (soja/feijão); MF(milho/feijão); SM(soja/milho) e MM (milho/milho), em duas 

profundidades (0-10 cm e 10-20cm). As coletas foram realizadas em duas épocas, uma na estação 

chuvosa e a outra no início da seca. De uma maneira geral os sistemas de preparo do solo com 

menor revolvimento apresentaram maiores valores dos parâmetros avaliados. Também pode ser 

observada uma maior concentração de C e N, na profundidade de 0-10 cm. 

 

Palavras-chave: Microorganismos, Conservação do Solo, Acúmulo de Fitomassa 

 

 

ABSTRACT: Improper management of land has contributed to the degradation of organic matter, 

causing imbalance in the physical, chemical and biological soil. The study aimed to evaluate the 

effects of different tillage systems and planting soil and crop rotation in the levels of microbial 

biomass carbon and soil. The treatments were 1 - Methods of preparation: PRT (traditional 

tillage), PRA (alternative preparation), PDA (alternative no tillage) and PDC (conventional no 

tillage), 2 - string cultures: SF (soy/bean); MF (maize/bean), SM (soy/maize) and MM 

(maize/maize) at two depths (0-10cm and 10-20cm). Samples were collected in two seasons, a 

rainy season and the other at the beginning of the drought. In general systems of tillage with less 
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soil had higher values of the parameters. It can also be observed a higher concentration of C and 

N at a depth of 00-10 cm. 

 

Keywords:Microorganisms, soil conservation, biomass accumulation 

INTRODUÇÃO 

 

Em sistemas agrícolas, o uso e o manejo do solo atuam modificando tanto a entrada como 

a saída de C do solo para a atmosfera, em função da produção diferenciada de resíduos, do 

número de cultivos, das espécies vegetais, da adubação, dos procedimentos de colheita, dos 

métodos adotados de preparo do solo e do manejo dos restos culturais (LAL e BRUCE, (1999) 

apud RANGEL e SILVA, 2007). 

As quantidades de material vegetal adicionado na superfície e de matéria orgânica 

acumulada no solo são dependentes do sistema de culturas adotados (BAYER et al., 2000; 

AMADO et al., 2001). Aqueles sistemas que incluem culturas com alta produção de matéria seca 

e com baixa relação C/N, em geral, resultam em maiores acúmulos de MOS. 

 A biomassa microbiana do solo (BMS) é facilmente afetada pelas práticas de manejo do 

solo e pelo clima. Dentre os fatores limitantes à atividade microbiana estão a disponibilidade de 

água, energia e nutrientes, a temperatura, a radiação e a distribuição dos agregados do solo 

(Pereira et al. 2007). 

Segundo Gama-Rodrigues et al. (2008) a biomassa microbiana tem sido sugerida para 

como indicador biológico da qualidade da MO do solo, por aferir a sustentabilidade dos sistemas 

de produção. Ela pode ser considerada tanto um agente de transformação dos resíduos que são 

adicionados ao solo, como também um reservatório de nutrientes. Dessa forma, sendo seu estudo 

de grande importância em sistemas de manejo do solo, uma vez que influencia na dinâmica dos 

nutrientes e na fertilidade do solo.  

Este trabalho tem por objetivo avaliar os teores de nitrogênio e carbono da biomassa 

microbiana e do solo, em função de diferentes sistemas de preparo e plantio do solo, submetido a 

diferentes combinações de culturas implantadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 



154 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

As amostras de solo foram coletadas no experimento que foi instalado em dezembro de 

2007, no Campus Experimental da Faculdade de Agronomia da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia - UNIR, localizado no município de Rolim de Moura/RO, distante 15 km da cidade. 

O clima é tropical quente e úmido com estação seca bem definida (junho a setembro) e com 

chuvas intensas nos meses de novembro a abril. A precipitação média anual é de 2.250 mm e UR 

no período chuvoso em torno de 85%.  

O experimento foi instalado em um LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, com 

parcelas medindo 5,4 X 11 m em esquema de parcelas subdivididas distribuídas de forma 

inteiramente casualizada, disposta em faixas, para facilitar as práticas de mobilização do solo, os 

tratamentos do ensaio são: 1- métodos de preparo e plantio do solo: a) PRT - preparo tradicional 

(uma operação com grade aradora e mais duas com grade niveladora), b) PRA - preparo 

alternativo (uma operação de subsolagem e uma com grade niveladora), c) PDA - plantio direto 

com um preparo alternativo a cada quatro anos e d) PDC - plantio direto contínuo (este fator 

representa diferentes níveis de mobilização do solo), 2- seqüência de culturas: a) SF: soja - feijão; 

b) MF: milho - feijão; c) SB: soja – braquiária e d) MB: milho – braquiária, cultivadas de outubro 

a fevereiro e de fevereiro a maio (este fator visa à obtenção de tratamentos com diferentes 

quantidades de produção de biomassa). Foram utilizadas três repetições por tratamento, 

totalizando 48 parcelas com área total de 59,4 m
2
 cada. 

Para as análises foram coletadas duas amostras compostas por parcela, nas profundidades 

de 0-10 cm e 10-20 cm. A primeira coleta de solo foi realizada no dia três de fevereiro e a 

segunda no dia dezoito de junho de 2010 e as analises biológicas realizadas em seguida devido as 

limitações do método. 

 A determinação do teor de carbono da biomassa microbiana nas amostras de solo foi 

realizada de acordo com o método da fumigação-extração descrito por SILVA et al. (2007) e os 

teores de carbono orgânico do solo determinados pela oxidação dos compostos orgânicos do solo, 

por dicromato em meio ácido, segundo metodologia descrita em Tedesco et al (1995).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Carbono Orgânico Total (COT) analisado na primeira coleta (Tabela 1) apresentou 

interação significativa entre os tratamentos preparo do solo e as profundidades, sendo que os 
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maiores valores foram encontrados nos primeiros 10 cm de solo nos tratamentos, comportamento 

esperado devido ao fato da deposição superficial da fitomassa em cobertura. Na profundidade de 

0-10 cm o preparo tradicional (PRT) obteve o menor valor de COT, diferindo significativamente 

dos demais tratamentos. Na profundidade de 10-20 cm não houve diferença significativa entre os 

sistemas de preparo. Entre as profundidades estudadas o preparo PRT foi o único tratamento que 

não apresentou diferença, sendo que na profundidade 10-20 cm o valor de carbono orgânico foi 

maior em relação à profundidade de 0-10 cm devido ao menor revolvimento do solo nas camadas 

superficiais. Mielniczuk et al. (2003) afirma que a incorporação de resíduos culturais aumenta o 

fracionamento e a área dos mesmos em contato com a massa do solo, facilitando a atividade 

microbiana e a redução da cobertura do solo e seus benefícios. 

Na segunda coleta houve interação significativa para os valores de COT entre preparo do 

solo e profundidades (Tabela 1). Analisando a interação, o tratamento PRA não apresentou 

diferença entre as profundidades, sendo que os demais tratamentos apresentaram diferença, com 

valores superiores na camada de 0-10 cm. Não houve diferença entre os tratamentos nos 

primeiros 10 cm do solo e já na profundidade de 10-20 cm o PRA apresentou a maior 

médiadiferindo dos demais tratamentos.  

Siqueira Neto (2004) ao comparar sistemas de plantio como o cultivo convencional e o 

plantio direto (com diferentes idades de implantação) verificou que o preparo onde ocorre o 

revolvimento do solo tende a não apresentar diferença de carbono orgânico na camada de solo 

que passa pelo processo de revolvimento. No caso aqui estudado, o PRT passa por um processo 

de gradagem que atinge o solo nos, aproximadamente os 20 primeiros cm, profundidade esta que 

esta sendo estudada. 

Para essa mesma variável, entre os sistemas de preparo do solo houve diferença 

significativa apenas na segunda coleta, onde o sistema PRA apresentou a maior quantidade de 

carbono orgânico, quando comparado ao PDC e ao PRT, os quais não diferiram estatisticamente 

entre si. Segundo Souza et al. (2006), solos argilosos possuem uma maior proteção da MO contra 

o ataque de microorganismos, mesmo em preparos com  revolvimento do solo. Esta proteção da 

argila sobre a MO demonstra a baixa sensibilidade do carbono orgânico de ser um indicador de 

qualidade do solo. Já para o fator rotação de culturas, a combinação que apresentou o maior teor 

de COT foi milho/milho, não diferindo estatisticamente da rotação soja/feijão e soja/ milho e 

estes não diferiram da rotação milho/feijão. 
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Os teores carbono da biomassa microbiana do solo (BMS) observados na primeira coleta 

(Tabela 2) não apresentaram diferenças significativas para nenhum dos tratamentos, mas quando 

comparadas as médias percebe-se que os tratamentos PRT e PRA se apresentam com teores 

superiores aos demais, fato esse que pode ser explicado, pois o revolvimento do solo proporciona 

uma maior aeração do mesmo e maior exposição da matéria orgânica no perfil do mesmo.  

 

 

Tabela 1 – Teores de carbono orgânico total (% C m.m
-1

) em um Latossolo Vermelho-Amarelo 

submetido à diferentes sistemas de preparo do solo, em duas coletas e nas 

profundidades de 0-10 e 10-20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. NS- não significativo. PDA: plantio direto alternativo.  PDC: plantio 

direto contínuo.  PRA: preparo alternativo. PRT: Preparo tradicional. 1ª coleta: fevereiro/2010 e segunda 

coleta junho/2010. 

 

Na segunda coleta, os tratamentos PDA, PRA e PRT não apresentaram diferença entre as 

profundidades avaliadas, já o tratamento PDC apresentou um teor de CBM maior na 

profundidade de 10-20 cm. Avaliando a profundidade 0-10 cm o tratamento PDA foi o que 

apresentou a menor média, já na profundidade de 10-20 cm o tratamento PDC se mostrou 

superior aos demais apresentando a maior média. Entre os preparos do solo, o PDC foi o que 

apresentou os maiores valores de CBM, assim como a profundidade de 10-20 cm quando 

avaliado esse fator.  

Preparo 

do Solo 

Profundidade (cm) 

 1° Coleta  2° Coleta  

0-10 10-20 0-10 10-20 

 -----------------------------% C  m.m
-1

-------------------------------- 

  

PDA
 

2.0338 aA            1.5191 aB                2.2702 aA 1.8255 abB 

PDC
 

2.4276 aA            1.2456 aB                2.1731 aA   1.4757 bcB 

PRA
 

1.9422 aA            1.2989 aB                2.2338 aA 2.2308 aA 

PRT
 

1.1743 bA            1.4041 aA                2.1261 aA 1.3425 cB 

     

Média 1.89449 a 1.36692  b 2.20082 a 1.71864  b 
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Para Facci (2008) as maiores concentrações nas camadas mais superficiais podem ser 

explicadas pelo acúmulo de resíduos vegetais na superfície, da matéria orgânica biodegradável e 

de 

carbon

o 

orgânic

o do 

solo. 

Nas 

áreas 

em que 

houve preparo do solo, ao longo do tempo, há ainda, uma interferência na quantidade de carbono 

orgânico total e na sua distribuição ao longo do perfil. No caso da segunda coleta a maior 

concentração de CBM no PDC na profundidade de 10-20 cm pode ser explicado pelo fato que 

esta foi realizada na época seca ocorrendo assim uma maior concentração de umidade conforme o 

aumento da profundidade do solo. Gama-Rodrigues et al. (2005) afirma que a umidade é um dos 

principais fatores na regulação da atividade microbiana, a autora ainda afirma que a umidade 

acelera o processo de decomposição da matéria orgânica e o desenvolvimento dos organismos do 

solo.  

Tabela 2 – Teores de carbono da biomassa microbiana (mg.Kg
-1

solo) em Latossolo Vermelho-

Amarelo sob diferentes sistemas de preparo do solo, em duas coletas e nas 

profundidades de  0-10 e 10-20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

AAs médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. NS- não significativo. PDA: plantio direto alternativo.  PDC: plantio direto contínuo.  

PRA: preparo alternativo. PRT: Preparo tradicional. 1ª coleta: fevereiro/2010 e segunda coleta junho/2010. 

Preparo do 

Solo 

Profundidade (cm)  

1ª Coleta  2ª Coleta 

0-10 10-20  0-10 10-20 Média 

 ---------------------------------mg.Kg
-1 

solo------------------------ --------- 

      

PDA
 

28.603 ns              35.196 ns                   32.673  bA 38.676 bA 35.674 b  b 

PDC
 

35.406 ns            29.304 ns                   46.161 aB 71.789 aA 58.975 a 

PRA
 

41.100 ns           43.956 ns                   42.474 aA 42.183 bA 42.328 b 

PRT
 

43.629 ns              31.631 ns                   44.191 aA 35.923 bA 40.057 b 

      

Média 37.1859 ns 35.022 ns 41.375  b 47.143 a  



158 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao avaliarmos a influencia dos sistemas de preparo do solo e das diferentes rotações de 

culturas sobre atributos químicos e biológicos do solo nesse trabalho, onde amostras de solo 

foram coletadas na época das chuvas e na época da seca, podemos chegar às seguintes 

considerações: 

Para o carbono total do solo (COT) e carbono da biomassa microbiana (CBM), observou-

se a tendência de maiores valores em sistemas de preparo onde houve menor revolvimento, nas 

camadas superficiais para COT e na camada de 10-20 para CBM. Entre os períodos de coleta 

tanto o COT como o CBM, apresentaram valores superiores na segunda coleta, pelo acúmulo de 

fitomassa da safra e safrinha, comprovando a importância da manutenção da fitomassa sobre o 

solo. 
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RESPIRAÇÃO BASAL DO SOLO INFLUENCIADA POR DIFERENTES SISTEMAS DE 

PREPARO DO SOLO E ROTAÇÃO DE CULTURA  

 

FERTILIDADE E INDICADORES BIOLÓGICOS EM ÁREAS SOB DIFERENTES 

MANEJOS NA REGIÃO AMAZÔNICA 
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33
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34

  

 

RESUMO 

 

Com o objetivo de avaliar a quantidade de dióxido de carbono desprendido para a atmosfera foi 

realizada a avaliação do efluxo de C-CO2 em diferentes preparos de solo e rotações de cultura. Os 

tipos de preparo de solo foram: 1- PRT - preparo tradicional, 2 - PRA - preparo alternativo, 3 - 

PDA - plantio direto alternativo e 4 - PDC - plantio direto contínuo e as rotações foram: 1) SF: 

soja - feijão; 2) MF: milho/feijão; 3) SM: soja/milho; 4) MM: milho/milho. Para determinação da 

respiração basal a campo (efluxo de C-CO2) foram utilizadas 96 armadilhas, construídas de 

chapas galvanizadas, colocadas no campo no dia do preparo do solo e plantio, durante o período 

de outubro de 2009 a julho de 2010. A emissão de C-CO2 foi determinada durante 24 horas. Não 

houve diferença significativa para os valores de emissão de C-CO2 entre os diferentes preparos do 

solo, havendo uma tendência para maiores efluxos em sistemas de preparo em que houve o 

revolvimento do solo. Houve diferença estatística significativa para as datas de avaliações e para 

a interação sistemas de preparo e plantio, onde a maior respiração do solo (emissão de C-CO2) foi 

encontrada nas avaliações onde ocorreram maior revolvimento do solo e maior umidade e 

temperatura. 

 

Palavras-chave: qualidade do solo, dióxido de carbono, manejo do solo.           

 
ABSTRACT 

 

Aiming to evaluate the amount of carbon dioxide given off into the atmosphere was performed to evaluate the efflux 

of CO2-C in different soil tillage systems and crop rotations. The types of soil preparation were: 1 - PRT - traditional 

tillage, 2 - PRA – alternative tillage, 3 - PDA - alternative no-tillage and 4 - CDP - Continuous no-tillage and rotation 

were: 1) SF: soy - beans; 2) MF: maize / beans, 3) SM: soy / maize, 4) MM: maize / maize. For determination of 

basal respiration the field (C-CO2 efflux) were used 96 traps, constructed of galvanized sheet, placed in the field on 

soil tillage and planting, during the period october 2009 to July 2010. The emission of CO2-C was determined for 24 

hours. There was no significant difference in the emission of CO2-C between the soil tillage, with a trend to higher 

efflux in tillage systems where there was soil disturbance. There was a statistically significant difference for the dates 

of assessments and for the interaction tillage and planting, where the highest soil respiration (C-CO2 efflux) was 

found in the evaluations were higher where soil disturbance and higher humidity and temperature. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desmatamento da Floresta Amazônica e o manejo inadequado do solo, fato esse que 

ocorreu nas últimas décadas devido aos avanços da fronteira agrícola na região, foram 

caracterizados pela substituição de ecossistemas naturais por áreas cultivadas, acarretando 

alterações na qualidade do solo e na dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS). À medida que 

estes solos foram perdendo MOS, diminuíram as produtividades na agropecuária, devido à baixa 

fertilidade, aumento da acidez prejudicial às plantas, deterioração da estrutura física e prejuízos 

nas atividades biológicas. Dessas áreas utilizadas na agropecuária poucas recebem adubações e 

correções da fertilidade e raros são os casos de utilização de práticas conservacionistas de manejo 

do solo. A técnica das queimadas é o método de limpeza mais usual nas pastagens utilizadas pela 

grande maioria dos pecuaristas (Fernandes & Guimarães, 2002). Assim, o estudo do impacto da 

adoção de diferentes sistemas de manejo é essencial na definição de melhores estratégias de uso 

do solo. 

Em sistemas agrícolas conservacionistas, o uso e o manejo do solo atuam modificando 

tanto a entrada como a saída de Carbono (C) do solo para a atmosfera, em função da produção 

diferenciada de resíduos, do número de cultivos, das espécies vegetais, da adubação, dos 

procedimentos de colheita, dos métodos adotados de preparo do solo e do manejo dos restos 

culturais. Dentre os atributos biológicos sensíveis às alterações nos sistemas de manejo do solo e 

culturas, destaca-se a biomassa microbiana, que representa a parte viva da MOS. Sistemas de 

manejo do solo como o preparo reduzido e o plantio direto, ambos com alta produção de 

biomassa e carbono (C), propiciam o surgimento de propriedades emergentes como 

macroagregação do solo, resistência à erosão, infiltração e armazenamento de água, retenção e 

complexação de nutrientes e elementos tóxicos, aumento da biomassa e atividade biológica, da 

CTC e da ciclagem de nutrientes, bem como o seqüestro de carbono (VEZZANI, 2001). Em 

adição à qualidade do solo, os sistemas de manejo influenciam na qualidade do ar e da água, além 

de aumentar o rendimento das culturas. 

 A emissão de CO2 do solo é proveniente da hidrólise  da matéria orgânica por 

microorganismos heterotróficos e pela respiração de raízes. O CO2 emitido pelo solo é um 

importante componente do ciclo do carbono, bem como influencia diretamente nas concentrações 

desse gás na atmosfera, sendo que um incremento nas concentrações deste elemento culmina em 

maior efeito estufa, conseqüentemente em aumento na temperatura média global, ocasionando 

sérias conseqüências climáticas e ambientais (SOUZA, 2005).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A respiração basal (efluxo de C-CO2) foi avaliada no experimento iniciado em dezembro 

de 2007, na Fazenda Experimental da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de 
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Rondônia - UNIR, localizada em Rolim de Moura/RO (latitude 11º, 34' e 57‖ S e longitude 61º, 

46' e 21‖ W e altitude de 277 m acima do mar).  

O clima local é tropical quente e úmido com estação seca bem definida (junho a setembro) 

e com chuvas intensas nos meses de novembro a abril. A precipitação média anual é de 2.250 mm 

e UR no período chuvoso em torno de 85%. As temperaturas médias anuais são em média de 

28ºC, sendo que as médias mínimas são de 24ºC e de máximas são de 32ºC (MARIALVA, 1999;  

FERNANDES e GUIMARÃES, 2002). 

O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho-Amarelo, com 48 parcelas 

medindo 4,8 X 12 m em delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas 

subdividas, com três repetições. O fator métodos de preparo e plantio do solo representa 

diferentes níveis de mobilização: 1- PRT - preparo tradicional (uma operação com grade aradora 

e mais duas com grade niveladora), 2 - PRA - preparo alternativo (uma operação de subsolagem e 

uma com grade niveladora), 3 - PDA - plantio direto com um preparo alternativo a cada quatro 

anos e 4 - PDC - plantio direto contínuo. O fator seqüência de culturas visa a obtenção de 

tratamentos com diferentes quantidades de produção de fitomassa, cultivadas de outubro a 

fevereiro e de fevereiro a maio e são: 1) SF: soja - feijão; 2) MF: milho - feijão; 3) SM: soja - 

milho; 4) MM: milho - milho.  O fator terceiro consistiu de diferentes períodos de avaliações. No 

período de outubro a dezembro de 2009, a respiração foi determinada a cada 8 dias, e no período 

de janeiro a julho de 2010, foi determinada a cada 15 dias, totalizando 19 avaliações.  

Para determinação da respiração foram utilizados armadilhas, construídas de calhas em 

anel cilíndrico, feitas de chapas galvanizadas, com 7 cm de altura e 40 de diâmetro, segundo 

modelo descrito por Souza (2005). Cada parcela recebeu duas armadilhas, totalizando 96 em todo 

o experimento, as quais foram instaladas no campo no mesmo dia do preparo do solo para 

plantio.  

 A respiração do solo foi determinada pela coleta de CO2 produzido na superfície do solo, 

após instalação das armadilhas, as quais recebiam um copo contendo 10 ml de NaOH 1 M para  

captura  de CO2. Após tempo pré-definido de 24 horas, a armadilha era desmontada e em cada 

copo recebia 2 ml de BaCl (10%). Imediatamente, a solução foi titulada com HCl 1 M e o volume 

gasto foi usado na fórmula para calcular o valor de C-CO2 desprendido para a atmosfera, segunda 

equação proposta por Oliveiros (2008).  

 

C-CO2= (B-V)*N*E /(A*T) 

Onde: 

C-CO2 (mg m
2
 dia) = Carbono desprendido como CO2  

B = Volume de HCl usado na prova em branco (ml) 

V= Volume de HCl usado na amostra (ml) 

E= Equivalente grama do C (6 g) 

A= Área da superficie do solo amostrada (m
2
) 

T= Tempo de coleta (24 h) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados de quantidade de C-CO2 ou a respiração basal do solo obtidos durante o período 

de execução do trabalho de pesquisa foram submetidos à análise de variância usando o programa 

estatístico ASSISTAT (SILVA, 2000) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 1 % 

de probabilidade.  

Para os teores de gás carbônico (C-CO2) liberados para a atmosfera (Tabela 1), a análise 

de variância mostra que houve não diferença estatística em relação ao tipo de preparo Tabela 1. 

Emissão média de dióxido de carbono (C-CO2 mg 
 
m

2 
dia 

-1
) de outubro de 2009 a julho de 2010,  

em experimento com diferentes sistemas  

de  preparo e plantio do solo. 

 

Preparo  

do solo 

Avaliações Média 

geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 ------------------------------------------------------------------------------------- C mg m2 dia -1 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     

PDA 
3,76 

aA 

2,56 

cDEF 

2,89 

aCDE 

3,17 

aABCD 

1,91 

aF 

2,46 

aEF 

3,77 

aA 

3,06 

bBCDE 

2,62 

aDE 

2,86 

aCDE 

3,05 

aBCD

E 

3,14 

aABCD 

3,16 

aABC

D 

3,34 

aABC 

3,16 

aABCD 

3,39 

aABC 

3,16 

aABC

D 

3,58 

aAB 

3,20 

aABCD 

3,06 

a 

PDC 
3,98 

aA 

3,07 

bCDEF 

3,07 

aCDEF 

2,90 

aDEFG 

1,87 

aH 

2,53 

aFG 

3,88

aAB 

3,42 

abABC

DE 

2,27 

aGH 

2,79 

aEFG 

3,27 

aBCD

E 

3,01 

aCDEF 

2,84 

aDEFG 

3,23 

aBCD

E 

3,40 

aABCD

E 

3,39 

aABCD

E 

3,46 

aABC

D 

3,31 

aBCDE 

3,59 

aABC 

3,12 

a 

PRA 
3,89 

aAB 

3,70 

aABC 

2,88 

aDEF

G 

3,09 

aCDEF 

1,80 

aH 

2,42 

aGH 

4,01 

aA 

3,05 

bCDEF

G 

2,59 

aFG 

2,63 

aEFG 

3,22 

aCDE

F 

2,78 

aDEFG 

2,89 

aDEFG 

3,20 

aCDE

F 

3,29 

aBCD 

3,25 

aBCDE 

3,22 

aCDEF 

3,10 

aCDEF 

3,13 

aCDEF 

3,06 

a 

PRT 
4,01 

aAB 

3,11 

bCDEF

G 

3,21 

aCDEF 

2,92 

aDEFG 

1,69 

aH 

2,67 

aFG 

4,20 

aA 

3,65 

aABC 

2,49 

aG 

2,89 

aEFG 

3,34 

aCDE 

3,09 

aCDEF

G 

2,95 

aDEFG 

3,21 

aCDE

F 

3,46 

aBCDE 

3,22 

aCDEF 

3,56 

aABC

D 

3,11 

aCDEF

G 

3,42 

aBCDE 

3,17 

a 
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Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e  maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1 % de 

probabilidade PDA: plantio direto alternativo; PDC: plantio direto contínuo; PRA: preparo alternativo; PRT: preparo tradicional. DMS 

para colunas=0.5021; DMS para linhas=0.6496. CV%-rotação de culturas=25,60. Datas das avaliações: 1) 14/10/09; 2) 29/10/09; 3) 

06/11/09; 4) 15/11/09; 5) 24/11/09; 6) 01/12/09; 7) 15/12/09; 8) 30/12/09; 9) 18/01/10; 10) 02/02/10; 11) 20/02/10; 12) 15/03/10; 13) 

26/03/10; 14) 08/04/10; 15) 29/04/10; 16) 17/05/10; 17) 04/06/10; 18) 22/06/10; 19) 07/07/do solo, ou seja, independente 

do solo ter sido revolvido ou não, os teores de C-CO2 variaram de 3,06 a 3,17 C mg m
-2 

dia
-1

. O 

trabalho mostrou que em valores absolutos, há uma tendência de sistemas de preparo como o plantio 

tradicional (PRT) os quais tem diferentes graus de revolvimento do solo, apresentar maiores efluxos 

de gás carbônico para a atmosfera. Segundo Oliveros (2008), em ampla revisão bibliográfica, não 

existe um consenso entre os pesquisadores sobre a quantidade de C-CO2 que é desprendida quando 

são comparados os sistemas de preparo do solo, podendo haver maior efluxo em sistemas 

tradicionais ou em sistemas conservacionistas como o plantio direto. 

Em relação aos diferentes períodos de avaliação, houve variação significativa entre os 

valores de gás carbônico liberados, sendo os maiores valores foram encontrados na primeira e na 

sétima avaliações (Tabela 1). Na primeira avaliação foi liberado 3,91 mg.kg
-1  

m
2 

dia
-1

 e foi após 

o revolvimento do solo por ocasião do preparo e plantio, já que a armadilha foi instalada no 

mesmo dia dessas operações. Esses dados concordam com D‘Andréa et al. (2006), que afirmam 

que as taxas de respiração do solo refletem o sistema de uso da terra empregado, aumentando ou 

diminuindo os estoques de carbono no mesmo e com Bayer (1996) os quais explicam que quando 

um sistema estável (solo + cobertura vegetal) é perturbado pela ação antrópica, ele tende a perder 

mais carbono pela respiração, proveniente da decomposição da matéria orgânica via hidrólise 

microbiana. Na sétima avaliação foi liberado 3,97 mg.kg
-1  

m
2 

dia
-1

, e foi no mês de dezembro, 

onde houve maior precipitação pluviométrica a qual ocasionou maior umidade do solo  e também 

no período onde foi registrado uma das maiores temperatura do solo. Segundo Oliveros (2008) a 

taxa de decomposição da matéria orgânica depende da vários fatores como a temperatura e a 

umidade do solo, bem como o quantidade de carbono orgânico e o potencial de decomposição do 

carbono do solo. 

A análise de variância mostrou  interação significativa entre os fatores preparo do solo e 

plantio e avaliações (Tabela 1). Houve diferença entre os tipos de preparo do solo para os valores 

de C-CO2 emitidos, na avaliação do dia 29 de outubro (segunda avaliação) e no dia 30 de 

dezembro de 2009 (oitava). Na segunda avaliação o tratamento que desprendeu maior quantidade 

de carbono foi o preparo do solo alternativo que apresenta revolvimento do solo intermediário, o 

qual liberou 3,70 mg.kg
-1  

m
2 

dia
-1

. A oitava avaliação teve maior liberação de gás carbônico no 

tratamento plantio tradicional (PRT), apesar de não ter sido diferente estatisticamente do plantio 

direto (PDC), onde os valores foram de 3,65 e 3,42 mg.kg
-1  

m
2  

dia
-1

, respectivamente. Em 

experimento desenvolvido para avaliar a maior emissão de gás carbônico entre sistemas de 

preparo do solo, Campos (2006) encontrou valores similares de emissão de dióxido entre o 

plantio convencional e plantio direto. 

 

CONCLUSÃO 

 

Média 

geral 
3,91 a 

3,11 

bcdef 

3,01 

cdef 

3,02 

cdef 

1,82 

h 

2,52  

g 

3,97 

a 
3,30 bcd 

2,49  

g 

2,79  

fg 

3,22 

bcde 
3,00 def 2,96 ef 

3,25 

bcde 

3,33 

bcd 

3,31 

bcd 
3,35   b 

3,28 

bcde 
3,33 bc 3,10 
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As emissões de dióxido de carbono não mostraram diferenças estatisticas em relação ao 

sistema de preparo do solo, apesar de o sistema preparo tradicional ter apresentado maiores 

valores absolutos. Houve interação significativa entre os valores de emissão de dióxido de 

carbono para os fatores preparo do solo e diferentes datas de avaliaçãoes. Os maiores efluxos de 

C-CO2 foram encontrados nas avaliações feitas no dia 14 de outubro e na avaliação do dia 15 de 

dezembro de 2009. Essas duas datas coincidem com o momento do preparo do solo para o plantio 

e depois com o período onde houve grande disponibilidade hídrica aliada à temperaturas 

elevadas. 
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RESUMO 

O papel do rufião é o de identificar o cio das fêmeas para que programas de melhoramento 

genético do rebanho, por meio de inseminação artificial ou mesmo monta dirigida, possam ser 

executados com maior sucesso. Para tanto se comparou técnicas já consagradas como fixação da 

flexura sigmóide com o anilhamento prepucial. Esta nova técnica permite a geração de rufiões 

por meio da redução da luz do prepúcio pela fixação externa de uma braçadeira plástica. Isso gera 

um impedimento físico que não permite a exposição do pênis no ato da monta. Assim foram 

utilizadas duas propriedades. Em uma delas se contou com um bovino, sem raça definida, com 

peso de aproximadamente 450 kg submetido a técnica de anilhamento em comparação a fixação 

da flexura sigmóide e na outra propriedade contou-se com dois animais com aproximadamente 

150 kg de peso vivo. Na primeira situação foi observado à recuperação do animal em 12 horas 
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após o anilhamento. Ele foi considerado apto a compor o rebanho. Um outro animal submetido a 

técnica de fixação da flexura sigmoidal foi reposto ao rebanho depois de 45 dias. Após 62 dias o 

animal anilhado apresentou edema na região do prepúcio, sendo a anilha retirada, e após, 

constatando-se que o animal voltou a exercer a atividade de monta. O animal fixado teve 

problemas pós operatórios e teve que ser sacrificado. Na segunda situação um dos animais 

apresentou infecção bacteriana sendo tratado com medicação própria. Ante este quadro os 

animais foram aptos a comporem o rebanho na manhã seguinte ao anilhamento. A técnica do 

anilhamento prepucial pode ser considerada simples, prática e com poucos gastos com materiais e 

fármacos. 

 

Palavras-chave: rufião, anilhamento prepucial, bovinos 

 

 
ABSTRACT 

The role of the ruffian is to identify the rutting of females for breeding programs of the herd through artificial 

insemination or even mount run, can be implemented more successfully. For both techniques were compared already 

established as fixing the sigmoid flexure with preputial banding. This new technique allows the generation of thugs 

through the reduction of light by external fixation of the foreskin of a plastic clamp. This creates a physical 

impediment which prevents the exposure of the penis at the time of ride. Thus we have used two properties. In one of 

them had a cow, mixed breed, weighing approximately 450 kg underwent banding technique in comparison to fixing 

the sigmoid flexure and other property counted on two animals with approximately 150 kg liveweight. In the first 

situation was observed for the recovery of the animal 12 hours after banding. He was deemed fit to compose the 

herd. Another animal subjected to the technique of fixing the sigmoid flexure was returned to the fold after 45 days. 

After 62 days the animal showed ringed foreskin swelling in the region, and the ring removed, and further, noting 

that the animal he returned to the breeding activity. The animal was fixed postoperative problems and had to be 

sacrificed. In the second situation an animal bacterial infection being treated with medication own. Faced with this 

situation the animals were able to compose the herd on the morning after banding. The technique of preputial 

banding can be considered simple, practical and with few material costs and drugs. 

 

Keywords: ruffian, banding preputial, cow 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa a avaliação de um método de rufiamento com vistas ao melhoramento 

genético do rebanho brasileiro, que apesar de ser um dos três maiores do mundo, ainda não é um 

dos melhores geneticamente em termos gerais. O rufião é um macho inteiro da mesma espécie 

animal onde lhes foram aplicadas técnicas que não permitam sua cópula de maneira a fertilizar a 

fêmea, então seu papel está na identificação do estro. Esta técnica visa a produção de rufiões 

reversíveis no sentido de apoiar outras técnicas como a de inseminação artificial (IA), 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) e transferência de embriões, já que para aumento em 

seu sucesso necessita-se uma adequada identificação do estro. Assim este trabalho tem como 

objetivo comparar a técnica do anilhamento prepucial com outras mais evasivas praticadas na 

propriedade rural. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

No Brasil o efetivo pecuário bovino é estimado em 199.752.014 cabeças de gado. Este total 

foi gerado por uma redução de 3,0% entre 2006 e 2007 em razão da descapitalização dos 

produtores em 2006, o que levou a desinvestimentos no ano seguinte. Entretanto ao se analisar os 
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dados da Produção Pecuária Municipal (PPM) no período entre 1997 a 2007 verificam-se um 

aumento de 78% do rebanho bovino nos municípios da Amazônia Legal, destacando-se o Sul do 

Pará, o Norte de Mato Grosso e Rondônia. O rebanho bovino brasileiro tem se deslocado em 

direção ao Norte do país, em parte devido à disputa por área com as lavouras de cana, soja e 

milho no Centro-Sul do país (IBGE, 2008). 

Apesar de o Brasil obter uma colocação entre os três maiores efetivos e produtores bovinos 

do mundo, seu rebanho ainda está em fase de aprimoramento do seu nível zootécnico. 

Estes ganhos genéticos são feitos a partir de técnicas como a inseminação artificial (IA), a 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF), e a transferência de embriões (TE), no entanto para 

aplicação da técnica de IA é necessário à identificação do estro. O estro é então identificado na 

maioria das vezes pelo rufião, que é um macho inteiro da mesma espécie onde lhes foram 

aplicadas técnicas que não permitam sua cópula de maneira a fertilizar a fêmea. 

 Dentre as muitas alternativas utilizadas na produção de rufião, técnicas como o desvio 

lateral do prepúcio e pênis, a ressecção da cauda do epidídimo ou mesmo sua exérese total, a 

vasectomia, a aderência peniana (fixação do pênis na parede abdominal) e novo óstio prepucial 

podem ser citados. Somando-se a estas alternativas a técnica do anilhamento prepucial consiste 

na aplicação de uma braçadeira plástica no prepúcio do animal com o propósito de reduzir a luz 

do prepúcio e impedir a exposição total do pênis sem interferir de forma negativa no ato de 

micção. Tal técnica visa a ser uma alternativa para procedimentos cirúrgicos mais invasivos 

devido gerar menor tempo de realização e de pós-operatório, bem como com menor gasto com 

fármacos e mão-de-obra (MORAES, 2003). 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida em duas propriedades rurais do município de Rolim de Moura-

RO. A fim de comparar a técnica do anilhamento com a já utilizada na propriedade visitada, foi 

cedido somente um animal para a realização do anilhamento prepucial, devido ao fato de ser uma 

técnica nova. O primeiro animal utilizado no trabalho teve um peso de aproximadamente 450 kg 

de peso vivo, sem raça definida (SRD) sendo nesta oportunidade a comparação com a aplicação 

da técnica da fixação da flexura sigmóide. O método do anilhamento prepucial também pode ser 

realizado em outra propriedade, sendo nesta cedido dois animais com aproximadamente 150 kg.  

Os animais, para ambos os casos, foram contidos em piquete com o auxílio de cordas, 

sendo preferencialmente posicionado em decúbito dorsal com as pernas amarradas em direção 

cranial. Procedeu-se a anestesia local, subcutânea mediante o uso de cloridrato de lidocaína a 2%, 

aplicada a dose de 10 mL conforme orientação posológica, dividida em 5 mL para cada lado da 

região mediana próxima da incisão. A determinação do local de aplicação da braçadeira plástica 

foi feita em um ponto médio do prepúcio, localizado entre o óstio prepucial e a base de 

implantação da bolsa escrotal. Após os cuidados de profilaxia da infecção, utilizou-se um trocater 

para permitir o transpasse da braçadeira. Para não colabar a luz prepucial foi introduzido um 

cilindro metálico na bainha do prepúcio através do óstio, até o ponto de fixação da braçadeira. No 

ponto identificado foi executada manualmente a manobra de fixação externa com a retirada do 

trocater permanecendo a braçadeira plástica, a qual foi fechada externamente ao prepúcio. Com 

isso se promoveu a estenose parcial de seu lúmem, função da presença do cilindro metálico. 

Depois de fechada, cortou-se o excesso da braçadeira sendo também retirado o cilindro de metal 

da bainha do animal. Em seguida aplicou-se externamente antibiótico associado à 
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antiinflamatório a base de sulfato de neomicina (500mg), bracitracina de zinco (1g) e 

hidrocortizona (1g) e um repelente cicatrizante sobre o local. Os animais ficaram em piquete 

separado para observação sendo liberado para compor o rebanho na manhã seguinte. 

 
 

   

Fig. 1: Fixação da flexura sigmoide         Fig. 2:Anilhamento prepucial                  Fig. 3: Aplicação de repelente cicatrizante 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode ser considerado que a aplicação da anilha se deu sem complicações para a técnica testada. 

Em relação ao período pós-operatório os animais anilhados necessitaram de apenas um dia. 

Normalmente, em relação à literatura consultada os animais não apresentam problemas de 

rejeição, contudo esta possibilidade não é descartada. Em nosso caso após 62 dias o primeiro 

animal, ou seja, o de 450 kg de peso vivo apresentou edema na região do prepúcio e sua 

braçadeira plástica teve que ser retirada. Moraes (2003) relata em estudo feito em diversas 

propriedades no Estado do Rio de Janeiro, que 88% dos animais anilhados obtiveram uma 

eficiência total em relação à técnica empregada, sendo, portanto apenas 12% os que apresentaram 

problemas (2 entre 17). Para a ocorrência de edemas e outras complicações é recomendada a 

aplicação de antiinflamatório por três dias seguidos com o objetivo de promover a reversão do 

quadro, no qual foi o caso de um dos animais de aproximadamente 150 kg. 

Neste animal que o ocorreu a infecção bacteriana foi aplicado antibiótico no músculo da coxa, 1 

mL de Terramicina LA® para cada 10 kg de peso corporal, totalizando 15 ml, sendo 8 ml 

aplicados na coxa esquerda e 7 na coxa direita e antiinflamatório Banamine® na quantidade de 

3,5 ml, totalizando 175 mg de flunixim meglumine. Tendo como resultado destas aplicações a 

reversão do quadro infeccioso. 

 Outra ocorrência para tal procedimento é a de miíases ou bernes, o que não foi observado 

neste trabalho. No entanto a hipótese de possível rejeição quanto à presença do material plástico 

deve ser verificada apesar que é rotina de manejo o uso de brincos plásticos nas orelhas dos 

animais. 

 Já o animal que foi submetido à ligadura da flexura sigmoidal teve seu período pós-

operatório de 45 dias. Porém, este animal em período de monta apresentou problemas de inchaço 

sendo necessário ser feita uma nova cirurgia a fim de obter um quadro reverso. Devido às 

dificuldades com a execução da cirurgia, o animal teve de ser sacrificado a fim de evitar maiores 

transtornos ao mesmo. Cabe ressaltar que os atos cirúrgicos foram feitos pelo veterinário da 

fazenda. 

 De forma geral, a técnica do anilhamento prepucial pode ser recomendada para 

propriedades de qualquer nível tecnológico já que é considerada de baixo custo e simples 

execução. A impossibilidade de exposição total do pênis é um fator que não permite o contágio 
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de doenças sexualmente transmissíveis o que é importante para propriedades com problemas 

sanitários. 
 Com a técnica do anilhamento prepucial há o impedimento físico da habilidade copulatória 

destes animais, de forma a atender a sua não reprodução e causando um estresse menor 

comparativamente a métodos mais invasivos. Com a retirada da anilha pode ser comprovada a 

reversibilidade da técnica, o que não pode ser verificado em relação aos demais procedimentos 

citados neste trabalho. 

 Como esta técnica é aparentemente nova no meio rural do município de Rolim de Moura e, 

contanto com certo conservadorismo quanto ao teste de novos procedimentos nas propriedades 

encontrou-se certa resistência quanto ao emprego da mesma. Mesmo assim se faz necessário buscar 

outras propriedades a fim de ser obtido um maior número de animais testados no intuito de melhor ser 

avaliada a técnica proposta. 

 

CONCLUSÃO 
 A técnica do anilhamento prepucial foi considerada simples, fácil, rápida e de custo operacional 

reduzido, e a mais importante das observações é que este método é reversível apenas com a retirada 

da anilha plástica. 

O animal anilhado não necessitou de nenhum cuidado especial estando apto a exercer suas 

funções após 24 horas, porém um dos animais sofreu uma infecção a qual foi revertida com 

medicação apropriada. 
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PRODUÇÃO EM GUARANAZEIROS. 

                                                    DANIEL MORAES DA SILVA
37

 

EMANUEL FERNANDO MAIA DE SOUZA
38

 

 

RESUMO 

As recomendações existentes para a nutrição mineral de guaranazeiros são baseadas em níveis de 

nutrientes recomendados para outras culturas, como o cafeeiro e cacaueiro. Contudo, estudos 

indicam que os nutrientes mais exportados pela colheita são o nitrogênio e potássio. Assim, este 
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trabalho teve por objetivo avaliar a doses de fertilizantes potássicos nitrogenados sobre o 

crescimento vegetativo, reprodutivo e produtivo em um pomar de guaranazeiros. Para tanto foi 

instalado um experimento no esquema fatorial 4x4 sob o delineamento em blocos casualizados 

com seis repetições em um pomar comercial com 13 anos. Os fatores foram quatro níveis para 

adubação nitrogenada (0, 60, 120 e 240 kg de N ha
-1

) e quatro níveis para a adubação potássica 

(0, 80, 160 e 320 kg de K2O ha
-1

). Foram avaliados o número de brotações novas; número de 

ramos; comprimento dos ramos no primeiro e segundo semestre após a aplicação dos nutrientes; 

número de flores; comprimento das flores; massa dos cachos, número de colheitas; produção de 

grãos secos e produtividade; e porcentagem de produção por colheita. Foi realizada a análise de 

variância, seguido pela análise de regressão. Quando não se encontrou um modelo que se 

ajustava ao fenômeno observado, realizou-se o teste de Tukey. Em todos os procedimentos, 

considerou-se o nível de 5 % de probabilidade. Foi ajustado o modelo de regressão linear e para 

as variáveis: número e comprimento das flores, e valor de rendimento de grãos em função das 

doses de adubos nitrogenados e potássicos, respectivamente. Para as demais não foram 

observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey em função do efeito das doses dos 

nutrientes aplicados. 

 

Palavras Chave: Paullinia cupana var. sorbilis, nutrição mineral, nitrogênio, potássio, 

crescimento, florescimento e produção. 

 

 

 

ABSTRACT 

LEVELS OF NITROGEN AND POTASSIUM FERTILIZATION ON GROWTH AND 

PRODUCTION GUARANA AT CONDITIONS ON ZONA DA MATA RONDONIENSE 

REGION. 

The existing recommendations for the mineral nutrition of guarana are based on nutrient levels 

recommended for other crops such as coffee and cocoa. However, studies indicate that more 

nutrients exported by harvesting are nitrogen and potassium. This study aimed to evaluate the 

doses of potassium fertilizer nitrogen on vegetative growth, reproductive and productive in an 

orchard of guarana. For such an experiment was conducted in 4x4 factorial in a randomized 
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complete block design with six replicates in a commercial orchard of 13 years. The factors were 

four levels of nitrogen fertilization (0, 60, 120 and 240 kg N ha
-1

) and four levels of potassium 

fertilization (0, 80, 160 and 320 kg K2O ha
-1

). Was evaluated the number of new shoots, number 

of branches, branch length in the first and second half after the application of nutrients, flower 

number, length of flowers, cluster weight, number of crops, production of dry grains and 

productivity, and percentage of yield per harvest. Was performed analysis of variance, followed 

by regression analysis. When did not find a model that fit the observed phenomenon, was applied 

the Tukey test. In all procedures, we considered the 5% level of probability. Was adjusted linear 

regression model for the variables number and length of the flowers, and value of grain yield in 

function of doses of nitrogen and potash fertilizers, respectively. For the others variables there 

were no significant differences by Tukey test. 

Key-words: Paullinia cupana var. sorbilis, mineral nutrition, nitrogen, potassium, growth, 

flowering and production. 

 

INTRODUÇÃO 

O guaranazeiro (Paullinia cupana var. sorbilis) é uma planta com potencial para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável na Amazônia (RODRIGUES et al., 1990). O 

Brasil é praticamente o único produtor de guaraná no mundo, a exceção de parte da Amazônia 

venezuelana e peruana (ISAE, 2003). Embora exista uma área considerável ocupada com o 

plantio do guaranazeiro, a produtividade alcançada é muito baixa (COSTA et al., 2005). A partir 

de estudos anteriores podem-se citar alguns dos fatores que reduzem a produtividade, a saber, a 

falta de cultivares selecionados, problemas fitossanitários, técnicas culturais não apropriadas e 

principalmente a baixa fertilidade dos solos sob cultivo do guaranazeiro (NASCIMENTO FILHO 

et al., 2001;  CRAVO et al., 2005). 

Deste modo, a identificação dos níveis críticos de nutrientes necessários ao crescimento e 

desenvolvimento do guaranazeiro tem sido objeto de estudo de diversos trabalhos. Contudo a 

maior parte dos trabalhos foi realizada durante a fase de formação de mudas (RODRIGUES et al., 

1990), que apesar de ser muito importante, pouco esclarece sobre as necessidades da planta 

adulta (período produtivo).  

Considerando as questões acima relatadas, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os níveis de 

adubação nitrogenada e potássico sobre o crescimento vegetativo e reprodutivo de guaranazeiros 

em fase produtiva. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado num pomar comercial de guaranazeiro em condições 

típicas, situado no KM 15 norte da linha 172 no município de Rolim de Moura, região da Zona da 

Mata Rondoniense. As características químicas do solo são: pH: em água = 5,0; PMehilich = 1,3 mg 

dm
-3

; K = 0,08 cmolc kg
-1

;CTC 5,5 cmolc kg
-1

; V = 26%. O pomar possui 13 anos de idade, com 

plantas oriundas de polinização aberta e até a implantação dos experimentos não recebeu 

fertilização ou correção da acidez. Os tratos culturais da cultura foram realizados, seguindo as 

recomendações no estado de Rondônia (COSTA et al., 2005). 

O experimento foi instalado no esquema fatorial 4x4, seguindo o delineamento em 

blocos casualizados com seis repetições. Os fatores foram os níveis de adubação nitrogenada (0, 

60, 120 e 240 kg de N ha
-1

 ano
-1

) e potássica (0, 80, 160 e 320 kg de K2O ha
-1

 ano
-1

). As variáveis 

avaliadas serão descritas a seguir:  

Crescimento vegetativo (Vigor do crescimento vegetativo e Número total de brotações). 

Crescimento reprodutivo (Número total de hastes florais, Tamanho da haste floral e Número de 

hastes florais em antese).  
Produção (Massa total de estruturas reprodutivas por planta, número de colheitas, rendimento dos 

grãos secos e produção de grãos secos, produtividade e porcentagem de colheita a cada colheita). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para nenhuma variável houve interação significativa entre os fatores doses de 

fertilizantes nitrogenados ou potássicos (Tabela 1). Em relação ao número de brotações novas por 

planta, não foram encontradas diferenças significativas (Tabela 1), sabe-se que as brotações 

novas crescem e se tornam ramos produtivos, por isto quanto mais ramos estiverem nas plantas, 

maior a probabilidade de se alcançar maiores produtividades, desde que sejem manejadas de 

forma correta e os fatores climáticos sejem favoráveis. Para o número de brotos novos por ramo 

não foram encontradas diferenças entre si em relação aos diferentes tratamentos (Tabela 1). Para 

o crescimento dos ramos de guaranazeiros, não foram encontradas diferenças significativas no 1° 

semestre em função das doses de nutrientes aplicados, no entanto quando estas médias são 

comparadas com as médias do vigor dos ramos do 2° semestre são encontradas diferenças entre 

as médias, resultado este esperado em função do fator tempo devido as plantas de guaranazeiros 

estarem em fase de crescimento (Tabela 1). 

Não foram encontradas diferenças significativas para o valor de massa dos cachos 

devido às doses de nutrientes nitrogenados e potássicos aplicados (Tabela 2), a massa dos cachos 
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é o valor de todos os componentes que são retirados da planta no momento da colheita que 

incluem (ramos, sementes, ráquis, arilo e pecíolos). 
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Foi observado que o número de inflorescências aumentou, em função da quantidade do 

nutriente nitrogenado fornecido para as plantas (Figura 1). As aplicações das doses de potássio 

não interferiram significativamente no aumento do número de flores. Para as doses de nitrogênio 

a regressão foi significativa, uma vez que com o aumento da dose aplicada, observou-se maior 

número de inflorescências nos ramos com exceção da dose 60 kg ha
-1

. Deste modo, a aplicação 

das maiores doses do nitrogênio pode ser interessaste no cultivo do guaranazeiro, pois com o 

maior número de inflorescências há maiores chances de se obter maior produtividade, porém 

neste trabalho não foram detectadas maior produtividade (Tabela 2). O comprimento das 

inflorescências foi influenciado pela quantidade de nutriente potássico aplicado (Figura 2).  O 

fornecimento do potássio aumentou o comprimento das inflorescências. Portanto a aplicação das 

duas maiores doses do nutriente potássico pode ser interessante para as plantas de guaraná, 

inflorescências maiores no cacho, pode ocasionar em um aumento do número de grãos aumento 

da produtividade que, entretanto, não foi observado neste trabalho (Tabela 2). 
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Devido neste trabalho não ter sido encontrado pouca diferença nos valores médios das 

tabelas, e não ter sido encontradas diferenças significativas para algumas variáveis e para as 

variáveis que foram encontradas diferenças significativas não ter sido calculada a máxima 

eficiência econômica, não é possível que seja realizada uma indicação de doses de adubação 

baseados nesta pesquisa. Porém baseado em um trabalho que quantificou os valores médios de 

estimativas da exportação de nutrientes pela colheita do guaraná (CRAVO et al., 2005), foi 

possível chegar a valores médios de exportação para esta pesquisa. Nesta lavoura a quantidade 

exportada de nitrogênio foi de 76 kg ha
-1

 e para o potássio o valor é de 73,07 kg ha
-1

, pois os 
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valores médios em porcentagem de exportação são de 7,2% e 6,85%, para nitrogênio e potássio 

(CRAVO et al., 2005).Desta forma recomenda-se que seja realizada uma adubação anual de 

reposição no mínimo com os valores que são exportados pela colheita. 

CONCLUSÕES 

Para o número de brotação por planta, número de brotações por ramo e crescimento 

médio dos ramos novos de guaranazeiros, não foi encontrado diferenças significativas em função 

das doses de nutrientes aplicados. 

Para o número de inflorescências observou-se um crescimento linear em função do 

nitrogênio fornecido. Porém as doses de adubo com potássio não interferiram significativamente 

nesta variável. 

O comprimento das inflorescências e o rendimento da conversão de cachos em grãos 

secos apresentou acréscimo linear em função do nutriente potássico fornecido. Para as doses de 

nitrogênio os resultados encontrados não foram significativos. 

Em relação às diferentes doses dos nutrientes (nitrogenados e potássicos) fornecidos 

para as plantas, nenhuma delas interferiu significativamente na produção de massa dos cachos de 

guaraná, número de colheitas, produção de grãos secos, e produtividade. 
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NÍVEIS DE SATURAÇÃO DE BASES SOBRE A PRODUÇÃO DE GUARANAZEIROS 

NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DA ZONA DA MATA RONDONIENSE 

AVALIAÇÃO DE TRATOS CULTURAIS POTENCIAIS PARA OTIMIZAR A 

PRODUÇÃO EM GUARANAZEIROS 

Isac Fogaça
39

 

Emanuel Fernando Maia de Souza
40

 

 

RESUMO 

Os solos da região amazônica apresentam baixa saturação de bases, e por isso normalmente as 

plantas cultivadas apresentam baixo rendimento produtivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito de diferentes níveis de saturação de bases em um pomar de guaranazeiros. Foi instalado um 

experimento sob o delineamento em blocos casualizados com seis repetições em um pomar 

comercial de guaranazeiros com 12 anos que nunca havia recebido qualquer tipo de corretivo ou 

fertilizante. Os tratamentos consistiram na aplicação superficial de calcário para elevar a 

saturação de bases a 40, 50, 60, 70%, e como testemunha a saturação natural de bases do solo, 

26%. Foram avaliados o número e comprimento de brotações vegetativas no primeiro e segundo 

semestre após a aplicação do calcário. Por ocasião do florescimento foram avaliados, também o 

número e comprimento de inflorescências por quadrante. A produção foi avaliada através dos 

componentes e da massa total de estruturas reprodutivas e o rendimento em grãos secos, ocorrido 

no segundo semestre em virtude da colheita. Foi realizada a analise de variância, e quando 

necessário foi realizada testado um modelo de regressão que melhor se adaptava ao fenômeno 

observado. Para as situações que não foi encontrado um modelo que se ajustava ao observado, 

realizou-se o teste de Tukey. No período avaliado não houve efeito significativo dos diferentes 

níveis de saturação de bases sobre o número e comprimento de brotações vegetativas, numero e 

comprimento das inflorescências bem como da massa total de estruturas reprodutivas e 

rendimentos em grãos dos guaranazeiros. Possivelmente, não foram observados os efeitos da 

calagem superficial sobre o crescimento vegetativo e reprodutivo por que pela aplicação 

superficial de calcário há maior necessidade de tempo para a reação deste corretivo em 

profundidade no perfil do solo.  

                                                 
39

 Acadêmico do curso de Agronomia da universidade Federal de Rondônia 
40

 Prof. do departamento de Agronomia 
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Palavras-chave: Paullinia cupana var. sorbilis , calagem, crescimento, florescimento, 

grãos secos, produção. 

 

 

ABSTRACT 

 

BASE SATURATION LEVELS ON GROWTH AND PRODUCTION GUARANA AT 

CONDITIONS ON ZONA DA MATA RONDONIENSE REGION. 

 

The soils of the Amazon region have low base saturation, and therefore normally cultivated 

plants have low production yield. The aim of this study was to evaluate the effect of different 

levels of base saturation in an orchard of guarana. The experiment was performed under a 

randomized block design with six replicates in a commercial orchard of guarana with 12 years 

who had never received any fertilizer or lime. Treatments consisted of surface application of lime 

to raise the base saturation to 40, 50, 60, 70%, and the natural saturation of soil base, 26%. Was 

evaluated the number and length of vegetative shoots in the first and second half after liming. 

During flowering were also evaluated the number and length of inflorescences per quadrant. The 

production was evaluated through the components and the total mass of reproductive structures 

and yield in dry grains, in the second half because of the harvest. Was performed analysis of 

variance was performed when necessary and tested a regression model that best fitted the 

observed phenomenon. For situations not found a model that fit the observed, there was the 

Tukey test. Over the study period there was no significant effect of different levels of base 

saturation on the number and length of vegetative shoots, number and length of inflorescences 

and the total mass of reproductive structures and grain yield of guarana. Possibly, there were 

observed the effects of liming on the vegetative and reproductive growth because of surface 

application of lime is need for more time for the reaction of lime in depth in the soil. 

Key words: Paullinia cupana var. sorbilis, liming, growth, flowering, dry grains, production 

 

INTRODUÇÃO 

O guaranazeiro (Paullinia cupana var. sorbilis) é uma planta com potencial para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável na Amazônia (Rodrigues et al., 1990). Por ser 

uma planta nativa da Amazônia encontra-se amplamente adaptada as condições edafoclimáticas 

da região, As sementes é o principal produto explorado visto as propriedades medicinais e 

estimulantes que possui além de ser considerado a maior fonte natural de cafeína (Spoladore et 
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al., 1987). Entre as regiões produtoras destacam-se os estados da região norte, Bahia e do Mato 

Grosso, os quais fornecem as sementes torradas para a indústria de refrigerantes gaseificados 

(ISAE, 2003). 

Uma das limitações desta cultura é a baixa produção das plantas o que se deve a falta de 

cultivares selecionados, problemas fitossanitários, técnicas culturais não apropriadas e 

principalmente a baixa fertilidade dos solos sob cultivo do guaranazeiro (Castro, 1975; Rodrigues 

et al., 1990). No entanto os trabalhos sobre a nutrição mineral já realizados ocorreram durante a 

fase de formação de mudas (Castro, 1975; Rodrigues et al., 1990), que apesar de ser muito 

importante, pouco esclarece sobre as necessidades da planta adulta.  

Dentre os fatores edáficos típicos da região amazônica que podem limitar a produção das 

plantas encontra-se a acidez do solo (pH, saturação por bases, acidez potencial e disponibilidade 

de nutrientes). A calagem tem como objetivo reduzir as formas livres de alumínio, que são 

prejudiciais ao crescimento das plantas. Considerando os problemas supracitados, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar níveis de saturação de bases sobre o crescimento vegetativo e 

reprodutivo de guaranazeiros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi instalado num pomar comercial de guaranazeiro em condições 

típicas, situado no KM 15 da linha 172 lado norte no município de Rolim de Moura, região da 

Zona da Mata Rondoniense. As características químicas do solo foram em: pH em água = 5,0; 

Ca
2+

+Mg
2+

 = 1,4 cmolc kg
-1

; Al
3+

 0,4 cmolc kg
-1

; H
+
+Al

3+
 = 4,1 cmolc kg

-1
; CTC 5,5 cmolc kg

-1
; 

V = 26%. O pomar possui 13 anos de idade, com plantas oriundas de polinização aberta e até a 

implantação dos experimentos não recebeu fertilização ou correção da acidez. A área cultivada 

apresenta aproximadamente três hectares e o espaçamento utilizado na instalação do pomar foi 

5x5 m. Os demais tratos culturais a serem aplicados a cultura, seguirão as recomendações para a 

cultura no estado de Rondônia (COSTA et al., 2005). 

O experimento foi instalado no delineamento em blocos casualizados com seis 

repetições. Os tratamentos consistiram na aplicação de doses de calcário para elevar a saturação 

de bases (V) a 40% (1,60 kg de calcário por parcela), 50% (2,75 kg por parcela), 60% (3,89 kg 

por parcela) e 70% (5 kg por parcela), e uma testemunha, que não recebeu calcário. A unidade 

experimental foi constituída por uma planta por parcela, e entre cada parcela, houve uma planta 
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como borda. A aplicação do calcário ocorreu logo após a poda das plantas em 04 de fevereiro de 

2009 sendo a distribuição do calcário superficial, numa área de 25m
2
, centralizada no tronco da 

planta. As variáveis a serem avaliadas são: número total de brotações por planta, número de 

brotos por ramo e crescimento, número total de hastes florais e o seu crescimento, massa fresca 

do cacho, rendimento em grãos secos. Foi empregada a análise de variância seguido do teste de 

Tukey. Adotou-se o nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para variável número de brotações novas por planta as mesmas não apresentaram 

diferenças significativas pelo teste de Tukey (Tabela 1), provavelmente devido as avaliações ter 

ocorrido num período relativamente curto após a aplicação do calcário, visto que tal corretivo 

possui uma reação lenta no solo. No primeiro e segundo trimestre tanto para o número de brotos e 

crescimento de ramos as medias dos tratamentos não apresentaram diferença significativas, 

porem no segundo trimestre houve uma diferença a maior em número de brotos e vigor dos 

ramos em relação ao primeiro trimestre conforme (Tabela 1), com o passar do tempo as brotos 

tendem a aumentar, devido e plantas responderem fisiologicamente bem ao estimulo da poda que 

ocorreu anteriormente a aplicação do calcário (VIEIRA & MELO, 2009).  

Tabela 1. Número de brotações novas por planta; número de brotos por ramo e media 

crescimento (cm) de ramos de guaranazeiros no primeiro e segundo trimestre após a aplicação de 

calcário. 

V% 

Brotações            

novas/planta 

Primeiro semestre Segundo semestre 

Número de 

brotos/ramo 

Crescimento 

(cm) 

Número de 

brotos/ramo  

Crescimento 

(cm) 

26 86,00 a 2,46 a 25,19 a 4,31 a 39,51 a 

40 71,32 a 2,27 a 28,60 a 4,70 a 45,69 a 

50 62,00 a 2,79 a 19,21 a 4,72 a 42,49 a 

60 72,00 a 2,35 a 32,27 a 4,76 a 40,70 a 

70 76,00 a 2,27 a 29,47 a 4,73 a 48,45 a 

Media 73,48 2,43 26,95 4,65 43,24 

CV% 84.16 18.57 35.31  11.07 35.17 

Pares de médias seguidos por uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 

O número e o comprimento médio de inflorescência, bem como a massa fresca do cacho 

não se diferiram estatisticamente em relação aos níveis de saturação de bases conforme (Tabela 

2), O guaranazeiro apresentar grande adaptabilidade aos solos amazônicos, em geral Latossolos e 

Argissolos que são solos reconhecidamente ácidos e de baixa fertilidade natural (SMYTH & 



185 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

CRAVO, (1989). Tais resultados provavelmente se deve pelo fato de que o calcário utilizado no 

experimento possui uma PRNT baixa 60%, visto que é o corretivo existente em nosso Estado 

consequentemente de menor custo para o produtor rural. Quanto maior o PRNT, melhor a 

qualidade do calcário e, conseqüentemente, mais rápida é a reação no solo (EMBRAPA, 2005). A 

correção de solos em culturas implantadas é feita em superfície não removendo as folhas o que 

pode ter atrasado a reação do calcário e a sua descida no perfil do solo. 

  

Tabela 2. Número de inflorescência; Comprimento de inflorescência (cm) e Massa fresca do 

cacho (kg planta
-1

) de guaranazeiro após a aplicação de calcário. 

V% 

Número de 

inflorescências 

Comprimento da 

inflorescência Massa fresca cacho 

26 61,83 a 10,23 a 18,52 a 

40 54,33 a 8,83 a 24,55 a 

50 83,67 a 11,17 a 18,58 a 

60 64,17 a 10,53 a 22,00 a 

70 70,17 a 8,77 a 17,66 a 

Media 66,83 9,91 20,26 

CV% 44.48 32.88 47.56 

Pares de médias seguidos por uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 

A colheita do guaraná é feita manualmente e ocorre quando os cachos estão no mínimo co 

50% dos frutos abertos (EMBRAPA, 2005). Neste trabalho podemos verificar que a produção de 

massa fresca do cacho apresentou variação ao longo da colheita após aplicação de calcário, e 

ainda que com base na fisiologia da planta a colheita segue uma tendência com maturação inicial 

de poucos frutos, tendo um pico de produção na quarta semana e decrescendo ao final da 

colheita, sendo totalizado sete colheitas espaçadas semanalmente uma da outra, a primeira 

ocorreu em 10/10/2009 e a ultima em 22/11/2009 totalizando um período de 35 dias de colheita.  
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Figura 1. Rendimento (%) de grãos secos existente na massa fresca do cacho de guaranazeiro em 

função da saturação de bases. 

 Para o rendimento de grãos secos existente na massa fresca do cacho de guaranazeiro 

após a aplicação de doses de calcário, as medias não apresentaram diferença estatística (Figura 

1), Embora a saturação de bases 70% teve o maior rendimento com 17,42% de grãos secos, tal 

resultado pode ser atribuído ao tratamento, porém não houve diferenças significativas, 

justificando assim a continuidade deste trabalho a partir dos parâmetros já utilizados e de outros. 

As variáveis analisadas produção de grãos secos kg/planta e produtividade kg ha
-1 

após a 

aplicação de doses de calcário não se diferiram estatisticamente conforme (Tabela 3). No entanto 

FIDALSKI & AULER, (2008) encontrou aumento na produção trabalhando com calagem 

superficial em laranjeira Pêra, resultado semelhante foi encontrado NATALE et al., (2008) com 

aumento de produção da caramboleira em resposta à calagem. Embora neste trabalho não se 

tenha encontrado aumento nas médias dos tratamentos do guaranazeiro foi verificado uma 

produção de 2,79 kg planta
-1 

de grão seco por planta e produtividade media de 1.117,37 kg ha
-1

 

resultado este bem acima da media nacional que é de 400,0 kg ha
-1

 (EMBRAPA, 2005).  

Tabela 3. Produção de grãos secos (kg/planta) e Produtividade (kg ha
-1)

 de guaranazeiros após a 

aplicação de calcário. 

V% 

Produção grão seco  

kg/planta 

Produtividade  

kg ha
-1

 

26 2,41 a 962,97 a 

40 3,00 a 1.201,47 a 

50 2,51 a 1.003,92 a 

60 3,02 a 1.208,79 a 

70 3,02 a 1.209,71 a 

Media 2,79 1.117,37 
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CV% 49.26 49.26 

Pares de médias seguidos por uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 

No pomar estuda as plantas possui grande variabilidade genética, SMYTH & CRAVO, 

(1989), testando doses de N, P, K e Mg em guaranazeiros com grande variabilidade genética não 

foi possível definir uma resposta clara  aos  nutrientes aplicados devido o comportamento 

peculiar de cada genótipo dentro do experimento, para diminuir tais efeitos recomenda se a 

produção de mudas por meio da propagação vegetativa (clone), selecionando plantas uniformes e 

resistentes a pragas e doenças. Atualmente a Embrapa dispõe de clones de alta produtividade que 

são repassados a pequenos e grandes produtores no Amazonas, esses clones devem ser mais 

exigentes em nutrientes uma vez que a produtividade chega a ser dez vezes maior que as 

convencionais. 

CONCLUSÕES 

Para nenhuma das variáveis analisadas envolvendo crescimento vegetativo reprodutivo e 

produtivo não houve diferenças estatisticamente entre os tratamentos. 

 Para o tratamento 70 % o rendimento de grãos secos existente na massa fresca do cacho 

aumentou porem não houve diferença estatística entre os tratamentos. REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
Dentre os fatores que limitam a produção de frutas estão os danos causados por moscas-das-frutas. Os principais 

gêneros de importância econômica relatados no Brasil são Anastrepha, Ceratitis, Rhagoletis e Bactrocera. O 

objetivo deste trabalho foi levantar as espécies de moscas-das-frutas associadas ao maracujá. Os estudos foram 

desenvolvidos em pomar comercial de maracujá-amarelo, em Rolim de Moura, RO, LH 192 Norte km 12; e no 

Laboratório de Entomologia do Departamento de Agronomia/UNIR. Foram instaladas 2 armadilhas frasco ―caça-

mosca‖ com proteína hidrolisada a 5% contendo 200 ml de solução por armadilha. Foram obtidas 9 espécies de 

moscas-das-frutas sendo um exemplar do gênero Anastrepha, e este caracterizado como sp1. Além desta, foram 

encontradas mais 8 espécies. A maior frequência foi representada pela sp3 (72,01%) e sp4 (11,6%). Além disso, sp3 

foi considerada constante, enquanto que sp4 e sp7 acessórias. Duas espécies foram dominantes (sp 3 e 4), enquanto 

que as demais não dominantes. O índice de diversidade obtido foi de 3,24. Dos 4 gêneros de importância 

quarentenária, apenas o Anastrepha foi detectado. Das 9 espécies de moscas, sp3 apresentou maior frequência e 

constância. 

 

Palavras-chave: Insecta, Tephritidae, Passiflora edulis, monitoramento 
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Among the factors that limit fruit production is the damage caused by fruit flies. The main genera of economic 

importance in Brazil are reported Anastrepha, Ceratitis, Rhagoletis and Bactrocera. The aim of this study was to 

identify the species of fruit flies associated with passion. The studies were developed in a commercial orchard of 

passion fruit in Rolim de Moura, RO, LH 192nd Norte km 12, and the Laboratory of Entomology, Department of 

Agronomy / UNIR. Bottle traps were installed 2 "hunt-fly" with a 5% hydrolyzed protein containing 200 ml solution 

per trap. We obtained nine species of fruit flies with a copy of Anastrepha, and he characterized as sp1. Besides this, 

we found eight more species. The highest frequency was represented by sp3 (72.01%) and SP4 (11.6%). Moreover, 

sp3 was considered constant, while SP4 and SP7 incidental. Two species were dominant (sp 3:04), while all other 

non-dominant. The diversity index obtained was 3.24. Of the four genera of quarantine importance, only the 

Anastrepha was detected. Of the nine species of flies, sp3 showed greater frequency and constancy. 

 

Keywords: Insecta, Tephritidae, Passiflora edulis, monitoring 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fruticultura, na região da zona da mata, apresenta inúmeras vantagens econômicas e 

sociais, como elevação do nível de emprego, fixação do homem no campo, a melhor distribuição 

da renda regional, a geração de produtos de alto valor comercial e importantes receitas e 

impostos, além de excelentes expectativas de mercado. Entre as novas alternativas, encontra-se a 

cultura do maracujazeiro, como atividade de alta rentabilidade e com grande possibilidade de 

expansão na nossa região. 

Grande parte dos danos econômicos causados por insetos na fruticultura brasileira é devido 

ao ataque de espécies de moscas-das-frutas. Estas se constituem num dos principais entraves para 

a exportação das frutíferas, por causarem danos diretos à produção, afetando a qualidade final do 

produto. Suas larvas causam sérios prejuízos, pois se alimentam da polpa dos frutos, tornando-os 

impróprios para o consumo in natura e para a industrialização. Segundo Silveira Neto et al. 

(1976), estudos de flutuação populacional de uma praga em determinada região são de grande 

importância para estabelecer o seu controle integrado. Nos últimos anos a densidade populacional 

das moscas-das-frutas de importância econômica e quarentenária vem aumentando nos pólos de 

fruticultura do Brasil. Este aumento deve-se à aplicação indiscriminada de agrotóxicos que afeta 

a população de inimigos naturais da praga nos pomares, ao crescimento da área plantada e a 

diversificação de hospedeiros. 

As espécies de moscas-das-frutas de maior importância no Brasil pertencem aos gêneros 

Ceratitis e Anastrepha, sendo que Ceratitis capitata (Wied.) é a única espécie desse gênero que 

ocorre no Brasil, principalmente em frutíferas introduzidas (LEMOS et al., 2002). É importante e 

necessário monitorar as moscas-das-frutas para obter informações sobre os níveis populacionais 

da praga no pomar o que ajudará na tomada de decisão para seu controle.  

Por meio do monitoramento é possível constatar a abundância e a flutuação populacional 

das espécies possibilitando as ações de controle integrado e, ainda, a detecção de espécies 

exóticas ou quarentenárias (CARVALHO, 2005). O objetivo deste trabalho foi levantar as 

espécies de moscas-das-frutas associadas ao maracujazeiro, com fins de propor estratégias de 

Manejo Integrado de Pragas. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Os estudos foram desenvolvidos em pomar comercial de maracujá-amarelo, localizado no 

município de Rolim de Moura, RO, LH 192 Norte km 12; e no Laboratório de Entomologia do 

Departamento de Agronomia/UNIR. O município encontra-se a 277 m acima do nível do mar, na 

latitude 11º 34‘ 57"S e longitude 61º 46‘ 21"W. O clima segundo classificação de Köppen é do 

tipo Aw, com estação seca bem definida, temperatura mínima de 24 ºC, máxima de 32 ºC e média 

de 28 ºC, precipitação anual média de 2.250 mm, com umidade relativa do ar elevada na época 

das chuvas, oscilando em torno de 85% (MARIALVA, 1999). A vegetação da região apresenta 

poucos resquícios de vegetação nativa, ou seja, da Floresta Amazônica e áreas de agropecuária, 

com predominância de pastagens. 

Foram instaladas duas armadilhas do tipo frasco ―caça-mosca‖, confeccionadas com frascos 

de Álcool (1000 ml) contendo quatro aberturas circulares de 1 cm de diâmetro. Utilizou-se 

proteína hidrolisada estabilizada (ISCA MOSCA
®
) a 5% sendo distribuído 200 ml da solução em 

cada armadilha. Estas foram penduradas na espaldeira da cultura, posicionadas dentro das plantas 

e distanciadas 48m uma da outra na periferia do pomar conforme Martinez e Godoy (1987). 

Foram realizadas visitas semanais ao pomar para troca da solução atrativa e coleta dos tefritídeos, 

colocando-os em frascos etiquetados e encaminhados ao laboratório para triagem, determinando-

se o número de indivíduos, sexagem, e sua identificação.  

Para a identificação das moscas do gênero Anastrepha, baseou-se em chaves de 

identificação elaboradas por Zucchi (2000). As populações de moscas-das-frutas foram 

caracterizadas por meio da análise faunística, determinando os índices de frequência, constância, 

dominância e índice de diversidade. A frequência foi determinada através da porcentagem de 

indivíduos de cada espécie, em relação ao total de adultos de moscas-das-frutas obtidos nas 

armadilhas (SILVEIRA NETO et al., 1976). A medida faunística de constância foi determinada 

para cada espécie, através da equação apresentada em Silveira Neto et al. (1976). As espécies 

foram classificadas em constantes, acessórias e acidentais segundo Bodenheimer (1955) citado 

por Silveira Neto et al. (1976). Determinou-se a dominância das espécies, classificando-as em 

dominantes quando os valores de frequência forem superiores ao limite calculado pela equação 

proposta por Sakagami e Laroca (1971) citado por Silva (1993). Foi calculado o índice de 

diversidade, através da equação proposta por Margalef (1951), citado por Silveira Neto et al. 

(1976). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o Estado de Rondônia, foram registradas cinco espécies do gênero Anastrepha – A. 

leptozona (Hendel), A. manihoti (Lima), A. obliqua (Macquart), A. serpentina (Wied), A. striata 

(Schiner) – e recentemente a mosca-do-mediterrâneo, C. capitata, o que pressupõe a existência 

de uma nova fronteira de distribuição dessa mosca no Brasil (SILVA & RONCHI-TELES, 2000). 

Já a mosca da carambola, Bactrocera carambolae Drew & Hancock., no Estado ainda não foi 

identificada nenhuma ocorrência. A IDARON tem trabalhado com o monitoramento da presença 

desta praga nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Machadinho D‘Oeste, Vilhena, Guajará 

Mirim e dos distritos de Extrema e Nova Califórnia. Nestas localidades, desde 2003 é realizado o 

monitoramento visando detectar a presença da mosca da carambola, por meio do uso de 

armadilhas com produtos atrativos (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2008).  
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No estudo, foram coletadas 294 moscas-das-frutas de janeiro a julho/2010 (Figura 1), 

obtendo-se nove espécies, sendo que um exemplar era representado pelo gênero Anastrepha, e 

este caracterizado como sp1. 

 

 
Figura 1: Espécies de moscas-das-frutas coletadas em armadilhas do tipo frasco ―caça-mosca‖ 

na cultura do maracujá. Rolim de Moura, RO. 2010. 

A frequência das espécies foi determinada através da porcentagem de indivíduos de cada 

espécie em relação ao número total de indivíduos adultos de moscas-das-frutas, deste modo a 

maior frequência foi encontrada na sp 3, seguida pela sp 4, 8 e 7. As menores frequências foram 

encontradas nas sp 1, 2, 5,6 e 9. 

A medida faunística de constância foi obtida através da equação apresentada em Silveira 

Neto et al. (1976). Os resultados relataram que a sp3 se classificou como constante, enquanto que 

as sp 4 e 7 como acessórias e as sp 1, 2, 5, 6, 8 e 9 como acidentais (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Índices ecológicos para as espécies de moscas-das-frutas coletadas em frascos caça-

mosca na cultura do maracujá. Rolim de Moura, RO. 2010. 

Moscas-das-frutas N
o 

Frequência 
Constância 

Dominância 
Valor (%) Categoria 

Sp1 1 0,34 3,57 Z ND 
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Sp2 1 0,34 3,57 Z ND 

Sp3 211 72,01 92,86 W D 

Sp4 34 11,60 42,86 Y D 

Sp5 1 0,34 3,57 Z ND 

Sp6 7 2,39 14,29 Z ND 

Sp7 16 5,46 25,00 Y ND 

Sp8 19 6,48 17,86 Z ND 

Sp9 3 1,02 7,14 Z ND 

α 3,24  

N= Número de moscas; Frequência (%); Constância= W: constante; Y: acessória; Z: acidental; Dominância= ND: 

Não dominante; D: Dominante; α = Índice de diversidade de Margalef. 

 

Quanto à dominância das espécies, os resultados demonstraram a ocorrência de poucas 

espécies de moscas-das-frutas dominantes (sp 3 e 4), enquanto que as demais se apresentaram em 

não dominantes.  

Segundo Nascimento et al. (1982) e Kovaleski (1997), coletas de adultos utilizando 

atrativos alimentares em armadilhas em geral revelam a existência de um número elevado de 

espécies de moscas-das-frutas, às vezes de vinte ou mais. No entanto, poucas espécies são 

dominantes – não excedendo a duas ou três –, estando diretamente aos hospedeiros primários 

existentes no agroecossistema. 

O índice de diversidade de Margalef obtido foi de 3,24 (Tabela 1). Segundo Margalef 

(1972), esse índice raramente ultrapassa o valor de 4,5, variando normalmente entre 1,5 e 3,5, 

onde valores baixos são o resultado da maior dominância de alguns grupos taxonômicos em 

detrimento da maioria (BEGON et al., 1996; FERRARA et al., 2005). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Dos quatro gêneros de moscas-das-frutas com importância econômica para a fruticultura, 

apenas o gênero Anastrepha foi detectado na área, embora com apenas um exemplar. 

Das nove espécies encontradas, sp3 apresentou maiores índices de frequência e constância. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo levantar as espécies de moscas-das-frutas (Diptera, 

Tephritidae) e seus parasitóides que ocorrem na cultura da uva no município de Pimenta Bueno, 

RO. Os dados foram obtidos através de armadilhas plásticas do tipo MacPhail e de frutos 

colocados em quarentena para emergência dos parasitóides. Foram realizadas 30 coletas e obtidos 

109 espécimes de mosca-das-frutas, pertencentes a 4 espécies. No que se refere à constância, sp1 

foi considerada constante enquanto as sp2 e sp3 e sp 4 foram consideradas acidentais. Nenhum 

parasitóide emergiu dos frutos coletados a campo, impossibilitando o levantamento destes. 

 

Palavras-chave: Insecta, Tephritidae, Anastrepha, Ceratitis capitata, índices ecológicos 

 
ABSTRACT 

 

This work was aimed at identifying the species of fruit flies (Diptera, Tephritidae) and their 

parasitoids that occur in the culture of grapes at Pimenta Bueno, RO. Data were obtained from 

plastic-type traps and fruit MacPhail quarantined for emergence of parasitoids. Was performed in 

30 samples and obtained 109 specimens of fruit-flies belonging to four species. With regard to 

constancy, sp1 was constant while the sp2 and sp3 and sp 4 were rare. No parasitoids emerged 

from fruit collected in the field, making it impossible to survey them. 

 

Keywords: Insecta, Tephritidae, Anastrepha, Ceratitis capitata, ecological indexes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fruticultura, na região da zona da mata, apresenta inúmeras vantagens econômicas e 

sociais, como elevação do nível de emprego, fixação do homem no campo, a melhor distribuição 

da renda regional, a geração de produtos de alto valor comercial e importantes receitas e 

impostos, além de excelentes expectativas de mercado. Entre as novas alternativas, encontra-se 

da uva, como atividade de alta rentabilidade e com grande possibilidade de expansão na nossa 

região.  

A uva (Vitis spp.) possui cerca de 60 espécies e cores que variam conforme o tipo, podendo 

ter tonalidades amarelas, verde, rosa, roxa ou preta, e o seu cultivo é necessariamente para a 

produção de sucos e fermentados ou para o consumo ―in natura‖. Os principais produtores da 

América do Sul são o Chile, o Brasil e a Argentina, e as uvas produzidas nesses países podem ser 

de duas categorias: a Vitis vinifera e Vitis labrusca, ambas utilizadas principalmente na produção 

de vinhos (COBRA, 2008). 

Brasil, pais que se destaca no ramo da fruticultura possui alguns entraves para a exportação 

de seus frutos, e um deles é as moscas-das-frutas, praga quarentenária, causam danos diretos que 

afeta a qualidade do produto, tornando-o inviável pra o consumo e para a indústria, pois quando 

as larvas consomem a polpa do fruto ocorre o apodrecimento da área e perda de consistência.  

Mundialmente existem cinco gêneros de moscas-das-frutas: Anastrepha, Ceratitis, 

Bactrocera, Dacus e Rhagoletis, dessas, três se destacam no Brasil: Anastrepha, Ceratitis e 

Bactrocera, sendo que as principais espécies são a mosca-do-mediterrâneo (moscamed Ceratitis 

capitata (Wied.)) e sete espécies de Anastrepha  (CARVALHO, 2005). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
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A Cultura da uva 

 

A videira é cultivada desde os tempos mais remotos. Seus frutos, as uvas, constituem 

excelente alimento de delicioso paladar, sendo consumida fresca, seca (sob a forma de passas), ou 

em suco, além de ser usada no preparo de vinhos e bebidas alcoólicas (conhaque, licores). A 

maior parcela da produção mundial destina-se ao fabrico de vinhos. Suas folhas e frutos contêm 

ácido tartárico, bitartarato de potássio, queratina, tanino, amilo, ácido málico, inosita, açúcar e 

creme tártaro (PREFEITURA DE JUNDIAÍ). 

 

Niágara 

 

Originária nos Estados unidos em 1868 a partir do cruzamento das variedades Labruscas 

concord e cassady, a uva Niágara pertence à espécie Vitis labrusca. Sua fruta pode ser utilizada 

na confecção de geléias, sucos, vinhos ou consumida in natura, por possuir fruto altamente 

perecível sua exportação é inviável e geralmente é consumida próxima das regiões produtoras 

(SILVA et al., 2006). 

 

Moscas-das-frutas, monitoramento e controle 

 

Por meio do monitoramento é possível constatar a abundância e a flutuação populacional 

das espécies possibilitando as ações de controle integrado e, ainda, a detecção de espécies 

exóticas ou quarentenárias (CARVALHO, 2005). 

Devido à importância quarentenária das moscas-das-frutas e os baixos níveis de infestação 

que podem ser aceitos ou tolerados nos pomares comerciais, são requeridos sistemas de 

armadilhas e atraentes sensíveis e capazes de detectar a presença de moscas-das-frutas 

(CARVALHO, 2005). Portanto, a eficiência do monitoramento está na dependência da qualidade 

do atrativo (alimentar ou sexual), do tipo de armadilha e da sua localização no pomar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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As armadilhas utilizadas foram do tipo PET, confeccionadas com garrafas transparentes de 

2000 ml, com três orifícios de 2 cm de altura por 1cm de largura eqüidistantes um do outro 

(MENEZES et al., 2006). O atrativo alimentar utilizado é os 200 ml de suco de uva a 10% 

associado ao melaço de cana a 10% (GARCIA et al. 1999). As 8 garrafas foram instaladas a uma 

altura aproximada de 1,5 m, nos fios de arame e distanciadas cerca de 50 m uma da outra na 

periferia do pomar (MARTINEZ; GODOY 1987). 

As coletas dos tefritídeos foram realizadas uma vez por semana durante o período de 

dezembro de 2009 a junho de 2010, sempre realizando durante a coletas a troca do atrativo 

alimentar.  

A freqüência foi determinada através da porcentagem de indivíduos de cada espécie, em 

relação ao total de adultos de moscas-das-frutas obtidos nas armadilhas em cada local, 

classificadas em pouco freqüentes, freqüentes e muito freqüentes (THOMAZINI e THOMAZINI 

2002). 

A medida faunística de constância será determinada para cada espécie, através da equação 

apresentada em Silveira Neto et al. (1976). As espécies foram classificadas em constantes, 

acessórias e acidentais segundo Bodenheimer (1955) citado por Silveira Neto et al. (1976). 

Foi determinada a dominância das espécies. As espécies serão classificadas em dominantes 

quando os valores de freqüência forem superiores ao limite calculado pela equação proposta por 

Sakagami e Laroca (1971) citado por Silva (1993). Foi calculado o índice de diversidade, através 

da equação proposta por Margalef (1951), citado por Silveira Neto et al. (1976) com o auxilio do 

software Dives Diversidade de Espécies v2.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram encontradas quatro espécies de Tephritidae as quais foram denominadas sp.1, sp.2, 

sp.3. e sp. 4 (Figura 1) determinadas com base em caracteres taxonômicos específicos, como 

padrão de asa, uma vez que normalmente apresentam três faixas alares (células escurecidas): 

faixa costal (C), faixa S e faixa V invertido. A identificação das espécies ainda não foi possível, 

pois não obtivemos uma resposta dos taxonomistas responsáveis por tal atribuição. 
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Figura 1: Espécies de Tephritidae coletadas na cultura da uva na região de Pimenta Bueno, RO. A = Sp1, 

B = Sp2, C = Sp3 e D = Sp4 

No estado de Rondônia já foram identificadas Bractocera striata, Ceratitis capitata e 

mais quatro espécies do gênero Anastrepha, sendo elas A. manihoti, A. obliqua, A. striata e A. 

leptozona. 

Foram coletados 109 tefritídeos, sendo que 102 indivíduos pertenciam à espécie 1; 1 

indivíduo pertencia à espécie 2; 1 indivíduo pertencia à espécie 3 e 5 pertenciam à espécie 4  

De acordo com as avaliações semanais foi possível também determinar a flutuação 

populacional dessas quatro espécies no período de dezembro de 2009 a junho de 201. A sp 1, que 

apresentou maior numero de indivíduos capturados e teve seus maiores índices populacionais no 

período de dezembro a fevereiro. A sp 2 apresentou apenas um individuo no mês de março e a sp 

3 um individuo no mês de janeiro. A sp 5, assim como a sp 1, apresentou maior numero de 

indivíduos capturados no período de dezembro a fevereiro.  Em áreas tropicais essa flutuação 

pode ser influenciada pelas variáveis climáticas (precipitação pluviométrica, umidade relativa e 

temperatura máxima), disponibilidade de frutos hospedeiros (PAPADOPOULOS et al; 2001). No 

entanto em áreas onde ocorre a sucessão de hospedeiros as populações podem se manter em 

níveis altos em todas as estações do ano o que não ocorre com o pomar em questão, uma vez que 

se encontra circundado por extensas áreas de pastagens.  

 

TABELA 1: Índices faunísticos das espécies de Tephritidae coletados em pomar de uva em 

Pimenta Bueno, Rondônia de dezembro de 2009 a junho de 2010. 

Espécies 

(riqueza) ni Frequência (%) Dominância* 

Constância 

(%)** 

sp 1 102 93,57 d 53,33 c 

sp 2 1 0,92 nd 3,33 acd 

sp 3 1 0,92 nd 3,33 acd 

sp 4 5 4,59 nd 13,33 acd 

Total 109    

 

*d = dominante     nd = não dominante      ** c = espécie constante    acd =  espécie acidental 

A B C D 
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O resultado do calculo do índice de diversidade demonstrou que a área avaliada possui uma 

baixa diversidade, representado também pela riqueza de espécies. 

Quanto aos parasitóides, não foram encontradas bagas com o dano característico das larvas 

de moscas-das-frutas a campo.  

 

 CONCLUSÕES 

 

O município de Pimenta Bueno apresenta baixa riqueza de espécies de Thephritidae em 

pomares de uva ‗Niágara Rosada‘. 

A sp 1 é predominante na região. 

As sp 2, sp 3 e sp 4 se apresentaram como de ocorrência esporádica na região. 

Não há queda nem deformação de bagas pelo ataque de moscas-das-frutas. 

Não houve emergência de parasitóides nos frutos colhidos. 

As moscas-das-frutas não é um obstáculo para a produção de uva na região. 
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RESUMO 

Objetivou-se com a pesquisa levantar as espécies de moscas-das-frutas e seus parasitóides e determinar sua flutuação 

populacional na cultura da goiaba para a região de Rolim de Moura, Rondônia. O experimento foi conduzido em 

pomar comercial de goiaba através do monitoramento com armadilhas frasco caça-mosca do tipo McPhll, contendo 

atraente de alimentação. No período de novembro de 2009 a junho de 2010 foram realizadas 35 amostragens e 

capturados 1085 indivíduos pertencentes a cinco espécies diferentes de moscas. Somente a espécie sp3 pertence à 

família Tephritidae. A espécie sp4 foi a mais freqüente e classificada como constante. As espécies sp1 e sp3 como 

acessórias e a sp2 e sp5 acidentais. O índice de diversidade encontrado é considerado baixo. 

 

Palavras-chave: Insecta, mosca-das-frutas, Psidium guajava, monitoring 

 

ABSTRACT 

The objective of the research raise the species of fruit flies and their parasitoids and to determine their population 

fluctuation in the culture of guava for the region of Rolim de Moura, Rondônia. The experiment was conducted in a 

commercial guava orchard by monitoring with traps bottle fly fighter type McPhll containing attractive food. From 

November 2009 to June 2010 35 samples were taken and 1085 captured individuals from five different species of 

flies. Only sp3 species belongs to the family Tephritidae. The species SP4 was the most frequent and classified as a 

constant. The species sp1 and sp3 as ancillary and incidental sp2 and sp5. The index of diversity is considered low. 

 

Key words: Insecta, fruit fly, Psidium guajava, monitoring 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a densidade populacional das moscas-das-frutas de importância 

econômica e quarentenária vem aumentando nos pólos de fruticultura do Brasil. Este aumento 

deve-se à aplicação indiscriminada de agrotóxicos que afeta a população de inimigos naturais da 

praga nos pomares, ao crescimento da área plantada e a diversificação de hospedeiros 

(CORSATO, 2005). 

Segundo Silveira Neto et al. (1976), estudos de flutuação populacional de uma praga em 

determinada região são de grande importância para estabelecer o seu controle integrado. Por meio 

do monitoramento é possível constatar a abundância e a flutuação populacional das espécies 

possibilitando as ações de controle integrado e, ainda, a detecção de espécies exóticas ou 

quarentenárias (CARVALHO, 2005). 

O controle das moscas-das-frutas, entre outros fatores, é grandemente dificultado pela vasta 

gama de hospedeiros, principalmente nativos, que proporcionam condições de sobrevivência 

durante todo o período do ano, além de proporcionar a formação de gerações superpostas. O 

controle biológico assume uma importância cada vez maior, já que existe uma exigência global 

por alimentos isentos de resíduos de agrotóxicos. Os inimigos naturais das moscas das frutas são 
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parasitóides pertencentes principalmente às famílias Braconidae e Figitidae (CARVALHO, 

2005). 

É importante e necessário monitorar as moscas-das-frutas para se obter informações sobre 

os níveis populacionais da praga, bem como sua época de aparição no pomar o que ajudará na 

tomada de decisão de controlar a praga, além de se poder propor estratégias e táticas de controle 

dentro da filosofia do MIP. Nesse sentido, objetivou-se com a pesquisa levantar as espécies de 

moscas-das-frutas e seus parasitóides e determinar sua flutuação populacional na cultura da 

goiaba para a região de Rolim de Moura, Rondônia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Região da Zona da Mata de Rondônia, no município de 

Rolim de Moura. A região esta situada no paralelo 12‘00, longitude 61
o
35‘. O clima 

predominante na região é de transição do equatorial para o tropical, quente-úmido, com duas 

estações definidas: seca e chuvosa, do tipo "Am" (Koppen), que corresponde às florestas tropicais 

com chuvas do tipo monção; caracterizando-se por elevadas precipitações. As temperaturas 

médias anuais oscilam em torno de 32 ºC e a umidade relativa entre 80 a 85%. A precipitação 

pluviométrica média anual varia entre 1.750mm e 2.750mm e a insolação é de cerca 1.908 h/ano. 

A vegetação da região apresenta poucos resquícios de vegetação nativa, ou seja, da Floresta 

Amazônica e áreas de agropecuária, com predominância de pastagens (MORET, 1995). 

Para coleta dos insetos foram instaladas oito armadilhas plásticas do tipo McPhail, 

contendo 200 ml do atrativo alimentar (suco de goiaba a 10% e melaço de cana a 10%), conforme 

Garcia et al. (1999) e colocadas à altura aproximada de 1,5 m, dentro da copa das árvores e 

distanciadas cerca de 20 m uma da outra no pomar (MARTINEZ & GODOY, 1987). 

Semanalmente a solução atrativa trocada e os insetos coletados e colocado em frascos etiquetados 

contendo álcool 70% e encaminhado ao laboratório para triagem. 

A freqüência foi determinada através da porcentagem de indivíduos de cada espécie, em 

relação ao total de indivíduos obtidos nas armadilhas. A medida faunística de constância foi 

determinada para cada espécie através da equação apresentada em Silveira Neto et al. (1976). As 

espécies foram classificadas em constantes, acessórias e acidentais segundo Bodenheimer (1955) 

citado por Silveira Neto et al. (1976). Para a dominância, as espécies foram classificadas em 

dominantes quando os valores de freqüência forem superiores ao limite calculado pela equação 

proposta por Sakagami e Laroca (1971) citado por Silva (1993). Foi calculado o índice de 

diversidade através da equação proposta por Margalef (1951), citado por Silveira Neto et al. 

(1976), com o auxilio do software DivEs-Diversidade de Espécies v2.0 (RODRIGUES, 2005) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No período de amostragem dos insetos, foram coletadas cinco espécies de moscas, as 

quais, aqui foram chamadas de sp1, sp2, sp3, sp4 e sp5. No entanto, apenas sp3 pertence à família 

Tephritidae, classificada segudo Zucchi (2000) com base no padrão alar cuja nervura subcostal é 

dobrada em ângulo, sendo as demais frugívoras, sem importância econômicaA espécie sp3 foi 

desccrita no gênero Anastrepha baseando-se na antena com flagelo arredondado no ápice; tórax 

com duas faixas longitudinais claras e asa contendo faixa costal (Figura 1), entretanto 

aguardaremos a avaliação de um especialista para afirmar a qual espécie ela pertence. As espécies 

de moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil pertencem a quatro gêneros - 
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Anastrepha, Bractocera, Ceratitis e Rhagoletis. Os gêneros Bractocera e Ceratitis estão 

representados no Brasil por uma única espécie - a mosca-da-carambola, B. carambolae Drew & 

Hancock (recentemente introduzida) e a mosca-do-mediterraneo, C. capitata (introduzida no 

começo deste século). O gênero Rhagoletis é representado por quatro espécies e o gênero 

Anastrepha é conhecido 94 espécies no Brasil (ZUCCHI, 2000). 

Foram coletados 1085 espécimes sendo 16 indivíduos pertencentes a sp1, 1 individuo a sp2, 

34 indivíduos a sp3, 1043 indivíduos a sp4 e 1 indivíduo pertencente a sp5 (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Representante de Anastrepha e denominada de sp3 coletada na cultura da goiaba na 

região da Zona da Mata de Rondônia. Rolim de Moura, RO, 2010. 
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Figura 2: Número total de moscas-das-frutas por espécie, coletadas na cultura da goiaba na região 

da Zona da Mata de Rondônia. Rolim de Moura, RO, 2010. 

Com relação à flutuação populacional (Figura 3), verifica-se que devido à baixa densidade 

populacional das espécies apenas sp4 apresentou variação no seu comportamento ao longo do 

tempo. Assim, observou-se que há um pico populacional em dezembro com queda acentuada até 

março quando não mais pode ser encontrada no campo.  

Existe baixa diversidade de espécies de moscas-das-frutas na área levantada, confirmada 

pela espécie sp3, classificada como Anastrepha. Para as demais espécies a maior freqüência foi 



206 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
alcançada por sp4, seguida de sp3 e sp1. A espécie sp4 também foi considerada como constante, 

uma vez que, em mais de cinqüenta por cento  das  coletas  realizadas,  foram 
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Figura 3. Flutuação populacional das espécies de moscas-das-frutas coletadas na cultura da 

goiaba na região da Zona da Mata de Rondônia. Rolim de Moura, RO. 2010. 

 

registrados a sua presença. As espécies sp1 e sp3 foram classificadas como acessórias e sp2 e sp5 

acidentais o que indica que ocorrem de maneira esporádica no pomar. A espécie sp4 é dominante 

entre as espécies encontradas (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Analise faunística das espécies de moscas-das-frutas coletadas em pomar de goiaba no 

período de novembro de 2009 a junho de 2010 na região da Zona da Mata de 

Rondônia. Rolim de Moura, RO, 2010. 

Moscas-das-frutas N
o Frequência 

(%) 
Constância 

Dominância 
Valor (%) Categoria 

sp1 16 1,48 31,42 Y ND 

sp2 1 0,09 2,86 Z ND 

sp3 34 3,13 37,14 Y D 

sp4 1033 95,21 80 W D 

sp5 1 0,09 2,86 Z ND 

α 3,12  

N= Número de espécimes; Frequência (%); Constância = W: constante; Y: acessória; Z: acidental; Dominância= D: 

Dominante; ND: Não dominante; α = Índice de diversidade de Margalef. 

 

Quanto aos parasitóides de mosaca-das-frutas, não foram registrados a presença destes 

associados a cultura da goiaba na região de Rolim de Moura, RO. Provavelmente isto se deve à 

baixa incidência de moscas e consequentemente baixa relação tritrófica, podendo também estar 

envolvido os efeitos do clima. 

O índice de diversidade de Margalef obtido foi de 3,12 (Tabela 1). Segundo Margalef 

(1972), esse índice raramente ultrapassa o valor de 4,5, variando normalmente entre 1,5 e 3,5, 
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onde valores baixos são o resultado da maior dominância de alguns grupos taxonômicos em 

detrimento da maioria. 

 

CONCLUSÕES 

 

O município de Rolim de Moura apresenta baixa diversidade de espécies de moscas-das-

frutas associadas a cultura da goiaba. 

Dentre as espécies coletadas a espécie sp4 mostrou-se predominante, enquanto que as 

espécies sp2 e sp5 ocorrem acidentalmente na região. 

Não foi detectada a presença de parasitóides de mosca-das-frutas associadas à cultura da 

goiaba na região. 

O período de maior ocorrência das espécies se corresponde de dezembro a março 
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RESUMO:  

A região amazônica está inserida em um cenário recente de ocupação e algumas relações entre o 

homem e natureza na região ainda não foram bem estudadas. Uma dessas interações é quanto à 

criação de sistemas para tratar os esgotos sanitários produzidos pelas cidades. O entendimento de 

algumas grandezas envolvidas nessa interação ainda se faz necessário devido a seu caráter 

dinâmico. Compreendendo a importância do tema este trabalho visou estudar o comportamento 

de uma lagoa de estabilização de efluentes quanto à variação da taxa de sedimentação. A taxa de 

sedimentação foi determinada através da quantidade de material orgânico e inorgânico que 

sedimenta por uma área em um dado tempo. Nesse estudo foi verificado que o maior aporte 

sedimentos ocorreu na entrada da lagoa e os valores encontrados foram bem acima de outros 

valores encontrados na literatura para lagoas de estabilização facultativas podendo ser atribuído 

ao aporte de grande quantidade de sólidos inorgânicos e a ineficiência do sistema de tratamento 

pré-liminar. A ineficiência desse sistema deverá comprometer o comportamento hidrodinâmico 

com um potencial ao surgimento de zonas mortas e caminhos preferências na região de entrada 

dessa lagoa. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Taxa de acumulação, sólidos totais, hidrodinâmica. 

 

ABSTRACT 

The occupation in Amazonia region is recent and relations between man and nature in the have not been 

well studied. One of these interactions is about the creation of systems to treat wastewater produced by cities. The 

understanding of some quantities involved in this interaction is still necessary due to its dynamic nature. Knowing 

the importance of this issue paper evaluates the behavior of a stabilization of  the pond on the variation of 

sedimentation rate. The sedimentation rate was determined by the amount of organic and inorganic material that 

settles over an area at a given time. This study has found that the largest sediment input occurred at the entrance of 

the lake and the values were well above those found in the literature for facultative stabilization ponds may be due to 

inflow of large amounts of inorganic solids and the inefficiency of pre-processing system-liminal. Thus as, the 
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inefficiency of the system have to commit the hydrodynamic behavior with the potential emergence of dead zones 

and paths preferences in the region of entry of this lake. 

 

Keywords: Accumulation rate. total solid, hydrodynamic. 

1 INTRODUÇÃO 
 

O estado de Rondônia encontra-se na Amazônia legal, como tal sofreu processo acelerado 

de crescimento desordenado e incentivado irresponsavelmente pelo governo federal, em meados 

dos anos 70 e 80. Essa estratégia de ―desenvolvimento‖ mostrou-se inadequada, promoveu 

inúmeras consequências negativas ao meio ambiente, problemas de infraestrutura urbana e ao 

meio rural (BARROSO, CHERUBINI, CORDEIRO, 2005, p. 2). Entre os problemas de 

infraestrutura, vale mencionar a deficiência na oferta e disponibilidade de serviços de saneamento 

básico. Uma opção para solucionar essa demanda de saneamento básico nessa região são as 

lagoas de estabilização. 

 De acordo com Von Sperling (1996), as lagoas de estabilização são consideradas a melhor 

opção para o tratamento de esgotos domésticos de pequenas e médias comunidades, 

principalmente em regiões em desenvolvimento, em virtude de sua simplicidade, eficiência, 

flexibilidade e baixo custo de construção e operação. São sistemas de tratamento biológico que 

convertem o conteúdo orgânico do esgoto em compostos mais estáveis pela ação de organismos 

como algas e bactérias. Podem ser classificadas, com respeito ao tipo de atividade biológica que 

ocorre na lagoa, em: anaeróbias, facultativas e de maturação. 

 As lagoas anaeróbias são reatores biológicos modelados para receber altas cargas 

orgânicas por unidade de volume do reator, fazendo com que a taxa de consumo de oxigênio seja 

muito superior à taxa de produção, sendo, portanto completamente isentas de oxigênio dissolvido 

e de atividade fotossintética, mas associando os mecanismos de fermentação e respiração 

anaeróbia. Nessas lagoas é comum a formação de uma camada de lodo no fundo.  

 O lodo sedimentado é formado devido à porção não biodegradável dos sólidos 

sedimentáveis que entra no sistema, a atividade biológica de micro-organismos e algas, além das 

reações de precipitação, principalmente de fosfatos (SARAIVA, 2007, p. 8). Segundo Nelson et 

al. (2004), esta camada de lodo pode produzir efeitos que diminuem a eficiência de remoção de 

matéria orgânica, pela mudança do fluxo hidrodinâmico, aparecimento de zonas mortas e 

caminhos preferenciais. De acordo com Saraiva (2007), dentre os diversos métodos de medição 

da taxa de sedimentação, os ―sediments traps‖ ou armadilhas de sedimentação é o mais 

difundido, sendo bastante utilizado em lagoas, rios e oceanos. Apesar da importância do estudo 

da dinâmica de sedimentação de lodo que ocorre no interior das lagoas de estabilização, há 

poucos estudos na área, particularmente na região Norte do Brasil. 

O estudo do comportamento hidrodinâmico de lagoas se faz imprescindível e uma das 

suas fases é a determinação da taxa de sedimentação, contribuindo para o conhecimento das 

relações e efeitos dos sólidos na eficiência de remoção da matéria orgânica. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

 A ETE utilizada para pesquisa localiza-se na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, na 

coordenada 11º26‘19‖S e 61º26'50"W, estando a uma altitude de 200 metros. Sua população é de 

75.301 habitantes. O sistema principal para tratamento de esgoto é composto por uma lagoa 

anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa, cuja vazão de projeto é de 260 m
3
/h, para atender 
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22.500 habitantes. No entanto devido a obras de ampliação e manutenção esse sistema foi 

alterado, dificultando a pesquisa. O sistema antigo foi desativado para manutenção e remoção do 

lodo e foi desviado para um novo sistema, sendo antecedido por um pré-tratamento que não está 

sendo bem controlado (grades estão desativadas e caixa de areia inexistente) o novo sistema é 

composto por uma grande lagoa. Após passar por essa lagoa segue direto para a lagoa de 

maturação. A profundidade varia entre 3,3m na entrada até 3m conforme se aproxima da saída e 

apresenta duas chicanas conforme observa-se na Figura 1.  

A lagoa foi divida em sete seções transversais demarcadas por letras do alfabeto entre A e 

G, sendo que a demarcação começa na saída da lagoa para entrada. Cada seção possui três 

armadilhas coletoras de lodo, totalizando vinte e uma armadilhas. 

 

2.2 Ensaio de Sedimentação 

 O estudo da sedimentação dos sólidos suspensos foi realizado usando coletores ou 

armadilhas de sedimentação para coleta do material em sedimentação. As armadilhas 

confeccionadas em tubo de PVC nas dimensões de 50 mm de diâmetro por 30 cm de 

comprimento o que dá uma relação L/D>3 (largura/diâmetro) e diâmetro superior a 40mm 

conforme sugeriu Gonçalves (1999). Saraiva (2007), também obedeceu a essa relação em seu 

trabalho, utilizando armadilhas com (L/D)=6. As armadilhas foram instaladas a 1m da superfície 

da lagoa, aproximadamente 1/3 da profundidade total da lagoa. Em um total de 21 armadilhas em 

toda a lagoa, dividas em 7 seções de três armadilhas pareadas. 

 

 
Figura 1. Acima sistema principal, abaixo a lagoa de tratamento de esgoto e pontos de coleta. 
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Fonte: Google Earth. 

 

 

2.3 Determinações de Sólidos Totais (fixos e voláteis) 

Foram realizados testes para verificar a quantidade de resíduos sólidos totais presentes no 

esgoto, retirando a amostras das armadilhas e analisando em triplicatas, sendo realizado conforme 

o método Standart methods for the examination of water and wastewater (APHA, 1995): 

 Secou-se a cápsula em forno mufla por 20 minutos a 550ºC. Em seguida estabilizou-se a 

temperatura em estufa a 105ºC para então levar para recipiente dessecador por cerca de 40 

minutos. Após isso pesou-se em balança de precisão para então definir o peso de tara da 

cápsula (p0). 

 Foi retirada uma amostra de 50ml (volume amostral - Va), após homogeneização e 

colocada na cápsula a qual foi levada em estufa a 105ºC, por 24 horas. Após secagem 

levou-se em recipiente dessecador por cerca de 40 minutos até estabilizar a temperatura. 

Nesse momento foi pesado para obter o peso inicial (p1) cápsula mais lodo seco. 

 Os sólidos totais ou ST (mg/L) foram obtidos utilizando a Equação 1. 

                                                                                                               (1) 

 

2.4 Taxa de Sedimentação 

 A determinação das taxas de sedimentação realizou-se através da secagem do material 

depositado na armadilha, conforme Saraiva (2007) e Oliveira et al. (2001), em estufa com 

circulação. Esses ensaios foram realizados no Laboratório de Esgotos do Departamento de 

Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná. A partir da 

determinação dos sólidos totais procedeu-se com o calculo da taxa de sedimentação através da 

fórmula proposta por Oliveira et al. (2001) Equação 2, onde  é a taxa de sedimentação (g/m².h), 

Ps é o peso seco de todas as amostras (g), n é o numero de amostras, ―A‖ área (m²) e t o tempo do 

experimento (h). 

                                                                                                                       (2) 

  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 observamos que os valores encontrados na seção de entrada (E1, E2, E3, F1, 

F2, F3, G1, G2 e G3) apresentam valores de sólidos totais bem acima das demais seções, 

apontando para que o maior aporte da matéria orgânica está ocorrendo na entrada da lagoa. Outro 

fator que é observado na região de entrada é que a fração inorgânica presente no efluente é alta. 

Na seção G1 está ocorrendo o maior aporte de matéria inorgânica e orgânica, apesar do sistema 

estar em operação a pouco tempo, esses valores sugerem que essa região no reator como está 

ocorrendo o maior aporte de sedimento potencialmente resultará em uma zona morta futura para 

o reator. Algumas outras regiões que estão potencializadas para ocorrer à formação de zonas 

mortas podem ser observadas nas seções (C3, D3, E1, E2, E3, F1, F2, F3, G2 e G3). 
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Tabela 1. Sólidos Totais, Sólidos Totais Fixos e Voláteis. 

Seções ST (mg/L) STF(mg/L) STV(mg/L)  Seções ST (mg/L) STF(mg/L) STV(mg/L) 

A1 1041 621 420  D3 1360 800 560 

A2 1301 799 502  E1 17974 9105 8869 

A3 1051 696 355  E2 1433 997 437 

B1 1363 840 523  E3 2693 1517 
1176 

 

B2 1073 713 361  F1 15581 7935 7645 

B3 1421 873 548  F2 12044 6130 5914 

C1 1130 771 359  F3 8485 4445 4039 

C2 1141 862 279  G1 55561 28114 27447 

C3 1507 1033 475  G2 40277 20035 20243 

D1 1237 838 399  G3 22848 11585 11263 

D2 1121 727 394          

 

A variação entre o mínimo e máximo da taxa de sedimentação das seções divididas entre 

entrada e saída são apresentadas na Tabela 2. A média apresentada refere-se aos três pontos de 

cada seção horizontal realizadas. 

 

Tabela 2. Valores médios e faixa de variação da taxa de sedimentação na entrada e saída 

Parâmetro Dispositvo Seções Média Mín Máx Média Dispositivo 

T
ax

a 
d
e 

S
ed

im
en

ta
çã

o
 

Entrada 

G 32,65133 18,85682 45,85566 

12,42201 
F 9,93387 7,00253 12,85897 

E 6,07983 1,18295 14,83423 

D 1,02303 0,92545 1,12243 

Saída 

C 1,03953 0,94196 1,24403 

1,01135 B 1,06099 0,88584 1,17250 

A 0,93352 0,85943 1,07401 

* (gSed/m².h) = peso seco de sedimento por m² de área superficial das seções por hora. 

 

 Como podemos notar, a taxa de sedimentação média na entrada é bem maior do que na 

saída, uma vez que na entrada ocorre a maior parte da estabilização da matéria orgânica e 

também a sedimentação do material inorgânico. Na lagoa em estudo foi possível observar valores 

bem mais altos para a taxa de sedimentação média na entrada do que em trabalhos de outros 

autores, como o de Oliveira et al. (2001), que encontrou valores na faixa de 0,93 e 2,11 

gSed/m².h. Tal autor, nesse trabalho, estudou somente lagoas de estabilização facultativa, onde 

parte da matéria orgânica já foi estabilizada anteriormente em lagoa anaeróbia. O sistema em 

estudo refere-se a somente uma lagoa para fazer o aporte de sedimentos, portanto partes desses 

valores podem ser justificados por essa característica. Outro aspecto que pode influenciar o 

aporte de sedimento na entrada da lagoa é a ineficiência do sistema de pré-tratamento, onde a 

parte inorgânica que deveria já ter sido removida acaba sedimentando na lagoa de estabilização, e 

consequentemente gera o acumulo de matéria inorgânica indesejável no sistema.  

A taxa de sedimentação também é influenciada por fatores climáticos (influência de 

precipitação, ventos e temperatura). Nesse trabalho destaca-se a quantidade de pontos 



214 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
amostrados, autores como Saraiva (2007) e Oliveira (2001) definem a taxa de sedimentação 

através de amostragem com poucos pontos na entrada e na saída. Este trabalho visou fazer uma 

amostragem maior, espalhando pontos ao longo da lagoa para verificar quais os locais de maior e 

menor taxas de sedimentação. Regiões onde o fluxo está estagnado o aporte de sedimentos deverá 

ser maior e também locais onde o fluxo é mais intenso o aporte de sedimento deverá ser menor. A 

taxa de acumulação de lodo nas lagoas anaeróbias não ocorre de forma homogênea e é 

influenciada por fatores como características do esgoto, tempo de operação do reator, eficiência 

do pré-tratamento, posição dos dispositivos de entrada e saída, características geométricas da 

lagoa e cargas orgânica e hidráulica aplicada (ALVES, 2006, p. 13). 

 Segundo Gonçalves (1999) em lagoas anaeróbias ocorre um maior acúmulo de lodo nas 

regiões próximas aos dispositivos de entrada da lagoa, explicando a diferença encontrada entre as 

―seção F, G e E‖ em relação às outras seções.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do estudo atual foi possível observar que por se tratar de uma lagoa atípica em 

termos de geometria a taxa de sedimentação está sendo influenciada. Apesar da taxa de 

sedimentação ser maior na entrada como autores sugerem o valor encontrado pelo presente 

estudo está bem acima do encontrado na literatura. E dessa forma o sistema converge para 

formação de zonas mortas, principalmente na região de entrada. E tais zonas mortas são 

responsáveis por um tempo de detenção hidráulico real menor do que tempo de detenção teórico, 

o que privilegia a formação de curtos-circuitos em lagoas de estabilização. 

Outro fator apontado pela presente pesquisa é o grande aporte de material inorgânico que 

está sedimentando ao longo da lagoa, principalmente na entrada, sendo esse material indesejável 

por também propiciar a formação de zonas mortas, atribuindo esse fato principalmente a 

ineficiência do gradeamento e inexistência de caixa de área do pré-tratamento.  
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TEOR DE ÁCIDO CIANÍDRICO EM RAÍZES DE MANIHOT ESCULENTA SUBSP. 

FLABELLIFOLIA,  

A FORMA SILVESTRE DA MANDIOCA 

 

Poliana Perrut de Lima53 

Gilda Santos Mühlen54 

RESUMO 

Nos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso localiza-se o provável centro de domesticação da 

mandioca. Ainda podem ser encontradas, nesta região, populações naturais da forma silvestre 

desta espécie: Manihot esculenta subsp. flabellifolia. O objetivo deste trabalho é caracterizar 

morfologicamente o sistema radicular destas plantas e avaliar o teor de HCN em suas raízes. 

Foram desenterradas cuidadosamente 27 plantas no município de Rolim de Moura – RO, em 

diferentes localidades, no período de 23/12/2009 e 15/07/2010. Depois de coletadas e 

descascadas as raízes tuberizadas foram trituradas em liquidificador em solução 0,1 M de ácido 

fosfórico e armazenadas em freezer a –20°C para posterior dosagem de HCN. Todas as plantas 

coletadas apresentaram um mesmo padrão na forma de enraizamento, com raízes longas e de 

pequeno diâmetro, formando poucas e pequenas tuberosidades. Foram encontradas raízes com 

mais de 6 metros de comprimento e diâmetro médio entre 0,15 e 0,5 cm. Uma das plantas 

apresentou um total de 43,8 m de raízes. A nihot esculenta subsp. flabellifoli apresenta altos 

teores de glicosídeos cianogênicos na polpa das raízes tuberificadas, na entrecasca, folhas e 

frutos. O valor médio foi de 332,9 mg de HCN/kg, podendo ser classificada como brava. 

(>100mg/kg de HCN na polpa fresca). 

 

Palavras-chave: glicosídeos cianogênicos, enzima linamarina, raízes tuberosas, domesticação 

 

ABSTRACT 
Rondônia, Acre and Mato Grosso are in the problable center of origin of cassava. It is still possible to find in this 

region natural populations of the wild form of the species: Manihot esculenta subsp. flabellifolia. The aim of this 

work is to describe root system of these plants and to evaluate the cyanide content of theire roots. Twenty seven 

plants in different sites in Rolim de Moura – RO were carefully unroot between 23/12/2009 and 15/072010. The 

roots were peeled, gratted and homogenized in a blender in 0,1 M phosforic acid, then stored at –20°C for posterior 

analysis. All plants presented the same pattern of rooting with large and thin roots, producing tuberified spots. Some 

roots were more than 6 m long with a medium diameter between 0,15 and 0,5 cm. One of the plants had 43,8 m of 

roots. Manihot esculenta subsp. flabellifolia have high cyanide content in their tuberified roots, córtex, lezves and 

fruits. The médium value being 332,9 mg/kg do HCN, wich allow us to classifie it as highly toxic (>100mg/kg of 

HCN fresh weight). 
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Keywords: cyanogenic glucosides, enzyme linamarin, tuber roots 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo da domesticação das plantas que hoje são cultivadas para fins alimentícios e 

industriais é importante na medida que fornece informações para programas de melhoramento 

genético e conservação da biodiversidade dessa espécie. No estado de Rondônia (assim como no 

estado do Acre e Mato Grosso) localiza-se um provável centro de domesticação da mandioca 

(ALLEM, A.C. 1987). Ainda podem ser encontradas nesta região populações naturais da forma 

silvestre desta planta: Manihot esculenta subsp. flabellifolia. Estas populações, assim como o 

restante da vegetação natural, estão sob riscos de grades perdas devido ao processo atual de 

ocupação humana. A sobrevivência desta reserva de biodiversidade pode vir a depender de 

medidas conservacionistas. Nesse sentido, um diagnóstico de sua atual situação: distribuição 

geográfica, diversidade genética, comportamento fenológico, hábito de crescimento, dinâmica 

populacional, variabilidade morfológica, cianogênese, será de inestimável ajuda. 

A forma silvestre da mandioca que se encontra na região norte apresenta diferenças 

marcantes em relação à  Manihot esculenta subsp. esculenta, que é a forma domesticada da 

espécie. O processo de domesticação causou varias modificações nesta espécie.  As diferenças 

mais visíveis são verificadas na forma do enraizamento, na flexibilidade do caule e no hábito de 

crescimento. Quanto às raízes, a forma silvestre apresenta pouca tuberização com pequeno 

diâmetro e grande extensão, enquanto que a domesticada forma raízes completamente 

tuberizadas, com menor comprimento e maior peso. A mandioca pertence ao grupo de plantas 

cianogênicas por apresentar glicosídeos cianogênicos em sua composição. De acordo com 

Cagnon et al. (2002), tais glicosídeos, conhecidos como linamarina e lotaustralina (proporção de 

93:7 na raiz), após ruptura da estrutura celular da raiz, entram em contato com as enzimas 

presentes (linamarase) degradando estes compostos, liberando ácido cianídrico (HCN), que é o 

princípio tóxico da mandioca e cuja ingestão ou mesmo inalação, representa sério perigo à saúde, 

podendo ocorrer casos extremos de envenenamento.  

As variedades de mandioca podem ter diferentes teores de glicosídeos cianogênicos 

acumulados na polpa de suas raízes. Aquelas com baixos teores são conhecidas como macaxeiras 

ou aipins ou mandiocas mansas. Aquelas com altos teores são tóxicas e devem sofrer algum tipo 

de processamento antes do consumo para perder eliminar o ácido cianídrico. Estas são chamadas 

mandiocas bravas (MUHLEN, G.S et al. 2005). Segundo Cagnon et al. (2002), a liberação do 

cianeto da mandioca se dá no momento em que o tecido vegetal é dilacerado, então a linamarina 

é hidrolisada enzimaticamente por β-glicosidase (linamarase), a qual é separada do glicosídeo no 

tecido intacto, por ser localizada em lugar distinto da célula. A clivagem produz glicose e α-

hidroxinitrilas. Esta última, quando catalisada por uma hidroxinitrila-liase, transforma-se 

espontaneamente em HCN e nas cetonas correspondentes. Esse processo é chamado de 

cianogênesis. 

Uma questão que se coloca é: a subespécie silvestre apresenta acúmulo de glicosídeos 

cianogênicos em suas raízes? Se esse for o caso, em quais concentrações? Considerando que a 

atividade cianogênica está associada a mecanismos de defesa das plantas contra predadores, é 

provável que as populações naturais da M. esculenta subsp. flabellifolia apresentem em alguma 

medida esses compostos. 
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Este projeto visa caracterizar morfologicamente o sistema radicular destas plantas e 

avaliar o teor de HCN em suas raízes e comparar com dados obtidos para a mandioca. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material 

 Foram coletadas 27 plantas da M. esculenta subsp. flabellifolia , nas proximidades da 

cidade de Rolim de Moura-RO, latitude 11º, e longitude 61° W e a 277m acima do nível do mar. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Coleta da Amostra 

Foram utilizadas diversas ferramentas, desde aquelas para a realização de trabalho mais 

grosseiro até para a realização de trabalhos mais minuciosos, como a escavação mais perto das 

raízes que exigem mais cuidados. 

Para realizar a retirada das raízes do solo sem que houvesse alguma quebra e consequente erro 

em sua descrição e na analise do potencial cianogênico, foram utilizadas uma enxada e uma 

foice para a limpeza da área que se encontrava a planta, retirando todo a mato que dificultaria 

a retirada da raiz, para realizar escavações mais próximas as raízes, foram utilizadas 

ferramentas menores para evitar que alguma delas fossem danificadas. 

Foram coletadas plantas adultas, no período de 23/12/2009 a 15/07/2010, as plantas foram 

coletadas na parte da manhã, e processadas em laboratório na parte da tarde do mesmo dia. 

 

2.2.2 Preparo da Amostra 

Para a realização do experimento foi utilizado o laboratório do campus da universidade. As 

plantas coletadas foram processadas em laboratório. Primeiramente foram retiradas a película e a 

entrecasca que envolve as partes tuberizadas da raiz. Após coletadas e descascadas eram 

trituradas em liquidificador em solução 0,1 M de ácido fosfórico. A solução foi preparada com 

água destilada e acido fosfórico, dos quais foram utilizadas 250 ml para cada amostra. Cada 

amostra utilizava 75 g da polpa triturada, embora 7 amostras não obtiveram esse peso. O material 

foi cortado em cubos e adicionados à solução. Posteriormente foram triturados por um tempo de 

um minuto, esperava-se o mesmo tempo e novamente se triturava essa solução por mais um 

minuto, depois despejava-se essa amostras em um frasco transparente e esperava que ela 

decantasse. Após três horas, retirava-se 3 ml do sobrenadante e era adicionando mais 1 ml de 

álcool etílico, esses 4 ml foram armazenadas em pequenos frascos e colocado em um freezer. 

Foram preparadas também amostras de entrecasca, folha e fruto, usando o mesmo método da 

polpa, e peso de 26, 10 e 36 gramas respectivamente. 

Para cada planta coletada, utilizou-se material vegetal suficiente para o preparo de duas 

amostras. 

 

2.2.3 Análise dos teores de glicosídeos cianogênicos 

As amostras foram levadas ao laboratório de fitoquimica do IAC, para análise do 

potencial cianogênico, o método usado segundo ESSERS (1993, com modificações), pipeta-se 

100 µl da enzima linamarina da Manihot esculenta subsp. esculenta, e adiciona 2000 µl de 

solução tampão Acido Fosfórico 0,1 M, a ph 6,0 (para fazer a diluição da amostra), e para 

diluição da enzima, utiliza-se 100 µl da enzima em  1000 µl da solução tampão Acido fosfórico 

0,1 M. pipeta-se 100 µl da diluição da amostra e coloca em um tubo de ensaio, mais 100 µl da 
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enzima diluída e 400 µl da solução tampão, levando para banho-maria a 40ºC por 15 minutos, 

decorrido esse tempo retira-se do banho e pipeta-se  600 µl de NaOH 0,2 M, 2.800 µl de solução 

tampão e 200 µl de Cloramina T, deixa em descanso por 5‘, pipeta-se 800 µl de reagente clorante  

espera-se por mais 15‘, levando em seguida ao espectrofotômetro 605 nm(absorbância). 

 

2.2.4 Faixa de pH ótima para a atuação da enzima linamarina da M. flabellifolia  

A enzima linamarina quando em contato com o HCN, quebra o cianeto liberando o CN
- 

(forma toxica), para tanto seria necessário que para as análises fosse utilizado a enzima 

linamarina da M. flabellifolia, para ser possível essa analise foi extraída a enzima linamarina da 

M. flabellifolia, porém a enzima não degradou o HCN como o esperado, usando-se o tampão a 

pH 6,0, realizou-se então teste para verificar a faixa de pH ótima para atuação da enzima 

linamarina da M. flabellifolia, diluindo amostra e enzima, e fazendo a análise em solução tampão 

a pH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0  e obteve-se uma curva de respostas.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Descrição das raízes 

  Todas as plantas coletadas apresentaram um determinado padrão na forma de 

enraizamento. Foram encontradas raízes com mais de 6 metros de comprimento e diâmetro médio 

entre 0,15 a 0,50 cm. Uma das plantas apresentou um total de 43,8 metros de raízes.  

As maiores tuberosidades encontradas possuem diâmetro maior que 2 cm, raramente 

ultrapassando 3 cm. Quanto ao peso as pequenas tuberizações variaram desde menos de 1g, até 

mais de 40g. 

Na tabela 1 estão relacionadas as medidas de raízes e tuberosidades de três plantas cujo 

sistema radicular foi totalmente desenterrado para se fazer a sua descrição. 

 

Quantid

ade

Comprimen

to médio 

(m)

Comprimen

to total (m)

Diâmetro 

médio (cm)

Quantid

ade

Diâmetr

o médio 

(cm)

Peso 

médio 

(g)

1 6 1,7 10,2 0,9 20,0 1,9 12,2

2 10 4,4 43,8 0,6 45,0 0,6 8,5

3 8 2,1 17,1 0,5 12,0 0,6 10,4

Média 8,0 2,7 23,7 0,6 25,7 1,1 10,4

Tuberosidades

PLANTA

Raízes

T

abela 1- Caracterização morfológica das raízes de três plantas, quantidades de raízes por planta, 

medições de comprimento e diâmetro de raízes e das regiões tuberizadas. 
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Observa-se que o sistema radicular de MEF tem estrutura muito diferente do sistema radicular 

da mandioca cultivada. Na sua forma silvestre as raízes são muito longas e de pequeno diâmetro, 

apresentando tuberificação em pequenos trechos. Já MEE apresenta raízes mais curtas, 

completamente tuberizadas, com diâmetros que podem passar de 20 cm. 

Na figura 1 vêem-se exemplos de tuberificação das raízes. 

 
 

 

Figura 1 – Raízes tuberificadas de Manihot esculenta subsp. flabellifolia 

3.2 Preparo de amostras para análise 

As amostras foram armazenadas, em frascos totalizando 27 plantas em 50 frascos. 

 Para a maioria das amostras, foram utilizadas 75g de raízes tuberosas. Algumas amostras 

preparadas não chegaram as 75g estipuladas para o preparo das soluções e outras apresentaram 

material suficiente para o preparo de duas amostras. 

 

3.3 Análise do teor de glicosídeos cianogênicos 

As análises foram realizadas no Instituto Agronômico de Campinas-IAC, sob orientação 

da Drª Cássia Regina Limonta Carvalho, na fazenda experimental Stª. Elisa, durante o período de 

19/07/2010 a 30/07/2010. No gráfico da figura 2 está representada a curva de calibração. 
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Figura 2- Exemplo de curva de calibração do espectrofotômetro 

 

 Obteve-se uma variação muito grande nos teores de HCN entre essas amostras, variando 

de 6,3 a 751m8 mg/kg, tendo uma média de 206,9 mg/kg de HCN na polpa fresca de Manihot 

esculenta subsp. flabellifolia, valor considerado alto.Considerando que os glicosídeos 

cianogênicos começam a se degradar nas amostras conservadas por mais de dois meses 

(Carvalho, C.R.L. dados não publicados) apresentamos a seguir apenas os resultados obtidos para 

as plantas coletadas a menos de 30 dias da realização das análises. 

 Os teores de HCN diferiram entre as partes da planta, como apresenta o gráfico da figura 

6. Os resultados foram obtidos por meio da atividade enzimática de linamarina extraída da 

variedade Branca de Santa Catarina de mandioca, cujo pH ótimo de atuação é 5,5 a 6,0. Para 

alcançar essa faixa é utilizada uma solução tampão de ácido fosfórico com pH  6,0, onde 

amostras e enzima são diluídas. É possível que o uso de enzima extraída da própria forma 

silvestre produzisse resultados diferentes.  
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Figura 6 – Teores de HCN (mg/kg) nas raízes (polpa, entrecasca), folhas e frutos de Manihot 

esculenta subsp. flabellifolia 

 

3.4 Teste da faixa de pH ótima para atuação da enzima Manihot esculenta subsp. flabellifolia  

A enzima linamarina extraída de Manihot esculenta subsp. flabellifolia  não atuou na 

faixa de pH 6,0 como a enzima da Manihot esculenta subsp. esculenta. Segundo Yeoh (1989), a 

linamarina de outras plantas como Trifolium, Linum, Phaseolus e Hevea tem sua atividade 

máxima em uma faixa de pH entre 7 e 10, e que 85% das planta a enzima linamarina atua na 

faixa de pH  5 a 7.  

Realizando testes com a enzima linamarina da Manihot esculenta subsp. flabellifolia em 

diferentes faixas de pH, pode-se admitir que a enzima atua em faixas de pH inferior ao pH 4,0, 

como pode ser observado no gráfico 3, onde testou-se a atuação da enzima em solução com pH 

1,0 a 9,0. 
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Figura 7- Faixa ótima de pH para atuação da enzima linamarina da Manihot esculenta subsp. 

flabellifolia 

O pico de absorbância no pH 1,5, pode não mais ser a reação pela enzima linamarina e 

sim a liberação do HCN pelo meio ácido. A faixa ideal de atuação desta enzima na  Manihot 

esculenta subsp. flabellifolia, situa-se entre o pH 2,8 a 3,5. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. A Manihot esculenta subsp. flabellifolia  apresenta altos teores de glicosídeos 

cianogênicos na polpa das raízes tuberificadas, no cortex, folhas e frutos. Sendo classificada 

como brava (>100mg/kg de HCN na polpa fresca). 

2. A enzima linamarina da M. esculenta subsp. flabellifolia  atua em uma faixa de pH 

inferior  à  faixa  de atuação ótima da enzima produzida por M. esculenta subsp. esculenta e de 

outras espécies.  

 

5. APOIO 

Este projeto tem apoio do PIBIC – CNPq e laboratório de Fitoquímica do Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC) 

 

6. AGRADECIMENTOS 

Laboratório de Ictio-sanidade - UNIR - Rolim de Moura, onde foram preparadas as 
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CAPACIDADE DE BROTAÇÃO E ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE MANIHOT 

ESCULENTA SUBSP. FLABELLIFOLIA, A FORMA SILVESTRE DA MANDIOCA 

 

Tyago Matheus Reinicke
55 

Gilda Santos Mühlen
56

 

RESUMO 

No processo de domesticação a mandioca sofreu diversas alterações em relação à sua forma 

silvestre (Manihot esculenta subsp. flabellifolia - MEF). Uma delas foi o aumento na capacidade 

de enraizamento do caule. Neste trabalho objetivamos comparar o padrão de enraizamento e 

brotação dos ramos das duas subespécies. Foram coletados ramos maduros e plantados em caixas 

com areia. Os ramos foram desenterrados após 60 e suas raízes e brotos medidos e fotografados. 

Da mandioca 100% dos ramos enraizou e brotou. Da MEF 47% enraizaram e 88% brotaram. O 

diâmetro médio dos ramos não diferiu entre as duas. 

 

Palavras chave: raízes, brotos, domesticação 

 

ABSTRACT 
In the domestication process cassava has changed in many ways, compared to the wild form 

(Manihot esculenta subsp. flabellifolia - MEF). One of the changes was in the capacity of the 

stems to root. The aim of this work was to compare the patterns of rooting and sprouting of stems 

of both subspecies. Mature stems were collected and planted im boxes containing sand. The 

stems were unrooted after 60 days and the roots and sprouts were measured and fotographed. All 

cassava stems produced roots and sprouts. Only 47% of MEF stems produced roots and 88% 

produced sprouts. The medium diameter of the stems did not differed between de subspecies. 

 

Keywords: roots, sprouts, domestication 

 

1. Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta subsp. esculenta - MEE) e sua variante silvestre 

(Manihot esculenta subsp. flabellifolia - MEF) diferem significativamente quanto ao seu sistema 

radicular, o que é de se esperar, considerando que muitos ciclos de seleção foram feitos no 

sentido de melhorar a produção de raízes (ALLEM, 1987). Mas também o caule desta espécie 

sofreu alterações no processo de domesticação. A mandioca, manejada como cultura anual, é 

cultivada a partir de estacas. Para que a reprodução vegetativa seja viável é necessário que as 

estacas sejam capazes de brotar e formar raízes eficientemente. Esta exigência não se aplica à 

MEF, que se reproduz predominantemente pela via sexuada. Por outro lado, as populações 

naturais da espécie estão adaptadas a ambientes em que existe uma pronunciada sazonalidade das 

chuvas, havendo um período de cerca de quatro meses no ano em que a precipitação 

pluviométrica é quase nula (ROGERS & APPAN, 1973). Nesta época as plantas de MEF perdem 
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suas folhas e a extremidade dos seus ramos seca. Quando volta a estação chuvosa, ocorre um 

rápido e vigoroso rebrotamento e formação de novas folhas. Assim, o previsto é que a capacidade 

de formar brotos a partir de estacas seja boa para os dois táxons e que a capacidade de 

enraizamento seja melhor para as estacas da mandioca domesticada. 

Para examinar esta hipótese foram feitos ensaios comparativos de capacidade de 

brotamento e enraizamento de estacas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material 

Paquímetro de alumínio. Pá de escavação. Enxada.Carriola. Facão. Serrote. Martelo. Fita 

métrica de 1,5 m. Máquina fotográfica digital. Palanques de madeira, de 2 x 0,1 x 0,1 m . 

Palanques de madeira de 1 x 0,2 x 0,2. Caderno. Canetas. Pincéis. Mangueira. Alicate de poda. 

Placas de PVC. Veículo de transporte (motocicleta). Gasolina. 

 

2.2 Metodologia 

As plantas foram plantadas em caixas de areia de um metro de largura por dois de 

comprimento e 20 cm de altura. Foram construídas quatro caixas, com palanques empilhados.  

As caixas foram preenchidas com areia lavada, a qual foi trocada a cada quatro meses 

para evitar contaminação das novas plantas com possíveis fungos ou bactérias. As caixas foram 

identificadas com uso de placas de PVC e pincel atômico. 

Foram coletadas plantas inteiras de MEF e MEE a cada 60 dias. 

As coletas foram realizadas no período da tarde visto que este período possui menor 

índice de aulas. As plantas foram fotografadas. 

Para se realizar a coleta foi utilizado serrote para cortar as partes mais duras das plantas e 

tesoura de poda na parte superior devido maior praticidade. 

Para se chegar à localidade das plantas foi necessário o uso de veiculo de transporte. 

Após a coleta e feito o uso de fita métrica e paquímetro para se tomar medidas de 

diâmetro, comprimento de internódios e comprimento de raízes e brotos. 

Para se realizar o plantio foi utilizada enxada para abertura dos sucos na areia e mangueira 

para se efetuar irrigação das novas estacas e também das estacas já existentes. As estacas foram 

plantadas logo após a coleta para evitar possível desidratação. Antes de se realizar o plantio 

novas fotos são feitas para facilitar a identificação. 

Para se realizar as observações de brotamento e enraizamento foi utilizada mangueira para 

se efetuar a remoção das plantas da areia sem prejudicar as raízes. Após a extração das plantas 

elas foram levadas para o laboratório no qual foi realizada a contagem e medição dos brotos e 

raízes individualmente.  

Foram realizadas duas avaliações: aos trinta e aos sessenta dias após o plantio. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento foram avaliadas 48 plantas, sendo 24 de MEE e 24 de MEF (ver anexo). 

A figura 1 mostra estacas de MEF e MEE com brotos e raízes, sessenta dias após o 

plantio.  
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Figura 1. Estacas desenterradas sessenta dias após o plantio. Seta preta Manihot esculenta subsp. 

flabellifolia seta azul Manihot esculenta subsp. esculenta 

 As tabelas 1 e 2 apresentam as medidas de caules de MEE e MEF respectivamente.  

 

Tabela 1 - Medidas de caules de Manihot esculenta subsp. esculenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média
Des vio 

padrão
Mediana Quartil 1 Mínimo Máximo Quartil 3

F 2,7 506 304 1,66 0,950 1,5 1,0 0,3 6,0 2,0
H 2,2 45,5 44 1,03 0,410 1,0 0,5 0,3 2,0 1,0
H 1,5 83 70 1,19 0,705 1,5 1,0 1,0 4,5 2,0
J 1,8 212 87 2,44 0,908 2,0 1,5 1,0 5,5 2,5
L 2,5 332 161 2,06 0,693 2,0 1,0 0,5 4,0 2,0
N 1,6 175,9 63 2,79 0,788 2,0 2,0 1,0 4,5 2,9
P 2,8 304,5 79 3,85 0,908 3,4 3,0 1,0 6,0 4,0
R 1,8 290 49 5,92 1,333 3,5 3,0 0,1 7,0 4,0
T 2,7 147 52 2,83 1,151 2,5 2,2 0,5 6,0 3,6
V 1,6 85,5 51 1,68 0,488 1,4 1,0 0,5 2,5 1,9
X 2,1 56 37 1,51 0,402 1,5 1,3 1,0 2,5 2,0
Z 2,3 136 81 1,68 0,457 1,2 1,0 0,9 3,0 1,5
B A 1,7 187 85 2,20 0,727 2,0 1,5 1,0 5,0 2,3
DA 1,7 159 59 2,69 0,625 2,0 2,0 0,5 4,5 2,5
F A 2,3 103 29 3,55 1,006 3,0 2,0 1,2 5,0 3,1
HÁ 2,0 204 62 3,29 1,180 2,5 2,0 1,0 7,5 3,0
J Á 2,5 186 47 3,96 1,097 3,0 3,0 0,5 6,5 4,0
L A 2,4 90 50 1,80 0,745 1,3 1,0 0,5 4,5 1,7
NA 1,9 170 79 2,15 0,707 2,0 1,5 1,0 4,0 2,5
R A 1,7 282 96 2,94 0,732 2,5 2,0 1,0 5,0 3,0
T A 2,2 80 41 1,95 0,422 1,4 1,1 0,5 2,3 1,7
VA 2,2 199 83 2,40 0,735 2,0 1,8 0,5 5,5 2,5
X A 2,7 142 66 2,15 0,384 2,0 2,0 1,0 2,7 2,5
Z A 2,0 116 40 2,90 0,593 2,5 2,0 1,8 4,0 3,0
Média 178,8 75,6 2,5 0,8 2,1 1,7 0,8 4,6 2,6
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Tabela 2 - Medidas de caules de Manihot esculenta subsp. flabellifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diâmetro médio dos ramos (cm)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

M EF M EE

Média
Des vio 

padrão
Mediana Quartil 1 Mínimo Máximo Quartil 3

E 2,3 516 79 6,53 2,165 5,7 4,5 1,5 14,0 6,9
G 1,4 151 26 5,81 2,399 6,3 3,5 2,5 11,0 7,4
I 1,7 430 65 6,62 3,572 5,0 3,0 2,0 16,0 7,7
K 1,8 320 46 6,96 5,438 3,0 2,5 1,5 25,5 6,4
M 1,9 328 30 10,93 3,923 9,4 6,6 0,1 16,0 11,9
O 2,7 479,3 27 17,75 3,404 3,0 2,0 1,0 14,5 6,5
Q 2,7 247 40 6,18 2,569 4,3 3,5 1,5 12,2 7,0
S 3,2 288 57 5,05 1,948 3,5 3,0 0,5 9,0 5,0
U 2,3 93 11 8,45 1,497 8,0 7,3 4,5 10,0 8,7
W 2,4 128 17 7,53 1,901 6,0 5,5 4,0 10,5 7,0
Y 2,1 81 30 2,70 2,175 4,5 3,1 0,1 10,0 6,0
AA 2,0 192 31 6,19 3,490 4,5 3,5 1,5 16,0 6,0
C A 2,3 240 33 7,27 4,210 4,0 3,0 2,3 19,0 6,0
E A 1,9 245 32 7,66 3,835 6,0 4,0 2,0 16,0 8,6
G A 2,7 280 66 4,24 3,475 2,5 2,0 1,0 20,0 3,5
IA 2,5 184 44 4,18 1,598 3,3 2,0 1,0 9,0 4,1
K A 2,5 156 23 6,78 2,039 5,5 4,5 3,0 11,0 7,5
MA 1,9 278 51 5,45 2,058 4,0 4,0 1,0 12,5 5,5
AO 1,9 137 36 3,81 1,759 3,1 2,2 1,3 8,7 4,0
QA 1,8 223 49 4,55 1,552 3,5 3,0 2,0 10,0 4,0
AS 3,3 190 35 5,43 4,375 3,5 2,3 1,0 23,0 5,3
UA 2,2 184 35 5,26 0,967 4,0 3,5 1,0 6,0 4,5
WA 1,6 206 35 5,89 2,704 5,0 4,3 1,0 14,0 6,0
Y A 2,0 130 19 6,84 3,363 7,5 4,0 2,0 12,5 9,5
Média 2,2 237,8 38,2 6,6 2,8 4,8 3,6 1,6 13,6 6,4
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 As figuras 2 e 3 apresentam o estudo de quartis feito para o comprimento dos internódios 

de MEE e MEF, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição da distância entre nós em caules de MEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição da distância entre nós em caules de MEF 

 

A figura 4 apresenta o estudo de quartis para o diâmetro médio dos ramos de MEE e 

MEF. 
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Figura 4 – Distribuição dos diâmetros médios de ramos de MEF e MEE 

 

As tabelas 3 e 4 apresentam as informações sobre enraizamento e brotamento de caules de 

MEE e MEF, respectivamente 

 

 

Tabela 3 - Padrão de enraizamento e brotamento de caules de MEE 

 

 

 

 

Tabela 4 - Padrão de enraizamento e brotamento de caules de MEF 

 

C ompri

mento 

da 

maior 

raiz  

(c m)

C ompri

mento 

médio 

das  

raízes  

(c m)

Quanti

dade

C ompri

mento 

do 

maior 

broto 

(c m)

C ompri

mento 

do 

menor 

broto 

(c m)

C 3 2 16,0 7,0 3 4 23,5 8,0
E 5 0 0,0 0,0 3 5 20,0 4,0
G 1 1 5,0 3,0 1 3 18,2 12,0
U 1 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
W 1 0 0,0 0,0 1 2 6,0 1,0
Y 2 1 12,0 6,0 2 3 11,0 3,0
AA 2 1 2,0 2,0 1 2 18,0 17,0
C A 3 0 0,0 0,0 3 6 20,0 9,0
E A 3 0 0,0 0,0 2 3 12,0 3,0
G A 3 2 5,0 2,0 2 3 30,0 8,0
IA 3 2 18,0 7,0 3 4 37,0 12,0
K A 3 2 11,0 2,5 2 2 9,5 2,5
MA 3 0 0,0 0,0 2 4 19,0 1,0
O .A 3 1 6,0 2,5 2 5 17,0 12,0
QA 3 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0
S .A 3 0 0,0 0,0 2 5 18,0 3,0
UA 3 0 0,0 0,0 3 7 7,5 2,0
Média 2,6 0,7 4,4 1,9 1,9 3,4 15,7 5,7
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Compri

mento 

da 

maior 

raiz 

(cm)

Compri

mento 

médio 

das 

raízes 

(cm)

Quanti

dade

Compri

mento 

do 

maior 

broto 

(cm)

Compri

mento 

do 

menor 

broto 

(cm)

B 2 2 26,0 16,0 2 3 16,0 4,0

D 1 1 15,5 5,0 1 6 78,0 1,0

F 6 5 31,0 22,0 5 10 21,0 2,5

H 3 3 35,0 10,0 3 3 52,0 22,0

V 3 3 23,0 11,0 3 8 12,0 6,0

X 1 1 15,0 7,0 1 3 12,0 3,0

Z 2 2 34,0 17,0 2 4 39,0 18,0

BA 3 3 56,0 15,0 3 8 30,0 9,0

DA 4 4 23,0 11,0 4 6 10,0 3,0

FA 1 4 20,0 8,0 4 6 20,0 14,0

H.A 3 3 25,0 10,0 3 4 27,0 16,0

J.A 3 3 33,0 22,0 3 6 45,0 10,0

NA 3 3 11,0 5,0 3 6 15,0 6,0

PA 1 1 23,0 4,7 1 2 32,0 9,0

RA 2 2 14,0 5,0 2 4 27,0 8,0

TA 1 1 22,0 7,0 1 5 17,0 4,0

VA 3 3 10,0 6,0 3 7 32,0 4,5

Média 2,5 2,6 24,5 10,7 2,6 5,4 28,5 8,2
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Para MEE o comprimento médio dos caules plantados foi de 71,3 cm e o diâmetro médio 2,1 cm. Para MEF 

o comprimento médio dos caules foi de 109,1 cm e o diâmetro médio 1,9 cm. O número médio de nós por caule foi 

de 38,4 para MEE e de 15,4 para MEF. A distância média entre nós foi de 1,9 cm para MEE e de 6,9 cm para MEF. 

Os valores encontrados mostram que os ramos da mandioca domesticada apresentam uma 

quantidade muito maior de nós e internódios muito mais curtos do que a forma silvestre da 

espécie. Mostram também que existe maior variação de comprimento de internódios em MEE. 

No entanto não foram muito diferentes as medidas de diâmetro dos ramos coletados, ficando o 

valor médio de 2,1cm para MEE e 1,9cm de MEF. 

Observou-se que 100% das plantas de MEE formaram raízes e brotos enquanto que de 

MEF apenas 47% enraizaram e 88% produziram brotos. Foram observadas diferenças na posição 

das raízes nos caules: nos caules de MEE formaram-se raízes em grande quantidade nos nós e na 

extremidade enquanto que nos caules de MEF não houve formação de raízes na região dos nós, 

apenas na extremidade inferior do caule. 

 Foram constatadas diferenças também quanto ao tamanho e número de raízes e brotos. 

MEE com comprimento médio de raízes de 10,7cm enquanto que MEF apresentou comprimento 
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médio de 1,9cm. A quantidade média de brotos por planta foi de 5,4 para MEE e de 3,4 para 

MEF. Outro indicador de vigor dos brotos, comprimento do maior broto de cada planta, foi, em 

média, de 28,5cm para MEE e de 15,7cm para MEF . 

De modo geral os dados obtidos confirmam a hipótese de que a forma silvestre da 

mandioca possui menor capacidade de enraizamento do que a forma domesticada. Confirmam 

igualmente que na sua forma silvestre há uma boa capacidade de produzir brotos, mas a 

comparação com a mandioca domesticada indica que também nesta característica a mandioca tem 

melhor desempenho, produzindo mais brotos e com maior vigor. 

Para conferir a significância dos resultados obtidos, foi usado o método do X
2
 

(Quiquadrado) com tolerância de 5%, para comparar os padrões de enraizamento das duas 

subespécies da mandioca. O teste rejeita a hipótese de que a MEF, possua a mesma capacidade de 

enraizamento que a MEE. 

 

4. CONCLUSÕES 

As duas subespécies de Manihot esculenta Crantz diferem quanto à capacidade de 

enraizamento de estacas sendo que a forma domesticada é significativamente superior à forma 

silvestre. 

As duas subespécies de M. esculenta diferem quanto à capacidade de brotação de estacas sendo 

que a forma silvestre produz brotação menos vigorosa do que a forma domesticada. 
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RESUMO 

Tendo em vista a problemática envolvida no lançamento de esgotos nos corpos d‘água é de suma 

importância atentar-se ao esgotamento sanitário tanto no que diz respeito a ausência de sistemas, 

como a eficiência nos sistemas existentes. Uma vez que a eficiência de tratamento da lagoa de 

estabilização é resultante de diversos processos, sejam das condições ambientais, das 

características físico-químicas do próprio esgoto e principalmente, da comunidade microbiana 

estabelecida no sistema, torna-se imprescindível conhecer o consórcio microbiano e seu 

equilíbrio, para que se possa atingir uma ampla caracterização do sistema, permitindo fazer o 

devido controle e ajustes quando necessários. A fim de iniciar um delineamento do perfil 

microbiológico da lagoa de estabilização anaeróbia da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

de Cacoal, o presente trabalho teve por objetivo quantificar as Arquéias Metanogênicas, Bactérias 

Redutoras de Sulfato (BRS) e microorganismos totais pela metodologia do Número Mais 

Provável de células por gramas de Sólidos Totais Voláteis (NMP cel/g de STV), por este ser um 

dos poucos municípios do Estado de Rondônia a apresentar coleta e tratamento de esgoto. 

 

Palavras-chave: Esgotamento sanitário. Comunidade microbiana. Bactérias redutoras de sulfato. 

 
ABSTRACT 

Considering the problems that the wastwater is situated, is very important to pay attention to sanitation both as 

regards the lack of systems, such as efficiency in the systems now in existence. Once the treatment efficiency of the 

stabilization pond is a result of various processes, are environmental conditions, the physico-chemical characteristics 

of their own sewage and mainly from the microbial community established in the system, it becomes essential to 

know the microbial consortium and its balance, so that we can achieve a comprehensive characterization of the 

system, allowing you to control and account adjustments when necessary. In order to start a delineation of the 

microbiological profile of anaerobic stabilization pond of Sewage Treatment Plant (STP) of Cacoal, this study aimed 

to quantify the methanogenic archaea, sulfate-reducing bacteria (SRB) and the methodology of total microorganisms 

Most Probable Number of cells per gram of total volatile solids (NMP cel / g TVS), because this is one of the few 

cities in the state of Rondônia to present collection and wastewater treatment.  
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Keywords: Wastwater. Microbial community. Sulfate reducing bactéria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Existe hoje uma crescente preocupação da sociedade, em relação ao tratamento e 

destinação final dos esgotos, assim como, a suas conseqüências sobre o meio ambiente e 

qualidade das águas, uma vez que os esgotos in natura lançados sem tratamento adequado nos 

rios e mares comprometem a qualidade dos corpos d‘água.  Essa água contaminada pode ser 

utilizada para abastecimento, irrigação e recreação, da vida vegetal e animal, e trazer enormes 

danos a saúde pública, através da transmissão de doenças por veiculação hídrica (JORDÃO E 

PESSOA, 2005), além de outros prejuízos como o aumento de custos em atendimento hospitalar 

e no tratamento da água.  

Tendo em vista a problemática que o esgoto se insere, é de suma importância atentar-se 

ao esgotamento sanitário tanto no que diz respeito a ausência de sistemas, como a eficiência nos 

sistemas ora existentes.  

Nesse contexto, o Estado de Rondônia, apresenta déficits quanto a coleta, tratamento e 

disposição adequada de esgoto, com atendimento por rede coletora de apenas 3,1% da população 

(IBGE, 2008). Cabe enfatizar que a carência de esgotamento sanitário, deve-se, entre outras 

causas, ao processo histórico de ocupação, crescimento acelerado e desordenado dos anos 70 e 

80, decorrentes de incentivos governamentais, tal como do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA (MATIAS, 2003), que resultou em prejuízos na infra-estrutura urbana 

e rural dos municípios no Estado. 

Dentre os poucos municípios de Rondônia que fazem a coleta e tratamento do esgoto 

(BRUCHA, 2008), Cacoal destaca-se, com uma população de 75.301 habitantes (IBGE, 2006), 

por possuir  uma ETE composta por gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão tipo Parshall 

e Lagoas de Estabilização seqüenciais, anaeróbias e facultativas. 

As lagoas de estabilização, denominadas por tratamento secundário, são caracterizadas 

pela eficiência de tratamento, baixo custo de operação e manutenção, quando estrategicamente 

projetadas, bem operadas e adequadamente mantidas, em que se busca reproduzir os fenômenos 

de autodepuração ocorridos na natureza, porém em dimensões menores sem utilizar equipamento 
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mecânico (KELLNER & PIRES, 1998). Essas lagoas representam o habitat de uma enorme 

variedade de organismos vivos, os quais se reproduzem de acordo com a disponibilidade de 

alimento (JORDÃO E PESSÔA, 2005). Para o desenvolvimento desses organismos, deve haver a 

quantidade adequada de nutrientes no meio, assim, a competição por esses determinados, resulta 

na sobrevivência dos que resistirem e melhor se adaptarem. 

Uma vez que a eficiência de tratamento da lagoa de estabilização é resultante de diversos 

processos, sejam das condições ambientais, das características físico-químicas do próprio esgoto 

e principalmente, da comunidade microbiana estabelecida no sistema, é imprescindível conhecer 

o consórcio microbiano e seu equilíbrio, para que se possa atingir uma ampla caracterização do 

sistema, permitindo fazer o devido controle e ajustes quando necessários. 

Haja visto as conseqüências do lançamento de esgoto indiscriminado e a eficácia do 

tratamento apropriado, o presente trabalho teve por objetivo estudar os parâmetros físico-

químico: Temperatura, Oxigênio Dissolvido (OD), Nitrogênio, Fósforo Total e Sólidos Totais 

Voláteis (STV), bem como analisar os parâmetros microbiológicos, através da quantificação das 

arquéias metanogênicas, bactérias redutoras de sulfato e microorganismos totais pela metodologia 

do Número Mais Provável de células por gramas de Sólidos Totais Voláteis (NMP cel/g de STV), 

ambos da lagoa de estabilização anaeróbia da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Cacoal, 

a fim de iniciar um delineamento do perfil microbiológico da lagoa em questão de modo a gerar 

informações para otimização de operação e manutenção da mesma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município de Cacoal, um dos 52 municípios do Estado de Rondônia, dista a 480 km 

da capital Porto Velho, localiza-se na porção centro-leste do Estado, as margens da BR 364, na 

microrregião de Cacoal e na mesorregião do Leste Rondoniense. Situa-se a latitude 11º26‘19‖ sul 

e longitude 62º26‘50‖ oeste, com altitude de 200 metros, e possui uma área de 3,793 km
2
 

(CACOAL, 2009). No intuito de atender 70% de sua população, no ano de 2009, por assistência 

de Políticas Públicas em 2009, através do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC o 

município ampliou sua rede de coleta de esgoto. 

O sistema de tratamento de esgoto do município em questão inicia o tratamento na lagoa 

anaeróbia em que a degradação ocorre biologicamente.  Essa lagoa possuí forma retangular, nas 
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dimensões: 35,0 m de largura, 110,0 m de comprimento e 3,0 m de profundidade, com tempo de 

detenção hidráulico de aproximadamente 8 dias, com média afluente estimada no ano de 2008 de 

aproximadamente 210 m
3
/h (BRUCHA, 2008). 

Nessa lagoa, foram coletadas em 31/03/2009, 3 amostras: com auxílio de uma jarra 

acoplada a um cabo de vassoura coletou-se o resíduo líquido afluente e efluente da lagoa, e com 

uma draga de heckmam, realizou-se coleta de lodo, no ponto central da lagoa em leitos 

profundos. 

Nos pontos da malha experimental, foram realizadas determinações in situ de oxigênio 

dissolvido (OD) e temperatura, com auxílio da sonda Lutron modelo DO-5510. 

As amostras coletadas, foram devidamente armazenados e transportados até o laboratório 

da EESC-USP, onde foram realizados os ensaios. 

Em laboratório, seguindo a metodologia descrita em Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995), foram determinados os seguintes 

parâmetros físico-químicos: DQO, Fosfato, Nitrogênio Total e Sólidos Totais Voláteis (STV), 

adotada para este ultimo o proposto por Von Sperling (2005) e FORESTI e colaboradores (2005). 

A quantificação das arquéias metanogênicas e microrganismos totais, bem como das 

BRS, foram efetuadas pela metodologia do Número Mais Provável (NMP), diferindo apenas na 

maneira de estimar a presença ou ausência nos frascos, conforme Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995), avaliados da seguinte maneira: 

 Arquéias Metanogênicas: verificação da presença ou ausência de Gás Metano – CH4 

via cromatografia, conforme Nakayama (2005). 

 BRS: verificação visual da presença ou ausência através de precipitado negro 

(SAKAMOTO, 2009); 

 Microrganismos Totais: verificação visual da combinação dos frascos contendo 

quaisquer turbidez (SAKAMOTO, 2009). 

A metodologia de quantificação microbiológica utilizada foi a técnica do NMP, em que 

se realizou a diluição decimal consecutiva do inóculo com o uso de pipetas ou seringas, no meio 

de cultura Postgate C e fonte de carbono o Lactato de Sódio, em conformidade com a 

metodologia sugerida por Vazoller (1995) e Sakamoto (1996). 

Uma vez verificados os frascos com presença ou ausência dos microrganismos, os 

resultados foram comparados aos valores da tabela estatística de NMP para obtenção do número 
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real de células viáveis, dado pelo Número Mais Provável de Células por gramas de Sólidos Totais 

Voláteis - NMP cel/g de STV em conformidade com Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 1995). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Os valores de sólidos encontrados nas amostras do lodo mostram representativamente 

que cada litro de lodo disposto na lagoa anaeróbia possui 97,288g de sólidos totais dos quais 

53,093g, (54,6%) são de matéria inorgânica (STF), enquanto que 44,195g (45,4%) são de matéria 

orgânica (STV). Essa maior concentração de matéria inorgânica pode se dá por diversos fatores, 

como o lançamento indevido de esgotos industriais com concentração de metais na rede coletora 

de esgoto doméstico, ou por eventualidades estruturais, como o carreamento de minerais para a 

lagoa anaeróbia decorrente de lançamento (clandestino ou por ausência de tampões de poços de 

visitas) de águas pluviais nas tubulações de esgoto, e até mesmo por danos nas tubulações. 

Os resultados de Sólidos Totais, Suspensos e Dissolvidos presentes no afluente e 

efluente da lagoa, 276,25, 118, 158,25 e 91,25, 16,66, 74,59 mg.L
-1

 respectivamente (Tabela 1), 

apontam para uma provável formação de lodo e conseqüentemente remoção da matéria orgânica 

 

Tabela 1 - Resultados das análises físico-químicas. 

LAGOA 

ANAERÓBIA 

DQO 

mg.L
-1

 

FOSFATO 

mg.L
-1

 

NITROGÊNIO 

TOTAL 

mg.L
-1

 

TEMPERATURA 

°C 

OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO 

mg.L
-1

 

SÓLIDOS 

TOTAIS 

VOLATEIS 

mg.L
-1

 

AFLUENTE 372 0,03491 47,03 30 0,3 276,25 

EFLUENTE 061 0,23724 25,97 30 0,3 91,25 

LODO — — 15,24 30 0,3 44.195,00 

 

Os resultados de quantificação das arquéias metanogênicas, BRS e microrganismos 

totais foram de  1,79.10
5
, 1,1.10

6
 e 1,04.10

7
 NMPcel/g STV, respectivamente. 

As BRS são responsáveis pela redução de diferentes fontes de enxofre, (CYPIONKA 

apud SARTI e VERESCHE, 2006), de maneira que, em um ambiente que contenha altas 

concentrações desse nutriente, as BRS são favorecidas e passam a competir com as bactérias 

acidogênicas e arquéias metanogênicas pelos substratos disponíveis no meio, determinando 
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assim, o grau de produção de metano e de sulfeto, interferindo na eficiência do sistema de 

tratamento. Desse modo, os resultados microbiológicos que apresentaram maior concentração de 

BRS em relação às arquéias metanogênicas, provavelmente tenha ocorrido em virtude do meio de 

cultivo ser composto por sulfato, favorecendo prioritariamente este grupo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados microbiológicos indicaram para uma maior concentração de BRS em 

relação às arquéias metanogênicas, provavelmente em virtude do meio de cultivo favorecer 

prioritariamente este grupo. 

No entanto, devido a ausência de padronização na metodologia aplicada em 

quantificações em analises no Brasil, criou-se uma dificuldade em relacionar os dados 

encontrados, no caso dos organismos estudados, não sendo possível ainda, chegar a uma 

conclusão acerca da relação substrato/microrganismos que gere a atividade Metanogênica 

Específica máxima em lagoa anaeróbia na região Norte, levando em consideração as 

características ambientais da região, para que se pudesse assim, indicar a atual e potencial 

eficiência da lagoa na região. 

Já pelos parâmetros físico-químicos analisados, constatou-se que a eficiência da lagoa 

apresenta uma grande potencialidade de aplicação da tecnologia anaeróbia em sistemas de 

tratamento na região norte. 
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RESUMO 

Cacoal apresenta um sistema de tratamento de esgoto composto por lagoas de estabilização onde 

a degradação dos compostos orgânicos ocorre biologicamente. A primeira fase de tratamento 

desse sistema ocorre em lagoas anaeróbias, onde a matéria orgânica afluente é convertida 

bioquimicamente em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), sendo a principal função dessa 

lagoa a remoção da matéria orgânica por essa conversão. Algumas características climáticas 

típicas da região amazônica, tais como temperatura, precipitação pluviométrica e insolação têm 

grande influência tanto de forma positiva como negativa na eficiência desse sistema. Sendo 

assim, este trabalho consiste no estudo da eficiência do mesmo para a região, por meio de ensaios 

físico-químicos e microbiológico sendo os últimos os ensaios de Atividade Metanogênica 

Específica - AME. 

Palavras-chave: Eficiência, metano, matéria orgânica, microrganismos metanogênicos. 

 
ABSTRACT 

Cacoal there are (presents) a wastwater treatment system that consists in stabilization ponds, thus the degradation of 

organic compounds occurs biologically. The first phase of this system occurs in anaerobic lagoons, where organic 

matter influent was biochemically converted into methane (CH4) and dioxide carbon (CO2), the aim function of this 

pond to remove organic matter by this conversion. The chacteristics of the Amazon region, thus as temperature, 

rainfall and sunshine has great influence both positively and negatively on the efficiency of the system. Thus, this 

work is to study the efficiency of the same to the region through physico-chemical and microbiological tests being 

the last of Specific Methanogenic Activity - SMA. 

Keywords: Efficiency, methane, organic matter, methanogens. 
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Cacoal é a quarta maior cidade do Estado de Rondônia, localizada as margens da BR 364, 

na porção leste do Estado, à aproximadamente 480 km da capital – Porto velho. Apresenta uma 

população estimada em 58.400 habitantes dos quais 68% são atendidos por rede coletora e 

sistema de tratamento de esgoto, composto por lagoas de estabilização no qual o esgoto bruto é 

lançado diretamente em lagoa em condições anaeróbias e a degradação da matéria orgânica 

ocorre biologicamente (CACOAL, 2009; KELLNER e PIRES, 1998). 

Segundo Monteggia e Sobrinho (1999, p. 105) ―os principais fatores ambientais que 

afetam o desempenho de lagoas anaeróbias são a temperatura, ação dos ventos, insolação e 

precipitação pluviométrica‖. 

Rondônia apresenta uma temperatura média anual entre 24 e 26°C, precipitação média 

anual entre 1400 e 2500 mm e insolação média de 1.500 a 3.000 horas por ano (SEDAM, s.d). 

Tendo em vista os significativos fatores ambientais, o presente trabalho tem por objetivo 

investigar, a eficiência desse sistema na remoção de matéria orgânica por meio de análises físico-

químicas e microbiológicas sendo a última os ensaios de Atividade Metanogênica Específica - 

AME.  

Dada à ampliação da rede coletora e ao longo tempo de operação da lagoa anaeróbia em 

estudo (mais de nove anos), ao decorrer da pesquisa o órgão gestor decidiu pelo descarte do lodo 

da mesma, e o esgoto afluente passou então a ser encaminhado à outra lagoa, demandando 

adaptações e redirecionamento dos estudos. 

Sendo assim, este trabalho apresenta o perfil de remoção de matéria orgânica na nova 

lagoa anaeróbia e uma caracterização mais ampla da antiga lagoa, com análises desenvolvidas em 

parceria com o Laboratório de Processos Biológicos do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos/USP.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A estação de Tratamento de Esgoto de Cacoal – ETEC é composta por: gradeamento, 

caixa de areia, medidor de vazão tipo Parshall, lagoa anaeróbia e facultativa.   

A primeira lagoa anaeróbia em estudo era a primeira etapa de tratamento desse sistema e 

apresenta forma retangular, enquanto a segunda lagoa anaeróbia em estudo possui uma estrutura 
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atípica para lagoas anaeróbias, tanto pelo seu formato que não é retangular, quanto pela presença 

de chicanas.  

A primeira coleta de amostras foi desenvolvida em março de 2009 na lagoa anaeróbia até 

então em funcionamento na entrada (líquido) e saída (líquido e sedimento). Sendo as mesmas 

mantidas sob refrigeração e transportadas até o Laboratório de Processos Biológicos – LPB, do 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos/USP, onde 

foram desenvolvidos os ensaios. 

A segunda coleta foi realizada em maio de 2010 na segunda lagoa anaeróbia do sistema, 

nas caixas de entrada e saída e em 21 pontos divididos igualmente entre as zonas de entrada, 

intermediária e de saída. O sedimento foi coletado com auxílio de uma draga de heckmam, na 

saída da mesma, e as amostras transportadas sob-refrigeração até o laboratório de microbiologia 

da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Campus de Ji-Paraná, onde se procederam as 

análises. 

Para a primeira coleta os parâmetros como oxigênio dissolvido (OD) e temperatura foram 

medidos in situ, com o auxílio da Sonda Lutron modelo DO-5510. Os demais parâmetros como 

Sólidos Suspensos totais (SST) e Voláteis (SSV), Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), e nutrientes como Fósforo e Nitrogênio foram 

realizados no LPB/USP seguindo a metodologia vigente no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). 

Para a avaliação da Atividade Metanogênica Específica do lodo foi adotada a técnica 

desenvolvida por Zeeuw (1984) e descrita por Penna (1994). Sendo desenvolvidas 03 

combinações e a leitura realizada por meio de cromatografia gasosa.  

Para a segunda coleta as amostras foram transportadas até o laboratório de microbiologia 

UNIR/JP, onde foram realizados os ensaios de Sólidos Totais (ST), Totais Fixos (STF) e Totais 

Voláteis (STV) do lodo, Fosfato afluente e efluente e um perfil da remoção de matéria orgânica 

com ensaios de Demanda Química de Oxigênio – DQO seguindo a metodologia vigente no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995).  

 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Conforme Von Sperling e colaboradores (2009), a principal função das lagoas anaeróbias 

é a remoção de matéria orgânica, sendo assim focaremos resultados que digam respeito à mesma. 

A primeira lagoa anaeróbia em estudo apresentou temperatura superficial de 30°C e OD 

de 0,3 mg/L. A incidência de raios solares insere oxigênio em sistemas hídricos, o que poderia ser 

um fator limitante para a atividade anaeróbia, entretanto devido a aparente elevada turbidez do 

afluente a radiação solar acaba sendo absorvida e não refletida de forma a vir influenciar 

positivamente, mantendo a temperatura favorável ao sistema anaeróbio visto que reduz a 

concentração de saturação de OD e está dentro da faixa ótima de atividade biológica. 

A Tabela 3 apresenta as concentrações encontradas nas análises físico-químicas.  

Tabela 1 - Resultados das análises físico-químicas da primeira lagoa anaeróbia em estudo. 

Origem SSV (mg/L) SST (mg/L) 
DQO 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 
NA (mg/L) 

NTK 

(mg/L) 

Fosfato 

(mg/L) 

Afluente 

Efluente 

Lodo 

Remoção 

118,00 

16,66 

- 

85,9% 

160,00 

21,66 

- 

86,5% 

372 

61 

- 

83,6% 

232 

43,3 

- 

81,4% 

29,5 

15,19 

5,12 

48,5% 

47,03 

25,97 

15,24 

44,8% 

0,03491 

0,23724 

- 

- 

Os sólidos suspensos (SSV, SST) irão formar o lodo, sendo assim há um interesse maior 

na concentração afluente. Jordão e Pessôa (2005 p.47, Tab. 3.3) caracterizam conforme as 

concentrações de sólidos o esgoto bruto em forte, médio e fraco. Segundo esse conceito pelo teor 

de sólidos suspensos afluentes 160 mg/L, este caracteriza-se em relação a concentração entre 

média e fraca. 

Analisando os valores de DQO verifica-se uma eficiência de 83,60% de remoção de 

matéria orgânica no sistema, enquanto que os valores de DBO indicam uma eficiência de 

81,16%.  

As velocidades máximas de produção de metano para os três ensaios de Atividade 

Metanogênica Específica – AME são apresentadas na Tabela 04.  

Tabela 2- Velocidades máximas de produção de metano nos 03 ensaios. 

Tempo de Incubação (Horas) Ensaios Metano produzido (gDQO/gSTV.dia) 

503,35 

503,35 

383,11 

01 

02 

03 

2,56.10
-4

 

8,8.10
-4

 

4,48.10
-4

 

A Figura 1 apresenta a relação em g de DQO consumida e consequentemente de metano 

produzida em função do tempo.  
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Figura 2 - g de metano em função do tempo para os 03 ensaios. 

Ao considerarmos os valores de velocidade máxima e o tempo de incubação, pode se 

observar que o frasco 02, cuja composição continha soluções nutrientes foi o que obteve maior 

valor de velocidade máxima, levando aproximadamente 20 dias para estabilizar, enquanto que o 

frasco 03 apresentou uma velocidade máxima menor, porém obteve estabilidade em 

aproximadamente 15 dias, isso se dá porque no frasco 03 continha lodo proveniente do 

abatedouro de aves DAKAR, que é um lodo considerado excelente na conversão de matéria 

orgânica a metano, pois a comunidade microbiana ali presente já está devidamente adaptada, 

enquanto que no ensaio 02 foi necessário um tempo de adaptação denominado como fase de 

latência do crescimento microbiano.  

Segundo Foresti e colaboradores (1999 p. 35) ―as bactérias hidrogenotróficas (...) crescem 

mais rapidamente que aquelas que usam ácido acético‖. Nesse contexto, Aquino e colaboradores 

(2007) discutem uma questão importante, com relação aos 30% de metano produzido através de 

microrganismos hidrogenotróficos. Os referidos autores defendem que, ao se adotar apenas o 

acetato como fonte de carbono, subestima-se em pelo menos 30% a capacidade máxima de 

produção de metano desse lodo, uma vez que já é conhecida a presença de indivíduos 

hidrogenotróficos em sistemas anaeróbios reais, e estes têm taxa de crescimento superior aos 

acetoclásticos. Nesta linha de raciocínio deve-se, na análise dos resultados considerar que, devido 

à utilização de acetato como fonte de carbono, como foi o caso do frasco 02, pode-se subestimar 

a atividade metanogênica máxima real. 

É importante observar que os três ensaios apresentaram a mesma ordem de grandeza com 

relação à velocidade máxima, o que mostra tanto que a biomassa apresenta condições favoráveis 
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para a conversão de matéria orgânica a metano como massa liquida tem cumprido seu papel 

como substrato.  

Para a segunda lagoa anaeróbia em estudo os ensaios de DQO tiveram o intuito de traçar 

um perfil da remoção de matéria orgânica da nova lagoa anaeróbia. A Tabela 01 apresenta os 

resultados obtidos nos mesmos.  

Tabela 3- Resultados obtidos nos ensaios de Demanda Química de Oxigênio, maio de 2010. 

ZONA DE ENTRADA ZONA INTERMEDIÁRIA ZONA DE SAÍDA 

Coleta (mg/L) Coleta  (mg/L) Coleta  (mg/L) 

1 204,13 1 236 1 174,85 

2 204,13 2 182,6 2 155,9 

3 1012,060 3 184,32 0,074  

4 279,93 4 190,35 4 174,85 

5 1083,120 5 192,94 0,078  

6 618,000 6 192,08 6 168,82 

7 335,06 7 188,63 0,068  

Média 533,776  195,275  173,496 

Quanto ao perfil de remoção da matéria orgânica, observa-se uma eficiência de remoção 

de 67,5%, valor bem próximo dos 70% preconizados por Foresti, et al. (1999). No entanto 

verificou-se que 63,4% da remoção acontecem entre a zona de entrada e a zona intermediária e 

apenas 4,1% entre a zona intermediária e de saída. O que pode ser atribuído à estabilização da 

biomassa nesse percurso e a estrutura não retangular da lagoa, uma vez que, segundo Kellner e 

Pires (1998) há necessidade de aproximadamente 04 meses para obtenção de comunidade estável 

e as lagoas devem ter formas retangulares com distribuição uniforme do esgoto afluente para 

favorecer a distribuição do escoamento.  

Quanto ao sedimento, os resultados de sólidos apresentados na Tabela 02 mostram que 

mais de 70% é composto de sólidos totais fixos, ou seja, matéria inorgânica, enquanto que os 

aproximadamente 30% restantes são voláteis (matéria orgânica).  

Tabela 4 - Resultados de sólidos, segunda lagoa anaeróbia em estudo. 

Fosfato 

Cx. entrada 

Fosfato 

Cx. saída 

Sólidos Totais  

(ST) 

Sólidos Totais Fixos  

(STF) 

Sólidos Totais Voláteis  

(STV) 

37,61 mg/L 25,08 mg/L   77.970,67 mg/L 55.234,00 mg/L 22.736,67 mg/L 

Uma vez que o sedimento foi coletado na zona de saída, esses resultados vêm reforçar a 

não estabilização da biomassa na mesma, o que também foi detectado no perfil de concentração 

de DQO, mencionado acima. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos na primeira lagoa anaeróbia estudada apontam para o grande 

potencial de conversão de matéria orgânica a metano apresentada pela comunidade microbiana 

anaeróbia presente na mesma, sendo um indicativo da aplicabilidade desse sistema no Estado de 

Rondônia e na região Norte, para o tratamento de esgoto sanitário considerando as características 

climáticas dos mesmos. 

Os estudos realizados na segunda lagoa indicam que a mesma tem cumprido a sua 

principal função que é a remoção de matéria orgânica, embora a sua estrutura seja propícia à 

formação de curto-circuito e caminhos preferenciais, e também que o órgão gestor deva se atentar 

para a remoção de nutrientes como o fósforo, nas demais lagoas componentes do sistema, para 

que o lançamento no corpo receptor atenda à legislação vigente.  
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DOSES, MODOS DE APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E ÍNDICES DE ACIDEZ DO SOLO 

PARA PRODUÇÃO DE SOJA, MILHO E FEIJÃO NA REGIÃO DA ZONA DA MATA 

DE RONDÔNIA 

RESPOSTAS DAS PLANTAS ÀS DOSES E MODOS DE APLICAÇÃO DE CALCÁRIO 

EM SOLOS CULTIVADOS NO SISTEMA PLANTIO DIRETO 
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RESUMO –  

Os solos da Zona da Mata de Rondônia são em sua maioria ácidos, com concentração de 

alumínio e manganês em níveis tóxicos para as plantas, baixa disponibilidade de muitos macro e 

micronutrientes, destacando-se a baixa saturação de bases e alta capacidade de adsorção de 

ânions, especialmente fosfatos, devido ao uso indiscriminado dos recursos naturais, onde a 

vegetação nativa é substituída por pastagens sem um manejo adequado ou qualquer tipo de 

adubação ou calagem. O objetivo do trabalho foi de avaliar a resposta dessas culturas cultivadas 

na região, à diferentes doses de calcário, correlacionando-as com a saturação de base (V%), modo 

de incorporação (Sistema Mínimo, Sistema Tradicional e Sem preparo) afim de estabelecer os 

melhores níveis de pH, dose e modo de incorporação do calcário para a região e sua influencia na 

disponibilidade dos nutrientes. O experimento foi instalado na área experimental do Campus de 

Agronomia em um Latossolo vermelho amarelo distrófico típico,que foi cultivado com soja e 

milho (Safra 09/10) e posteriormente feijão e milho (Safra 2010). Os resultados de produção das 

culturas não foram significativo, porém houve um significativo aumento nos níveis de V%, pH e 

Ca+Mg, demonstrando também eficiência na neutralização do Al tóxico.  

 

Palavras-chave: Calagem. Saturação de bases. Milho. 

 

 

ABSTRACT - The soil of the Rondônia Zone of Mata are in its majority acid, with concentration 

of aluminum and manganese in toxic levels for the plants, low availability of macro and 

micronutrients, being distinguished it low bases saturation and high capacity of anions fixation, 

especially phosphorus, had to the indiscriminate use of the natural resources, where the native 

vegetation is substituted by pastures without an adequate handling or fertilization or lime. The 

objective this study was to evaluate the answer of the plants cultivated in region, to the different 

doses of lime, correlating them with the base saturation (V%), type of incorporation (Minimum 

till, Traditional till and no-till) for to establish the best levels of pH, dose and type of 

incorporation of lime for the region and an influences in the availability nutrients. The 
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experiment was installed in area of Campus of Agronomy in Yellowish Red Oxisol, that was 

cultivated with soy and maize (Harvest 09/10) and later beans and maize (Harvest 2010). The 

results of production of the plants had not been significant, however it had a significant increase 

in levels of V%, pH and Ca+Mg, also demonstrating efficiency in neutralization of toxic Al. 

 

Keywords: Handling. Bases saturation. Maize. 

INTRODUÇÃO 

 

A acidez é o principal fator de limitação da produção das culturas, uma vez que sua 

correção é indispensável para a disponibilidade dos nutrientes, diminuindo consideravelmente o 

potencial de rendimento das culturas. Entre as causas capazes de ocasionar a acidez do solo, 

destacam-se a água da chuva (dissociação do ácido carbônico – H2CO3), a decomposição de 

materiais orgânicos (dissociação de prótons de grupamentos carboxílicos e fenólicos da matéria 

orgânica e de restos culturais), a adição de fertilizantes nitrogenados (uréia, sulfato de amônio, 

etc.) e a lixiviação de cátions como cálcio, magnésio e potássio (QUAGGIO, 2000; 

WIETHÖLTER, 2000). Sistemas naturais e de cultivo do solo, manejados no sistema 

convencional ou no sistema de plantio direto, também geram processos de acidificação, em 

função de perdas e absorção pelas plantas de cátions básicos, pela mineralização de materiais 

orgânicos e pela nitrificação (KAMINSKI, 1974; WIETHÖLTER, 2000). 

De maneira geral, os solos naturais de Rondônia caracterizam-se por apresentar pH baixo, 

concentração de alumínio e manganês em níveis tóxicos para as plantas, baixa disponibilidade de 

muitos macro e micronutrientes, destacando-se a baixa saturação de bases e alta capacidade de 

adsorção de ânions, especialmente fosfatos. A calagem é uma pratica agrícola necessária que 

eleva a produtividade das culturas e provoca varias reações químicas no solo, que implicam no 

aumento da disponibilidade de certos nutrientes (Ca, Mg, P, N, K, S, Mo,) e na diminuição de 

outros (Fe, Zn, Cu, Mn, B), podendo favorecer também diversas atividades biológicas ( LOPES, 

1998). O alumínio (Al
3+

) presente na solução do solo provoca inibição da expansão da raiz e, 

posteriormente, redução do crescimento e engrossamento do sistema radicular das plantas 

(TAYLOR, 1988), resultando em menor absorção de nutrientes e água devido ao menor volume 

de solo explorado. A disponibilidade de nutrientes é relacionada ao pH do solo. Em solos ácidos 

com pH baixo (<5,5), há menor disponibilidade de cálcio, magnésio e fósforo. Tais restrições 

prejudicam o desenvolvimento normal das plantas, afetando sua capacidade produtiva. A 

utilização de sistemas de preparo com o mínimo ou nenhum revolvimento do solo promove 

melhoria da estrutura, porosidade, retenção e infiltração de água, atividade biológica, conteúdo e 

teor de C orgânico e N total no solo, capacidade de troca de cátions e teores de nutrientes 

(BAYER & MIELNICZUK, 1997). 

 Para se atingir os níveis de correção desejados são conduzidos estudos envolvendo os 

solos representativos da região, relacionando os valores dos índices de acidez do solo, às 

dosagens crescentes de calcário. Assim, são estabelecidas tabelas e equações que relacionam a 

acidez potencial (pelos valores do índice SMP, V%, Al%) com a dosagem de calcário necessária 

para atingir o nível de correção desejado. Dessa forma, conforme a condição de acidez do solo 

em questão, recomenda-se a dosagem de calcário a ser utilizada para estabelecer uma condição de 

solo desejada. A calagem é prática obrigatória para atingir alta produção das culturas, sem a 

necessidade de abertura de novas áreas, preservando o meio ambiente (LOPES, 1994). 
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 Outro fator importante na pratica de calagem é o modo de incorporação, que pode 

influenciar na profundidade de reação e atuar de diferentes formas sobre as culturas. A 

incorporação do calcário em profundidades até 0,30 m pode neutralizar a acidez do solo até este 

limite possibilitando maior desenvolvimento radicular com respostas mais positivas na produção 

de milho (GONZALES-ÉRICO et al., 1979). 

Além de definir os índices de acidez, pretende-se verificar a influência da calagem 

nos atributos de fertilidade do solo (P, K, Ca, Mg, Al, MO) e nas respostas das plantas a 

esses atributos, afim de definir a dose de calagem e o modo de incorporação mais adequado 

para a região.  

 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido na estação experimental do campus de Agronomia da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR em Rolim de Moura – RO. A altitude é de 277, acima 

do mar, a precipitação média anual é de 2.250mm, ocorrendo entre os meses de novembro a maio 

e seca principalmente entre os meses de junho a outubro. 

O experimento foi instalado em janeiro de 2009 em parcelas de 9/9m em esquema fatorial 

com três repetições, totalizando 27 parcelas. O fator dose é constituído por um tratamento com a 

situação original do solo (saturação de bases em torno de 30%) e dois tratamentos com doses de 

calcário para elevar a saturação de bases a 50 e 70%. No fator modos de aplicação os tratamentos 

são: incorporação no sistema tradicional com maior revolvimento (uma operação com arado de 

discos e duas com grade ) incorporação no sistema mínimo (uma operação de subsolagem e uma 

de grade) e outro com manutenção na superfície do solo. O calcário utilizado tinha PRNT de 

60%. Na safra 2009/2010 as parcelas de 9x9 metros foram divididas em duas de 4,5x9 metros 

cultivando soja e milho; na safrinha, na resteva do milho foi cultivado feijão e na de soja foi 

cultivado milho para produção de biomassa.  Após a colheita  foram coletadas amostras de solo 

em cinco profundidades (0-5,5-10,10-20,0-10,0-20 cm), sendo submetidas a análise de pH, 

Ca+Mg e V%, conforme metodologias descritas em Silva (1999). Para todos os resultados foram 

aplicados o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

O feijão e o milho safrinha apresentaram produções muito abaixo do esperado, mas isso se 

deve ao longo período de estiagem ocorrido na região, prejudicando severamente o crescimento 

das plantas, refletindo na produção de grãos e matéria seca. Assim as respostas não apresentaram 

diferenças significativas. 

A soja apresentou anomalias de causa ainda desconhecida, que comprometeu sua 

produção, analisou-se assim, a altura de planta, numero de entrenós, numero de vagens e numero 

de lóculos, porem apenas o fator altura de planta apresentou diferença significativa, mas estes 

fatores não representam a capacidade de produção da cultura, o que compromete a utilização de 

seus resultados. 
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O milho apresentou boa produção, porém, abaixo do esperado pela forma de condução do 

experimento; seus resultados não apresentara diferença significativa para nenhum dos fatores 

abordados ( Doses e Modos de Incorporação).      

Após o primeiro ano de cultivo os resultados demonstram um aumento significativo para a 

interação ou para os tratamentos de forma isolada, na saturação de bases, nos níveis de Ca+Mg, e 

consequentemente nos níveis de pH, (Tab. 1, 2, 3, 4 ), concordando com as pesquisas de (Nolla e 

Anghinoni, 2006; Nicolodi et al., 2008) que demonstram que  quando se adiciona calcário, 

aumentam os teores de Ca,  Mg,  saturação de bases e diminui os teores e saturação de Al. A 

medida que se adiciona calcário, que após reação libera OH (que  aumenta o pH) e também  Ca e 

Mg, assim, é esperado um aumento do  Ca e Mg, consequentemente aumentando a saturação de 

bases. 

 O fator doses de calcário e profundidade de amostragem apresentou interação 

significativa para os níveis de Ca+Mg. Para todas as doses o Ca+Mg permaneceram nas camadas 

superiores do solo, até 10 cm, com índice de 4,46 e 4,28 cmolc.kg
-1

 nas profundidades de 0-5 e 5-

10, respectivamente,  na dose 70%. Analisando as médias dos atributos separadamente, tem-se o 

mesmo comportamento para profundidade de amostragem e um aumento gradativo em relação as 

doses aplicadas(Tab. 1). 

O fator modo de incorporação do calcário também demonstrou interação significativa com 

o profundidade de amostragem para o Ca+Mg, demonstrando que a aplicação em superfície 

mantém o calcário por mais tempo nas camadas superiores do solo, apresentando maior valor na 

camada de 0-5 com 3,77 cmolc.kg
-1

, no sistema superficial (SS). Nos sistemas tradicional(ST) e 

mínimo(SM) os níveis de Ca+Mg são maiores na camada de 5-10, com valores de 3,94 e 3,40 

cmolc.kg
-1

, para SM e ST respectivamente, indicando que com a incorporação o calcário chega 

mais rápido a maiores profundidades. Na camada de 10-20 apesar de não diferir estatisticamente 

do SS os níveis de Ca+Mg também foram maiores no ST e SM (Tab. 2). 

 O comportamento demonstrado pelo Ca+Mg refletiu no pH do solo, onde obteve um 

aumento significativo de acordo com as doses, sendo corrigido com maior eficiência nas camadas 

superiores 0-10cm na dose de 70%, demonstrando também que o calcário deixado em superfície 

aumentou  significativamente o pH das camadas superficiais, obtendo também a mesma 

eficiência que o sistema mínimo e tradicional na correção do pH de camadas mais profundas 0-20 

(Tabelas 03 e 04). A utilização de sistemas de preparo com o mínimo ou nenhum revolvimento 

do solo promove melhoria da estrutura, porosidade, retenção e infiltração de água, atividade 

biológica, conteúdo e teor de C orgânico e N total no solo, capacidade de troca de cátions e teores 

de nutrientes (Bayer & Mielniczuk, 1997).   

Apesar de um significativo aumento da saturação de bases (figura 1), as culturas ainda 

não responderam, como esperado às doses de calcário, mesmo o solo demonstrando melhora na 

disponibilidade de nutrientes (Ca, Mg, P, K) acrescentados na adubação e calagem. O solo 

encontra-se em evolução, a calagem se mostrou eficiente, onde a cada 9,75 Kg de calcário 

elevou-se 1% a saturação de bases (Função na Figura 1). Porém, como não houve diferença 

significativa na produção das culturas, não foi possível atribuir uma dose de máxima eficiência 

econômica.  

 

CONCLUSÃO 

 

A calagem aumentou os níveis de V%,Ca+Mg e pH, nas diferentes profundidades da 

camada arável do solo.  
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Tabela 01. Teores de Ca+Mg de amostras de solo de diferentes profundidades e doses de calcário 

para diferentes saturação de bases. 

Dose de calcário 
 Profundidade de amostragem (cm)   

0-5 5-10 10-20 0-10 0-20       Médias 

V% --------------------------------------- cmolc. kg
-1

------------------------------------ 

       

30 1,90 cAB 2,79 bA 1,22 aB 1,42 bB 1,64 bB 1,79 c 

 50 2,86 bAB 3,38 bA 1,85 aC 2,99 aAB 2,32 abBC 2,68 b 

70 4,46 aA 4,28 aAB 2,01 aD 3,46 aBC 3,11 aC 3,46 a 

       

Médias 3,07 AB 3,48 A 1,69 D 2,62 BC 2,35 C 2,64 

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey.P<0,05. 

 

 

Tabela 02. Teores de Ca+Mg de amostras de solo de diferentes profundidades e modos de 

aplicação/incorporação do calcário. 
Modo de aplicação 

Do calcário 

 Profundidade de amostragem (cm)  

0-5 5-10 10-20 0-10 0-20       Médias 

 ---------------------------------------- cmolc. kg
-1

-------------------------------------------- 

       

SM 2,59 bBC 3,94 aA 1,66 aC 2,67 aB 2,42 Abc 2,65 

ST 2,86 bAB 3,40 abA 2,05 aB 2,32 aB 2,37 aB 2,6 

SS 3,77 aA 3,10 bAB 1,37 aC 2,87 aAB 2,28 aBC 2,67 

       

Médias 3,07 AB 3,48 A 1,69 D 2,62 BC 2,35 C 2,64 

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey.P<0,05. SM: sistema mínimo, incorporação por subsolagem, ST: sistema tradicional, incorporação por arado 

de discos e uma gradagem de arado, SS: sistema superficial, distribuição em superfície sem incorporação. 

 

 

Tabela 03.  pH de amostras de solo de diferentes profundidades e doses de calcário para 

diferentes saturação de bases 

Dose de calcário 
 Profundidade de amostragem (cm)   

0-5 5-10 10-20 0-10 0-20       Médias 

V%       

       

30 4,61 cB 4,70 bB 4,66 bB 4,35 cB 5,58 bA 4,79 c 

 50 5,10 bBC 5,15 aB 4,97 aBC 4,78 bC 5,73 abA 5,15 b 

70 5,45 aB 5,40 aB 4,95 abC 5,11 Abc 5,96aA 5,37 a 

       

Médias 5,05 BC 5,08 B 4,86 CD 4,75 D 5,42 A 5,03 
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Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey. P<0,05. 
 

 

Tabela 04. pH de amostras de solo de diferentes profundidades e modos de 

aplicação/incorporação do calcário. 
Modo de aplicação 

do calcário 

 Profundidade de amostragem (cm)   

0-5 5-10 10-20 0-10 0-20       Médias 

       

SM 5,01 abBC 5,13 aB            4,86 aBC     4,71 aC            5,73 aA                5,06 

ST 4,86 bBC 5,11 aB            5,01 aBC     4,68 aC      5,80 aA                5,09 

SS 5,28 aB 5,01 aBC           4,72 aC      4,85 aC            5,75 aA                5,12 

       

Médias 5,05 BC 5,08 B 4,86 CD 4,75 D 5,76 A 5,09 

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey. P<0,05. SM: sistema mínimo, incorporação por subsolagem, ST: sistema tradicional, incorporação por arado 

de discos e uma gradagem de arado, SS: sistema superficial, distribuição em superfície sem incorporação. 
 

 

 

Figura 01. Saturação de bases do solo sob diferentes doses e modos de incorporação  de 

calcário. 
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FERTILIDADE DO SOLO E PRODUTIVIDADE DE CULTURAS SUBMETIDAS A 

DIFERENTES SISTEMAS DE PREPARO DO SOLO E PLANTIO, E DIFERENTES 

SISTEMAS DE ROTAÇÃO DE CULTURAS 

FERTILIDADE DO SOLO E INDICADORES BIOLÓGICOS DE QUALIDADE EM 

ÁREAS SOB DIFERENTES MANEJOS NA REGIÃO AMAZÔNICA 
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 65
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RESUMO   

O sistema de manejo adotado com diferentes preparos de solo ou com a utilização de 

diferentes sucessões de culturas deve contribuir para a manutenção ou melhoria da qualidade 

química, física e biológica do solo, bem como para a obtenção de adequadas produtividades das 

culturas ao longo do tempo. O objetivo do trabalho foi avaliar o rendimento de grãos e a 

produção de matéria seca das culturas cultivadas em diferentes sistemas de preparo do solo e 

plantio e avaliar a fertilidade do solo (pH, P, K, Ca, Mg, CTC, V%, H+Al e MOS) nas amostras 

de solo cultivado em diferentes sistemas de preparo do solo e plantio. O experimento instalado 

em 2007 foi conduzido em esquema fatorial 4x4 com três repetições, sendo que o fator preparo 

de solo foi: 1 - PRT - preparo tradicional (uma operação com grade aradora e mais uma com 

grade niveladora), 2 - PRA - preparo alternativo (uma operação de subsolagem), 3 - PDA - 

plantio direto com um preparo alternativo a cada quatro anos e 4 - PDC - plantio direto contínuo. 

O fator seqüência de culturas, foi: 1) MF: milho - feijão; 2) MM: milho – milho; SF: soja – 

feijão; SM: soja- milho.  O rendimento da cultura do milho não mostrou interação significativa, 

mas apresentou maiores valores em PDA e na sucessão M/M. Dentre os componentes do 
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rendimento da cultura da soja apenas o número de vagens apresentou interação significativa. E 

quanto aos atributos químicos o P, K, H+Al, V% e Ca+Mg, apresentaram interação significativa 

entre os fatores preparo e profundidade do solo e a CTC mostrou interação entre preparo do solo 

e sucessão de culturas.  

 

Palavras-chave: feijão, milho, soja e manejo. 

 

 

ABSTRACT  

 The management system adopted in different soil tillage or the use of different crop sequences must 

contribute to maintaining or improving the quality of chemical, physical and biological soil and to obtain adequate 

crop yields over time . The objective was to evaluate the grain yield and dry matter production from crops grown in 

different systems of tillage and planting and evaluate soil fertility (pH, P, K, Ca, Mg, CEC and V%, H + Al and 

SOM) in soil samples grown in different systems of tillage and planting. The trial started in 2007 was conducted in a 

factorial 4x4 with three replications, and the factor tillage was: 1 - PRT - traditional preparation (an operation with a 

disk harrow and more with harrowing), 2 - PRA - alternative tillage (a subsoiling operation), 3 - Mobile - with a no-

till tillage alternate every four years and 4 - PDC - no-till continuous. The bottom sequence of crops, it was: a) MF: 

corn - beans, 2) MM maize - corn SF: soy - beans; SM: soybean-corn. The yield of maize crop showed no significant 

interaction, but was highest in succession PDA and M / M. Among yield components of soybean only the number of 

pods showed a significant interaction. What about the chemical attributes P, K, H + Al, V% and Ca + Mg, showed 

significant interaction between factors tillage and soil depth and CEC showed interaction between soil tillage and 

crop rotation. 

 

Keywords: beans, corn, soybeans and management. 

 

INTRODUÇÃO   

O sistema convencional de preparo caracteriza-se por proporcionar uma distribuição mais 

uniforme da matéria orgânica e dos nutrientes  no perfil do solo em virtude da inversão da  camada 

superficial e da incorporação dos resíduos durante a aração. Nesse sistema, o uso inadequado ou excessivo 

de implementos pulveriza, desagrega e desestabiliza os agregados do solo e causa maior compactação 

abaixo da camada mobilizada, diminui o crescimento radicular nessa camada e a condutividade hidráulica 

aumentando os riscos de erosão. 

 Os sistemas de preparo reduzido e plantio direto são alternativas para minimizar ações danosas e 

proporcionam maior manutenção da matéria orgânica no solo aumentando a CTC e a disponibilidade de 

nutrientes, além de propiciar aumentos de rendimento das culturas. Também é indispensável o uso de 
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sucessão de culturas com espécies de características botânicas diferentes. SILVA et al. (2009) 

afirmam que o plantio direto favorece o aumento da disponibilidade de água, principalmente por 

conta da cobertura por resíduos culturais. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o rendimento de grãos e a produção de matéria seca 

das culturas cultivadas em diferentes sistemas de preparo do solo e plantio e avaliar a fertilidade 

do solo (pH, P, K, Ca, Mg, CTC, V%, H+Al e MOS) nas amostras de solo cultivado em 

diferentes sistemas de preparo do solo e plantio. 

METODOLOGIA  

O experimento está sendo conduzido desde julho de 2007 em um Latossolo Vermelho-

Amarelo, no campus experimental do Curso de Agronomia da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR. Está sendo utilizado um esquema fatorial 4x4 com 3 repetições. O  fator de 

preparo de solo foi: 1- PRT - preparo tradicional (uma operação com grade aradora e uma com 

grade niveladora), 2 - PRA - preparo alternativo (uma operação de subsolagem), 3 - PDA - 

plantio direto com um preparo alternativo a cada quatro anos e 4 - PDC - plantio direto contínuo. 

O fator seqüência de culturas, foi: 1) MF: milho - feijão; 2) MM: milho - milho; 3) SF: soja - 

feijão; 4) SM: soja - milho. 

 O milho e a soja foram semeados em novembro de 2009 e a adubação com macro e 

micronutrientes foi feito conforme recomendações para rendimento de 6 t.ha-1 para o milho e a 

soja foi inoculada e tambem recebeu adubação de P e K. A colheita do milho foi feita após a 

maturação fisiológica, porém na cultura da soja não foi realizado a colheita dos grãos devido a 

ocorrência da anomalia, devido a isso foi avaliado alguns componentes do rendimento como a 

altura e quantidade de entrenós da haste principal e o número de vágens e de lóculos. Após a 

colheita e avaliação as culturas foram roçadas e os retos culturais foram deixados sobre o solo. As 

culturas de safrinha (feijão e milho), foram plantadas no mês de março com o objetivo de avaliar 

o rendimento de grãos do feijão, porém o milho foi apenas com o interesse de produção de 

biomassa, já que este substitui a braquiária. Na cultura do feijão também não foi possível avaliar 

o rendimento de grãos, pois a mesma apresentou alta incidência de doenças, comprometendo 

totalmente a produção. As plantas de milho e feijão foram deixadas sobre o solo. 

 Para a determinação da fertilidade do solo, foram coletadas três subamostras em cada 

parcela para formação de uma amostra composta, sendo retiradas nas profundidades de  0-10, 10-

20 e 0-20 cm. As amostras foram submetidas à análise química. Para os atributos: Ca + Mg e Al 
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foi utilizado a metodologia da EMBRAPA (1997), e para P, K, MO, pH em água e pH em SMP 

foi com base a metodologia de TEDESCO et al. (1995). 

Os dados obtidos foram submetidos à análises de variância utilizando o teste de tukey ao 

nível de  5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O rendimento de grãos da cultura do milho (safra 2009/2010), não apresentou interação 

significativa para os fatores de modos de preparos de solo e de sequências das culturas estudadas 

(tabela 1). Pode ser   devido ao pouco tempo (três safras) de condução dos tratamentos, em que, 

provavelmente, ainda não ocorreu a estabilização dos tratamentos avaliados e também devido ao 

baixo rendimento médio de grãos (Média geral de 4.146 kg.ha-1) associado ao alto coeficiente de 

variação (24%). Apesar dos resultados não se apresentarem significativos, a tendência de maiores 

produções em solos sem revolvimento foi constatado por BAYER (1998) citado por 

BRASILINO (2009), o qual propõe que em condições de lavoura e plantio direto pode apresentar 

produtividade mais elevada decorrente da maior disponibilidade de nutriente e maior controle de 

erosão do solo.  

Tabela 1. Rendimento da cultura do milho cultivado em diferentes sistemas de preparo do solo e 

sucessão de culturas. 

 

Preparo do solo  Sucessão de culturas  
Média 

M/F M/M 

 ----------------------- kg. ha
-1

-------------------------- 

    

PDC 3.530  3.738  3.634 a 

PDA 4.094  4.479  4.287 a 

PRT 4.294  4.209  4.252 a 

PRA 4.453  4.373  4.413 a 

    

Média 4.093 A 4.200 A 4.146 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PDA: plantio direto alternativo; PRT: preparo 

tradicional; PRA: preparo alternativo. M: milho; F: feijão,  
 

Dentre os componentes do rendimento da cultura da soja apenas o número de vagens 

apresentou interação significativa (dados não apresentados). O rendimento de grãos do feijão 

safrinha e a massa seca do milho safrinha não foram feito, pois ocorreu perda total, devido à 

doença e ao déficit hídrico no ciclo dessas culturas. 
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 Os teores de fósforo apresentaram interação significativa apenas entre os fatores preparo e 

profundidade do solo (tabela 2). O PDA e PDC apresentaram maior valor nas profundidades de 

0-10 e 0-20 cm, pois estes tratamentos não sofreram revolvimento do solo, mantendo o P 

aplicado nas adubações de manutenção próximo da superfície do solo. Resultado semelhante ao 

de CAVALCANTE et al., (2007), que onde observaram maior acúmulo de fósforo na superfície do solo, 

bem como a diminuição dos teores em profundidade. O PRA também apresentou maior interação com 

a camada de 0-10 cm, pois neste preparo não há o revolvimento do solo nem incorporação de P, 

mas apenas quebra das camadas. No PRT a interação se mostrou com valores semelhantes entre 

as profundidades devido à gradagem do solo que promoveu a uniformidade das diferentes 

profundidades. Assim como o fósforo, o potássio (tabela 3) também apresentou interação com a 

profundidade do solo, sendo os maiores valores encontrados na camada superficial do solo (0-10 

cm), pois apesar do PRT e PRA terem sido revolvido, esse nutriente fica prontamente disponível 

na superfície do solo pela ciclagem de nutrientes promovido pelas plantas. FALCÃO & 

ESCOSTEGUY mostram que os resultados obtidos com a análise de K decrescem com a profundidade de 

amostragem, à medida que também diminui os teores de MO. 

 

Tabela 2. Teores de fósforo de um Latossolo Vermelho Amarelo submetido a diferentes sistemas 

de preparo e diferentes profundidades do solo.  

 

Preparo de solo Profundidade (cm) Média 

0-10 10-20 0-20 

         --------------------------- mg . Kg
-1

----------------------------- 

     

PRT 11,8 bA 9,7 aA 10,5 aA 10,7   c 

PRA 27,9 aA 6,8 aB 12,5 aB 15,7 ab 

PDC 17,7 bA 6,7 aB 12,4 aAB 12,3  bc 

PDA 33,5 aA 5,8 aC 14,1 aB 17,8 a 

     

Média 22,7 A 7,3   C 12,4  B 14,1 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PDA: plantio direto alternativo; PRT: preparo 

tradicional; PRA: preparo alternativo. 

 

Os índices de pH também apresentaram interação significativa apenas entre os fatores 

preparo de solo e profundidade, onde o PDC e PDA não diferiram estatisticamente na interação 

com ambas as profundidades devido ao não revolvimento do solo realizado nesses tipos de 

preparo, mas apresentaram uma tendência de menor pH na profundidade de 0-10 cm, ao contrário 
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do PRT e PRA que mostraram menor pH na camada de 10-20 cm (tabela 4). O cultivo do solo 

também gera um processo de acidificação, em função de perdas e absorção pelas plantas de 

cátions básicos, pela mineralização de materiais orgânicos e em função da nitrificação 

(KAMINSKI, 1974; SÁ, 1993; PÖTTKER e BEN, 1998; WIETHÖLTER, 2002 citado por 

ANGHINONI e NOLLA, 2003). 

Os atributos de fertilidade do solo Al e MO não apresentaram interação entre os fatores 

analisados estatisticamente (dados não apresentados). O Al se mostrou inversamente proporcional 

aos teores de Ca+Mg quando comparados aos mesmos tipos de preparo de solo. A MO é um 

atributo de fertilidade que normalmente demora anos para sofrer interferências de métodos de 

preparo do solo e sequências de culturas. Os teores de H+Al apresentaram interação significativa 

semelhante e dependente do pH do solo (dados não apresentados). A CTC também apresentou 

interação significativa semelhante e dependente dos dados de H+Al, do pH e dos teores de 

Ca+Mg (dados não apresentados). Assim também os teores de Ca+Mg a saturação de bases 

também apresentou interação significativa entre os fatores preparo e profundidade do solo (dados 

não apresentados).  

 

Tabela 3. Teores de potássio em diferentes profundidades de um Latossolo Vermelho Amarelo 

submetido a diferentes sistemas de preparo e diferentes sucessões de cultura.  

Preparo de solo Profundidade (cm) Média 

0-10 10-20 0-20 

             ---------------------------mg. Kg
-1

----------------------------- 

     

PRT 152 aA 78 abB 94 aB 108 a 

PRA 139 aA 106 aB 105 aB 117 a 

PDC 147 aA 75 abB 98 aB 107 a 

PDA 143 aA 64 bB 118 aA 108 a 

     

Média 145 A 81   C 104 B 110 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PDA: plantio direto alternativo; PRT: preparo 

tradicional; PRA: preparo alternativo. 

 

Tabela 4. Índices de pH do solo em diferentes profundidades de um Latossolo Vermelho 

Amarelo submetido a diferentes sistemas de preparo e diferentes sucessões de cultura.  

 

Preparo de solo Profundidade (cm) Média 

0-10 10-20 0-20 

             ------------------------------ 1:1----------------------------- 
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PRT 4,5 dB 4,9 bA 4,9 cA 4,8   d 

PRA 5,7 bB 6,2 aA 5,6 bB 5,8  b 

PDC 5,0 cA 5,1 bA 5,1 cA 5,1   c 

PDA 6,1 aA 6,3 aA 6,2 aA 6,2 a 

     

Média 5,3  B 5,6 A 5,5 AB 5,5 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PDA: plantio direto alternativo; PRT: preparo 

tradicional; PRA: preparo alternativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O rendimento da cultura do milho não apresentou diferença significativa para a interação 

entre os fatores preparo de solo e sucessão de culturas, porém houve uma maior tendência de 

valores no cultivo em PDA e na sucessão M/M. Dentre os componentes do rendimento da cultura 

da soja apenas o número de vagens apresentou interação significativa. 

 Os atributos Al e MO não apresentaram interação significativa entre os fatores analisados. 

O PRA e o PDA apresentaram maiores teores de Ca+Mg na camada mais profunda do solo e 

também mostraram maior saturação de bases com a profundidade de 0-20 cm quando 

comparados aos demais tipos de preparo. Para os teores de fósforo e potássio os tipos de preparo 

de solo apresentaram maiores teores na profundidade de 0-10 cm. Assim também o PDC e PDA 

mostraram menor índice de pH e para os teores de H+Al o PRT mostrou maior interação nesta 

mesma profundidade. Na CTC houve interação significativa entre preparo de solo e sucessão de 

culturas, onde o maior valor foi encontrado no PDA na sucessão S/F. 
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RESUMO 

Grande parcela da população do município de Ji-Paraná utiliza água subterrânea como fonte de 

abastecimento alternativo. Levando-se em consideração que a cidade não possui um sistema de 

coleta e tratamento de esgoto coletivo, a utilização dessa água proveniente de poços torna-se um 

problema, uma vez que os sistemas de saneamento in situ (fossas negras) são os maiores 

responsáveis pela poluição e contaminação do lençol freático. Essa problemática acentua-se pela 

resistência de considerável parte da população em não consumir a água tratada e distribuída pelo 

sistema coletivo, haja vista que prefere fazer o uso de água oriunda de poços ao levar somente em 

consideração algumas características organolépticas, como, por exemplo, turbidez, cor e gosto, 

que são influenciadas diretamente pela sazonalidade que ocorre na região; sem ao menos 

observar a possibilidade do lençol freático estar contaminado, seja por ações antrópicas ou 

naturais. Por tais motivos, realizou-se a presente pesquisa que abrangeu nove pontos na cidade de 

Ji-Paraná, analisando-se alguns parâmetros físico-químicos (potencial hidrogeniônico ―pH‖, 

turbidez, oxigênio dissolvido ―OD‖, condutividade elétrica ―CE‖ e temperatura) e químicos 

(nitrito e nitrato) que indicam o grau de potabilidade da água a ser consumida. Conforme os 

resultados obtidos, verificou-se que a água subterrânea em Ji-Paraná em alguns pontos, 

apresentou concentrações de nitrato acima do permitido e alguns parâmetros físico-químicos 

estavam em desacordo com a legislação vigente, tornando a água imprópria para consumo 

humano. 
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Palavras-chave: Poços. Contaminação. Fossas. Nitrato. Potabilidade. 

 

 

ABSTRACT 

Large sector of Ji-Paraná‘s municipality uses grownd water as alternative supplying resource. 

Taking it into consideration that the city hasn‘t a collection and treatment waste water‘s 

collective system, the use of this water from wells becomes a problem, once that the in situ 

sanitation systems (black pits) are the biggest responsible for the grownd water pollution and 

contamination. This problem increases for the considerable part of the population‘s resistance in 

doesn‘t to consume the treated water and distributed by the collective system, once that prefers to 

use water from pits just for some organoleptic characteristics, as for example, turbidity, color and 

taste, that are directly influenced by the seasonality that happens in the region; without at least to 

observe the possibility of the grownd water to be contaminated, by antropic or natural actions. 

For theses motives, carried out the present research that included nine points in the Ji-Paraná‘s 

city, analyzing it some physical-chemical parameters (hydrogenioc potencial ―pH‖, turbidity, 

dissolved oxygen ―OD‖, electric condutividity ―CE‖ and temperature) and chemical (nitrite and 

nitrate) that indicates the drinking water to be consumes. According to the obtained results, 

checked it that the grown water in some points of Ji-Paraná, showed nitrate‘s concentration 

higher than permited and some physical-chemical parameters were in disagreement with the 

current legislation, becoming the water unsuitable for human consume. 

 

Key-words: Wells. Contamination. Pits. Nitrate. Drinkable. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água potável é um recurso natural não renovável, que vem se tornando escasso devido à 

sua utilização indiscriminada associada à contaminação por diversos fatores, por isso a 

preocupação com este bem está cada vez mais acentuada. 

Sabe-se que cerca de 70% do planeta é coberto por água, entretanto, apenas 2% desse 

valor corresponde à água doce, que está disposta em geleiras, rios, lagos e em uma parcela 

significativa armazenada no subsolo. Dos 2% de água doce disponíveis para consumo humano, 

cerca de 97% encontra-se no subsolo, em forma de água subterrânea armazenada nos poros ou 

fraturas das rochas, formando grandes reservatórios, denominados aquíferos (ABAS, 2004).  

Hoje, grandes cidades brasileiras já são abastecidas total ou parcialmente por água 

subterrânea, a depender da proximidade das mesmas em relação aos aquíferos existentes no 

Brasil, sendo o aquífero Guarani o maior deles. Um outro motivo para que se faça o uso das 

águas subterrâneas é devido à gradativa contaminação das águas superficiais, principalmente nos 

grandes centros brasileiros. 

Em Ji-Paraná, aproximadamente 15 mil poços abastecem cerca de 40% dos domicílios 

(FUNASA, 2006), sendo de suma importância à população, haja vista que a cidade não está 

contemplada com um sistema coletivo de distribuição de água tratada que abranja 100% da 

cidade. 

Contudo, apesar do privilégio geográfico de estar na Amazônia, região que detém a maior 

bacia fluvial do mundo, a atenção para o uso da água não pode ser desvirtuada, já que assim 
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como os rios e lagos da região vêm sendo comprometidos pela queda de qualidade da água, 

ocasionada, por exemplo, pelo uso de mercúrio (garimpos clandestinos) ou pela utilização de 

agrotóxicos, os lençóis freáticos também podem estar acometidos por poluentes e contaminantes 

de origem antrópica ou até mesmo natural. 

Segundo Foster et al. (2002), as principais fontes de contaminação da água são as más 

disposições de resíduos nos aterros sanitários e/ou controlados, descargas de substâncias tóxicas 

no solo, atividades industriais sem uma gestão efetiva de proteção contra a contaminação e falta 

de saneamento básico para a população.  

Uma vez contaminadas, as águas subterrâneas, quando consumidas sem tratamento prévio 

adequado, podem acarretar inúmeras doenças, que, segundo estimativas da Organização Mundial 

de Saúde – OMS (1984), cerca de 85% das doenças conhecidas são de veiculação hídrica, ou 

seja, estão relacionadas à água.   

Em Ji-Paraná, os sistemas de saneamento in situ (populares fossas) são os maiores 

responsáveis pela poluição e contaminação do lençol freático, assim como expressam Vanier e 

Hirata: ―a deposição inadequada dos efluentes domésticos é a principal fonte de contaminação do 

aquífero por microorganismos patogênicos‖ (2002). Consonantemente aos autores supracitados, 

Von Sperling também menciona em sua obra que ―entre as principais fontes destes 

microrganismos destaca-se o despejo de esgoto sanitário in natura em corpos d‘água e no 

material inconsolidável‖ (2005). 

Levando-se em consideração que praticamente metade dos domicílios de Ji-Paraná 

possuem poços, esta problemática torna-se evidente e alarmante, haja vista que mesmo com o 

oferecimento de água tratada pela Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD, grande 

parcela da população prefere fazer o uso de águas provenientes de poços ao levar somente em 

consideração algumas características organolépticas que evidenciam o grau de potabilidade, 

como, por exemplo, turbidez, cor e gosto; sem ao menos observar a possibilidade de o lençol 

freático estar contaminado, seja por ações antrópicas ou naturais. 

No Brasil há legislações específicas que normatizam parâmetros acerca da potabilidade da 

água, bem como estabelecem Valores Máximos Permitidos (VMP) para contaminantes 

bacteriológicos como também para as características físico-químicas que representem riscos à 

saúde, estando em vigor para tanto, as normas e padrões de potabilidade estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, através da Portaria 518 de 25/03/2004. Sendo o padrão de potabilidade 

definido segundo uma série de parâmetros físicos, químicos e biológicos. Para a água ser 

considerada potável a mesma deve ser inodora e insípida, incolor e possuir baixa turbidez, não 

conter substâncias nocivas ou tóxicas e não conter microorganismos patogênicos (HIRATA & 

REBOUÇAS, 2008). 

Entretanto, apesar das normas e legislações referentes à potabilidade, na cidade de Ji-

Paraná não há um monitoramento da qualidade das águas de poços e existem poucas pesquisas 

que abordam este tema. Em sua dissertação de mestrado, Silva (2001) apresentou dados 

alarmantes sobre a qualidade da água de poços do bairro Nova Brasília. Segundo esse autor (op. 

cit.) todos os poços estudados apresentaram altas taxas de nitrato e nitrito. De acordo com Vanier 

et al. (2002) a presença de nitrato e nitrito evidencia a contaminação do lençol freático por fossas 

sépticas e negras. 

A CETESB esclarece as conseqüências do nitrato à saúde da seguinte forma: 
Os nitratos são tóxicos, causando uma doença chamada 

metahemoglobinemia infantil, que é letal para crianças (o nitrato se 

reduz a nitrito na corrente sangüínea, competindo com o oxigênio livre, 
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tornando o sangue azul). Por isso, o nitrato é padrão de potabilidade, 

sendo 10 mg/l o valor máximo permitido pela Portaria 518. 

Assim, a preocupação e o cuidado acerca da poluição/contaminação e preservação das 

águas subterrâneas (principalmente em aquíferos não confinados ou freáticos e em locais que a 

zona não-saturada é delgada e o lençol freático pouco profundo, como é o caso de Ji-Paraná), 

torna-se fundamental para que este bem público seja garantido às próximas gerações com 

qualidade e quantidade suficiente para o abastecimento humano. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve o intuito de avaliar a qualidade da água subterrânea 

consumida por parte da população de Ji-Paraná, constatar se houve contaminação por fatores 

externos (fossas negras) da água proveniente de poços e verificar possíveis mudanças nos 

resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos de acordo com a sazonalidade 

(período de estiagem e chuvas). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

  

Foram realizadas coletas de água para a análise de alguns parâmetros físico-químicos 

como pH, condutividade elétrica, OD, temperatura, turbidez e químicos (nitrito e nitrato) em 

diversos pontos de amostragem no município de Ji-Paraná.  

Para obtenção do objeto de estudo, delimitou-se o tipo da amostragem de forma que esta 

fosse representativa, assim, foram selecionados nove pontos amostrais para a determinação dos 

parâmetros físico-químicos e químicos, levando-se em consideração suas distribuições espaciais e 

respectivas topografias.  

Ferramentas de geoprocessamento, como imagens de satélites, também auxiliaram na 

definição de tais pontos: E. E. F. M. Lauro Benno (GW-1), Posto Fortaleza (GW-2), E. E. E. F. 

Beatriz Ferreira (GW-3), Colégio Adventista de Ji-Paraná (GW-4), antigo lixão desativado em 

1996 (GW-5), residência particular (GW-6), E. E. E. F. Sílvio Michelluzi (GW-7), E. E. E. F. M. 

Juscelino Kubitschek (GW-8) e, E. E. E. F. São Francisco (GW-9).  

 Referente à obtenção de dados, as amostras de água foram coletadas de acordo com a 

metodologia vigente no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 1995) de forma a obedecer  um intervalo de aproximadamente dois meses entre cada 

coleta, estendendo-se entre períodos de estiagem e chuva no período de agosto de 2009 a junho 

de 2010. 

A coleta das amostras para os exames físico-químicos e bacteriológicos foi feita em 

frascos de vidro borossilicato de 300 ml com tampa esmerilhada, esterilizados previamente em 

autoclave vertical, modelo Bio Enge A30, por 20 minutos a 120 °C. Estes frascos foram mantidos 

em caixa térmica a uma temperatura de aproximadamente 4 ºC para serem transportados ao 

laboratório. 

Os parâmetros físico-químicos como OD, temperatura, CE e pH foram medidos in situ 

por meio de sondas com o auxílio dos equipamentos: oxímetro Lutron DO-5510, condutivímetro 

EcoSense EC 300, pHmetro Quimis Q400H, respectivamente; já para a determinação da turbidez, 

bem como de nitrito e nitrato, foram realizados ensaios no laboratório de Química do 

Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia; utilizando-se 

equipamentos de bancada sendo eles: turbidímetro Del Lab DL 350 e espectrofotômetro Rach DR 

5000, sendo que as amostras foram conservadas com Thymol e refrigeradas a 4 °C  para posterior 

análise das concentrações de nitrito e nitrato em laboratório. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os resultados obtidos, observou-se que alguns parâmetros como a temperatura não 

sofreu grandes oscilações entre os períodos estudados. Contudo, houve um gradiente de variação 

da temperatura das amostras na penúltima aferição (11/02/2010) para as demais coletas 

realizadas, fato este que denota o período em que se coletou as amostras, uma vez que neste mês 

há o pico das chuvas na região. Notou-se também que a menor temperatura encontrada (20,9 ºC) 

nas amostras foi nesta mesma coleta. Pontos amostrais como o GW-5, GW-8 e GW-9 

apresentaram a mesma tendência de variação nas temperaturas; sendo que o poço GW-5 

apresentou máxima temperatura (32,1 ºC) entre os pontos amostrados. Alguns autores como 

Baird (p.156, 2002) esclarece que alterações sensíveis na água podem estar relacionadas a 

despejos de águas de resfriamento de máquinas ou de efluentes industriais. Pela ausência de 

indústrias nas áreas monitoradas é descartada a hipótese de alterações na energia cinética da água 

por ações antrópicas. A causa mais provável pode estar associada com os horários de coletas, já 

que as maiores temperaturas registradas ocorreram nas amostras coletadas às 14h, como também 

pode estar inerente ao período (estiagem e chuvoso) em que as amostras foram coletadas. 

Referente à concentração de oxigênio dissolvido (OD), em todos os poços estudados, com 

exceção de algumas amostras dos poços GW-1, GW-2, GW-4 e também apenas uma amostra do 

poço GW-9, todos os valores observados estavam em desacordo com a Resolução 357, que 

estabelece o valor de OD em 5 mg.L
-1

 no mínimo.  

Em sua dissertação de mestrado, Silva (2000) encontrou valores similares em poços 

tubulares e tipo amazonas no bairro Nova - Brasília, Ji-Paraná/RO. Black (2002) aponta que a 

matéria orgânica proveniente de carga poluidora consome o oxigênio dissolvido ao alcançar 

corpos d‘água. É provável que as baixas concentrações de OD sejam explicadas pela 

contaminação do aquífero por matéria orgânica oriundas de despejos de esgotos domiciliares.  

Tal hipótese pode ser ratificada ao se atentar para os valores de OD obtidos na penúltima 

coleta (11/02/2010), com período de chuvas intensas no município, uma vez que a falta de 

proteção no entorno dos poços pode ser um fator relevante concernente à entrada de material 

particulado e/ou orgânico devido às chuvas e enxurradas. 

Das 45 amostras d‘água, 24 (53,3%) apresentaram pH inferior a 6;  19 amostras (42,2%) 

pH entre 6,0 a 6,9, fato que denota caráter levemente ácido das águas amostradas; e 2 amostras 

(4,4%) não tiveram seu pH analisado. A Portaria n° 518 recomenda a faixa de pH entre 6 a 9,5 

para a água de consumo humano (Brasil, 2004). Valores de pH de 4 a 6 em águas na planície 

amazônica podem ser provenientes da decomposição de vegetação. Os sistemas de saneamento in 

situ, assim como citaram Freitas; et al.(2001), podem alterar o pH do meio tornando-o mais 

acidificado devido às ações decompositoras de microrganismos sobre a matéria orgânica.  

A turbidez das águas estudadas apresentou valores entre 0,09 a 3,09 UNTs. O maior valor 

constatado refere-se ao do poço GW-3, provavelmente decorrente das más condições de proteção 

de sua entrada, haja vista que este estava sem impermeabilização à sua volta, bem como com 

tampa de madeira danificada por intempéries.  A Portaria n° 518/2004-MS, estabelece que o 

limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0 UNTs. Esta mesma Portaria 

regulamenta para águas de consumo humano valor máximo permissível de 1,0 UNT para águas 

desinfetadas e filtradas. Todas as amostras estudadas encontravam-se in natura; sendo assim, 
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recomenda-se filtrar a água das fontes pontos de coleta antes do consumo, uma vez que a turbidez 

elevada pode ser um parâmetro indicador de provável presença de patogênicos na água. 

Ainda em relação aos parâmetros físico-químicos, constatou-se que a condutividade 

elétrica (CE) foi inferior na estação chuvosa para a maioria das amostras e superior na seca em 

todos os poços estudados; tal fato pode estar vinculado à dissolução de sais que ocorre no período 

chuvoso, pois há a elevação do nível do lençol freático, como também a entrada de águas de 

infiltração nos poços, o que pode diminuir a concentração de sais mensurados pela condutividade 

elétrica. A média geral da condutividade elétrica foi de 172,2 (µS/cm); em período de estiagem a 

condutância média obteve o valor de 178,6 (µS/cm) e no chuvoso, a condutividade elétrica 

atingiu a média de 162,5 (µS/cm). Esses valores sugerem águas de baixa salinidade. 

Entre as variáveis químicas analisadas, o nitrato juntamente com a DBO e DQO é a que 

representa maior preocupação ambiental quando encontrado em altas concentrações, pois é uma 

forma de nitrogênio eminentemente solúvel que se infiltra facilmente através do perfil 

pedológico. Visto que os pontos estudados encontram-se em locais sem indústrias e/ou atividades 

agrícolas, a contaminação pontual e esporádica, provavelmente, deve-se a esgotos doméstico 

dispostos em fossas negras, os quais são ricos em nitrogênio que se decompõem em nitrato na 

presença de oxigênio.   

Das 36 amostras analisadas, 88% apresentaram concentrações de nitrato inferiores a 10 

mg.L-1 (VMP Portaria 518/MS). No geral (36 amostras), os valores oscilaram entre 0,0 e 10,42 

mg/L com média de 3,74 mg/L. Como foi possível denotar por meio das análises, o período 

chuvoso (coleta 4) provavelmente pode ter interferido nas concentrações de nitrato, uma vez que 

as águas torrenciais juntamente com o extravazamento de fossas negras fazem o carreamento de 

matéria orgânica que percolam pelo perfil pedológico, podendo atingir as águas subterrâneas que 

então ficam susceptíveis à ação das bactérias redutoras de nitrogênio que promovem a conversão 

do mesmo presente nas matérias orgânicas provenientes de fossas, por exemplo. 

 No estômago, os nitratos podem ser reduzidos a nitrito, os quais se combinam com a 

hemoglobina do sangue, causando a metahemoglobinemia e, reagindo com as aminas, produzem 

nitrosaminas que são cancerígenas (FREITAS, 2001). A contaminação por nitrato, provavelmente 

é oriunda da infiltração de esgotos de fossas e de resíduos de animais, e é facilmente disseminado 

nas épocas de chuvas, além de trazer à tona outra problemática que consiste no incremento de 

nutriente (nitrato) favorecendo o desenvolvimento de certos microrganismos, fenômeno este 

denominado eutrofização que normalmente origina-se de ações antrópicas, ou raramente de 

ordem natural, tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica 

acumulada nos ambientes aquáticos. 

Assim como o nitrato, o nitrito provoca efeitos adversos à saúde, porém sua concentração 

é geralmente muito baixa ou até mesmo ausente nas águas subterrâneas, uma vez que é 

rapidamente convertido em nitrato pelas bactérias aeróbias; logo, pequenas concentrações de 

nitrito indicam poluição orgânica recente.  

 Nas amostras analisadas, não foi detectada a presença de nitrito em 27,7% do total 

coletada. Os valores de concentração variaram entre 0,01 a 0,30 mg/L, valores muito inferiores 

ao limite de concentração de nitrito permitido pela Portaria 518/MS que é de 1,0 mg.L-1.  

Como no período chuvoso é bem maior a chance de que os resíduos de fossas negras 

cheguem mais facilmente ao lençol freático, esperava-se que esse fato fosse comprovado 

estatisticamente. Porém, provavelmente pelo reduzido número de pontos de coleta, as evidências 

estatísticas foram insuficientes para confirmar essa informação. Vale ressaltar que os dados 

numéricos apresentados indicam que a água subterrânea nos diversos pontos analisados 
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encontrava-se contaminada também por coliformes fecais e totais, e alguns dos demais valores 

dos parâmetros físico-químicos encontrava-se em desacordo com os padrões estabelecidos pela 

legislação vigente. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os resultados obtidos com a pesquisa permitem inferir que a qualidade da água 

subterrânea consumida por grande parcela da população de Ji-Paraná possui a qualidade 

recomendada e exigida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, levando-

se somente em consideração os parâmetros físico-químicos e químicos analisados; havendo 

poucos casos em que os valores de alguns parâmetros não estavam em acordo com a legislação 

vigente. Entretanto, a contaminação por nitrato deve receber atenção especial, uma vez que este 

íon pode comprometer a saúde daqueles que fazem uso da água proveniente de cacimbas. 

Diante o exposto, recomenda-se que haja a proteção dos poços, com eliminação das 

possíveis causas contaminantes, como por exemplo, as fossas negras, bem como seja efetuada a 

filtração e desinfecção da água a ser consumida para reduzir a possibilidade de transmissão de 

patógenos. Logo, é fundamental conscientizar as pessoas sobre a manutenção dos poços e fossas, 

uma vez que estes exercem um papel vital no fornecimento de água para muitas famílias de Ji-

Paraná, bem como salientar a importância do tratamento prévio da água para consumo. 
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RESUMO 

A qualidade higiênico-sanitária da água dos poços localizados no município de Ji-Paraná foi 

avaliada através de análises microbiológicas, ou seja, foram aferidas as concentrações de 

coliformes totais e Escherichia coli. Avaliar a qualidade da água, do ponto de vista 

microbiológico, é de suma importância, uma vez que, a presença de coliformes termotolerantes, 

acima dos padrões de potabilidade estabelecido pela Resolução 396/2008, apresenta risco à saúde 

publica, pois a água pode ser veículo de transmissão de patologias. Os resultados obtidos para a 

água subterrânea em Ji-Paraná evidenciaram a contaminação por material fecal, sendo o sistema 

de saneamento in situ, largamente utilizado pela população, a hipótese mais provável da 

contaminação do lençol subterrâneo por fezes. 
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ABSTRACT 

The sanitary quality of water from wells located in the city of Ji-Parana was analyzed by microbiological testing, ie, 

were measured concentrations of total coliforms and Escherichia coli. To assess the quality of water, microbiological 

point of view, it is of paramount importance, since the presence of fecal coliform, above the standard of potability 

established by Resolution 396/2008, presents a risk to public health, because water can be vehicle for transmission of 

diseases. The results for the groundwater in Ji-Parana showed contamination by fecal material, and the sanitation 

system in situ, widely used by the population, the most likely hypothesis of contamination of ground water by feces. 

 

Keywords: Wells, Sanitation in situ, contamination by microorganisms. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A água subterrânea é uma das principais fontes de abastecimento d‘água para a população 

do município de Ji-Paraná – RO. Segundo estimativas da FUNASA, Fundação Nacional de 

Saúde, 40% das residências deste município são atendidas por água de poços, no entanto, a 

porcentagem pode ser bem maior. Grande parcela que consome água proveniente de poços, 

provavelmente por falta de conhecimento, afirma que esta possui qualidade superior que a 

distribuída pela companhia de abastecimento d‘água. Porém, somente é considerado, pela 

população, como critério de potabilidade da água, suas características organolépticas.  

Em Ji-Paraná, os sistemas de saneamento in situ, as populares fossas, constituem a 

principal fonte poluidora das águas subsuperficiais. A deposição inadequada dos efluentes 

domésticos é a principal fonte de contaminação do aquífero por microorganismos patogênicos 

(VARNIER e HIRATA, 2002). Em estudo realizado em um bairro de Ji-Paraná, Silva (2000, p. 

57) constatou que as águas subterrâneas deste bairro são impróprias para consumo humano, haja 

vista que estas apresentaram elevadas concentrações de nitrato e coliformes, caracterizando 

assim, poluição por fossas. 

No Brasil, a qualidade da água subterrânea é normatizada pela Portaria 396, de 03 de abril 

de 2008, do Ministério da Saúde, que estabeleceu os parâmetros de maior probabilidade de 

ocorrência em águas subterrâneas, seus respectivos Valores Máximos Permitidos (VMP) para 

cada um dos usos considerados como preponderantes (Brasil, 2008). A observação dos VMP nas 

águas subterrâneas objetiva diminuir os seus efeitos deletérios e a avaliação da sua qualidade 

deve seguir os critérios estabelecidos pela Resolução 396, e não considerar somente as 

características organolépticas.  
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É justificável desenvolver um sistema de monitoramento da qualidade da água 

subterrânea na área urbana de Ji-Paraná objetivando avaliar a qualidade desse recurso, já que uma 

grande parcela da população faz uso d‘água de cacimbas. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área em estudo 

 

A cidade de Ji-Paraná localiza-se na porção centro-leste do Estado de Rondônia, na região 

Norte do Brasil, na Amazônia Ocidental. O município encontra-se entre os paralelos 8°22‘ e 11° 

11‘ de latitude sul e entre os meridianos 61°30‘ e 62°22‘ de longitude oeste e dista 

aproximadamente 373 Km de Porto Velho, capital do estado. O acesso rodoviário é feito pela 

BR-364.  

O município é dividido em dois distritos, um à margem direita do Rio Ji-Paraná e o outro 

à margem esquerda do rio.  

As áreas que apresentam maior suscetibilidade à contaminação, como por exemplo, 

regiões de inundação, nas mediações do antigo lixão e do cemitério foram selecionadas como 

ponto amostral. Para a análise da água subterrânea do município de Ji-Paraná foram selecionados 

dez pontos amostrais.  

 

2.2. Coleta de Amostras 

As amostras foram coletas conforme a metodologia proposta no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995) no período de set./2008 a jun./2010 em 

intervalos regulares de dois meses. 

A coleta das amostras para os exames bacteriológicas foi feita em frascos de vidro de 300 

ml, esterilizados em autoclave por 20 minutos a 120 °C. As coletadas de água foram realizadas 

entre 7:00h e 10:00h, todas na saída da bomba usada pelo proprietário do poço. Em seguida, os 

fracos com as amostras foram colocados em caixa isotérmica com gelo e transportada para o 

laboratório. A frequência de coleta das amostras obedeceu a um intervalo 

de aproximadamente 2 meses, exceto nas primeiras análises, em que o intervalo foi de 3 meses. 
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2.3. Análises microbiológicas. 

As análises microbiológicas foram realizadas pelo método das membranas filtrantes, 

técnica recomendada pelo Standart of Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 

referência internacional em análises em águas.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de avaliar o grau de segurança da água subterrânea de Ji-Paraná, do ponto de vista 

bacteriológico, foram realizadas análises microbiológicas no período de set./2008 a jun./ 2010 e 

os valores médios observados em cada ponto amostral nesse período estão sumarizados nas 

tabelas 1 e 2. 

Ao analisar as tabelas 3 e 4 nota-se que a contaminação por Escheria coli e coliformes 

totais ocorreu em todos os pontos estudados em algum dos períodos amostrado (úmido, úmido-

seco, seco e seco-úmido.  

A ausência de E. coli em meio aquático é evidência de uma água bacteriologicamente 

potável, no entanto, a sua presença indica poluição, com um alto risco de conter microrganismos 

patogênicos (ROMPRÉ et al., 2002). Nas alíquotas de água estudadas em set/2008 a jun/2010 a 

contaminação por Escheria coli e coliformes totais ocorreu em todos os pontos estudados em 

algum dos períodos amostrado (úmido, úmido-seco, seco e seco-úmido). Desta forma, pode-se 

dizer conforme exposto anteriormente por Rompré et al. que as amostras de água estudadas não 

apresentaram condições sanitárias satisfatória. Todavia, em alguns períodos houve a melhora 

bacteriológica da qualidade da água com a ausência de E. coli como nota-se nos pontos GW -2, 

GW -3, GW – 9 no período úmido. Porém, a ausência de E.coli não se manteve nos outros 

períodos, evidenciando assim, a alta suscetibilidade desses poços em serem contaminados por 

microrganismos. 

 

       Tabela 1.: Valores médios de E. coli . 

Pontos amostrais úmido úmido-seco seco seco- úmido 

GW -1 49 0 87 13 

GW -2 0 6 19 14 

GW -3 0 6 0 49 
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GW -4 4 4 222 8 

GW -5 55 100 0 4 

GW -6 16 0 61 25 

GW -7 1 500 107 19 

GW -8 11 0 61 52 

GW -9 0 0 44 46 

GW -10 735 24 15 42 

 

Determinar a presença de E. coli em amostras de água é importante pelo fato desse 

microrganismo determinar a origem fecal da contaminação, ou seja, indica que houve a 

contaminação do lençol freático por fossas domésticas (Pelczar Júnior et al., 1996). Em 

consonância com os autores referidos Silva e Araújo esclarecem que as águas subterrâneas 

utilizadas para o abastecimento público apresentam risco de terem a sua qualidade deteriorada 

por sistemas de saneamento doméstico in situ e por excretas de origem animal (SILVA; 

ARAÚJO, 2003). 

Deve-se enfatizar que as presenças de E. coli e coliformes totais na água representam um 

sério risco à saúde, uma vez que eles indicam o risco potencial da água apresentar organismos 

deletérios. Várias doenças de veiculação hídrica provêm, principalmente, destes patógenos de 

origem entérica, animal ou humana, em que a profusão se dá basicamente pela via fecal-oral, em 

outras palavras, são excretados no material fecal de indivíduos infectados e ingeridos na forma de 

água ou alimento contaminado por água poluída com fezes (Grabow, 1996).  

 

    Tabela 2.: Valores médios de coliformes totais. 

Pontos Amostrais úmido úmido-seco seco seco- úmido 

GW -1 116 42 254 17 

GW -2 8 21 71 18 

GW -3 0 174 47 53 

GW -4 12 8 359 10 

GW -5 741 90 72 103 

GW -6 24 8 145 28 

GW -7 4 218 222 27 

GW -8 18 212 160 58 
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GW -9 5 27 105 55 

GW -10 1197 2120 73 45 

 

Os resultados observados de coliformes totais (tabela 2) mostram que em todos os pontos 

estudados há a sua presença exceto no GW -3 no período úmido. Sua presença na água pode estar 

relacionada com despejos de efluentes domésticos. Além de serem encontrados nas fezes podem 

ocorre de forma naturalmente no meio ambiente, em águas com teores elevados de material 

orgânico, vegetação a se decompor e no próprio material inconsolidável (LIBÂNIO, 2005). 

Assim, de acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA nº 396/2008, a qualidade 

da água desses poços, em relação a coliformes fecais e totais, está muito aquém das desejadas 

para o consumo humano. Conforme a Portaria citada, os padrões estabelecidos para classe 1, 2 e 

3, considerando águas com uso concomitantes, consumo humano, dessedentação de animais, 

irrigação e recreação, a concentração de Coliformes termotolerantes devem estar ausentes em 100 

mL da amostra.  

Autores como Crane e Moore (1984) explicam que a contaminação fecal é facilitada em 

local onde o lençol freático encontra-se próximo à superfície. No município estudado o lençol 

freático apresenta uma pequena profundidade e os altos valores encontrados de E. coli e 

coliformes totais podem ser explicados pela baixa profundidade das águas subterrâneas. 

 

 

4. CONCLUSÕES FINAIS 

Os poços são a principal fonte de fornecimento de água para a população de Ji-Paraná. 

Em muitos casos, a escolha da água in natura de poços é feita por acreditar que esta é adequada 

ao consumo humano. No entanto, as análises microbiológicas das águas captadas em poços, 

tubulares e tipo cacimba, feitas no período de set./2008 a jun./2010, apontam contaminação da 

água do aquífero subterrâneo. 

Os resultados das análises bacteriológicas das amostras de águas coletadas em set./2008 a 

dez./2010 nos poços apresentaram concentrações elevadas de Escherichia coli, e estes indicam 

que o lençol d‘ água pode ter sofrido contaminação por fezes humanas ou de outros animais de 

sangue quente.  

http://www.comitepardo.com.br/legislacao/res39608.pdf
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O grande número de fossas pode ser apontado como uma das causas do alto número de coliformes 

termotolerantes. Tais sistemas de deposição de efluentes domésticos não impedem que a água subsuperficial seja 

contaminada por microrganismos patogênicos de origem entérica. Conforme o estabelecido na Portaria n° 396/2008, 

a qualidade da água desses poços, em relação a E. coli e coliformes totais estão muito longe das desejadas para o 

consumo humano.  

Mesmo com a melhora da qualidade da água e ausência de E. coli em alguns pontos, constata-se que o 

aquífero apresenta uma grande suscetibilidade de ser contaminado por fossas. Também foi possível concluir com o 

trabalho de monitoramento das águas subterrâneas do município que esta fonte de abastecimento não é livre de 

contaminação como pensa boa parte da população. 
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RESUMO*  
O crescimento de adeptos a fitoterapia nas últimas décadas tem levado a comunidade científica 

em realizar estudos que comprovem o potencial terapêutico de plantas utilizadas na medicina 

popular. A Cipura paludosa Aubl. é conhecida popularmente como alho do mato, cebolinha do 

campo, coqueirinho entre outros. Os bulbos desta planta são utilizados pela população ribeirinha 

do estado de Rondônia, na forma de chá, no combate a doenças renais, diarréias, inflamações e 

tratamento de ameba. Diante destas informações surgiu o interesse de estudar esse potencial 

fitoterápico que a espécie possui. O presente trabalho realizou estudo fitoquímico e avaliação da 

atividade antimicrobiana do extrato etanólico fração clorofórmio, acetato de etila, acetona, 

metanol e substância isolada, cipurina (1) e isocipurina (2), isoladas em trabalhos anteriores. O 

estudo fitoquímico foi seguido de colunas filtrantes, colunas cromatográficas. Os testes 

antibacterianos realizados com o extrato etanólico e frações seguiram os seguintes métodos: 

difusão em disco onde foram utilizadas as concentrações 0,9;1,8;2,7 e 3,6 mg/disco; diluição em 

caldo com as concentrações 0,3;0,6;0,9 e 1,2 mg/mL. Para estes testes utilizou-se as bactérias, 

Staphylococcus aureus sensível e resistente a meticilina e Escherichia coli. Todos os testes foram 

realizados em triplicata com a utilização de controles positivos e negativos. Nos testes 

antibacterianos, o extrato etanólico e a fração clorofórmio demonstraram uma possível atividade 

bacteriostática contra S. aureus resistente com duração média de seis horas, período crítico de 

crescimento bacteriano.  Para o S. aureus sensível o extrato e a fração clorofórmio apresentaram 

uma possível propriedade bactericida, apresentando taxas de inibição consideráveis. A substância 

isolada, cipurina (1) e isocipurina (2), demonstraram uma possível propriedade bactericida tanto 

para S. aureus sensível como para o resistente com taxas de inibição de aproximadamente 100% 

no período de 6 horas.  As drogas não apresentaram nenhuma atividade contra as bactérias Gram-

negativas. 

 

Palavras chave: Cipura paludosa Aubl., Análise fitoquímica, Atividade antimicrobiana 
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ABSTRACT*    
The growth of herbal medicine adherents in recent decades has led the scientific community to 

realize studies to prove the therapeutic potential of plants utilized in popular medicine. The 

Cipura paludosa Aubl. is popularly known as batatinha-roxa among others. The bulbs of this 

plant are used by the population that live in bank of river in Rondônia, as a tea in the in the 

combat of renal disease, diarrhea, inflammation and treatment of amoeba.  With this information 

emerged the interest in study this phytoterapic potential that this species possesses. In this work 
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was studied the chemical constitutes and the evaluation of antimicrobial activity of ethanol 

extract, CHCl3, EtOAC, acetone, MeOH fractions and the substances cipurina (1) and isocipurina 

(2), isolated in previous work. The chemical study was followed by the chromatography columns. 

The antibacterial assays performed with the ethanol extract and fractions followed the methods: 

disk diffusion using 0,9; 1,8; 2,7 and 3,6 mg/disc concentrations; broth dilution with 0,3; 0,6; 0,9 

and 1,2 mg/mL concentrations. For these tests it was utilized the bacteria, Staphylococcus aureus 

sensitive and resistant to methicilin and Escherichia coli. All the tests were performed in 

triplicate using positive and negative controls. In antibacterial tests, the EtOH extract and CHCl3 

fraction showed a possible bacteriostatic activity against S. aureus resistant with an average of six 

hours, critical period of bacterial growth. The EtOH extract and CHCl3 fraction against S. aureus 

sensitive showed a possible bactericidal property, showing significant inhibition rates. The 

isomeric mixture, cipurina (1) and isocipurina (2) demonstrated a possible bactericidal property 

for both, S. aureus sensitive and resistant with inhibition rates near of 100% within 6 hours. The 

drugs did not show any activity against Gram-negative bacteria. 

 

Key-words: Cipura paludosa Aubl.; Phytochemical study; antibacterial activity; Staphylococcus 

aureus; Escherichia coli. 

 

INTRODUÇÃO* 

Cipura paludosa Aubl. é uma herbácea popularmente conhecida como alho do mato, alho 

da campina, alho do campo, cebolinha do campo, coqueirinho, coquinho e vareta (CORRÊA, 

1994). A planta é uma monocotiledônea, pertencente a família IRIDACEAE que é composta por 

78 gêneros e 1750 espécies, mas com principal centro de diversidade no Continente Africano 

com cerca de 46 gêneros e 1000 espécies (JUDD, W. S. et al., 1999). De acordo com a literatura, 

plantas dessa família são ricas em alcalóides, flavonóides e terpenos, visto que são constituintes 

biologicamente ativos que podem ser a fonte principal para os tratamentos quimioterápicos das 

infecções neste novo período gravemente necessitado de novos agentes antibacterianos e matéria-

prima para a produção de vários fármacos com diferentes aplicações.  

O interesse em estudar a C. paludosa, deu-se a partir de uma viagem a campo, realizada 

na Hidrovia do Rio Madeira, em que uma espécie deste gênero, encontrado nas comunidades de 

Cujubim Grande e Itapirema - RO foi apontada pela população tradicional ribeirinha como 

eficaz, na forma de chá, no combate a doenças renais, diarréia, inflamações e processos 

dolorosos, tratamento para ameba 

Este trabalho visa a realização do estudo químico da Cipura paludosa Aubl. e avaliação 

da atividade antimicrobiana do extrato extrato EtOH, frações e substância isolada, cipurina e 

isocipurina, frente as espécies bacterianas Gram-positivas e Gram-negativas através dos métodos 

de Difusão em Disco e Diluição em Caldo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS* 

Preparação do extrato foi realizada no LABFITO-UNIR (Laboratório de Fitoquímica), 

conforme método descrito por Di Stasi (1996). O material vegetal coletado foi devidamente 

lavado. Os bulbos, parte da planta selecionada para a realização do estudo, foram cortados e 

pesados, apresentando m=1.160g. O mesmo foi acondicionado em estufa FANEM modelo 320-

SE com circulação de ar, para secagem por 72 horas a temperatura constante de 40°C. Após este 

período o material vegetal seco foi novamente pesado apresentando massa de 570g e em seguida 

foi macerado. O material vegetal foi submetido ao processo de extração por percolação a frio, em 
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EtOH 95% (Vetec) por 07 dias, sendo posteriormente filtrado e o solvente foi evaporado em 

rotaevaporador FISATOM mod. 802A. O procedimento foi repetido por mais uma vez e o extrato 

resultante foi reunido ao primeiro. Após este procedimento foi obtido o extrato etanólico cuja 

massa obtida foi de 137,631 g 

O procedimento de fracionamento do extrato EtOH descrito é baseado em Ferri (1996). O 

extrato EtOH da C. paludosa, foi submetido à coluna filtrante, onde em um funil de separação 

(1000 mL), contendo um tampão de algodão em sua extremidade. Foi utilizada como fase 

estacionária sílica gel (0,04-0,063mM) (230-400 Mesh), embebida em hexano, para 

preenchimento da coluna. Após assentamento da sílica foi adicionado suavemente a pastilha 

(extrato EtOH adsorvido em sílica gel). Em seguida, a eluição foi efetuada utilizando os seguintes 

solventes: Hexano, CHCl3, EtOAc, Acetona e MeOH, obedecendo o gradiente de ordem 

crescente de polaridade dos solventes. As frações foram coletadas em erlermeyers de 100 mL e 

posteriormente foram evaporadas em rotaevaporador. O extrato etanólico e os eluatos de  EtOAc 

CHCl3 foram submetidos a testes específicos  para as principais classes de substâncias 

(esteroides, terpenos, flavonoides, alcalóides, saponinas, quinonas) que foram realizados segundo 

procedimentos descritos por Merck (1972). 

Para os testes antibacterianos os microrganismos utilizados foram S. aureus sensível a 

meticilina, S. aureus resistente a meticilina e E. coli. Todos cedidos pelo Laboratório de 

Microbiologia da Fundação Oswaldo Cruz de Manaus.  

Foram preparadas cinco soluções contendo massas variadas do extrato EtOH e das frações 

(CHCl3, EtOAc, acetona, MeOH) nas concentrações de 30 mg, 60 mg, 90mg e 120 mg /mL de 

MeOH (MeOH foi o solvente utilizado para todas as diluições), as quais foram vortexzadas 

durante 1 min  para uma adequada diluição das amostras 

O modelo de difusão em disco de SALIE et al. (1996) foi adaptado para a realização 

destes experimentos. 

 Foram utilizados discos de papel filtro de 9 mm de diâmetro nos quais impregnou-se 0,03 

mL de cada solução das amostras testes (extrato etanólico, fração de clorofórmio, EtOAc, acetona 

e metanol). Os discos contendo a amostra foram secados a temperatura ambiente, até a 

evaporação do solvente. Após a evaporação do solvente cada disco estéril contendo 0,9; 1,8; 2,7 e 

3,6mg/disco foram colocados na superfície das placas de Ágar MH, nas quais foram vertidas por 

alagamento de suspensões bacterianas de 1,5 x 10
8
 ufc/mL de caldo de soja padronizadas 

visualmente segundo escala de MacFarland
71

. Cada fração foi testada em triplicata. Como 

controle positivo utilizou-se discos de antibióticos, sendo o norfloxacina controle positivo para 

bactérias Gram-negativas e levorfloxacina para bactérias Gram-positivas. Foram utilizado discos 

impregnados com 0,03 mL de cada solvente MeOH, estes discos  serviram como controle 

negativo. 

 As placas foram incubadas em estufa a 37º C e os resultados foram lidos após 24 horas. A 

medida das zonas de inibição foram medidas em milímetros. 

A técnica de diluição em caldo é descrita e revisada por Christofilogiannis (2001). Este 

teste foi aplicado somente com os extratos que mostraram atividade positiva contra as bactérias 

testadas. 

 Em tubos de ensaio contendo 3mL de caldo de soja, foram adicionados suspensões 

bacterianas de 1,5 x 10
8
 ufc/mL de caldo de soja, ajustadas visualmente através da escala de 
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MacFarland. Nestes tubos foram adicionados 30 µL das cinco soluções com concentrações de 30, 

60, 90, 120mg/mL do extrato EtOH, fração CHCl3 e substância isolada, cipurina e isocipurina. Os 

tubos contendo 0,3; 0,6; 0,9; e 1,2mg/mL como concentração final, foram centrifugados em 

temperatura ambiente (23 ºC) durante 15 minutos a 12.000 rpm para a retirada de material 

precipitado que poderia vir a interferir na análise de densidade óptica. Em outros tubos, com a 

mesma concentração bacteriana, foi feito controle positivo e controle negativo. O controle 

positivo consiste apenas de caldo de soja e suspensão bacteriana; o controle negativo contem 

caldo de soja, suspensão bacteriana e 30 µL de MeOH. Todos os testes foram feitos em duplicata. 

Os tubos foram incubados a 37º C em aparelho de shaker a 200 rpm. Em intervalos de 0, 4, 6, 12 

e 24 h, foram retiradas alíquotas das culturas e medido suas respectivas densidades ópticas, em 

um comprimento de onda de 600nm. Amostras denominadas branco foram preparadas para cada 

concentração de extrato analisada, bem como para o controle positivo e negativo, para que apenas 

as células bacterianas presentes fossem quantificadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Testes Antibacterianos – Teste de difusão em disco 

 

TABELA 5: Resultados de halos de inibição em mM do extrato EtOH e frações da C. paludosa 

sobre as espécies bacterianas 

 

Média do diâmetro dos halos de inibição em mm 
Microrganismos 

 
C. paludosa 

Concentação 
Extratos 
mg/disco 

 
SAR 

 
SAS 

 
E.c 

 
 
E.E 

0,9 < 15 * 

1,8 < 16 * 

2,7 < 16,5 * 

3,6 < 17 * 

 
FC 
HCCl3 

0,9 << 16 * 

1,8 << 16,5 * 

2,7 << 17 * 

3,6 << 18 * 

 
FAE 
EtOAc 
 

0,9 * * * 

1,8 * * * 

2,7 * * * 

3,6 * * * 

 
FA 
Acetona 

0,9 * * * 

1,8 * * * 

2,7 * * * 

3,6 * * * 

 
FM 
MeOH 

0,9 * * * 

1,8 * * * 

2,7 * * * 
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3,6 * * * 

Controle Norfloxacina ----- ---- 22,5 

Controle Levorfloxacina 22 23 ----- 

Controle Metanol * * * 
Legenda: EE= extrato EtOH; FC= fração CHCl3; FAE= fração EtOAc; FA= fração acetona; FM= fração 
MeOH; Sas= Staphylococcus aureus sensível a Meticilina; Sar= Staphylococcus aureus resistente a 
Meticilina; Ec= Escherichia coli; * = ausência de halos; ----= controle não utilizado; <= halos de inibição 1-
3mm; <<= 1-5mm. 
 

Através do teste de difusão em disco, obteve-se grau de sensibilidade das bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas frente a espécie vegetal analisada. O extrato etanólico (EE) nas 

concentrações de 0,9; 1,8; 2,7; e 3,6 mg/disco, apresentou alto grau de inibição contra S. aureus 

sensível a meticilina como mostra a figura  17, com a formação do maior halo de inibição de 17 

mm na concentração de 3,6 mg/disco. A fração CHCl3 apresentou também halo de inibição 

considerado frente a S. aureus sensível a meticilina formando halo de 18 mm na concentração de 

3,6 mg/disco (figura 18).  

Para a bactéria S. aureus resistente a meticilina o extrato EtOH e a fração CHCl3 não 

apresentaram resultados significativos, ambos formaram halos de inibição de 1-3 mm e 1-5 mm 

respectivamente. Frente a bactéria E. coli O42 patogênica, espécie bacteriana causadora de 

diarréia, ambas as drogas não apresentaram halo de inibição 

As demais frações do extrato EtOH, apresentaram resultados negativos frente às espécies 

bacterianas. O MeOH, solvente utilizado como controle negativo, também não demonstrou 

inibição do crescimento bacteriano, sendo assim as inibições produzidas pelo extrato EtOH e a 

fração CHCl3 estão vinculadas as substâncias presentes nas frações e não ao MeOH.  

 

Testes Antibacterianos – Teste de diluição em caldo 

 

O teste de Diluição em Caldo é uma técnica quantitativa para monitorar o crescimento 

bacteriano, através da Densiometria Óptica (D.O.). Esse ensaio foi realizado apenas para o 

extrato EtOH, fração CHCl3 e substância isolada, cipurina (1) e isocipurina (2), frente as bactérias 

S. aureus sensível e resistente a meticilina. 

Os resultados observados nos gráficos abaixo, tanto para S. aureus sensível como para o 

resistente, observa-se que houve inibição do crescimento bacteriano em um período de 4 a 6 

horas, período este equivalente a fase de crescimento exponencial, sendo assim, as substâncias 

presentes no extrato EtOH que estão agindo como antibacterianas, atuam na fase mais crítica, a 

fase de multiplicação das bactérias. 
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Inibição do crescimento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina frente a fração 

CHCl3 da C. paludosa  

 

 
Inibição do crescimento de Staphylococcus aureus sensível a meticilina frente ao extrato 

EtOH da C. paludosa  
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Inibição do crescimento Staphylococcus aureus sensível a meticilina frente a substância 

isolada, cipurina e isocipurina, da C. paludosa.  

 

No entanto, a partir de 6 horas, em todas as concentrações utilizadas, observa-se a perda 

da atividade do extrato analisado, onde o crescimento bacteriano destes tornam-se iguais ao 

crescimento dos controles, o que se deve, principalmente a possível degradação das substâncias, e 

a disponibilização de nutrientes no meio. Sendo assim, as possíveis substâncias ativas presentes 

no extrato utilizado podem estar atuando como agentes bacteriostáticos, inibindo o surgimento da 

fase log até um período de tempo específico 

Já a fração CHCl3 e a substância isolada apresentaram resultados satisfatórios para as bactérias S. 

aureus sensível e resistente. Nos gráficos observou-se que as drogas apresentaram taxa de 

inibição não apenas no período de 4 a 6 horas, mas até no período de 12 horas, demonstrando que 

apresentam não somente propriedade bacteriostática, mas uma leve propriedade bactericida, que 

provoca a morte ou destruição das bactérias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O trabalho realizado com a C. paludosa vem evidenciando a eficácia terapêutica apontada 

pela medicina tradicional popular. Para os testes na atividade antimbacteriana a planta apresentou 

excelentes resultados frente as bactérias Gram-positivas S. aureus sensível e resistente a 

meticilina. 

A atividade antibacteriana dos extratos vegetais analisados pelo método de diluição em 

caldo demonstraram que os mesmos apresentam não somente uma possível atividade 

bacteriostáticas mas também bactericida. 

Esses resultados analisados em conjuntos fornecem indícios de uma eficácia atribuída a C. 

paludosa Aubl. contra bactérias Gram-positivas. No entanto, análises mais aprofundadas com os 

extratos e substâncias isoladas com outras metodologias, ou até mesmo com outras 
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concentrações, se faz necessário para esclarecimento do uso potencial desta planta como agente 

antibacteriano. 
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE Cipura Paludosa AUBL. (IRIDACEAE) 

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO, ESTUDO QUÍMICO E BIOLÓGICO DE 

PLANTAS MEDICINAIS NO ESTADO DE RONDÔNIA  

Denny Vitor Barbosa Ramos72
 

Mariangela Soares de Azevedo
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RESUMO 

A planta Cipura paludosa Aubl. é uma monocotiledônea da família IRIDACEAE, conhecida 

vulgarmente por batatinha roxa, alho do mato, alho da campina, alho do campo, cebolinha do 

campo, coqueirinho, coquinho e vareta. As espécies reativas ao metabolismo do oxigênio são 

consideradas os principais agentes causadores de radicais livres.  Existe diversas patologia 

associada aos radicais livres, dentre eles pode-se citar o envelhecimento, doença de Parkinson, 

doença de Alzheimer, câncer, aterosclerose.  Para controlar a ação destes radicais o organismo 

desenvolveu mecanismos antioxidantes que possuem a capacidade neutralizar os radicais ou 

modificá-los em espécies menos reativas.  O método DPPH para avaliação antioxidante é um 

método rápido e de baixo custo para medição da capacidade de seqüestro do radical livre e 

estável 2,2-difenil-1-pricril-hidrazil por antioxidantes. O extrato etanólico e as frações da planta 

foram avaliados como agentes antioxidantes frente ao radical livre DPPH.  A fração de Acetato 

de Etila apresentou o melhor resultado obtendo assim o IC50 de 3,603 ± 0,011, seguido do extrato 

etanólico e a substância isolada CPBC-1, tendo IC50 10,230 ± 0,015 e 35,003 ± 0,026 

respectivamente.  As frações clorofórmio (IC50 41,463 ± 0,013), acetona (IC50 63,000 ± 0,026) e 

metanol (IC50 75,566 ± 0,014) apresentaram-se com valores elevados, porém significativos para 

atividade antioxidante. 

 

Palavras-chave: Cipura paludosa, Atividade antioxidante, DPPH. 

 

ABSTRACT 

The Cipura paludosa Aubl. is a monocotiledonia of th IRIDACEAE family, known commonly 

by batatinha-roxa, alho-do-mato, coqueirinho. The reactive species in oxygen metabolism are 

considered the main causative agents of free radicals. There various pathologies associated with 

free radicals, among them one can cite the aging, Parkinson's disease, Alzheimer's, cancer, 

atherosclerosis. To control the action of these radicals the body has developed mechanisms that 

antioxidants have the ability to neutralize the radical or modify them into less reactive species. 

The DPPH method to evaluate antioxidant is a quick and inexpensive to measure the capacity of 

a scavenger and stable 2,2-diphenyl-1-pricril-hydrazyl by antioxidants. The ethanol extract and 

fractions of the plant were evaluated as antioxidants against the free radical DPPH. The fraction 

of ethyl acetate showed the best result so getting the IC50 of 3.603 ± 0.011, followed by ethanol 

extract and pure compound CPBC-1, with IC50 10.230 ± 0.015 and 35.003 ± 0.026 respectively. 

The chloroform fractions (IC50 41.463 ± 0.013), acetone (IC50 63.000 ± 0.026) and methanol 

(IC50 75.566 ± 0.014) presented with elevated values, but significant antioxidant activity.  
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Keywords: Cipura paludosa, Antioxidant Activity, DPPH. 

 

INTRODUÇÃO  

Através da rancidificação de gorduras, pesquisadores isolaram nova classe de espécies 

químicas, na qual chamaram de radicais livres. Em 1956 Denham Harman lançou sua teoria sobre 

o envolvimento destes radicais em processos de mutagênese, câncer e envelhecimento 

relacionando assim radicais livres com doenças humanas (PERCÁRIO e BAPTISTA, 1996; 

RENZ, 2003). 

 Em meados da década de 90 começou a ser amplamente conhecido a influência benéfica 

de muitos produtos naturais na saúde humana aumentando a pesquisa e uso destes produtos como 

antioxidantes (TOMEI e SALVADOR, 2007). Em plantas medicinais, os objetos de interesse são 

os metabólitos secundários que são as classes nas quais são divididas as moléculas presentes, 

sendo que muitas dessas classes já possuem comprovação científica de seus efeitos biológicos. 

O método realizado para avaliar a capacidade antioxidante da C. paludosa, foi o DPPH, 

que para alguns autores a utilização é considerada um recurso simples e preciso para avaliar 

atividade antioxidante de produtos naturais. O método é baseado na capacidade do DPPH em 

reagir com doadores de hidrogênio sendo então reduzido e facilmente detectável por 

espectroscopia devido a sua intensa absorção na região do visível, conciliado com a alteração de 

cor do estado radicalar ao estado reduzido (TOMEI e SALVADOR, 2007). A absorção 

eletromagnética no visível ocorre por transições eletrônicas dos elétrons de ligação da molécula 

do DPPH.  

 

REVISÃO DA LITERATURA  

 

Quimicamente, definimos radicais livres como moléculas que apresentam um ou mais 

elétrons desemparelhados na camada mais afastada do núcleo (camada de valência), sendo assim, 

altamente reativos e capazes de atacar qualquer biomolécula (RENZ, 2003; FERREIRA e 

MATSUBARA, 1997; PERCÁRIO e BAPTISTA, 1996). 

As ―Espécies Reativas ao Metabolismo do Oxigênio‖ (ERMO) são as principais espécies 

químicas relacionadas aos mecanismos patogênicos, em condições fisiológicas do metabolismo 

celular aeróbio (SOARES e MACHADO, 2007; FERREIRA e MATSUBARA, 1997). 

As patologias envolvidas ao ERMO são diversas sendo as mais conhecidas: 

envelhecimento, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, esclerose 

múltipla, catarata, mutações, câncer, aterosclerose, Diabetes, anemia (Fanconi), malária, 

inflamações, intoxicações (RENZ, 2003; FERREIRA e MATSUBARA, 1997).  

 Devido à produção contínua de radicais livres durante os processos metabólicos, os 

organismos desenvolveram muitos mecanismos de defesa antioxidante (AO) para limitar os 

níveis intracelulares e impedir a indução de danos. Os AOs são agentes responsáveis pela 

inibição e redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células. Em uma ampla definição, 

antioxidante é qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando comparada ao 

substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz (BIANCHI e 

ANTUNES, 1999).  

Há diversos mecanismos de ação dos AOs, desde a remoção do oxigênio do meio, 

varredura das ERMO, seqüestro dos metais catalisadores da formação de radicais livres, aumento 

da geração de antioxidantes endógenos ou mesmo a interação de mais de um mecanismo. 
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Os AOs atuam em diferentes níveis de proteção dos organismos: Impedir a formação do 

radicais, interceptar radicais formados, reparar lesões causadas e a síntese de antioxidante 

(BIANCHI e ANTUNES, 1999). Podem ser classificados como enzimáticos ou não-enzimáticos, 

conforme a estrutura do agente antioxidante. Dentre os agentes enzimáticos destacam-se as 

enzimas: Glutationa reduzida (GSH), Glutationa-redutase (GSH-Rd), Glutationa-peroxidase 

(GSH-Px) e Superóxido-dismutase (SOD).  

Os AOs não-enzimáticos podem ser de origem endógena ou exógena sendo que as ações 

destes compostos são principalmente a de neutralizar radicais livres, quelar metais e bloquear a 

ação de espécies reativas, principalmente as de oxigênio. A dieta é uma importante fonte de AO 

não-enzimático, e sabe-se que vegetais e frutos são ricos em vitaminas, compostos fenólicos e 

diversas substâncias que auxiliam a manter a saúde celular inibindo a instalação de patogenias 

ligadas ao estresse oxidativo (SANTOS, 2006). Terpenos e Flavonóides são os principais 

antioxidantes não enzimáticos. 

A Cipura paludosa Aubl. é uma monocotiledônea tendo seus bulbos utilizados pela 

população ribeirinha na forma de chá no combate a doenças renais, diarréias, inflamações e para 

a regulação menstrual (LUCENA, 2005).  

Estudos realizado por Lucena 2005 e Lucena et al 2007, reportaram alta atividade C. 

paludosa contra dor. Cunha e Azevedo (2008) realizaram estudo fitoquímico isolando uma 

mistura racêmica de quinonas denominadas Cipurina e Isocipura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O material botânico coletado foi devidamente lavado, cortado e pesado (m=1.950 g), em 

seguida, foi acondicionado em estufa para secagem, onde permaneceu por 72 horas a temperatura 

de 40°C, após este procedimento o material vegetal seco foi devidamente pesado (m=650 g) e 

macerado.  

O material vegetal seco foi extraído com EtOH 95% pelo método de percolação a frio. O 

extrato EtOH foi submetido a um funil de separação (2000 mL), provido de um tampão de 

algodão em sua extremidade, utilizou-se como fase estacionária, sílica gel (0,04 - 0,063mm) 

(230-400 MESH) (VETEC) embebida em hexano (Hex), foi extraído as frações por ordem de 

polaridade de solvente. 

 
Figura 01: Esquema representando o método de fracionamento do extrato etanólico 
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O extrato EtOH, as frações: Clorofórmio (CH3Cl), Acetato de Etila ( EtoAc), Acetona 

(Acet.) e Metanol (MeOH) foram submetidos a teste de classe para Terpenos, Flavonóides, 

Esteróis, Quinonas e Saponinas.  

O extrato EtOH e frações EtOAc, CHCl3, Acet., MeOH, substância isolada e controle 

positivo de Ginkgo biloba foram diluídas em metanol (VETEC) nas concentrações de: 250, 125, 

50, 25, 10 e 5 µg.mL
-1

. O DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil (SIGMA-ALDRICH)) foi diluído 

em metanol na concentração de 0,05 mM. O método é descrito por Mensor et al., (2001), onde a 

mesma utilizou: MeOH (1,0 mL) e solução de extrato vegetal (2,5 mL) foram utilizados como 

branco, solução de DPPH (1 mL, 0,05 mM) e MeOH (2,5 mL) como controle negativo, solução 

de DPPH (1 mL, 0,05 mM) e solução de Ginkgo biloba (2,5 mL) controle positivo e 2,5 mL da 

amostra e 1 mL de DPPH para avaliar a AAO sendo todas as análises realizadas em triplicatas e 

em 518 nm com tempo final de 19 minutos. As absorbâncias foram convertidas em atividade 

antioxidante % (AAO %) e  por regressão linear obtidos o valor de IC50. 

AAO%= 100 – {[( Absamostra – Absbranco) x 100]/ Abscontrole}  

Os dados apresentaram limites de confiança em nível de 95%. A análise estatística dos 

resultados foi realizada por meio de análise de variância (ANOVA). Valores de p<0,05 foram 

considerados como indicativos de significância. Todo o tratamento estatístico foi realizado no 

software Statística 8.0. 

O espectrofotômetro utilizado para as medias de absorbância foi o Espectrofotômetro 

UV/VIS 2450 da Shimadzu (Figura 16). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

No teste de classe de substância a C. paludosa apresentou os resultados expressos na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 01: Teste de metabólitos secundários presentes na C. paludosa Aubl. 
Frações /Classes EtOH CH3Cl EtoAc Acet. MeOH 

Esteróides (-) (+) (-) (-) (-) 

Terpenos (+) (-) (+) (-) (-) 

Flavonóides (+) (-) (+) (-) (-) 

Saponinas (-) (-) (-) (+) (+) 

Quinonas (+) (+) (+) (-) (-) 

*(+) Resultado do teste positivo; (-)Resultado do teste negativo. 

 Em teste preliminar concentração de DPPH foi ajustada para 0,05 mM, considerada uma 

concentração eficaz, tanto para as concentrações menores quanto para as concentrações mais 

elevadas das amostras. 

Estudo realizado por Mensor et al (2001) em screning de atividade antioxidante em 

plantas brasileiras, a concentração de DPPH proposta foi de 0,03 mM, porém para a mesma 

concentração frente a C. paludosa mostrou-se insuficiente. Isto ocorreu devido à absorbância lida 

ser referente ao comprimento de onda de absorção do radical DPPH e com o passar do tempo a 

absorbância deveria decair conforme ocorre o seqüestro, indicando as potencialidades da planta 

pesquisada. Outra adaptação foi o tempo de análise, onde foi observado que os 30 min. eram 

desnecessários, utilizando 19 min. Sendo que não houve comprometimento dos resultados. 



290 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
 As absorbâncias médias, obtidas em 518 nm, foram convertidas em atividade antioxidante 

(%) e estão expressos na tabela abaixo acompanhada de seus desvios padrão. 

 

Tabela 02: Atividade Antioxidante (%) da C. paludosa Aubl. 
Concen.  

(µg mL-1) 

EtOH (%) CH3Cl (%) EtoAc (%) Acet. (%) MeOH (%) CPBC-1 (%) GKBL (%) 

250 92,424 ± 
0,002 

81,818 ± 
0,032 

96,970 ± 
0,002  

87,879 ± 
0,004 

93,939 ± 
0,006 

98,181 ± 
0,004 

99,102 ± 
0,003 

125 87,879 ± 

0,002 

77,273 ± 

0,002 

88,484 ± 

0,005 

72,727 ± 

0,003 

72,727 ± 

0,001 

90,909 ± 

0,007 

89,404 ± 

0,005 
50 78,030 ± 

0,002 

60,909 ± 

0,001 

65,454 ± 

0,002 

63,636 ± 

0,009 

62,121 ± 

0,002 

69,727 ± 

0,001 

69,393 ± 

0,001 

25 78,030 ± 

0,004 

45,455 ± 

0,003 

52,727 ± 

0,000 

63,636 ± 

0,001 

57,576 ± 

0,002 

54,545 ± 

0,002 

64,848 ± 

0,003 

10 54,545 ± 

0,002 

38,182 ± 

0,003 

50,000 ± 

0,000 

33,333 ± 

0,004 

18,182 ± 

0,002 

45,454 ± 

0,007 

50,000 ± 

0,000 
5 21,970 ± 

0,003 

36,364 ± 

0,002 

43,030 ± 

0,002 

2,121 

± 0,006 

0,000   ± 

0,001 

10,606 ± 

0,004 

40,303 ± 

0,004 

 

 As equações da reta, coeficientes de correlação e IC50 foram estimados através de 

regressão linear das AAO% obtidas. 

 

Tabela 03: Equações da reta, seus respectivos coeficientes de correlação e o valor da 

concentração inibitória em 50%(IC50). 
Amostra Equação r² IC50 

EtOH Y = 47,75 + 0,22*X 0,59 10,230 ± 0,015 

CH3Cl Y = 42,122 + 0,19*X 0,81 41,463 ± 0,013 

EtoAc Y = 49,243 + 0,21*X 0,88 3,603 ± 0,011 
Acet. Y = 34,880 + 0,24*X 0,56 63,000 ± 0,026 

MeOH Y = 27,330 + 0,30*X 0,67 75,566 ± 0,014 

CPBC-1 Y = 39,960 + 0,28*X 0,68 35,003 ± 0,026 
GKBL Y = 49,790 + 0,23*X 0,85 0,952 ± 0,013 

 

A fração EtoAc (IC50 3,603 ± 0,011) e o extrato EtOH (IC50 10,230 ± 0,015) obtiveram o 

melhor desempenho antioxidante o que pode ser explicado pelo teste positivo para as classes de 

terpenos, flavonóides e quinonas.  

Souza et al (2007), mostrou em seu trabalho que terpenos a capacidade de neutralização 

total do radical DPPH pelo método de placas cromatográficas. Segundo Alves et al (2007), 

flavonóides testados em seu trabalho apresentaram valores significantes de IC50: 1,8 para 

Laricetrina, 7,5 Laricetrina 3-β-glicosídeo, 3,0 para Laricetrina 3-β-galactosídeo e 6,5 para 

Laricetrina 5-galoil-3-β-D-Xilopiranosídeo.  

Em se tratando de quinonas, a ubiquinona representa está classe sendo que a mesma 

desempenhando a função na cadeia de transporte de elétrons e translocação de prótons H
+
 na 

mitocôndria, juntamente com os citocromos e as desidrogenases mitocondriais. Sua forma 

antioxidante, o produto reduzido ubiquinol (CoQH2), inibe a iniciação e propagação da 

peroxidação lipídica, com conseqüente impedimento da formação de ROO
•
 (radical peroxila). 

Sendo assim a ação sinérgica destes três classes podem ter contribuído para o valor de IC50 do 

extrato EtOH (VASCONCELOS et al., 2007).. 

Sendo o terceiro de maior relevância em nossa avaliação, a mistura racêmica de quinonas 

denominada neste trabalho de CPBC-1 (IC50 35,003 ± 0,026) mostrou que as quinonas 

apresentam atividade antioxidante, fazendo jus a ubiquinona citada anteriormente, mesmo 

apresentando ausência de hidroxilas na molécula. 
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A fração CH3Cl (IC50 41,463 ± 0,013) foi o quarto em relevância apresentando teste 

positivo para esteróides e quinonas que comparado com o EtOH mostra que os esteróides 

presentes influenciam no valor IC50 envolvido. Fonseca et al (2008) isolou 5 esteróides 

tetracíclicos do fungo Ganoderma lucidum e avaliou a atividade antioxidante dos esteróides, 

apresentando valores moderados de AAO% porém a concentração da suas amostras eram 

superior as realizadas no presente estudo, indicando a pontecialidade dos esteróides presentes no 

CHCl3 da C. paludosa. 

A fração Acet. e MeOH (IC50 63,000 ± 0,026 e IC50 75,566 ± 0,014) apresentaram teste 

positivo apenas para saponinas dividindo o quinto e o sexta posição em relevância confirmando 

que as saponinas não apresentam significância em AAO, seguindo tendências as saponinas 

presentes no extrato bruto e acetato de etila no trabalho de Oliveira et al. (2008), obtendo IC50 

55,21 e 33,31 respectivamente. 

   

CONCLUSÃO 

 

 A Cipura paludosa Aubl. apresentou atividade antioxidante satisfatória tanto de seu 

extrato bruto e substância isolada quanto de seus eluatos destacando o eluato Acetato de Etila 

obtendo o IC50 de 3,603 ± 0,011. O extrato EtOH e a fração EtoAc por apresentarem teste 

positivo para as mesmas classes obtiveram os melhores resultados de IC50 seguidos da substância 

isolada CPBC-1 ( IC50 35,003 ± 0,026), demonstrando que as quinonas possui atividade 

antioxidante significativa. A fração de CH3Cl apresentou-se com AAO moderada sob a influência 

da classe de quinonas e esteróis obtendo assim o IC50 de 41,463 ± 0,013 . Os eluatos que 

apresentaram os valores elevados de IC50 foram eluato Acet. e MeOH apresentando valores de 

IC50 63,000 ± 0,026 e 75,566 ± 0,014 respectivamente.  
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RESUMO 

  
Em função do uso intensivo de produtos químicos na agricultura moderna e da formação de 

grandes quantidades de resíduos, nos últimos anos tem havido uma maior preocupação em se 

conhecer o comportamento e destino dos pesticidas, nos diversos ecossistemas. A biodegradação 

é fundamental no comportamento e destino dos pesticidas no solo. Para que este fenômeno ocorra 

é necessário uma população microbiana capaz de utilizar o pesticida como fonte de carbono e 

energia. A realização desta pesquisa tem como finalidade analisar um dos principais pesticidas da 

classe dos herbicidas utilizados na agricultura e pastagem, que é o 2,4-D (Diclorofenoxiacético), 

muito usado para o controle de ervas daninhas de folhas largas. Sendo os objetivos, a avaliação 

do potencial degradador de espécies bacterianas isoladas e identificadas em amostras de solo 

coletados em uma fazenda com histórico de aplicação real em campo do herbicida, com 

localização no município de Porto Velho (RO). 

 As espécies identificadas coletas das amostras de solo aos quais serão avaliadas  sua 

potencialidade em biodegradar o 2,4-D em consórcio são Burkholderia cenocepacia, 

Xanthobacter autotrophicus, Methylobacterium chloromethanicum, Methylobacterium sp., 

Aurantimonas sp., Campylobacter Jejuni. Todas as linhagens encontradas são descritas na 

literatura por possuírem capacidade para degradar compostos orgânicos poluentes ao meio 

ambiente. Foram realizados testes para se verificar o crescimento microbiano do consórcio em 

diferentes concentrações e analises para se verificar o potencial degradador das espécies em 

consórcio. O crescimento do consórcio microbiano em diferentes concentrações do herbicida  

2,4-D mostrou-se satisfatório, novos testes serão feitos para verificar o potencial degradador do 
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consórcio. A leitura de absorbância realizada no espectrofotômetro mostrou que mesmo após 10 

dias, e as altas concentrações a qual foram submetidos os microrganismos ainda realizavam suas 

atividades microbianas e continuavam a produzir enzimas. O consórcio microbiano foi testado 

para avaliar a produção bacteriana através da incorporação de leucina marcada. Este estudo foi 

importante para avaliar a quantidade do herbicida que se tornou tóxica para esses 

microrganismos. De acordo com as análise realizadas em absorção na região do Ultravioleta 

(UV), em 230 nm, concentração inicial de 60,75 mg L
-1

, mostraram que nessas condições não foi 

possível verificar a degradação do herbicida pelo consorcio, estudos mais detalhados deverão ser 

realizados  para se verificar a biodegradação. 

 

 

 

Palavras-chave: 2,4-Diclorofenoxiacético, biodegradação, solos, microrganismos. 

 

ABSTRACT 

 

 
In the light of the intensive use of chemicals in modern agriculture and the formation of 

large quantities of waste, in recent years there has been a major concern to know the fate and 

behavior of pesticides, in different ecosystems. The biodegradation is crucial to the fate and 

behavior of pesticides in soil. For this phenomenon occurs it is necessary a microbial population 

capable of using the pesticide as carbon source and energy. The realization of this research is to 

analyze one of the main pesticides the class of herbicides used in agriculture and pasture, which 

is the 2,4-D (dichlorophenoxyacetic acid), very used for the control of weeds of leaves broad. 

Being the objectives, the assessment of potential degradador of bacterial species isolated and 

identified in soil samples collected in a farm with a history of actual implementation in the field 

of herbicide, with location in the municipality of Porto Velho (RO). The species identified 

collections of soil samples which shall be evaluated their potential biodegradar 2,4-D in  

consortium are Burkholderia cenocepacia, Xanthobacter autotrophicus, Methylobacterium 

chloromethanicum, Methylobacterium sp., Aurantimonas sp., Campylobacter Jejuni e Klebsiella 

pneumoniae. All the strains found are described in the literature by have capacity to degrade 

organic pollutants to the environment Tests were performed to verify the microbial growth of the 

consortium in different concentrations and analyzes to check the potential degradador of species 

in a consortium. The growth of the consortium microbial different concentrations of 2,4-D 

herbicide showed-was satisfactory, new tests shall be made to verify the potential degradador 

consortium.The reading of absorbância held in spectrophotometer showed that even after 10 

days, and the high concentrations which submitted the microorganisms were still microbial 

activities and still produce enzymes. The consortium microbial was tested to evaluate bacterial 

production through the incorporation of leucine marked. The consortium microbial was tested to 

evaluate bacterial production through the incorporation of leucine marked. This study was 

important to evaluate the quantity of the herbicide which became toxic for these microorganisms. 

In accordance with the analysis carried out in absorption in the region of ultraviolet (UV), at 230 

nm, initial concentration of 60.75 mg L-1, showed that these conditions was not possible to verify 
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the degradation of herbicide by consorcio, more detailed studies should be conducted to verify 

the biodegradation 

 
Key-words: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, biodegradation, soils, microorganisms. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 A produção de alimentos se dá por meio da prática da agricultura e da pecuária e o 

rendimento desta produção enfrenta a concorrência de outros sistemas biológicos vegetais, 

animais, microbianos ou parasitários. Desta forma, o processo de modernização da agricultura, 

nos anos 60, introduziu o emprego de novas variedades mais produtivas e dependentes de adubos 

químicos, uso intensivo de herbicidas, bactericidas, fungicidas, acaricidas, parasiticidas, 

inseticidas, enfim pesticidas e máquinas agrícolas a fim de se aumentar os índices de 

produtividade (UETA et al,1999).  

O herbicida ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) foi produzido durante o programa da 

guerra química e biológica no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Utilizado 

também na guerra do Vietnã (1954-1975), associado com o herbicida 2, 4,5-T, de um composto 

conhecido como Agente Laranja, que era utilizado como desfolhante das florestas Vietnamitas. 

Embora estudos farmacológicos demonstrem que ele não é acumulado no corpo humano, em 

1982 a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou o 2,4-D como moderadamente tóxico 

(COLLOR,2007).O 2,4-D apresenta propriedades interessantes para o estudo de sua sorção em 

solos brasileiros. Herbicida hormonal do grupo dos fenoxiacéticos, desenvolvido há mais de 60 

anos, o 2,4-D ainda é amplamente usado no Brasil e no mundo para controle de plantas daninhas 

de folhas largas (SPADOTT, 2003). 

O 2,4-D apresenta solubilidade em água de 600 ppm a 25°C e persistência curta no solo 

com média de 16 a 30 dias (SANTOS et al, 2006). Devido a sua eficiência apenas para controle 

de plantas daninhas, alguns agricultores fazem mistura deste herbicida com outros produtos para 

controle de plantas lenhosas. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a potencialidade do consórcio composto por 

Burkholderia cenocepacia, Xanthobacter autotrophicus, Methylobacterium chloromethanicum, 

methylobacterium sp., Aurantimonas sp., Campylobacter Jejuni e Klebsiella pneumoniae em 

degradar o herbicida 2,4-D. O consórcio de bactérias foi obtido a partir de solos coletados em 

uma fazenda com histórico de aplicação do herbicida 2,4-D, localizado no município de Porto 
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Velho-RO. Todas as linhagens encontradas são descritas na literatura por possuírem capacidade 

para degradar compostos orgânicos poluentes ao meio ambiente. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Consórcio e bactérias isoladas  

 

  O estudo está sendo realizado com bactérias extraídas de amostras de solo coletados em 

uma fazenda no município de Porto Velho, Rondônia, na BR-319 km 14, as quais foram isoladas 

e identificadas no Laboratório de Microbiologia do ICB II, da Universidade de São Paulo-USP 

sob a supervisão da professora Dra. Vivian Helena Pellizari. O local foi escolhido pelo fato da 

área apresentar histórico de aplicação do herbicida 2,4-D em suas plantações.  

 

2.2- Consórcio de microrganismos degradadores do 2,4-D 

Em uma capela de fluxo laminar vertical esterilizada, junto a chama de bunsen para se evitar 

contaminações, pipetou-se 10 mL de uma consórcio de cultura microbiana formado pelas 

seguintes bactérias Burkholderia cenocepacia, Xanthobacter autotrophicus, Methylobacterium 

chloromethanicum, methylobacterium sp., Aurantimonas sp., Campylobacter Jejuni e Klebsiella 

pneumoniae ambas aclimatizadas com o herbicida 2,4-D e mantidas sob refrigeração (4 a 8°C), 

transferindo para  um erlenmeyer contendo 200 mL de meio mineral inorgânico e 2,4-D. Este 

ultimo  foi empregado como única fonte de carbono. 

 

2.3-Preparo de diferentes concentrações do 2,4-D 

Preparou-se uma solução padrão com a concentração de 2.000 mg L
-1

 de 2,4-D, e a partir 

dessa solução padrão fez-se diluição em 5 erlenmeyers contendo meio mineral até se obter as 

seguintes concentrações 100, 200, 400, 800 e 1600 mg L
-1 

de 2,4-D, a cada 24 horas retirou-se 

uma alíquota de cada concentração para análise em um espectrofotômetro de UV-Visível, para se 

verificar o crescimento microbiano, o comprimento de onda utilizado foi o de 600 nm, retirou-se 

também uma alíquota de cada amostra a cada 48 h para se verificar o número de células viáveis 

do consórcio através da diluição com plaqueamento em meio sólido. 

   

2.4 – Método Radioquímico de Incorporação de [
3
H]Leucina 

Para avaliar a síntese protéica alíquota de 1 mL do consórcio microbiano que passou por processo 

de centrifugação, foi transferido para diferentes concentrações de 2,4-D, de modo a avaliar a 

influência do herbicida na síntese protéica dos microrganismos. 
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2.5-Análise das amostras do herbicida 2,4-D por UV-Visível 

Para quantificar o 2,4-D degradado, foi construído uma curva analítica de 2,4-D nas 

concentrações de: 5, 10, 15, 20 e 25 mg L
-1

, preparou-se uma solução de 2,4-D, retirou-se uma 

alíquota de 5,5 ml desta solução e adicionou-se em 4 erlenmeyers contendo 200 ml de meio 

mineral autoclavado com concentração final de 60,75 mg L
-1

 de 2,4-D, as análise foram 

realizadas em duplicatas sendo 2 controles sem microrganismos e 2 ensaios contendo uma 

alíquota do consórcio microbiano. As análises foram realizadas em um  Espectrofotômetro UV-

VIS, Shimadzu, modelo UV 2450. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1.Curva de crescimento microbiano 

A Figura 1 mostra a absorbância em função do aumento das concentrações de 2,4-D na 

presença do consorcio de bactérias lidas em diferentes dias. Pode-se observar após 10 dias de 

analise  mesmo em altas concentrações do herbicida 2,4-D (1600 mg L
-1

), há um aumento da 

absorbância indicando que há um aumento significativo da população microbiana. 

Foi possível verificar um ótimo crescimento dos microrganismos através do 

plaqueamento, na concentração de 1600 mg L
-1

 verificou-se o predomínio de apenas uma espécie, 

que resistiu à alta concentração do herbicida, sendo essa espécie similar a espécie Klebsiella 

pneumoniae, essa bactéria faz parte do consórcio retirado das amostras analisadas do solo 

submetido à aplicação do herbicida 2,4-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Leitura da absorbância em função da concentração de 2,4-D em diferentes dias. 

3.2 - Avaliação da Síntese Protéica Microbiana Através da Incorporação de [
3
H]Leucina 
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 A Figura 2 mostra os resultados obtidos na incorporação de [
3
H]Leucina na síntese 

protéica do consórcio microbiano em diferentes concentrações do herbicida 2,4-D. Pode-se 

observar que com o aumento da concentração do 2,4-D houve uma diminuição na atividade 

metabólica devido à toxicidade do herbicida.  
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Figura 2 – Influência de diferentes concentrações de 2,4-D na síntese protéica Consórcio 

microbiano. 

 

3.3 -Avaliação da biodegradação do herbicida 2,4-D por UV-vísivel 

.A curva de calibração obtida apresentou coeficiente de correlação (r
2
) de 0,9995, indicando 

linearidade no intervalo de concentrações analisadas, em 230 nm. Constatou-se pela contagem 

que o número de células viáveis de 4,0 x10
9 

UFC/ml  presentes nos ensaios de biodegradação.  

A figura 3 mostra a degradação do 2,4-D, em porcentagem, em função do tempo de 

incubação cuja concentração inicial do herbicida foi de 60,75 mg L
-1

. Pode-se observar que, 

nessas condições dos ensaios, não houve diminuição da concentração do 2,4-D tanto na presença 

como na ausência do consórcio de bactérias. 
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Figura 3 - Monitoramento de 60,8 mg L
-1

 de 2,4-D  na presença e ausência de consórcio 

bacteriano em termo de porcentagem em função do tempo de incubação obtido em  

230 nm. Número de células viáveis de 4,0x10
9 

UFC/mL. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

 Observou que o crescimento do consórcio microbiano em diferentes concentrações do 

herbicida 2,4-D mostrou-se satisfatório, tanto na análise realizada no espectrofotômetro e quanto 

pelo plaqueamento em meio sólido por diluição seriada. 

  Os resultados da incorporação de [
3
H]Leucina apresentaram uma diminuição significativa 

na síntese protéica com o aumento da concentração do 2,4-D. Este estudo foi importante para 

avaliar a quantidade do herbicida  que se tornou tóxica para esses microrganismos. 

De acordo com as análises realizadas por espectrometria na região do Ultravioleta (UV), 

em 230 nm, empregando 60,75 mg L
-1

, não foi possível verificar degradação do herbicida por 

microrganismos, estudos mais detalhados deverão ser realizados  para se verificar a 

biodegradação. 
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RESUMO 

 

            Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), constituem um grupo de compostos 

que agridem ao meio ambiente e, consequentemente, aos seres humanos, pois seus compostos são 

mutagênicos e carcinogênico. Podem ser introduzidos no ambiente durante o processo de 

extração, de transporte, de refino, de transformação e de armazenamento do petróleo e de seus 

derivados. A grande maioria dos microrganismos do solo não são capazes de degradar esses 

poluentes, o que resulta na sua acumulação no ambiente e na consequente contaminação dos 

ecossistemas. Uma estratégia para a eliminação dos HAPs do solo é através da biorremediação, 

na qual os microrganismos que apresentam capacidade de metabolizar estes compostos podem ou 

não transformá-los em substâncias inertes como, CO2 e água. No entanto, esta biotecnologia pode 

ser limitada pela falta de microrganismos degradadores que promovam uma eficiente remoção 

dos contaminantes do ambiente, várias técnicas de biorremediação foram desenvolvidas, como 

biorremediação passiva, bioaumentação, bioestimulação, fitorremediação, landfarming, 

compostagem e biorreatores.Este trabalho visa estudos com 3 dos 16 HPAs prioritários, o 

acenafteno, fenantreno e nafteno na qual consiste em monitorar por quais bactérias podem ser 

metabolizados. Foram empregadas as bactérias Methylobacterium sp, Xanthobacter 

autotrophicus, Burkholderia cenocepacia, Aurantimonas sp, Campylobacter Jejuni, 

Methylobacterium chloromethanicum e Klebsiella pneumoniae isoladas de amostra de solo 

contaminado com herbicida 2,4-D e o Conosórcio das mesmas e a bactéria Acinetobacter 

baumannii isolada de amostra de água residual coletado em área contaminada por combustíveis,  

sendo monitorado o crescimento microbiano de cada uma e o Consórcio através da leitura por 

absorbância  em 600 nm em um espectrofotômetro de UV-VIS. Das 8 linhagens de bactérias 

estudadas, as bactérias que podem se desenvolver em um tempo menor e foi a Acinetobacter 

baumannii e o Consórcio de bactérias.Todas as bactérias são descritas na literatura como 

potenciais degradadoras de compostos orgânicos.    
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Palavras Chaves: Biodegradação, HPAs, microrganismos.  

 

ABSTRACT 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of compounds that damage the environment and consequently 

to humans, because their compounds are mutagenic and carcinogenic. May be introduced into the environment 

during the extraction, transport, refining, processing and storage of petroleum and its derivatives. Most soil 

microorganisms are not able to degrade these pollutants, resulting in its accumulation in the atmosphere and the 

consequent contamination of ecosystems. A strategy for the elimination of PAHs from soil is through 

bioremediation, in which microorganisms having ability to metabolize these compounds may or may not turn them 

into inert substances such as CO2 and water. However, this biotechnology may be limited by the lack of degrading 

microorganisms that promote the efficient removal of contaminants from the atmosphere, several bioremediation 

techniques have been developed as passive bioremediation, bioaugmentation, biostimulation, phytoremediation, 

landfarming, composting and bioreactors.  
This work aims to study three of the 16 priority PAHs, acenaphthene, phenanthrene and naphthene in which is to 

monitor for bacteria which can be metabolized. Were employed bacteria Methylobacterium sp, Xanthobacter 

autotrophicus, Burkholderia cenocepacia, Aurantimonas sp, Campylobacter jejuni, Methylobacterium 

chloromethanicum and Klebsiella pneumoniae isolated from samples of soil contaminated with 2,4-D and 

Conosórcio the same bacteria and Acinetobacter baumannii isolated from water sample waste collected in an area 

contaminated by fuel, and monitored the growth of each microbial consortium and by reading absorbance at 600 nm 

by a UV-VIS spectrophotometer. Of the eight strains of bacteria, bacteria that can develop in a shorter time was 

Acinetobacter baumannii and Consortium bactérias.Todas bacteria are described in the literature as potential 

degraders of organic compounds.  
 
Keywords: Biodegradation, PAHs, Microorganisms.  
 

INTRODUÇÃO 

Os hidrocarbonetos policíclicos, HPAs, possuem átomos de carbono e hidrogênio, 

arranjados de dois ou mais anéis aromáticos. Devido as várias posições que esses anéis podem 

estar ligados entre si, há atualmente mais de 100 HAPs reconhecidas pela IUPAC, desse os quais 

somente 16 HAPs são considerados em função de sua importância industrial, ambiental, 

toxicológico. Os HAPs são lipossolúveis na membrana celular e prontamente absorvidos no 

organismo dos humanos por via inalação, exposição oral e dermal sendo acumulado no tecido 

adiposo.Seu metabolismo gera compostos epóxidos com propriedades carcinogênicas e 

mutagênicas, tendo sido relatados inúmeros casos de câncer de pulmão, intestino, fígado, 

pâncreas, e na pele. Os HPAs como o Naftaleno, Acenafteno e Fenantreno, devido sua baixa 

solubilidade em água e da forte sorção à fase sólida do solo, tornam-se recalcitrantes e 

permanecem por longos períodos no ambiente, aumentando a possibilidade de exposição de 

humanos e animais a esses compostos (CAMARGO et al, 2007).    
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REVISÃO DA LETERATURA 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são compostos que possuem dois ou mais 

anéis benzênicos condensados em sua estrutura. Podem existir nos estados líquido ou sólido e 

têm pontos de ebulição acima de 80ºC, sob pressão atmosférica normal (API, 2001). 

 

Propriedades Físico-Químicas dos HPAs 

 

Os principais processos que afetam o destino dos HPA‘s durante o processo atmosférico 

de fonte para o receptor são a pressão, temperatura, deposição úmida e seca e aglomeração de 

partículas. A tabela 1 apresenta as principais características de alguns HPA‘s. 

Os HPAs são compostos que possuem dois ou mais anéis benzênicos condensados em sua 

estruturas, e contém somente átomos de carbonos e hidrogênio. Geralmente são compostos 

lipofílicos que mostram alta afinidade pela matéria orgânica. Eles existem nos estados sólido e 

líquido e apresentam ponto de ebulição maior que 218° C, sob pressão atmosférica normal. Os 

HPAs de baixa massa molar são muito mais solúveis em água e voláteis do que os alta massa 

molar, os quais apresentam maior hidrofobicidade do que os compostos de baixa massa molar ( 

LUNSTEDT, 2003 apud COTTA, 2008). 

 

Tabela 1 – Características Física dos HPAs e seus Sinônimos (LUNDTEDT, 2003 apud 

COTTA, 2008) 

 

HPAs N° de 

Anéis  

F. M. MM 

(g/mol) 

PF 

°C 

PE 

°C 

SA* 

(mg/L) 

PV* 

(PA) 

Log 

K0w 

Naftaleno 2 C10H18 128,17 80,2 218 31 1,0x102 3,37 

Acenaftileno 3 C12H8 152,20 92,5 280 16 9,0x10-2 4,00 

Acenafteno 3 C12H10 154,21 93,4 279 3,8 3,0x10-1 3,92 

Fluoreno 3 C13H10 166,22 115 295 1,9 9,0x10-2 4,18 

Fenantreno 3 C14H10 187,23 99,2 340 1,1 2,0x10-2 4,57 

   FM, fórmula molecular. MM, massa molecular. PF, ponto de fusão. PE, ponto de ebulição. 

SA*, solubilidade em água. PV, pressão de vapor. K0w, coeficiente de partição octanol:água. 

  

Métodos Espectrométricos de Quantificação de HPAs 

 

Os principais métodos espectrométricos utilizados na análise de HPA e NHPA são a 

espectroscopia nas regiões o ultravioleta-visível (UV-VIS), infravermelho (IV), ressonância 

magnética (RMN) e a espectroscopia de massas (EM). Os métodos espectroscópicos são hoje os 

principais instrumentos para identificação de moléculas orgânicas incluindo a discriminação de 

isômeros (LOPES e ANDARADE, 1996).    

 

Ultravioleta – Visível 
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Virtualmente,todos os compostos orgânicos que asorvem na região ultravioleta (UV) e /ou 

visível (VIS), são moléculas insaturadas (ou poliinsaturdas). A radiação de moléculas de HPA 

com luz UV-VIS, utilizando-se um comprimento de onda adequada, geralmene resulta em 

absorção pela promoção de elétrons π a níveis energéticos superiores (π         π*). A fluorescência 

é também comum à maioria dos HPAs exceto para os nitroderivados que emitem fluorescência 

em níveis muito baixos. Contudo, alguns HPAs emitem fluorescência a baixa temperatura. Os 

limites de detecção relatados para UV é da ordem e microgramas e, portanto, e sensibilidade 

insuficiente para aplicação em análises de materiais ambientas, geralmente pouco concentrado 

em HPA. Os métodos que usam fluorescência são mais específicos e sensíveis que a absorção 

espectrofotométrica. Deste modo, a fluorimetria é a técnica espectroscópica mais utilizada na 

qualidade de HPAs, principalmente como detector em técnica cromatográficas tipo CLAE 

(LOPES e ANDRADE, 1996).   

 

METODOLOGIA 
 

 As bactérias isoladas e em consórcio foram incubadas em meio de cultura inorgânico 

e orgânico, previamente autoclavado a 121ºC. Os meios de cultura foram mantidos sob agitação a 

28ºC durante 12 dias contendo 2,5 mg L
-1

 de acenafteno. A capacidade das bactérias em 

consórcio e isoladas em degradar acenafteno foi avaliada empregando o indicador redox 2,6-

diclorofenol indofenol. Além disso, foi monitorado o crescimento microbiano após 7 dias de 

incubação, utilizando o espectrofotômetro UV-VIS (Shimadzu, modelo UV 2450) em 600 nm 

com concentrações crescentes de acenafteno de 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150 e 200 mg L
-1

.Em 

seguida foi realizada a quantificação de acenafteno no espectrofotômetro em 231 nm, 

comprimento de onda mais sensível, através da equação da reta obtida na curva de calibração, 

esse monitoramento foi realizado em 96 horas de incubação. Para a quantificação do número de 

bactérias no inóculo em cada amostra, foi feito o plaqueamento de cada amostra na diluição de 10 
9
 e incubados em uma estufa DBO por 6 dias em uma temperatura de 30 °C. Após o tempo de 

crescimento foi realizada a contagem das colônias viáveis em placa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Potencial de Degradação dos Microrganismos 
 

Tabela 1. Descoloração em tempo do indicador DCPIP de cada amostra. 

Amostras Descoloração DCPIP por Tempo em 

 Horas 

Acinetobacter baumannii 48 

Consórcio 48 

Aurantimonas sp 216 

Burkolderia cenocepacia 21 

Xanthobacter autotrophycus 216 

Methylobacterium chloromethanicum   216 

Klebsiella pneumoniae 216 

Methylobacterium sp Não descoloriu após 216 horas 

Campylobacter jejuni Não descoloriu após 216 horas 
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A tabela 1 mostra que as bactérias que tiveram melhor resultado no que se trata de medir 

o potencial degradador usando o indicadr redox DCPIP, foram as bactérias Acinetobacter 

baumanniia  e o Consórcio de bactérias. Pois sua descoloração ocorreu em 48 horas enquanto 

que as outras descoloriram apenas em 216 horas, outras ainda não descoloriram após esse tempo. 

 

  

 

 

 

Aclimatização 
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Figura 1. Crescimento microbiano em meio mineral contendo 2,5 mg/L de acenafteno 

monitorado em 600 nm. Consórcio de bactérias (CO) e bactérias isoladas:  Klebsiella 

pneumoniae (K.p); Aurantimonas sp (A.sp); Methylobacterium sp (M.sp); Xanthobacter 

autotrophycus (X.a); Burkolderia cenocepacia (B.c); Campylobacer jejuni 

(C.j);Methylobacterium chloromethanicum (M.c) e Acinetobacter baumannii (A.b). 

 

As bactérias que apresentaram melhor adaptação com uma concentração de 2,5 mg/L do  

composto de acenafteno foi o consórcio de bactérias e a Acinetobacter baumannii.  

 

 

 

Crescimento Microbiano em altas Concentrações de Acenafteno 
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Figura 2. Gráfico de Crescimento Microbiano em altas Concentrações de Acenafteno. 

De acordo com o gráfico apresentado (Figura 2), das 5 amostras selecionadas do processo 

de aclimatização, somente a bactéria Acinetobacter baumannii (A.b) e o Consórcio (CO), 

apresentaram crescimento até aproximadamente 200 mg L
-1  

de acenafteno. Com isso pode-se 

dizer que as bactérias que poderão ser inoculadas em concentrações maiores até chegar à dose 

letal, ou seja, em uma concentração em que não há crescimento microbiano são as amostras 

Acinetobacter baumannii (A.b) e o Consórcio de bactérias(CO).    

 

Quantificação de Acenafteno UV-VIS 

 

Através da equação da reta obtida na curva de calibração de acenafteno, foi calculada a 

variação da concentração de acordo com o tempo de incubação. O decaimento do acenafteno é 

mostrado na figura 4. Com isso observa-se que as bactérias podem apresentar potencialidade em 

biodegradar o composto acenafteno. A acinetobacter  baumannii apresentou maior 

potencialidade em biodegradar acenafteno. 
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Figura 4 – Decaimento de Acenafteno de acordo com o tempo/horas. 

 

 

CONCLUSÃO 
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De acordo com os resultados apresentados, pode-se observar que a bactéria Acinetobacter 

baumannii, possui maior potencialidade em biodegradar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs), conforme análise realizada no espectrofotômetro UV-VIS, sendo monitorado no 

comprimento de onda de 231 nm. 
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ANÁLISE DO PERFIL DA GASOLINA C COMERCIALIZADA NO ESTADO DE 

RONDÔNIA ATRAVÉS DE ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO 

ANÁLISE QUIMIOMÉTRICA DO PERFIL FÍSICO-QUÍMICO DOS COMBUSTÍVEIS 

NOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE 
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RESUMO 

 

Amostras de 79 gasolinas C, comercializadas no estado de Rondônia, foram analisadas 

por espectroscopia de infravermelho, a fim de selecionar bandas espectrais que relacionam-se 

com as temperaturas de destilação do combustível. Cinco bandas espectrais foram denominadas 

de A, B, C, D e E, e caracterizam ligações presentes em moléculas de álcool, parafínicas, 

olefínicas e aromáticas, que são marcantes nas predições das temperaturas de destilação da 

gasolina, por possuírem temperaturas de ebulição características. A rede construída foi do tipo 

MLP (multilayer perceptron), com algoritmo de treinamento backpropagation, quatro camadas 

escondidas, função de ativação dos neurônios tangente hiperbólica e função linear para camada 

de saída, convergindo-se a rede para um erro de 10
-3

, com 9371 épocas. Verificou-se, através do 

estudo, que as redes neurais apresentaram diversas vantagens, tais como: redução no tempo de 

análise, redução na quantidade de amostra e baixo custo computacional. Conciliando a 

espectroscopia por infravermelho e a rede neural artificial, realiza-se uma avaliação mais 
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representativa a cerca dos componentes químicos da mistura, fornecendo um indicativo para 

qualificar um adulterante.  

 

Palavras-chave: gasolina, rede neural artificial, espectroscopia no infravermelho. 

 
 

ABSTRACT 

 

Infrared spectrum of 79 gasoline C samples, commercialized in the state of Rondônia, had 

been studied to select spectral bands that has relation temperatures of fuel distillation. Five 

spectral bands had been called A, B, C, D e E, that characterize links in alcohol molecules, 

aromathics, paraphinics, olephinics, that were outstanding molecules to distillation temperatures 

of the gasoline, for possessing characteristic temperatures of boiling. The artificial neural 

network constructed was of type MLP (multilayer perceptron), with training algorithm 

backpropagation, for hidden layers, function of neurons activation tangent hyperbolic and linear 

function for exit layer, to reach the error of 10
-3

, with 9371 epochs. It was verified through the 

study in set with data of the literature that the neural nets had presented diverse advantages. 

Conciliating the spectroscopy for infrared and artificial neural network carried out a more 

representative about the chemical components of the mixture providing an indication to qualify 

an adulterant.  

 

Keywords: gasoline, artificial neural net, infrared spectroscopy 

INTRODUÇÃO 

 

Os combustíveis comercializados no estado de Rondônia passam por um monitoramento 

realizado pelo LABCOM em parceria com a ANP e Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

para garantir sua qualidade, pois a adulteração é um caso preocupante e de grande ocorrência em 

todo o país que gera lucratividade para os que atuam ilicitamente e prejuízo aos consumidores e 

governantes, pela fraude tributária.   

A qualidade da gasolina utilizada para abastecimento dos motores de combustão interna é 

diretamente influenciada pela composição da mesma, a qual afeta as demais propriedades tais 

como: volatilidade, número de octanos, densidade, conteúdo de enxofre, teor de goma e 

corrosividade. Desta forma a gasolina automotiva é produzida de modo a atender requisitos de 

qualidade, visando garantir que o produto apresente condições de satisfazer as exigências dos 

motores e permitir que a emissão de compostos contaminantes seja mantida em níveis adequados, 

como manda a legislação (CATALUÑA, 2006). 

Segundo Takeshita (2006), o uso da gasolina adulterada traz diversas conseqüências, 

dentre as principais os danos provocados no motor do veículo. Uma gasolina com excesso de 

álcool anidro, por exemplo, provoca a desregulagem no motor e o aumento do consumo de 

combustível. A adição de solventes como o tolueno provoca a deterioração de tubos e mangueiras 

de borracha e os resíduos tendem a depositar-se no diafragma da bomba de gasolina. Um 

diafragma sujo tem seu poder de sucção diminuído o que provoca perda de potência no veículo. 

Uma técnica instrumental de análise química, amplamente utilizada nos últimos anos para 

estudar essas adulterações, é a espectroscopia de absorção na região do infravermelho, que 

permite a análise quantitativa, qualitativa e a identificação de substâncias por seus grupos 

funcionais (SANTOS, 2005).  
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A espectroscopia por infravermelho estuda a interação da radiação eletromagnética com a 

matéria cujo principal objetivo é o estudo dos níveis de energia de átomos ou moléculas (LUZ, 

2003). Uma das características deste método é o número das variáveis que podem ser medidas em 

uma única amostra. Um exemplo notável é a intensidade de absorção em mil ou mais 

comprimentos de onda, que é rotineiramente registrada em um único espectro. De posse de tal 

quantidade de dados, surge a necessidade de ferramentas mais sofisticadas para tratá-los e extrair 

informações relevantes. Estas ferramentas são estudadas na quimiometria, área especificamente 

destinada à análise de dados químicos de natureza multivariada (SANTOS, 2005). 

A análise por espectroscopia na região do infravermelho, pode ser realizada através de 

diversos acessórios, entre eles, o ATR (Reflectância Total Atenuada) técnica que examina 

materiais densos ou com alta absorção, como é o caso da gasolina (LUZ, 2003).  

Dessa forma, o trabalho aplica a análise espectroscópica por infravermelho na predição da 

curva de destilação da gasolina, utilizando as potencialidades da quimiometria, com um software 

de aplicação científica para o tratamento dos dados através da calibração multivariada por redes 

neurais, abrangendo uma área de estudo inédita no estado de Rondônia.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas 79 amostra de gasolinas C, fornecidas pelo laboratório de combustíveis 

(LABCOM), instalado na universidade Federal de Rondônia, que monitora os combustíveis 

comercializados no estado de Rondônia. As amostras foram coletadas entre os meses de 

dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 com periodicidade mensal. Estas amostras foram 

submetidas, inicialmente, a análise na região do infravermelho e em seguida analisadas por 

destilação. Foram selecionadas cinco bandas espectrais características de grupos de 

hidrocarboneto, e utilizadas como dados de entrada na modelagem de uma RNA. Para os dados 

de saída foram consideradas temperaturas de destilação importantes na determinação da 

conformidade de uma amostra, segundo a Portaria nº 309 da ANP: T10%, T50%, T90%, PFE e o 

volume de resíduo gerado na destilação. 

No monitoramento de amostras de gasolina segue-se os procedimentos estabelecidos pela 

ANP segundo as normas da NBR e ASTM, para avaliação dos parâmetros físico-químicos do 

combustível. As amostras de gasolina foram submetidas ao ensaio de destilação segundo a norma 

ASTM D86 (2005). 

Os espectros de absorção das amostras de gasolinas foram obtidos através do 

espectrômetro de infravermelho da marca Shimadzu, modelo IR Prestige 21, por técnica de 

reflexão total atenuada (ATR), empregando um acessório do tipo célula túnel com cristal de 

seleneto de zinco (MIRacle ZnSe). As curvas de destilação foram obtidas a partir de um aparelho 

destilador automático ISL – AD86/5G2. O aparelho fornece a porcentagem de líquido destilado 

em função da temperatura de ebulição do combustível em determinadas frações (ASTM D 86, 

2005).  

Para realizar a programação e criação da rede neural, o grupo de dados foi dividido em 

dois subconjuntos. O conjunto treinamento possuía 68 amostras e o conjunto calibração 11 

amostras. A rede neural foi elaborada em um software iterativo com linguagem de programação 

aplicada para computação técnica e científica em geral. O MATLAB
 
possui uma linguagem de 

programação que permite realizar cálculos complexos com matrizes e os comandos deste 

assemelham-se a escrita matemática de cálculos matriciais. A arquitetura da rede foi do tipo 

backpropagation com conexões diretas entre os neurônios (feedforward), com seis camadas 
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escondidas, cuja função de ativação destas seis camadas foi uma tangente hiperbólica. Para a 

camada de saída utilizou-se uma função linear. A rede foi programada para trabalhar com 10000 

ciclos (épocas), objetivando alcançar um erro mínimo de 10
-3

.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A avaliação prévia e o estudo dos espectros das gasolinas permitiu selecionar cinco 

bandas espectrais a serem utilizadas como dados de entrada da rede neural, estas foram 

denominadas de banda A, B, C, D e E como podemos observar na figura 1. 

 
Figura 1: Espectro de absorbância na região do infravermelho para uma gasolina C e as bandas 

selecionadas como entrada da RNA. 

 

Segundo Silverstein (2000), a banda A (3600 – 3090) é característica de uma deformação 

axial da ligação O-H em ligação de hidrogênio intramolecular, em outras palavras, uma banda 

característica de etanol. A banda B (3000 – 2800) é característica de uma deformação axial C-H 

de parafinas. A banda C (1550 – 1250), deformação angular de C – H em alcanos ramificados. A 

banda D (1150 – 1250), deformação C – H no plano em hidrocarbonetos aromáticos 

mononucleares e a banda E (900 – 675) deformação C – H fora do plano de anel aromático. Os 

dados numéricos foram retirados de cada espectro de absorbância e armazenados em uma tabela 

para importação ao software.  

Após realizada a análise no infravermelho a amostra foi submetida ao ensaio de 

destilação. A análise de destilação é a mais demorada em um monitoramento, dura em média 40 

minutos, sem contar no aparato técnico específico que é necessário para realizá-la. Desta forma 

as RNAs associadas a análise na região no infravermelho aparecem como uma alternativa 

poderosa e razoável para minimizar o tempo de duração desta análise, sem contar na redução de 

custo e na minimização de erros operacionais, notadamente, por tornar o processo mais prático. 

Souza (2007) reforça esta idéia descrevendo que as RNAs são ferramentas extremamente úteis, e 

de relativamente baixo custo computacional. A análise na região do IR dura em média 4 minutos 

já incluído o tempo de lavagem da célula túnel. Isto demonstra uma diferença de tempo 

considerável que precisa ser estudada e aproveitada em benefício do monitoramento. 
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Destaca-se que o modelo proposto a seguir representa um método potencial para auxiliar, 

e não substituir, a análise de destilação em situações específicas onde se deseje avaliar mais 

rapidamente as propriedades de uma amostra no que se refere a este parâmetro. Entretanto 

merece atenção uma questão: à medida que se analisa por espectroscopia na região do 

infravermelho a amostra para obter os dados de entrada da rede, pode-se também avaliar o 

comportamento espectrométrico desta amostra e assim realizar alguma inferência mais 

representativa e detalhada a cerca dos componentes químicos da mistura, fornecendo a 

possibilidade de detecção de adulterantes. Assim, observa-se o quanto interessante e proveitoso 

pode ser aliar estas duas ferramentas. 

A rede modelada e testada respondeu o objetivo do trabalho, reduzindo consideravelmente 

o tempo para obtenção da curva de destilação da gasolina e com um erro relativamente baixo na 

faixa de 10
-3

. A tabela 1 apresenta os resultados dos erros para fase de teste do modelo. 

 

          Tabela 1: Resultado dos erros para fase de teste do modelo 

Saídas da rede PRESS* MSEP** RMSEP*** 

T10% 0.0305 4.5487 x 10
-4

 0,0213 

T50% 0.0699 1.0000 x 10
-3 

0,0316 

T90% 0.0467 6.8650 x 10
-4

 0,0262 

PFE 0.0789 1.2000 x 10
-3 

0,0346 

Resíduo 0.1078 1.6000 x 10
-3 

0,0400 

*PRESS: Soma do erro quadrático ;**MSEP: Média do PRESS ; 

***RMSEP: Raiz Quadrada do MSEP 

 

Avaliando-se os erros do modelo, podemos verificar que as melhores predições são para 

PFE e Resíduo, seguidas da T50%, T10% e T90%. Isto provavelmente se deve ao fato das bandas 

de absorção utilizadas como dados de entrada da rede representar melhor as temperaturas finais 

de ebulição. Isto foi realmente verificado quando recorremos ao espectro de análise do resíduo de 

destilação, pois das bandas de absorção utilizadas como dados de entrada na modelagem da rede 

relacionavam-se muito mais às temperaturas mais altas de destilação, sem contar no próprio 

volume de resíduo. 

Apesar de se alcançar o erro de 10
-3

 durante a etapa de treinamento, na fase de validação a 

predição do modelo precisa ser otimizada. A rede necessita de um ajuste para fornecer dados 

mais exatos. Seria necessário obter um maior número de amostras para que estes possam 

representar melhor a variação do conjunto de dados, aumentando a capacidade de aprendizagem 

do modelo, por fornecer novas situações de adaptação e aprendizado. 

Há diversos algoritmos de treinamento disponíveis onde o método e a velocidade com que 

os pesos são ajustados dependem do tipo utilizado. Os algoritmos de treinamento podem ser 

vistos como algoritmos de otimização que promovem a minimização da função erro, definida em 

relação aos valores esperados na saída, obedecendo aos limites de tolerância pré-estabelecidos. 

Dentre as diferentes técnicas de otimização aplicáveis, podem ser citados: a regra delta, o 

algoritmo de Boltzmann, o algoritmo backpropagation, o simulated annealing, algoritmos 

baseados em cadeias de Markov (FARACO et al., 1998). 

 



313 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
CONCLUSÕES 
 

O modelo apresentou-se como um método potencial para auxiliar a análise de destilação 

em situações específicas onde se deseje avaliar rapidamente as propriedades de uma amostra no 

que se refere à curva de destilação de uma amostra de gasolina C, porém não substituir o método. 

Apesar do modelo ter alcançado um erro razoável na etapa de teste, a etapa de validação, indicou 

que o modelo ainda necessita de ajustes para fornecer dados mais exatos. Para atingir este 

objetivo faz-se necessário a obtenção de um maior número de amostras tanto para o conjunto de 

treinamento quanto para o de calibração. O aumento das amostras torna a variabilidade dos dados 

mais representativa melhorando a capacidade de aprendizagem da rede por fornecer situações 

novas ao problema. Merece destaque o fato de que a medida que se concilia a espectroscopia por 

infravermelho e a RNA, pode-se avaliar, em uma dada amostra, tanto o comportamento físico-

químico quanto o espectrométrico, o que significa realizar uma avaliação mais representativa e 

detalhada a cerca dos componentes químicos da mistura fornecendo um indicativo para qualificar 

um adulterante. Esta posição talvez seja um dos fatores mais interessantes ao conciliar estas duas 

ferramentas. 
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ESTUDO FITOQUÍMICO-FARMACOLÓGICO DO EXTRATO ETANÓLICO DOS 

TALOS DE PIPER TUBERCULATUM E RAIZ DE PIPER ADUNCUM 

 

Daniela Cristina Oliveira Lobato79 

Valdir Alves Facundo
2 

 

1. Introdução 

Piper tuberculatum Jacq e Piper aduncum H. B. K, são conhecidas como pimenta d‘ardo e 

jaborandi ou falso-jaborandi, respectivamente, (Araújo-Junior et al., 1999; Albiero et al., 2006). Entre os 

constituintes fixos isolados de P. aduncum e P. tuberculatum destacam-se as amidas do tipo isobutílicas, 

pirrolidínicas, dihidropiridonas, piperidinas, derivados prenilados do acido benzóico, derivados do ácido 

cinâmico e flavonóides (Parmar et al. 1997).  

2. Material e Método 

Os talos de P. tuberculatum e raiz P. aduncum foram coletadas em julho de 2009 no campus da 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR. A identificação botânica das plantas já havia sido realizada 

em abril de 2006 pelo Dr. José Gomes do herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

(INPA), onde exsicatas encontram-se depositadas sob os números 211724, para P. tuberculatum e 216630 

para P. aduncum. 

 Nas elaborações dos extratos dos talos de P. tuberculatum (3,0 Kg) e raiz P. aduncum (2,5 Kg) foram 

utilizados o método de percolação com etanol. A principio apenas o extrato de P. aduncum esta sendo 

analisado.As analises fotoquímicas preliminares foram realizadas de acordo com os métodos utilizados 

por Souza et al., (2004). Foi utilizado cromatografia em coluna de vidro, utilizando como absorvente sílica 

gel 60( m 2-25). Os solventes utilizados foram hexano, acetato de etila e metanol, puros ou em 
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misturas de polaridades crescentes.  Foi utilizado CCD (Cromatografia em Camada Delgada), 

para separação e caracterização das substancias. 

3. Resultado e Discussão 
Após a concentração dos extratos etanólicos dos talos de P. tuberculatum e raiz P. aduncum 

obteve-se 35,0 g e 25,0 g, respectivamente, de extrato concentrado. Para o extrato etanólico da raiz de P. 

aduncum foram observados testes positivos no eluato hexanico para triterpenos, no eluato acetato de etila 

para flavonóides, triterpenos e alcalóides e no eluato metanólico para taninos e saponinas. Com 

cromatografia em coluna com sílica gel 60, obteve-se 150 frações, que após serem analisadas em CCD 

foram isoladas as seguintes substancias: 

Eluato 7 (em 50% acetato de etila/50%hexano) 2,6mg, solido amarelo solúvel em acetato de etila, 

ponto de fusão 107°C. 

Eluato 7-a (em 10% acetato de etila/90% hexano) 34 mg, solido branco, solúvel em acetato 

de etila. 

Eluato 3-4 (em 10% acetato de etila/90% hexano) 14 mg, característica de óleo de 

coloração amarelado, solúvel em acetato de etila. 

           Eluato 6-8 (em 50%acetato de etila/50%hexano) 27 mg, cacteristico de óleo, de coloração 

alaranjada, solúvel em acetato de etila. 

           Estas amostras foram encaminhadas para obtenção de espectros de RMN 
1
H e 

13
C com o 

objetivo de, através destes dados, propor estrutura químicas para as mesmas. 

           O extrato dos talos de P. tuberculatum e frações do extrato das raízes de P. aduncum será 

objetos de estudos para a preparação da monografia de termino de curso. 

4. Conclusão 

 

          De acordo com os estudos fitoquímico realizados até o presente momento, observou-se que 

as raízes de P. aduncum são possuidoras de metabolitos secundários e que faz-se necessários 

mais estudos para um maior conhecimento químico da planta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas medicinais p/ prover o alívio de doenças é milenarmente utilizado por 

várias civilizações. A Química de Produtos Naturais vem contribuindo enormemente na busca de 

novas substâncias com importantes aplicações terapêuticas. Essas substâncias são oriundas do 

metabolismo secundário, existente em um nº restrito de plantas, e em certos microorganismos. Os 

metabólitos primários são a matéria-prima p/ a biossíntese dos secundários. A espécie Piper 

dilatatum é conhecida popularmente como caapeba ou pariparoba. É um arbusto de 1-2 m de 

altura. Suas folhas tem ação antiinflamatória, antitumoral, cicatrizante, aliviando crises de 

bronquite, asma, úlceras, reumatismos, hemorróidas, e suas raízes são usadas no tratamento de 

odontalgias. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivo Geral 

 Extrair os metabólitos dos frutos de Piper dilatatum encontrada na região da cidade de 

Pimenta Bueno, no Estado de Rondônia. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Elucidar estruturalmente e realizar testes farmacológicos, tais como leishmanicida e 

antiinflamatório com os metabólitos secundários presentes nos frutos de Piper dilatatum. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

  

3.1. COLETA DO MATERIAL 
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    Os frutos de P. dilatatum foram coletados em Agosto de 2009 no município de Pimenta 

Bueno-RO. A identificação botânica dos frutos já havia sido realizada em Julho de 2008 pelo Dr. 

José Gomes do herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 

 

 

 

 

3.2. METODOLOGIA 

  

 Na elaboração do extrato dos frutos de P. dilatatum (1,5 Kg) fora utilizado o método de 

percolação com etanol, que consiste em deixar os frutos devidamente triturados e secos em 

contato com álcool etílico comercial por três dias e em seguida concentrá-lo em evaporador 

rotativo sob vácuo. O isolamento e purificação dos metabólitos foram obtidos por intermédio de 

métodos cromatográficos, tais como: cromatografia em coluna de vidro (método clássico) e a 

cromatografia em camada delgada (CCD). A elucidação estrutural das substâncias isoladas é 

obtida por intermédio de técnicas espectrométricas tais como: Espectrometria de massas (EM), 

Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de H
1
 e C

13
 e Espectrometria no 

Infravermelho (IV).  

 O teste farmacológico antiinflamatório foi realizado no Instituto de Pesquisas em 

Patologias Tropicas de Rondônia (IPEPATRO), sob a orientação da Dra. Izaltina Silva Jardim. 

 

3.3. Prospecção para análise qualitativa de metabólitos secundários. 

 

 

3.2.1 Teste para terpenos e esteróides 

 

Em um tubo de ensaio contendo uma solução diluída de extrato é adicionado anidrido 

acético e em seguida 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado, o aparecimento da coloração verde 

indicou teste positivo para esteróide e o aparecimento de coloração vermelha indica a presença de 

triterpenos. 

 

3.2.2 Teste para alcalóides 

 

Em um tubo ensaio contendo uma pequena quantidade de extrato (230 mg), devidamente 

livre de solventes orgânicos, é acidificada com ácido clorídrico 2 N, em seguida filtrado em funil 

de separação, ao filtrado é adicionado reagente de Dragendorff. A observação de um precipitado 

amarelo flosculoso é indicativo da presença de alcalóides. 
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3.2.3 Teste para flavonóides 

 

Em um tubo de ensaio contendo uma solução alcoólica diluída de extrato é adicionado 

limalhas de magnésio metálico e em seguida é adicionado ácido clorídrico concentrado, o 

aparecimento de coloração vermelhas indica a presença de flavonóides.   

 

3.2.4 Teste para compostos fenólicos 

 

Em um tubo de ensaio contendo uma solução alcoólica diluída de extrato é adicionado 

uma solução diluída de cloreto férrico, o aparecimento de coloração verde indica a presença de 

compostos fenólicos. 

 

3.2.5 Teste para saponinas 

 

Em um tubo de ensaio contendo pequena porção de extrato (100 mg) é adicionada água 

destilada e em seguida agita-se fortemente a mistura, o surgimento de uma espuma persistente 

indica a presença de saponinas. 

 

4. RESULTADOS  

 

 Após a concentração do extrato etanólico dos frutos de P. dilatatum obteve-se 36,4 g de 

extrato bruto concentrado. 

Foram isoladas três substâncias, e devido à quantidade de material isolado não ser 

suficiente p/ a análise espectroscópica não foi possível elucidar estruturalmente as mesmas.  

Foram observados testes positivos para esteróides, compostos fenólicos e flavonóides 

após a realização dos testes analíticos qualitativos com as substâncias isoladas. 
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As substâncias isoladas apresentaram atividade antiinflamatória após a realização dos 

testes farmacológicos. 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Foram isoladas três substâncias, sendo que as mesmas possuem características químicas 

(cristalinidade, coloração, ponto de fusão e solubilidade) e ação farmacológica antiinflamatória; 

características idênticas às classes de metabólitos detectados nos testes analíticos qualitativos de 

acordo com os registros da literatura. O ensaio farmacológico com resultado positivo constatou a 

presença das três classes de substâncias detectadas nos testes analíticos qualitativos. Devido à 

quantidade de metabólitos secundários isolados não ser suficiente p/ análise espectroscópica não 

pode ser possível determinar as estruturas das mesmas. 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

  

Araújo-Junior, J. X., Da-Cunha, E. V. L., Chaves, M. C. de O. & Gray, A. I., Phytochemistry, 

1997, 44, 559-561. 

 Facundo, V.A & Moraes, S.M. 2005a. Essential oil of Piper tuberculatum var. tuberculatum 

(Micq.) CDC leaves. Journal of Essential Oil Research, 17: 643-644. 

      Facundo, V.A., Polli, A.R., Rodrigues, R.V., Militão, J.S. L., Stabeli, R.G., Cardoso, C.T., 2008. 

Constituintes químicos fixos e voláteis dos talos e frutos de Piper tuberculatum Jacq. e das raízes 

de P. hispidum H. B. K. Acta Amazônica, 38(4), 733-742. 

 JARAMILLO, M.A & MANOS, P.S. Phylogeny and patterns of floral diversity in the genus 

Piper (Piperaceae). American Journal of Botany. 88 (4): 706 – 716.2001. 

Mattos, J. F. A. Introdução à Fitoquímica Experimental. ed. 2, Fortaleza, UFC, p.141, 1997 

Matos, F. J. A., Plantas Medicinais, 1989, 1, IOCE, Fortaleza. 



323 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Orjala, J.; Mian, P.; Rali, T.; Sticher, O.; J. Nat. Prod. 1998, 61, 939. 

Pietta, P. G.; J. Nat. Prod.; 2000; 63; 1035-1042. 

PINTO, A.C.; SILVA, D.H.S.; BOLZANI, V.S.; LOPES, N. P. EPIFANIO, R.A. Produtos 

Naturais: atualidade, desafios e perspectivas. Química Nova. Vol. 25. Supl. 1. pág. 45-61. 

2002. 

Sengupta, S. & Ray, A. B., Fitoterapia, 1987, LVIII (3), 147. 

SIMÕES, C. M. O.; SCHENHEL, E. P.; GOSMANN, G.; DE MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; 

PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da Planta ao Medicamento. 5th ed. rev. Editora da 

UFRGS/UFSC, Porto Alegre/Florianópolis, 2004 

Terreaux, C.; Gupta, M. P,; Hostettmann, K.; Phytochemistry. 1998, 49, 461. 

      YUNES, R.A.; CALIXTO, J.B. Plantas Medicinais Sob a Ótica da Química Medicinal 

Moderna. Pág. 13 – 146. (500 pág). Chapecó – Santa Catarina: editora ARGOS (editora 

universitária), 2001. 

 

 
 
 
 
 
 



324 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAÇÃO DE DESCARGAS MAGNETRON 

MODELAÇÃO DO PROCESSO DE PULVERIZAÇÃO REATIVA DE DESCARGAS 

MAGNETRON. 

 
Gislaine I. da Silva.¹ 
Walter T. Júnior. ² 

 
Resumo: 

Descargas magnetron são utilizadas principalmente para a pulverização 

catódica reativa e não reativa[1]. O interesse por estas descargas se deve ao fato de 

que elas operam em baixa pressão, tipicamente da ordem do militorr. Isto ocorre devido 

à existência de um campo magnético em frente ao catodo, que aumenta o percurso dos 

elétrons no gás, já que os elétrons ejetados no catodo irão espiralar ao longo das linhas 

de campo magnético e não irão mais se dirigir diretamente às paredes da câmara, 
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como ocorre em descargas clássicas. O objetivo do trabalho é então o de modelar este 

tipo de dispositivo com base num modelo anterior, a fim de se desenvolver mais 

eficazmente novas técnicas de deposição, com uma economia considerável de tempo e 

material. Em uma descarga do tipo magnetron, podemos encontrar, partindo-se do 

catodo, as seguintes regiões: A bainha, de pequena espessura, onde fica concentrada 

a diferença de potencial entre os eletrodos; A luminosidade negativa, que é a região 

mais densa da câmara, pois é onde são criadas as espécies reativas do plasma; A 

coluna positiva, que se entende até o ânodo. Durante seu funcionamento, podemos 

descrever uma descarga magnetron da seguinte maneira: O cátodo é bombardeado 

constantemente por certo número de íons positivos, formando uma corrente ; Devido 

à corrente iônica , ocorre a formação de uma corrente  de elétrons chamados 

de primários, ejetados do catodo; Quando os elétrons primários entram na região da 

bainha, eles são acelerados até adquirirem uma energia aproximadamente igual , 

onde  é a tensão da descarga; Ao saírem da bainha, os elétrons primários entram na 

região magnetizada, chamada de luminosidade negativa, onde são aprisionados pelas 

linhas de campo magnético; Uma vez 

aprisionados, os elétrons primários perderão gradativamente energia ao colidirem com 

o gás existente na câmara, através de processos de dissociação, ionização e excitação, 

até conseguirem escapar desta região. Para se modelar o plasma leva-se em conta a 

distribuição de energia dos elétrons e a concentração das espécies neutras e ionizadas 

existentes no plasma. Para a determinação da função de distribuição de energia dos 

elétrons n(ε), deve-se resolver numericamente a Equação de Boltzmann, que pode ser 

escrita como[2,3]: 

 

 

onde os termos do lado esquerdo desta equação representam, respectivamente, o fluxo 

de elétrons, no espaço de energia, devido a suas colisões elásticas com partículas 

neutras, elétrons, ionizações, colisões inelásticas e superelásticas, injeção de elétrons 

primários e recombinações. 
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 Para se determinar a densidade das espécies pesada (nêutrons e íons) no 

plasma, devem-se resolver as equações mestres, com forma geral: 

 

onde Nj é a densidade da j-ésima espécie pesada e os termos de ganho e perda 

envolvem reações entre partículas pesadas e reações entre partículas pesadas e 

elétrons. Para a resolução numérica da Equação de Boltzmann[4] dividi-se o espaço de 

energia em N intervalos ou células elementares que crescem em progressão 

geométrica (para ter maior precisão na parte de baixas energias da função de 

distribuição) e considera-se que cada ponto do intervalo pode ser representado pelo 

valor da energia do ponto médio do intervalo. Para a resolução do conjunto de 

equações diferenciais que obtém após a discretização da Equação de Boltzmann e das 

equações mestres utiliza-se um programa de resolução de equações diferenciais 

chamado LSODA[5]. Assim, uma vez montado este sistema de equações com os dados 

experimentais 

Necessários o programa irá funcionar de acordo com o organograma mostrado na 

figura 4 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organograma do modelo. 

Palavra-chave: Pulverização, descargas magnetron. 
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Modelling of reactive magnetron discharges 

Gislaine I. da Silva. ¹ 

Walter T. Junior. 

 

Abstract: 

 

Magnetron discharges are primarily used for reactive sputtering and not reactive. 
Interest in these discharges is due to the fact that they operate at low pressure, typically 
on the order of militorr. This is due to the existence of a magnetic field in front of the 
cathode, which increases the path of electrons in the gas, since the electrons ejected 
from the cathode will spiral along the magnetic field lines and will no longer report 
directly to the walls of the chamber, as in conventional discharges. The objective is then 
to model this type of device based on a previous model in order to more effectively 
develop new deposition techniques, with a considerable saving of time and material. 

 

 

 

AGRADESCIMENTO: 

Ao CNPQ; 

Ao PIBIC; 

À UNIR; 

Ao Prof. Dr. Walter. 

Á acadêmica Luana Guartieri de Oliveira 

CONTATOS: 

Orientando: Gislaine Izidoro da Silva. 

e-mail: gislaineizidoro@hotmail.com 

Orientador: Walter Trennephol Júnior. 

e-mail: wtj1001@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gislaineizidoro@hotmail.com


328 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE PIGMENTOS PARA CÉLULAS SOLARES 
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RESUMO –  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das soluções de ácido clorídrico 0,2 M, 

hidróxido de sódio 0,2 M , limão galego de pH-2,0 e cinza pH-11 em extratos com água dos 

corantes de açaí (Euterpe oleracea), urucum ( Bixa orellana) e jenipapo (Genipa americana L)  

em seus pH e a mudança na coloração. As sementes do urucum, a polpa do jenipapo e a semente 

ou fruto do açaí foram extraídos em água, depois uma alíquota de 50 ml de cada corante foram 

titulados e em intervalo de 1 ml da solução titulante verificava-se o pH e cor do corante titulado. 

Os valores ótimos formados foram do jenipapo de pH 6,0 com cor azul turquesa, verde claro em 

pH-8,0, verde esmeralda em pH-9,0, verde escuro em pH-10 e verde preteado em pH-13 estes 

resultados obtidos da titulação com NaOH-0,2 M. No corante de açaí com pH-3,0 as alterações 

de maiores destaque foram em meio básico titulado em NaOH-0,2M com pH-3,0 e cor vinho 

escuro finalizou com pH-12 e cor preta e entre este intervalo obteve tons preto claro em pH-5,0, 
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preto esverdeado em pH-7,0, verde esmeralda em pH-8,0 e verde forte em pH-10. O urucum 

apesar das variações não foram de grande destaque. Estas variações nas cores conforme o pH 

poderá  contribuir no efeito fotoelétrico em células solares. 

 

Palavras: chave: corantes, efeito fotoelétrico em corantes, corantes para células solares. 

 

PIGMENT ANALYSIS FOR SOLAR CELLS 

 

ABSTRACT- The objective of this work was to evaluate the influence of the solutions of acid 

clorídrico 0,2 sodium M, hidróxido 0,2 M, Galician lemon of pH-2,0 and ash pH-11 in extracts 

with water of the corantes of açaí (Oleracea Euterpe), urucum ( Orellana Bixa) and jenipapo 

(American Genipa L)  in its pH and the change in the coloration. The seeds of urucum, the pulp 

of jenipapo and the seed or fruit of açaí had been extracted in water, later an aliquot one of 50 ml 

of each corante had been titleholders and in interval of 1 ml of the titulante solution verified pH 

and color of the corante titleholder. The formed excellent values had been of jenipapo of pH 6,0 

with blue color turquoise, green clearly in pH-8,0, green emerald in pH-9,0, dark green in pH-10 

and green preteado in pH-13 these gotten results of the titulação with NaOH-0,2 M. In the 

corante of açaí with pH-3,0 the alterations of bigger have detached had been in basic way 

titleholder in NaOH-0,2M with pH-3,0 and color dark wine finished with pH-12 and black color 

and between this interval got tones black in pH-5,0 clearly, black color esverdeado in pH-7,0, 

green emerald in pH-8,0 and strong green in pH-10. Urucum although the variations had not been 

of great prominence. These variations in the colors in agreement pH will be able to contribute in 

the photoelectric effect in solar cells. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

 Nos últimos anos, tem-se assistido a um crescente interesse da sociedade com relaçăo as 

questőes ligadas á proteçăo do meio ambiente, na diminuiçăo dos recursos energéticos e da 

procura de novos recursos alternativos năo poluentes, dentre eles a utilizaçăo da energia solar.As 

células solares  que converte a luminosidade do sol em eletricidade que na maioria das vezes se 

baseiam em semicondutor de silício, fato que levam a baixa produçăo pois este material tem 

elevado custo.Assim com descobertas recentes de que é possível usar materiais orgânicos na 

produçăo de energia, envolvendo processo semelhante a fotossíntese, encontraram em corantes 

naturais a possibilidade de baratear a fabricação destas células, ou seja sustituindo o sílicio, 

material de dificil manuseio e caro, pelos corantes fotoexcitavéis
. 

 O Brasil, por ser um país localizado na sua maior parte na regiăo inter-tropical, possui 

grande potencial de energia solar durante todo ano . A utilizaçăo da energia solar poderia trazer 

benefícios em longo prazo para o país viabilizando o desenvolvimento de regiőes remotas onde o 

custo da eletrificaçăo pela rede convencional é demasiadamente alto com relaçăo ao retorno 

financeiro do investimento, regulando a oferta de energia em situaçőes de estiagem, diminuindo a 

dependência do mercado de petróleo e reduzindo as emissőes de gases poluentes na atmosfera.
[1] e 

[2] 

 Uma célula solar convencional é geralmente composta de uma junção semicondutora p-n. 

Os materiais semicondutores, dopados ou não, são caracterizados por uma faixa de energia 

proibida ou gap de energia
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 Um semicondutor caracteriza-se pela presença de elétrons com energias distintas na 

banda de Valência (BV) e na banda de conduçăo (BC), entre essas duas bandas existe uma banda 

proibida de energia ou bandgap(BG). A banda de maior energia ocupada por elétrons é a "banda 

de valencia", e a banda vazia de menor energia é a "banda de conduçăo". A diferença de energia 

entre a banda de valencia e a banda de conduçăo é chamada de bandgap (ou "banda proibida", ou 

"hiato‖)
[3]

. 

 Unindo dois semicondutores de mesma energia de gap mas com dopagem diferentes (tipo 

p-excesso de cargas positivas e tipo n – excesso de cargas nagativas ou elétrons), surge um 

campo elétrico na região da interface como sonsequência do desequilíbrio da cargas de cada lado 

da junção. Alcançado o equilíbrio, as bandas de energia são curvadas  dando origem a uma região 

de depleção, cuja principal característica é a falta de portadores de cargas livres, elétrons ou 

buracos. A carga elétrica desta região é dada apenas pela carga das impurezas que foram 

ionizadas por ação do campo elérico da interface
.[6]

 Ao incidir luz sobre a célula fotovoltaica, os 

fótons chocam-se com outros elétrons da estrutura do silício fornecendo-lhes energia e 

transformando-os em condutores.Devido ao campo elétrico gerado pela junção P-N, os elétrons 

são orientados e fluem da camada ―P‖ para a camada ―N‖. Por meio de um condutor externo, 

ligando a camada negativa à positiva, gera-se, um fluxo de elétrons (corrente elétrica). Enquanto 

a luz incidir na célula, manter-se-á este fluxo. Para que este processo ocorra, somente uma 

radiação com energia hv maior que Eg será efetivamente aproveitada: energias menores que a 

energia do gap não consegue excitar elétrons da banda de valência para a banda de condução e 

como não existem estados eletrônicos entre as duas bandas energia não haverá excitação, logo a 

conversão da radiação em corrente elétrica é baseado na criação de pares elétron-buraco pela 

absorção dos fótons da radiação incidente. 
[4] e [5]. 

 
Em contrapartida as células solares de Grätzel ou células fotovoltaicas nanocristalina 

sensibilizadas por corante constituinte de um processo que transforma a energia solar em elétrica, 

semelhante a fotossíntese das plantas, ou seja as plantas transforma a energia solar em química 

para a produção de carboidratos a partir do dióxido de carbono e água na presença de clorofila.
[6] 

 O espectro de absorção da clorofila a e da clorofila b nas plantas diferem-se muito pouco, 

Ambas absorvem luz nas porções vermelhas e azul do espectro vísivel (600-700 nm e 400-500nm, 

respectivamente) e a presença dos dois tipos de clorofila garante que mais comprimento de onda do 

espectro vísivel seja absorvido. [8] 

Nas células solares de Gratzel pigmentos de corantes são utilizados como fotoexcitadores por 

conter efeito fotoelétrico, esse corante pode  ser natural ou artificial substituido o sílicio. 

As células solares de Gratzel consistem de células fotovoltaicas de TiO2 nanocristalinas 

sensibilizadas por corante. Elas apresentam uma suprefície nanoporosa de TiO2, um semicondutor 

de bandgap largo. A luz excita elétrons de corante que são então injetados na banda de condução do 

TiO2. Esse processo eletroquímico é regenerativo, com perda de energia produzida através de 

recombinação de cargas[7]. 

O funcionamento baseia-se no efeito fotovoltaico que ocorre em materiais semicondutores e 

um corante fotoexcitavél que pode ser natural ou artificial 

Diversos trabalhos recentes têm mostrado a viabilidade da substituição dos complexos 

metálicos por espécies orgânicas com alta absorção na região do visívél e que são capazes de atuar 

como sensibilizadores eficientes.Nesse sentido, a natureza oferece um grande número de 

sensibilizadores como taninos, derivados da clorofila e antocianinas, que vêm sendo utilizados em 

células solares, que atuam como sensibilizadores ao se adsorverem á superficie do óxido 

semicondutor, absorverem luz e promoverem a fotoinjeção[8]. 
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Dentre muitos corantes destacam-se o urucum que são fabricados os corantes naturais mais 

difundidos na indústria de alimentos, além de produzir corantes hidrossolúveis á base de norbixina e 

os corantes lipossolúveis á base de bixina. 

 O corante do urucum é obtido através do extrato da camada resinosa externa das sementes 

de Bixa orellana 

 O principal pigmento encontrado nas sementes de urucum, cerca de 80% de pigmentos, é 

a cis-bixina. A bixina, um composto lipossolúvel, pode ocorrer nas formas cis e trans. A hidrólise 

alcalina da bixina resulta no composto hidrossolúvel norbixina aquecida, a cis-bixina é 

transformada em trans-bixina mais estável e mais solúvel 
[9] e  [10]

. 

 O açaí faz parte do açaizeiro cujo nome científico é Euterpe olerace, possui elevado teor 

de antocianinas, contendo cerca de 1,02/100g de extrato seco. As antocianinas são pigmentos 

naturais pertencente à família dos flavonóides, sendo responsáveis pela cor do açaí
 
(Euterpe 

olerace). As antocianinas são moléculas polares, conseqüentemente, elas são mais solúveis em 

água do que em solventes não-polares, porém, dependendo das condições do meio, as 

antocianinas podem ser solúveis em éter. Essas características ajudam na extração e separação 

das antocianinas 
[11]

. 

 O jenipapeiro (Genipa americana L.) pertence á família Rubiácea, sendo considerada uma 

espécie de importância econômica, tanto pela sua essência florestal, quanto pela produção de 

alimento. 

 Pernalber et al (1996), determinam que o fruto de jenipapo ainda verde produz por 

oxidação um corante azul intenso solúvel em água e etanol, logo os frutos maduros submetidos a 

extração com vários solventes fornecem um extrato amarelo cristalino, enquanto que a extração 

com solução diluídas de hidróxido de sódio resulta em coloração azul, cujo pigmento principal é 

o geniposídeo. O azul intenso extraído do jenipapo verde torna-se negro em temperaturas 

superiores a 80
o
C e foram verificadas variações de intensidade de cor relacionadas ao tamanho 

dos frutos e variações de tonalidade em função do pH. Antigamente era usada pelos índios para 

se pintarem de negro e, ainda hoje é empregada na marcação de peças de roupas, pintura de 

tecidos de palha e outros utensílios domésticos 
[12] e [13]

. 

 Estudos mostram que a formação de pigmentos azuis passa pela formação de 

intermediários amarelos, que são precursores de outros compostos intermediários vermelho-

amarronzado (Touyama et al., 1994 a). Dadas as condições em que a reação acontece, o pigmento 

azul deve ser formado por polimerização induzida por um radical livre de oxigênio e 

deidrogenação dos pigmentos intermediários 
[13].      

. As cores estão relacionadas com comprimentos de onda particulares. O vermelho, por 

exemplo, corresponde à faixa entre 480 a 530 nm, e o azul, de 600-700 nm. Os compostos 

orgânicos podem absorver radiação eletromagnética 
[14]

. 

 Uma solução de extrato vegetal natural com determinado pigmento sofre alteração seja na 

cor ou estado conforme a diferença do pH, característica essa explicada pela reação de titulação. 

 Um equivalente de ácido (a quantidade que fornece um mol de íons hidrogênio, ou 

prótons) neutraliza exatamente um equivalente de uma base (a quantidade que fornece um mol de 

íons hidroxilas ou recebe um mol de prótons) tudo o que você precisa para analisar uma solução 

de uma base ou de um ácido é adicionar um ácido ou uma base respectivamente até que 

quantidades equivalentes tenham reagido. A percepção da quantidade igual foi misturada de 

ácido e base é determinada pelo uso de um indicador, uma substância que é adicionada a solução 

a ser titulada e que nos indica o ponto final por meio de uma mudança de coloração. 
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 Um indicador é um par conjugado de ácido e base de Bronsted-Lowry cujo ácido 

apresenta uma coloração e a base outra (algumas vezes uma das duas é incolor). Pelo menos uma 

das colorações é suficientemente intensa para ser visualizada em soluções diluídas 
[14]

. 

  

METODOLOGIA 

 

 Após colhermos as sementes de urucum (Bixa orellana), o fruto de jenipapo (Genipa 

americana L), semente ou fruta do açaí (Euterpe olerace) e a solução vendida em feira no próprio 

município de Porto Velho – RO o processo de extração de cada um deu-se da seguinte maneira: 

 As sementes de urucum (Bixa orellana) foram secas durante 3 dias em estufa, 

depois aproximadamente 50 gramas em um béquer diluído em água destilada foi 

aquecida em bico de busen, quando fria  filtrou-se com algodão hidrofóbico. Desta 

solução laranja vivo de urucum adquirida, colocou-se uma alíquota de 50 ml com 

pipeta no erlemmeyer este foi titulado com 50 ml de HCl-0,2M posto em bureta  e 

no intervalo de 1 ml aproximadamente foram despejado na solução de urucum, a 

cada adição era medido o pH com papel indicador ―universalindikator pH 0-14 ‖ e 

observado a coloração e anotado. A análise da cor eram os percebidos a olho nu. 

Assim o mesmo procedimento foram para as soluções de NaOH-0,2M, limão 

galego pH-2,0 e cinza pH-11.  

 

 Os frutos do jenipapo (Genipa americana) ainda verde foram abertos e retirados a 

polpa interna onde se encontrava uma concentração maior da tonalidade azul ao 

ser exposto ao ambiente, depois seco em estufa durante 3 dias e triturado, em 

seguida uma proporção de aproximadamente 50 gramas diluído em água em 

erlenmeyer e deixado em repouso durante 1 dia. Filtrou-se a solução já azulada e 

uma alíquota de 50 ml separada em outro erlnmmeyer passou por titulação com 

HCl-0,2M  já colocado na bureta, e em intervalo de 1ml de adição do HCl-0,2M 

foi medido o pH da solução azul do jenipapo e verificado a cor, do mesmo modo 

ocorreu com a solução de NaOH-0,2 M , limão galego pH-2,0 e cinza pH-11.  

 

  

 O procedimento de extração do açaí (Euterpe olerace) ocorreu de duas maneiras a 

solução ou polpa comprada foi diluída em água destilada e depois filtrada com 

algodão hidrofóbico formando uma solução vinho escuro ou um vinho forte, desta 

uma alíquota de 50 ml titulada com HCl-0,2M e depois outros 50 ml titulada com 

NaOH-0,2M  e conseqüentemente com soluções de limão galego pH-2,0 e cinza 

pH-11 e a cada intervalo de 1 ml adicionado  mediu-se o pH e observou a cor. O 

outro processo de extração do açaí, ouve retirada e trituração da película   ou casca 

do fruto e seca em estufa durante 3 dias, depois diluída em água 50 gramas obteve-

se solução roxo avermelhado, titulou-se com HCl-0,2M e as outras soluções e a 

cada intervalo de 1 ml medidos  pela bureta, verificou-se o pH e a coloração do 

corante. 

  

RESULTADO E DISCUSSÃO 
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Em todos os corantes houve modificações nas cores iniciais conforme a adição de solventes 

ácidos ou básicos, em alguns como o jenipapo e o açaí a variação foi maior, no urucum foram 

amenizados, porém o objetivo foram os esperados, assim pode-se confirmar a capacidade de 

serem corantes fotoexcitavéis, pois se houve mudança de cor a variação no espectro da 

absorção. Na titulação do jenipapo em meio ácido a consistência líquida tornou-se gelatinosa 

esse fenômeno aconteceu pela formação no pigmento azul uma polimerização induzida. As 

tabelas abaixo fornece uma visualização melhor da relação de pH e cor. 

 

Tabela 1: Avaliação colorimétrica do jenipapo (Genipa americana) em relação ao pH. 

 
Soluções                                Valor do pH e cor em 50 ml de jenipapo (Genipa americana) 

Titulantes 

 

HCl-0,2M pH- 6,0        pH-5,0         pH-2,0        pH-1,0 

Azul              Azul            Azul           Azul 

Turquesa      Turquesa     Turquesa    Turquesa 

Limão galego pH-

2,0 

pH-6,0         pH-4,0          pH-3,0      pH-2,0 

Azul              Azul              Azul          Azul 

Turquesa    Turquesa        Médio          Médio 

NaOH-0,2M pH-6,0        pH-8,0           pH-9, 0     pH-10     pH-11      pH-12       pH-13   

Azul              Verde         Verde         Verde     Verde       Verde        Verde  

Turquesa       Claro       Esmeralda  Escuro     Médio      Escuro       Preteado 

Cinza pH-11 pH-6,0        pH-6,5           pH-7,0       pH-7,5         pH-8,0          pH-8,5         pH-9,0           pH-10 

Azul             Azul            Azul e         Azul e         Azul e       Verde e         Verde            Verde 

Turquesa   Turquesa  Gelatinoso   Gelatinoso  Gelatinoso Gatinoso      Escuro           Médio 

 

 

Tabela 2 : Avaliação colorimétrica do açaí (Euterpe olerace) em relação ao pH 

 
Soluções                               Valor do pH e cor em 50 ml de açaí (Euterpe oleracea)Genipa americana) 

Titulantes 

 

HCl-0,2M 

 

pH- 3,0      pH-2,5      pH-2,0       pH-1,5        pH-1,0             pH-0,0 

Vinho           Vinho       Vinho        Vinho          Vinho              Vinho      

Escuro          Vivo          Claro         Claro           Claro                Claro 

Limão galego 

pH-2,0 

 

pH- 3,0      pH-2,0 

Vinho           Vinho 

Escuro          Médio 

NaOH-0,2M 

 

pH-3,0       pH-4,0     pH-5,0      pH-6,0         pH-7,0        pH-8,0     pH-9,0    pH-10   pH-11    pH-12 

Vinho        Vinho        Preto         Preto            Preto          Verde        Verde      Verde    Preto      Preto 

Escuro       Escuro      Claro                              Verde        Esmeralda  Forte        Forte 

Cinza pH-11 

 

pH-3,0       pH-4,0     pH-5,0       pH-6,0        pH-7,0        pH-8,0    pH-9,0     pH-10 

Vinho        Vinho      Vinho          Preto            Preto          Preto        Preto          Preto 

Escuro      Escuro      Roxo                               Verde          Verde     Cinzento   Cinzento 

 

 

Tabela 3: Avaliação colorimétrica do urucum (Bixa orellana) em relação ao pH 

 
Soluções                              Valor do pH e cor em 50 ml de jenipapo (Genipa americana) 

Titulantes 
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HCl-0,2M 

 

pH-4,0           pH-3,5            pH-3,0            pH-2,0         pH-1,0        pH-0,0 

Laranja      Laranja               Laranja           Laranja          Laranja      Laranja  

Vivo            Escuro               Escuro            Claro             Claro          Claro 

Limão galego 

pH-2,0 

pH-4,0           pH-3,0           pH-2,0            

Laranja         Laranja           Laranja 

Vivo               Vivo              Vivo 

NaOH-0,2 M 

 

pH-4,0         pH-5,0         pH-6,0        pH-7,0         pH-8,0       pH-9,0          pH-10      pH-11        pH-12    

Laranja     Laranja           Laranja      Laranja         Laranja         Laranja      Laranja      Marron      Marron                     

Vivo          Médio             Médio         Médio        Marronzado        Marronzado            Médio        Claro 
Cinza pH-11 

 

pH-4,0 

Laranja 

Vivo 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

 O Objetivo das análise dos corantes de Jenipapo (Genipa americana L), urucum (Bixa 

orellana) e açaí (Euterpe oleracea) em meio ácido e básico foram as mudanças das cores 

conforme o aumento ou diminuição do pH comprovando as variações de absorções de luz e 

provavél efeito fotoelétrico, o que foram bons resultados,obtidos principalmente de jenipapo que 

de azul adquiriu tonalidades verdes, porém os resultados finais da eficiência desses corantes em 

células solares seram após testa-los nas células solares montadas e verificar sua eficiência de 

absorção versus produção de energia. 
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O presente trabalho refere-se a uma investigação em sala de aula que foi pautada, em uma de suas 

etapas, pelo uso de um vídeo que retratou a síntese de fármacos. O objetivo do trabalho foi 

analisar como o vídeo interfere na incorporação da linguagem científica pelos estudantes. A 

pesquisa foi realizada em parceria com uma professora da rede pública de Porto Velho, sendo a 

coleta de dados realizada por meio de registros escritos dos estudantes. Os resultados indicaram 

que o vídeo parece auxiliar a incorporação da linguagem científica à linguagem escrita dos 

estudantes. Essa incorporação da linguagem científica parece estar associada à própria 

apresentação de conceitos científicos. Aqueles estudantes que não incorporam conceitos 

científicos em sua escrita tendem a permanecer numa linguagem escrita mais próxima da fala, 

enquanto os estudantes que tentam explicar e descrever conceitos científicos tendem a empregar 

uma linguagem com características científicas. 

 

 

*Palavras-chave: vídeo educativo, linguagem científica, linguagem cotidiana. 

 

 

*ABSTRACT 

This work reports an investigation that was developed from presentation of a video about medicine synthesis. 

The aim was to analyze the video interference in scientific language appropriation. The research 

was conducted in a public school from Porto Velho. The date were obtained from writing 

registers. The results indicated that video helped scientific language incorporation by students. 

This fact can be associated to presentation of scientific concepts by student writings. Students 

that did not present scientific concepts in yours writings demonstrated a common language near 

to speak. However, students that tried to explain and to describe scientific concepts used 

characteristics of the scientific language. 

 

*Keywords: educative video, scientific language, common language. 

 

*INTRODUÇÃO 

Os recursos audiovisuais tem se consolidado como uma importante ferramenta no 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo Ferrés (1996), um bom vídeo pode introduzir um 

novo assunto, despertando a curiosidade e a motivação para novos temas. Isso pode facilitar o 

aprofundamento do assunto do vídeo e/ou o conteúdo programático. Porém, é um erro acreditar 

que tal recurso vá resolver todos os problemas desse complexo ambiente que é a sala de aula. Isso 

porque, como qualquer instrumento didático, o vídeo é uma ferramenta de apoio ao professor, e, 

assim como outras ferramentas de ensino, um fator preponderante é o emprego que se faz.  

Especificamente no caso da Química e das ciências experimentais, o vídeo também pode 

ser utilizado para apresentar experimentos que seriam perigosos em laboratório, ou que exigiriam 

muito tempo e recursos e, até mesmo, processos industriais aos quais não se tem acesso. O 
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processo de formação da chuva, por exemplo, pode ser acelerado e mostrado em minutos ou até 

mesmo segundos.  

Morán (1995) destaca, outrossim, a possibilidade de integrar ou suportar o vídeo em 

outras mídias ou outros recursos didáticos. Mais do que uma possibilidade, essa é uma prática 

desejável, pois, como discutido anteriormente, o vídeo por si só não resolverá todos os problemas 

educacionais.  

Parece inegável a importância de se desenvolver e avaliar atividades de ensino que 

empreguem o vídeo como suporte. É interessante associar o uso do vídeo a outras atividades, 

como o uso da linguagem escrita, debates, busca de informações pela Internet, dentre outras. O 

uso do vídeo associado a um debate, por exemplo, possibilita desenvolver habilidades como 

argumentação e capacidade de expressão em bem maior grau caso não seja feita essa associação. 

Pensando nisso, o presente trabalho descreve um conjunto de atividades que visou justamente 

essa integração de recursos.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho divide-se em duas grandes etapas. A primeira adquire um aspecto 

mais descritivo, de como foram desenvolvidas as atividades assim como a receptividade dos 

estudantes. A segunda etapa consiste numa pesquisa propriamente dita, a partir da qual se buscam 

elementos da incorporação da linguagem científica pelos estudantes em seus registros escritos. O 

aspecto a ser analisado é se os estudantes, após as atividades didáticas, fazem uso dos diferentes 

gêneros textuais ao se expressarem, o que é indicativo de ensino-aprendizagem. 

Na linguagem comum predominam narrativas que descrevem sequências lineares de 

eventos e ações. Já na linguagem científica há uma paralisação dos processos, transformando-os 

em grupos nominais que são ligados por verbos que, por sua vez, exprimem relações entre esses 

processos (Mortimer e Vieira, 2010). Na linguagem científica predomina um caráter estrutural. 

Na linguagem científica, o agente normalmente está ausente, o que faz sem a perspectiva de um 

narrador, enquanto na linguagem cotidiana sempre há um agente, um sujeito da ação. 

A linguagem científica se constitui em uma metáfora gramatical. As duas partes (― o que 

já se conhece‖ e a ―nova informação‖) são apresentadas agrupando-se essas duas partes numa 

única frase. Para isso, as duas partes devem ser transformadas em nomes ou em grupos nominais 

e o verbo que se coloca entre elas deve mostrar como a segunda parte (―nova informação‖) se 
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relaciona com a primeira (―o que já se conhece‖). Para exemplicar. Na linguagem cotidiana, 

pode-se expressar um fato da seguinte forma: quando colocamos o leite aberto na geladeira, ele 

demora mais para estragar. Na linguagem científica, o mesmo fato poderia ser expresso por: o 

abaixamento da temperatura diminui a velocidade de deterioramento do leite quanto aberto.  

Percebe-se que, na primeira situação há um sujeito da ação, que é linear por sua vez. Estas 

marcas desaparecem no segundo caso, dando espaço para uma relação de causalidade, na qual o 

verbo diminui conecta as duas informações. São tais marcas que se pretende analisar no presente 

trabalho, a partir de registros escritos desenvolvidos em atividades envolvendo vídeos educativos. 

 

Descrição das atividades 

O estudo foi realizado com três turmas do 3º ano do ensino médio do Colégio Tiradentes 

da Polícia Militar, mantido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), no município de 

Porto Velho (RO). No que concerne à investigação em sala de aula, o presente estudo foi 

conduzido em três etapas, sendo cada uma composta por duas aulas de 60 minutos, descritas a 

seguir. Participou de todas as etapas um total de 77 alunos. O planejamento foi realizado em 

conjunto com a docente responsável pela disciplina. Já a aplicação foi conduzida pela professora 

da escola, com acompanhamento da bolsista. No entanto, no presente trabalho, a análise se refere 

à atividades de avaliação, desenvolvida ao fim da sequencia didática. 

Como forma de avaliar o aprendizado, a professora propôs aos estudantes a elaboração 

de uma carta, sendo o destinatário de livre escolha. Na carta, que foi uma atividade extraclasse de 

caráter obrigatório, deveria ser expressa tanto a opinião sobre as atividades vivenciadas como os 

conceitos debatidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De imediato, a proposta da elaboração de uma carta pareceu ridícula pelos alunos, que 

manifestaram certa resistência. Como forma de incentivar os alunos a realizarem tal tarefa, a 

professora anunciou que a carta seria uma atividade de avaliação adicional. Foram entregues 60 

cartas de um total de 77 alunos.  

Destas 60 cartas, 35 mencionavam a atividade com o vídeo. Ainda que fosse solicitado 

aos estudantes que comentassem sobre as atividades didáticas, não foi especificado o deveriam 
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fazer. Sendo assim, o número que menciona sobre o uso do vídeo é um indicativo da 

significância dessa atividade em específico para os participantes. 

Nas cartas, há uma alternância entre a linguagem mais descritiva/narrativa e a 

nominalização dos processos. 

 

“Assistimos a um vídeo interessante no qual o assunto transmitido foi a química dos fármacos 

que tanto pode significar veneno como remédio, em termos correntes a palavra fármaco designa 

todas as drogas utilizadas em farmácia e com ação farmacológica, ou pelo menos com interesse 

médico. Esse mesmo vídeo relatou também sobre as enzimas de natureza normalmente protéica 

com atividade intra ou extra-celular que tem funções catalisadoras catalisando reações químicas 

por isso em 1894 foi sugerido por Emil Fischer o modelo chave-fechadura que afirma tanto as 

enzimas como os substratos apresentam formas geométricas complementares, fazendo com que 

se encaixassem de maneira precisa umas no outros, assim como a chave se encaixa e a abra a 

porta no qual a forma geométrica são semelhantes, por isso o nome.” 

 

O estudante começa narrando o acontecido (Assistimos a um vídeo interessante), depois 

efetua um processo de nominalização, típico da linguagem científica (a palavra fármaco designa 

todas as drogas utilizadas em farmácia e com ação farmacológica, ou pelo menos com interesse 

médico). Percebe-se, claramente, a presença de um agente físico no início, indicado pela primeira 

pessoa do plural e, em seguida, verifica-se a nominalização (a palavra fármaco designa todas as 

drogas utilizadas em farmácia e com ação farmacológica, ou pelo menos com interesse médico). 

Em outra carta, percebe-se o mesmo processo e o amálgama entre a linguagem cotidiana e 

científica. 

 

“Ao assistir a esse vídeo obtive mais conhecimentos a respeito dos fármacos, como eles são 

obtidos, produzidos, para que servem, e como eles estão presentes no nosso dia-a-dia. Os 

fármacos são obtidos da natureza e podem também ser produzidos em laboratórios, que é mais 

vantajoso. Um exemplo de fármaco é o quinino, usado no combate a malária, também a morfina, 

que é um forte remédio no combate a dores fortes, usado muito durante a 2° guerra mundial. A 

ação dos fármacos segue o esquema “chave-fechadura”, em que a enzima atuante dos fármacos 

reconhece o organismo ou proteína em que vai agir e se encaixar perfeitamente.” 
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 O estudante inicia delimitando o sujeito claramente, assim como sua ação e linearidade 

(Ao assistir a esse vídeo obtive mais conhecimentos). Em um segundo momento, já se observa a 

nominalização (Os fármacos são obtidos da natureza e podem também ser produzidos em 

laboratórios, que é mais vantajoso) e o aparecimento da linguagem descritiva seguida de indícios 

de argumentação (que é mais vantajoso). 

 Ainda que se possa perceber o uso de alguns trechos retirados do próprio vídeo, é possível 

verificar também que os estudantes começam incorporar em seu discurso essa linguagem, 

amalgamando uma e outra característica. Incorporar um discurso para depois expressá-lo com as 

próprias palavras pode ser considerado o início do processo de aprendizagem. Nesse sentido, o 

vídeo, por possuir também essas características, tem muito a contribuir. 

 Também foram verificadas cartas em que o estudante faz uso exclusivamente de uma 

linguagem mais próxima da fala. 

 

“Com o vídeo fármacos aprendi que não devemos tomar muitos medicamentos, pois há o risco 

de n os viciarmos. Também aprendi sobre o modelo “chave-fechadura, sobre as melhores 

plantas medicinais, sobre o químico descobridor da área dos fármacos.” 

 

 No caso de estudantes que incorporaram termos científicos em seus registros escritos, isso 

foi menos comum. A linguagem cotidiana esteve mais presente em registros que não 

mencionavam nenhum termo científico. Logo, parece haver uma relação entre um e outro 

processo, o que merece investigações mais aprofundadas. 

 

CONCLUSÕES 

 A análise dos registros permite vislumbrar algumas questões importantes. O emprego 

do vídeo que retratava aspectos da síntese dos fármacos colaborou na ampliação de aspectos 

relacionados ao seu modo de produção e ingestão, complementando as discussões sociais da 

primeira atividade. O vídeo parece auxiliar a incorporação da linguagem científica à linguagem 

escrita dos estudantes. Ainda que não fosse solicitado, boa parte dos estudantes descreve 

conceitos científicos amalgamando a linguagem científica na sua própria linguagem. Essa 
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incorporação da linguagem científica parece estar associada à própria apresentação de conceitos 

científicos. Aqueles estudantes que não incorporam conceitos científicos em sua escrita tendem a 

permanecer numa linguagem escrita mais próxima da fala, enquanto os estudantes que tentam 

explicar e descrever conceitos científicos tendem a empregar uma linguagem com características 

científicas. Ainda que sejam descritivas ou narrativas, o processo de nominalização começa a 

ficar evidente. Tais aspectos merecem uma investigação mais profunda, inclusive lançando-se 

mão de estratégias de escrita. 
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RESUMO:  

 Este artigo apresenta um estudo acerca da análise de aspectos textuais nas narrativas 

mitológicas Amondawa, especificadamente em um texto denominado “A origem da lua”. 

Procuramos sistematizar e analisar o aspecto da Referenciação Textual e a literariedade 

presente na narrativa mitológica, além de uma abordagem geral dos dados e resultados de 

pesquisas anteriores da mesma linha de estudo. 
 

 

Palavras - chaves:  

 

Lingüística Textual – Narrativa mitológica – Referenciação Textual – Literariedade.   

 

ABSTRACT:  

  
This article presents a study of the textual analysis of aspects in Amondawa mythological narratives, specifically in a 

text entitled "The origin of the moon." We seek to systematize and analyze the aspect of referencing Textual and 

literariness in this mythological narrative, and a general approach of data and results of previous studies on the 

same line of study. 
 

 

Key-words: 

 

Textual Linguistics - mythological narrative - Referencing Textual – Literariness. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa em questão procurou analisar o texto narrativo mitológico Amondawa ―A 

origem da lua‖ a fim de discutir sobre temas presentes na narrativa e o aspecto textual: a 

Referenciação Textual. Além disso, também é feita uma abordagem dos resultados de pesquisa 

anteriores, realizadas pela mesma linha de pesquisa.   

Após a abordagem dos aspectos relativos à coerência do texto na pesquisa anterior, 

aprofundamos neste momento um estudo no campo da coesão textual. Entre estes fatores de 

grande importância para a textualidade, destacaremos neste estudo a referenciação textual. Desta 
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forma, o texto é formado por uma cadeia de referentes, podendo se remeter ao discurso anterior 

(anáfora) ou subsequente (catáfora). 

O elemento de referência anafórico está presente, quando a interpretação deste item 

depende de algo que o precede no texto. Em contra partida, um elemento é catafórico, quando a 

sua interpretação depende de algo que se segue no texto. 

 

PROCEDIMENTOS 

Neste segundo momento do projeto e finalização da pesquisa, o texto escolhido para a 

análise foi ―A origem da lua‖ presente no livro Mitos Amondawa (2004), pois possibilitou 

demonstrar em sua forma e conteúdo, uma quantidade significativa de dados propiciando uma 

análise sistemática da referenciação textual, dentro de uma narrativa mitológica.  

 

RESULTADOS  

O texto escolhido para a análise foi ―A origem da lua‖ também presente no livro Mitos 

Amondawa (2004), narrado em língua portuguesa pelo indígena Tari Amondawa (1998), o qual 

relata uma história mitológica. 

 

A origem da lua 

A lua era uma mulher que ficou brava e foi ficar no céu (não sei se era assim. Minha vó contou muito essa história, 

minha mãe contou muito também). A mulher ficou com raiva porque o namorado dela arrumou outra namorada. Ela 

ficou brava e disse: 

- Ah! Eu não fico aqui mais não. Eu vou morar no céu. 

Aí foi embora, subiu no pau lá em cima, muito alto. O pessoal chamou ela de volta e ela dizia: 

- Ah! Eu vou embora daqui mesmo eu vou embora. 

Aí ficou no céu, ficou direto lá, virando lua. 

Primeiro não tinha nada escuro. Aí bicho bravo andava muito aqui. Aí Tupananga mudou: bicho bravo tem que 

dormir, vai entrar no buraco escondido de manhã cedo. 

Índio vai caçar no mato de manhã cedo. Quando fica escuro, aí da pra dormir, porque antigamente não tinha escuro e 

bicho bravo ficava andando de dia: jararaca, aranha, tucandeira, tudo andava de dia. Agora aranha se esconde e 

dorme de manha e de noite vai andar de novo. 

Índio ficava conversando no mato, direto, só dormia meio dia bem pouquinho e depois voltava pra caçar de novo. 

Não tinha escuro pra dormir nem nada. Aí Tupananga mudou pra escuro. Manda Kaurá ir embora, aí depois vem 

jahya, a lua, e fica escuro. (Agora não perco mais não. Agora eu sei o que fazer). Tupananga é aquele lá em cima (na 

tua língua é Deus, né?). 
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Kuará vem. Ele não mudou não, agora jahya mudou. 

- Não vem de noite, né? Eu vou estar funcionando de noite. Você vem meio dia, Kuará ; amanhã você, Kuará. De 

noite esta funcionando eu. Assim falou jahya. 

Por isso de noite está funcionando jahya. 

 

Partindo para o objeto principal de estudo, a referenciação textual, nota-se que no texto 

analisado os princípios de referenciação estão presentes em vários níveis. Como podemos 

verificar abaixo: 

 

A lua era uma mulher...                 (ativação) 

Ela ficou brava e disse:                    (reativação) 

 

Aí bicho bravo andava muito aqui.  (de-ativação) 

Aí Tupananga mudou                     (de-ativação) 

Índio vai caçar no mato...                (de-ativação) 

 

Na primeira sentença há o princípio de ativação, onde um referente textual até então não 

mencionado é introduzido. Na segunda sentença a presença do pronome ela configura-se como 

uma reativação de um nódulo já introduzido, por meio de uma forma referencial. Já nos 

enunciados seguintes há a ativação de novos nódulos, deslocando a atenção para outros referentes 

textuais.   

A construção do texto analisado procede-se através de dois movimentos, retroação 

(anáfora) e prospecção (catáfora), resultando na criação da tessitura textual formando as cadeias 

coesivas do discurso. 

A referenciação anafórica presente na narrativa analisada retoma referentes principais ou 

temáticos do texto, percorrendo em geral todo o discurso. Já a referente catafórico faz a remissão 

pra frente, apresentado principalmente através de pronomes demonstrativos ou indefinidos retos. 

Ambos os processos tem a função de organizar o texto. Veremos agora no texto ambos os 

fenômenos. 

 

A mulher ficou com raiva porque o namorado dela arrumou outra namorada. 
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               Remissão anafórica (pronome demonstrativo) 

Tupananga é aquele lá em cima (na tua língua é Deus, né?). 

 

                            Remissão catafórica (pronome demonstrativo)  

 

Outra forma de fazer remissão é através de expressões definidas do referente, dados que o 

narrador acredita ser desconhecido pelo interlocutor, auxiliando-o na construção do sentido. 

Como podemos verificar nos seguinte enunciados: 

 

A lua era uma mulher que ficou brava e foi ficar no céu. 

Aí depois vem jahya, a lua, e fica escuro 

 

Nestes casos o narrador procura expor e esclarecer propriedades ou fatos relativos ao 

referente, em que ambos os casos define a mulher como sendo a lua.  

No geral, a presença desses elementos coesivos de remissão no texto ―A origem da lua‖, 

funcionam como pistas para orientar o leitor na construção dos sentidos. Servem como apoio para 

o processamento textual, estabelecendo uma ordenação entre segmentos textuais ou partes do 

texto.  

Além disso, esses exemplos, assim descritos nos reportam a questão da literariedade, 

porquanto de acordo com BENTES (2001) a narrativa acima compartilha com outros textos 

ficcionais escritos de natureza literária algumas características, sendo uma destas a metáfora, 

além disso, é produzido pela/na experiência.  

 

LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS E SÍNTESE DAS PESQUISAS ANTERIORES  

As pesquisas dos anos de 2006-2007/2007-2008 abordaram o estudo do espaço, 

movimento e metáfora em amondawa, partindo da descrição e análise de construções metafóricas 

literárias e do cotidiano em textos narrativos. O objetivo era buscar compreender um pouco mais 

sobre a relação espaço e movimento, em amondawa, investigando essa relação em construções 

metafóricas que envolvam o espaço, o tempo, o movimento.  
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A pesquisa do ano de 2006-2007 realizada pela bolsista Joeliza Lamarão 

Bezerra foi delimitada considerando os dados constituídos de construções lingüísticas 

metafóricas, que evidenciam as noções de espaço e movimento no âmbito das Metáforas 

Orientacionais e as Metáforas Ontológicas do tipo espacial. Desta maneira, foram 

utilizados como suporte o esquema imagético pré-conceptual do CONTENTOR (que está 

subjacente os conceitos de DENTRO e FORA) – e o esquema da TRAJETÓRIA em que as 

imagens remetem, necessariamente, para alteração da posição dos elementos no 

espaço da ORIGEM (focagem do ponto de partida) para o ALVO (focagem do ponto-

final) e, da separação entre esses dois pontos temos o PERCURSO. O estudo de 2007-

2008 realizado pela bolsista Liliane Pereira de Souza também se deu a partir de dados 

constituídos de construções lingüísticas metafóricas, no âmbito da Metáfora Conceitual, 

bem como dos pressupostos teóricos referentes à chamada Metáfora Funcional. 

Pose-se dizer que uma das grandes contribuições desses estudos foi a maior 

compreensão teórica sobre Metáfora Conceitual. Sendo que a metáfora não é apenas um simples 

artifício da linguagem literária e sim algo que permeia o pensamento e a própria ação humana 

estando presente em situações da fala cotidiana. Além desses estudos, foi preciso realizar uma 

pesquisa mais apurada em outras áreas, como a Teoria da Literatura, a Psicolingüística e o 

Cognitivismo.  

Para a análise dos dados foi importante utilizar o esquema imagético do contentor e o 

esquema imagético da trajetória, pelo fato dos esquemas imagéticos pré-conceptuais serem 

fundamentais para a compreensão dos conceitos de relação espacial e de movimento. Vale 

ressaltar ainda que o estudo da metáfora no uso lingüístico literário em narrativas míticas e 

narrativas do cotidiano foram relevantes para a análise das metáforas de cunho conceitual, por 

isso, fez-se necessário conceituar os termos metáfora e narrativa sob a perspectiva do campo 

literário. 

  

 Pesquisa de 2006/2007 

Para o corpus do trabalho, a pesquisa de 2006-2007, selecionou do livro Mitos 

Amondawa, a narrativa Tandaua, por apresentar, em sua forma e conteúdo, uma quantidade 

significativa de construções lingüísticas metafóricas que manifestam eventos de movimento, 
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espaço e tempo (―vamos lá na pedra‖, ―ficou lá dentro‖, mora lá ―“, entrou na pedra‖) e 

conectores discursivos temporais: (agora, lá, direto ).    

A análise feita abordando o aspecto estrutural das construções lingüísticas metafóricas 

selecionadas, a partir de alguns elementos do aspecto textual da narrativa, permitiu que se 

refletisse criticamente, sobre a questão cultural evidenciada em imagens metafóricas do espaço 

/tempo no domínio do ficcional e, especificamente, sobre a relação espaço e movimento, em 

amondawa, investigando construções metafóricas que envolvam o espaço, o tempo, o 

movimento.  

Foram investigados os mapeamentos metafóricos em que o domínio de origem, espaço e 

as construções lingüísticas relevantes fossem contentores. Os verbos selecionados para investigar 

esses mapeamentos metafóricos foram os verbos IR e MORAR, FICAR, ENTRAR em 

português. 

Um fato importante é que a narrativa selecionada (semelhante às narrativas em outras 

línguas) revela uma ―arte de narrar‖ e uma maneira cultural do povo amondawa estar em relação 

com o mundo. Nesse sentido, os fatores culturais são expressos pela língua; portanto eles devem 

ser considerados nos estudos lingüísticos. Por essa razão, as metáforas conceituais desempenham, 

pois um papel crucial na conceituação de muitos termos (domínios). Elas constituem uma 

maneira de pensar. 

Sob esta perspectiva, a metáfora envolve uma analogia sistemática e coerente, entre a 

estrutura interna de dois domínios da experiência e, conseqüentemente, todo o conhecimento 

relevante associado aos conceitos e domínios em causa. Por exemplo, o significado da palavra 

PEDRA no texto analisado está ―revestido‖ de um significado novo. Mas esse novo conceito só 

ocorreu por causa da continuidade e o caráter motivador da relação entre experiência corporal e a 

cognição. É possível compreender que PEDRA além de significar mineral sólido e duro, nesse 

contexto tem o significado de lugar onde alguém pode morar, assim, temos o esquema imagético 

do contentor PEDRA É UM RECIPIENTE, PEDRA É UM CONTENTOR.  

No plano semântico, encontramo-nos diante de uma metáfora, não no sentido figurado 

de retórica, mas de funcionamento psicolingüístico. O estudo da forma e dos significados de um 

conceito, em seu conjunto, pode oferecer elementos interessantes de reflexão diante da 

elaboração de algumas palavras que, sendo conhecidas, devem ser ressignificadas em um 
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contexto novo, como é o caso da situação que se apresenta. Assim, o novo conceito dado a 

PEDRA no contexto, faz desse termo um elemento básico da metáfora do cotidiano para a 

compreensão do espaço e do movimento em amondawa, pois tem a ver com orientação espacial 

do tipo DENTRO-FORA e FRENTE-TRÁS. 

Desta forma, ao contrário dos estudos tradicionais acerca da metáfora, as expressões 

lingüísticas metafóricas são aqui consideradas como manifestações superficiais do pensamento 

metafórico. 

 

Sendo assim, verifica-se que as principais contribuições deste ano de pesquisa estão no 

campo de estudo da metáfora, fora do seu estudo tradicional; na noção do mundo em termos de 

espaços, abordando a orientação espacial Dentro-Fora e Frente-Trás. Os dados obtidos também 

demonstraram eficientemente a abordagem literária da metáfora na narrativa amondawa.  

No geral, é de extrema importância no tocante à contribuição que os resultados irão 

proporcionar não só ao campo da lingüística pura, mas também para a lingüística cognitiva 

referente ao conhecimento das línguas indígenas.  

 Pesquisa 2007/2008 

 

Partindo para considerações referentes ao estudo de 2007-2008, verificasse que objetivo 

do subprojeto ainda é o mesmo, descrever e analisar construções lingüísticas metafóricas 

literárias e/ou do cotidiano em textos narrativos amondawa. 

Nesta etapa da pesquisa foram utilizados do Livro ―Mitos Amondawa‖, os textos ―A 

origem da lua‖ e a ―História da lua‖, os quais foram analisados, pois possibilitam demonstrar e 

identificar a metáfora conceptual ontológica, metáfora conceptual orientacional, e metáfora 

funcional. 

Em relação à análise das metáforas espaciais no texto Tandaua, o presente estudo 

procedeu conforme a pesquisa anterior (2006-2007) já descrita. No que se refere à descrição das 

metáforas literárias ou do cotidiano, passou a analisar outros exemplos que denotavam a 

metáfora, no caso a metáfora funcional. 

Durante a leitura da narrativa mítica A origem da lua, observamos a seguinte expressão: 

Eu vou estar funcionando de noite. 
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  A Origem da lua narra a história do surgimento da lua e, portanto a expressão acima se 

refere ao diálogo da Lua (Jahya) com Kuará (Sol) em que a Lua diz que estará ―funcionando de 

noite‖. 

 Neste enunciado temos, em um primeiro momento, a metáfora da personificação LUA É 

UMA PESSOA, pois apresenta características humanas (fala com Kuará) e em um segundo 

momento percebemos a metáfora ontológica, pois temos a elaboração de que a Lua é uma 

máquina que só funciona de noite, temos nesse caso a metáfora ontológica LUA É UMA 

MÁQUINA. 

A análise da narrativa A história da lua realizada por Janaina Kelly Leite Chaves 

apresenta LUA com outro enfoque, exemplificada na seguinte construção lingüística metafórica: 

A lua espocou. 

 

A sentença acima se trata de uma metáfora ontológica, sem características de 

personificação e aponta a suposição de que “... tenha ocorrido um processo de analogia entre a 

lua (que espoca no céu branca e luminosa) e objetos que explodem como o milho, por exemplo, 

que espoca ao ser aquecido, surgindo o branco”. De acordo com a análise feita, chega-se à 

metáfora conceptual A LUA É UM OBJETO EXPLOSIVO, desse modo, conceitua-se a 

explosão da lua relativa às experiências vivenciadas como as que ocorrem com o milho, alimento 

presente na cultura amondawa. 

Diante do exposto, evidencia-se que para compreender a metáfora não é necessária a 

análise do enunciado em si, ou seja, apenas na superficialidade da palavra, faz-se necessário 

compreendê-lo à esfera de seu contexto de uso em situações de leitura ou comunicação. 

É possível ainda, norteada pelo objetivo da pesquisa, compreender como se dá a relação, 

espaço, tempo e movimento em amondawa, a partir do que foi aqui explicitado. 

As análises aqui apresentadas demonstram que a metáfora é um recurso lingüístico de que 

se utilizam os amondawa para lidar com o mundo. Os enunciados metafóricos permitem elaborar 

conceitos abstratos e auxiliam a construir de forma mais clara o significado dos referentes a 

respeito das quais nem sempre os narradores têm oportunidade de falar. 
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Os dados e os resultados obtidos neste estudo se constituem numa construção cultural 

funcional, literária, muito especifica de uma comunidade. Portanto, comprovam que os povos 

chamados primitivos são capazes de construir metáforas e sentenças complexas.  

Assim, como na pesquisa anterior, este estudo tem importância significativa no 

conhecimento de línguas indígenas, sendo que é um desafio compreender a estrutura de uma 

língua, como a Amondawa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto ―Descrição e análise de aspectos textuais nas narrativas mitológicas 

amondawa‖, através do sub-projeto: ―Intertextualidade, referenciação e progressão textual nas 

narrativas mitológicas amondawa”, pensou uma pesquisa que pudesse mostrar sobre a relação das 

narrativas mitológicas amondawa com aspectos textuais, enfocando inicialmente a 

intertextualidade, visando uma melhor compreensão da visão de mundo Amondawa. 

A presente pesquisa se propôs a analisar as narrativas mitológicas do ponto de vista da 

Lingüística Textual e da Teoria da Literatura. Portanto, o centro do problema abordado ao longo 

desse trabalho é o levantamento de alguns aspectos textuais nas narrativas mitológicas, dada a 

possibilidade de se trabalhar no seu ensino, tanto com a questão da textualidade em si quanto com 

o tema da pluralidade/diversidade cultural.  

No texto ―A origem da lua‖, a concepção cultural Amondawa é mitológica, 

apresentando além da intertextualidade e da progressão textual, o aspecto da referenciação.  

Todas estas manifestações textuais corroboram para a construção da tessitura do discurso. E, a 

partir da concepção do ato de narrar de Ana Christina Bentes (2001), é possível dizer o texto ―A 

origem da lua‖ são narrativas que se inscrevem no domínio do ficcional.     

No geral, todos esses anos de pesquisas (2006-2010) contribuíram de forma 

significativa para a compreensão da língua e do mundo do povo amondawa.  Estudar as 

metáforas espaciais, a literariedade, e os aspectos textuais nas narrativas desse povo é mais um 

passo dado para o estudo de línguas indígenas.  

Assim, nossa pesquisa pode ser um modo de contribuir com outros trabalhos que visem 

integrar a cultura com a educação, como uma forma de resgatar e resistir tanto à massificação 

quanto à colonização cultural, sensibilizando os aprendizes para aspectos desconhecidos da 

cultura indígena da Amazônia. 
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RESUMO: Neste estudo, buscou-se investigar sobre como os docentes da rede básica de ensino 

se posicionam em suas práticas educativas com referência a efetivação da educação inclusiva 

com o objetivo de identificar os principais problemas e/ou dificuldades encontradas pelos 

docentes que atuam com alunos que necessitam de atendimento especial, bem como, investigar 

como as políticas de inclusão tem sido absorvidas pela comunidade escolar, e como os gestores 

vem trabalhando a inclusão dentro dos espaços escolares.  

  

 

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Formação de professores; Práticas Pedagógicas; 

Políticas Educacionais. 

 

 

 

ABSTRACT: The present study  attempted to investigate about  the primary teaching teachers 

position themselves in their teaching practices with reference to put into effect of inclusive 

education in order to identify principal problems and difficulties found by teachers that work with 

students that need special attention, as well as investigate how inclusion policies have been 

absorbed by the school community, and has worked as managers for the inclusion at the school. 

 

  

  

Keywords: Special Education, Inclusion, Teacher‘s formation, Pedagogical Practices, 

Educational Policy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Mediante os questionamentos que envolvem a reflexão acerca da prática educacional 

inclusiva, abordaremos neste estudo alguns aspectos referentes a formação de professores, suas 

práticas no ambiente escolar, bem como a capacitação que os educadores recebem/receberam 

para atuarem no ensino regular da rede Municipal,  para receberem alunos com necessidades 

educativas especiais. Neste sentido, buscamos uma fundamentação que propõe investigar 
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inicialmente as seguintes questões: Qual a postura do professor no ensino fundamental diante da 

educação inclusiva? Que tipo de formação os mesmos receberam/recebem da Rede Municipal de 

Ensino para trabalharem com alunos (as) com necessidades educativas especiais e com que 

freqüência? Quais metodologias eles abordam em suas práticas educativas? 

          Diante de tais questionamentos, nos propomos a realizar este estudo no sentido de 

promover o entendimento acerca da formação docente em relação à Educação Inclusiva para 

alunos com necessidades educativas especiais. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O TEMA 

 

Na perspectiva de ampliarmos nossa visão sobre o tema, evidenciamos que a Educação 

Inclusiva ―pressupõe uma participação plena numa estrutura em que os valores e práticas são 

delineados, tendo em conta todas as características, interesses, objetivos e direitos de todos os 

participantes no ato educativo‖ (RODRIGUES, 2009, p.3), objetivando uma educação plena e 

direcionada ao desenvolvimento individual e, ao mesmo tempo coletivo. Neste sentido, 

analisando as políticas públicas no contexto de inclusão na rede de Ensino Regular, observamos 

que o processo de ensino/aprendizagem compreende o aluno como parte da sociedade efetivando 

sua integração com a comunidade dentro de um contexto igualitário.     

A Educação Inclusiva vem sendo defendida dentro de um processo que visa a valorização 

de uma educação para todos  nas classes do ensino regular. Assim, ―não é o aluno que se amolda 

ou se adapta à escola, mas é ela que, consciente de sua função, coloca-se a disposição do aluno, 

tornando-se um espaço inclusivo ―(PARECER CNE/CEB, 2001, nº. 17). 

Neste sentido, entendemos que o espaço escolar precisa oferecer apoio pedagógico 

adequado para que deste modo possa atender as necessidades do educando, seja nas classes 

comuns e/ou nas instituições de apoio com profissionais especializados em educação especial. 

Desta forma, o professor necessita elaborar junto a equipe gestora um plano de aula que assegure 

ao aluno especial sua total integração com os demais alunos da classe. Deste modo, Maciel 

(2004, p.98) esclarece que diante de tais mudanças no processo de ensino/aprendizagem, 

 

o professor, responsável pela formação de seus alunos, precisa estar 

atento [...] a uma grande mudança que implica um novo pensar, uma 
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prática com um novo conteúdo, novos conhecimentos, novas formações, 

novas formas de intervenção.  

 

Analisando os objetivos propostos ao docente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional no artigo 61 inciso I que estabelece “a associação entre teorias e práticas, inclusive 

mediante a capacitação em serviço‖, o educador necessita de uma formação que atenda a 

Inclusão em sua diversidade, ou seja, uma educação para todos. Com isso, a UNESCO
87

 assegura 

a educação das pessoas com necessidades educativas especiais em todas as discussões 

relacionadas com a educação para todos. E tais discussões devem envolver a formação dos 

professores, a fim de atender as necessidades educacionais entorno do aluno especial. 

Compreendemos que a especificidade da Educação Inclusiva deve estar de acordo com a 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação  no Capitulo V, Art. 59, Inciso III, que prevê que 

os professores devem ter uma especialização adequada para o atendimento especializado, bem 

como capacitação para a integração dos educandos nas classes comuns. A mesma lei também 

deixa clara a necessidade da escola em preparar o espaço escolar com adaptações físicas e 

pedagógicas, onde a instituição de ensino deve atuar ―através de todos os seus escalões para 

possibilitar a integração das crianças que dela fazem parte‖ (MERCH, 2009 p. 1). 

Para efetivação do processo de inclusão escolar em relação aos alunos com necessidades 

educativas especiais, compreendemos que, os docentes vêem a necessidade de possibilitar trocas 

de experiências e o planejamento de ações pedagógicas que visa a construção do conhecimento 

através do contexto vivenciado pelo aluno especial. 

Deste modo, expomos que os alunos e alunas ao adentrarem o espaço escolar, trazem um 

processo de aprendizagem próprio, o que caracteriza sua identidade cultural, produzida pelo seu 

contexto histórico/social. Portanto, é fundamental que os docentes percebam tais processos, 

oportunizando aos alunos e alunas o desenvolvimento e a compreensão dos conceitos inerentes a 

educação escolar, abarcando a “diversidade, como um elemento enriquecedor do processo de 

ensino e aprendizagem” (BIANCHINI, 2009, p.1). Assim, enfatizamos uma formação docente 

frente à educação para todos, propondo a necessidade de atuações ―incluindo cursos, seminários, 

grupos de estudo sistemáticos e ações integradas ao projeto pedagógico da escola, o outro 
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trabalho focaliza a formação continuada no âmbito das políticas publicas‖ (ANDRE, 2001, 

p.91). 

 Neste sentido, procuramos enfocar o direito à educação, através da análise da Declaração 

de Salamanca (p.12) que desde 1994 vem priorizando a constituição de ―uma boa organização 

escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as 

respectivas comunidades‖. Desta forma, observamos a necessidade do professor em estar 

preparado a fim de contribuir  junto ao espaço escolar, buscando de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Capitulo VI, Artigo 67 Inciso VI a inovação e as 

―condições adequadas de trabalho‖ 

   Diante disto, a Educação Inclusiva deve-se pautar no processo de formação docente, como 

viabilidade de intervenção no espaço escolar a fim de permitir a abrangência dos conhecimentos 

através das diversas metodologias. Neste estudo, procuramos estabelecer as dificuldades que 

apontam para a necessidade da formação continuada frente a  possibilidade de acesso a educação 

dentro do processo de construção da inclusão – Educação Especial - na rede de ensino regular.    

 

METODOLOGIA  

 

Para realizarmos esta pesquisa, considerando as características do estudo – Inclusão 

Escolar e Práticas Pedagógicas Voltadas aos Portadores de Necessidades Educativas Especiais, 

optou-se pela abordagem qualitativa de Minayo (2010), bem com a Pesquisa- Ação participativa 

Thiollent (1994).  

A Pesquisa Qualitativa, segundo Minayo (2010) se inicia por uma questão, por um 

problema, por uma pergunta, por uma dúvida. A resposta a esse movimento do pensamento 

geralmente se vincula a conhecimentos anteriores ou demanda a criação de novos referenciais.  

Tendo em vista cumprir os objetivos propostos nesta pesquisa, destacamos também a Pesquisa-

Ação como parte de nossa estrutura metodológica, sendo que esta abordagem implica na 

promoção da interatividade entre pesquisador e pesquisado, ―desempenhando um papel ativo no 

equacionamento dos problemas encontrados, bem como no acompanhamento e na avaliação das 

ações desencadeadas‖ (THIOLLENT, 1994, p. 15). Deste modo, elaboramos um plano 

esquemático  da metodologia utilizada, desenvolvendo os seguintes níveis: Primeiro Nível como 

técnica de levantamento de dados, a analise das legislações em vigor referente a educação 



359 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

inclusiva, bem como a revisão de literatura de livros e artigos científicos publicados relacionados 

a problemática do estudo. Segundo Nível No segundo nível, foram coletados os primeiros dados 

com a técnica de entrevista semi-estruturada, onde foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

observação nas escolas e entrevistas com professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas análises das pesquisas obtidas observamos que 81,08% dos professores não se sentem 

preparados para efetivar a Educação Inclusiva dentro do contexto da diversidade. Assim, 

analisamos que a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais foi exposta antes da 

qualificação dos profissionais da educação, o que ocasionou na complexidade de como atribuir os 

conhecimentos/metodologias tais diversidades no processo de ensino.  

 É perceptível este diagnóstico, quando 35,13% dos educadores colaboradores ratificam 

que a possibilidade de aprendizagem, socialização e troca de experiência permite – no contexto 

geral -, aos educandos ser agente de seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Tal 

diagnóstico caracteriza a docência como base de desenvolvimento, que segundo Meirieu (2002), 

assegura a inserção do aluno como um individuo concreto com vistas a ocupar seu lugar na 

sociedade. Deste modo, o professor entrelaça os conhecimentos e conceitos que os educandos 

possui de si e/ou do colega, por meio da aparência física, predeterminações e características 

específicas.  Assim, Meirieu (2002) retoma a discussão, evidenciando que o docente enquanto 

cidadão e ciente de sua profissão devem procurar trabalhar essas resistências, por meio de uma 

prática educativa que viabilize ao educando uma melhor abrangência sobre suas características no 

tange a construção de sua identidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises das pesquisas obtidas no estudo bibliográfico e no trabalho de campo 

desenvolvido com os professores das escolas municipais de Ji-Paraná – RO, nos permitiram 

compreender que os docentes da Rede de Ensino Municipal estão procurando se adaptar a 

diversidade ocasionada pela Educação Inclusiva. Entretanto, percebemos que ainda faz-se 

necessário amoldar a formação/formação continuada com relação aos recursos pedagógicos, 
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espaço escolar e metodologias referenciais, para que deste modo os docentes possam 

identificar/auxiliar os alunos com necessidades educativas especiais. 

Neste sentido, observamos que o educador busca apropriar seu conhecimento adquirido na 

formação inicial por meio da formação continuada. Sendo assim, o docente por meio das práticas 

pedagógicas, exerce constantes modificações no que tange as perspectivas constituídas na 

formação do educando, caracterizando o desenvolvimento do mesmo através da sua própria ação 

diante os desafios propostos em seu cotidiano.  

  Assim, no decorrer do projeto foi possível observar que 62,16% dos professores 

colaboradores relataram ter participado de palestras, cursos e seminários relacionados à Educação 

Inclusiva. Deste modo, observamos que esta adaptação ocorre quando os docentes procuram 

estabelecer novos métodos em sua pratica pedagógica. Tais métodos ocorrem por meio da 

apropriação de metodologias adequadas às dificuldades de aprendizagem do aluno especial. 

Desta forma, o professor como viés na proposta de reconstrução dos significados referentes aos 

conceitos intrínsecos da autonomia do individuo, ressalva os valores inerentes na sociedade 

através dos espaços escolares. Entende-se dessa forma que a prática docente apontada nos 

discursos relacionados à ―educação inclusiva acontece quando há uma formação de professores e 

os professores aprendem sobre as deficiências, distúrbios, transtornos, dificuldades, e saber 

diferenciá-los entre si‖ (CORTELAZZO, 2010, p.4). 

Diante tais resultados obtidos, foi possível observar que a formação do profissional da 

educação – professor (a), perante as novas propostas pedagógicas ocorrem de forma gradual. 

Desta forma, o educador encontra dificuldades para viabilizar a educação inclusiva plena e 

direcionada as dificuldades de aprendizagem dos educandos. Assim, os resultados mostram que o 

docente promove, de acordo com suas possibilidades, o desenvolvimento dos educandos ao passo 

em que o mesmo apropria sua identidade dentro do processo de coletividade. Vale salientar que, a 

educação plena só acontece quando o âmbito escolar 
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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados finais da pesquisa do Subprojeto ―Currículo e 

Educação Inclusiva: em busca de aproximações‖ desenvolvido entre o período de agosto de 2009 

à julho de 2010 em escolas da rede municipal de ensino de Ji-Paraná – RO. A pesquisa teve como 

objetivo compreender as concepções dos docentes sobre a educação inclusiva. Verificou-se 

também quais são as metodologias utilizadas pelos docentes, bem como de que forma o currículo 

efetivado no âmbito escolar está em consonância com a educação inclusiva. Portanto, este resumo 

expandido objetiva expor parte dos resultados obtidos com o estudo. 

 

 

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Currículo. 

 

ABSTRACT
:
 This present study shows the final results of the research from sub-project 

"Curriculum and Inclusive Education: in search of approaching" developed between the period 

from August 2009 to July 2010 in the municipal school of Ji-Paraná - RO. The research aimed to 

understand the conceptions of teachers on inclusive education. it was found also what are the 

methods used by teachers and how they to put into effect of curriculum in schools is in line with 

inclusive education. Therefore, this expanded abstract aims to expose part of the results got by 

the study. 
 

 

Keywords: Education. Inclusion. Curriculum 

 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa realizada na cidade de Ji-Paraná – Rondônia, partiu do pressuposto de que 

havia a  necessidade de ampliar os conhecimentos sobre a educação inclusiva. Diante disso, 
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elegeu-se como objetivo dessa pesquisa a investigação com referência as concepções docentes 

sobre a educação inclusiva, as metodologias pelos docentes nessa modalidade educativa, bem 

como os saberes docentes com referência ao currículo voltado a educação inclusiva. 

Este estudo iniciou com revisão bibliográfica sobre o tema, bem como a procura de fontes 

documentais que depois de lido e sistematizado, ofereceu suporte para a pesquisa de campo. Este 

resumo, portanto, discutirá os resultados obtidos ao longo da pesquisa que pode auxiliar uma 

melhor compreensão da situação atual da educação inclusiva em Ji-Paraná. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Muito se tem questionado e analisado sobre a política de inclusão nas escolas, dentre 

essas análises destacamos os seguintes autores: Mitter (2003), Rodrigues; Krebs & Freitas 

(2005), Padilha &Freitas (2005), bem como as legislações em vigor, que evidentemente fizeram 

parte das análises finais no projeto de pesquisa intitulado Inclusão escolar e práticas pedagógicas 

voltadas as pessoas com necessidades educativas especiais. 

 As discussões sobre a questão do atendimento educacional para pessoas com 

necessidades educacionais especiais no Brasil começaram a ser estabelecido inicialmente pela 

Constituição Federal de 1988, conforme estabelece o Art. 208, Inciso III, que define como dever 

do Estado o ―atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino‖ (p. 137). Embora defendido na maior legislação 

brasileira que o ensino fosse feito com preferência no ensino regular, esse dispositivo não 

conseguiu ser efetivado. Desta forma, esta modalidade de educação continuou sendo centrada em 

instituições e classes especializadas. 

Com a aprovação da Lei 9394/96, a inclusão torna-se mais enfática com a obrigatoriedade 

do atendimento da educação voltada para todos. No caso das pessoas com necessidade educativa 

especial, tornou-se obrigatório efetivar esse atendimento, nas escolas regulares, porém não se 

eximiu a existência das instituições especializadas, ou seja, instituições que garantissem  

atendimento específico para as pessoas com necessidades especiais que eventualmente não 

fossem direcionadas as escolas regulares. Segundo o Art. 58 da LDB a educação especial é ―a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais‖ (p.25). Essa Lei foi fortalecida pela Resolução 
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CNE/CEB nº 02/01, que estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação 

Básica. 

Considerando a proposta da pesquisa - Inclusão Escolar e Práticas Pedagógicas Voltadas 

as Pessoas com Necessidades Educativas Especiais não se pode deixar de vincular ao debate 

sobre a construção do processo de inclusão, as questões tangenciais do currículo. Neste estudo, 

opta-se por compreender o currículo a partir de Silva (2005), para quem o currículo deve ser 

entendido de forma ampla, ―o livro didático e paradidático, as lições orais, as orientações 

curriculares oficiais, os rituais escolares, as datas festivas e comemorativas‖ (p.101). A partir 

dessas interlocuções não se pode deixar de mencionar as contribuições de Apple (2005) para 

quem o currículo ―nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo 

aparecem nos textos e nas salas de aula de uma nação‖ (p.59). Esta verificação com referência ao 

currículo também pode ser verificada em Moreira e Silva (2005) onde ―o currículo não é um 

elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social‖ (p.8). Diante 

dos apontamentos já referenciados é que fomos percebendo a construção da investigação no 

âmbito das escolas pesquisadas. 

 

METODOLOGIA 

 

Considerando o estudo realizado – Inclusão escolar e práticas pedagógicas voltada às 

pessoas com necessidades educativas especiais, optou-se pela abordagem qualitativa 

considerando a Pesquisa - Ação participativa referenciada por Thiollent (1994), bem como 

utilização da técnica do questionário aberto semi-estruturados.  

Tendo em vista o cumprimento dos objetivos propostos nesta pesquisa, destacou-se a 

Pesquisa-Ação como parte de nossa estrutura metodológica, sendo que esta abordagem implicou 

na promoção da interatividade entre pesquisador e pesquisado, ―desempenhando um papel ativo 

no equacionamento dos problemas encontrados, bem como no acompanhamento e na avaliação 

das ações desencadeadas‖ (THIOLLENT, 1994, p. 15).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 



366 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Para a execução dessa pesquisa foram entrevistados um total de 37 professores que atuam 

em 5 escolas da rede municipal de ensino de Ji-Paraná – RO. Para a pesquisa foram feitas dez 

(10) perguntas sobre diversas questões que abrangem a educação inclusiva e a prática de ensino, 

entretanto para responder as indagações e o objetivo desse subprojeto, consideramos apenas as 

questões pertinentes à proposta deste estudo, das quais passaremos a discutir.   

Considerando a pergunta: concepções de educação inclusiva efetivada para os 

professores colaboradores, foi possível verificar que a grande maioria (35,13%) compreende a 

educação inclusiva como sendo a possibilidade que os alunos (as) dispõem e socializarem e 

efetivarem aprendizagens escolares, bem como forma de promover troca de experiência. 

 Verificou-se também na pesquisa que 18,92 % dos professores entrevistados concebem 

como conceito de educação inclusiva a concepção de que ela é a garantia ao acesso de ensino 

regular. Essa concepção teórica também é defendida por Mitter (2003); onde a educação 

inclusiva é compreendida como sendo a garantia de acesso e de oportunidades de aprendizagem 

dentro do âmbito de classes de ensino regular. Outros docentes se dividiram entre a concepção de 

educação inclusiva como diminuição das desigualdades, respeito pela diferença e valorização do 

ser humano (16,22 %) e da concepção de garantia das mesmas oportunidades de aprendizagem 

entre os alunos (8,11 %). 

Entretanto, constatou-se nas analises desse estudo que 21,62% dos docentes entrevistados 

não sabem o que é educação inclusiva, tendo em vista que as suas respostas apontam para a 

compreensão de uma modalidade educativa que se refere somente aos alunos com necessidades 

especiais.  

Com referência ao questionamento: metodologias utilizadas pelos docentes na prática 

educativa, verificou-se  nas analises somente 18,92% dos professores revelam que na sua prática 

utilizam como forma metodologias trabalhos com materiais concretos, gravuras, jogos, alfabeto 

móvel e recortes. Verificou-se também nas respostas dos docentes colaboradores que eles 

trabalham com as mesmas metodologias entre todos os alunos da classe (40,54%). Entretanto, 

constatou-se que 40,54% por não trabalharem com alunos especiais no momento, não 

especificaram qual metodologia eles abordaram em suas práticas educativas.  

Com referência a pergunta: estrutura curricular para efetivação da educação 

inclusiva, observou-se uma intensa fragilidade com referência a forma de construção da própria 

atividade pedagógica. Ressalta-se que dos docentes analisados, somente 10,81% disseram saber a 
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relação e a importância de se pensar as concepções curriculares para viabilizar a educação 

inclusiva/especial. Desta forma, 89,19% disseram não saber o que é o currículo, ou não souberam 

estabelecer uma relação entre currículo e educação inclusiva/especial, o que pode demonstrar 

uma possível despolitização do professorado, e fragilidades nos processos formativos e 

continuados dos mesmos.   

As evidências destacadas, permitem compreender as seguintes questões: existe no âmbito 

da esfera educacional pesquisada, uma intensa fragilidade com referência quanto ao conceito e ao 

conhecimento de currículo. 

De acordo com Silva (2005), historicamente o currículo enquanto campo conceitual 

especializado foi estabelecido tendo em vista ―a institucionalização da educação de massas‖ 

(p.22). Para o autor, algumas questões movimentaram o início das discussões referentes ao 

currículo, enquanto teoria da educação escolarizada, para isso o autor elenca algumas questões 

fundamentais sobre o currículo:  

formar o trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral, 

acadêmica, à população? O que se deve ensinar:as habilidades básicas de 

escrever, ler e contar; as disciplinas acadêmicas humanísticas; as 

disciplinas científicas; as habilidades práticas necessárias para as 

ocupações profissionais? Quais as fontes principais do conhecimento a 

ser ensinado: o conhecimento acadêmico; as disciplinas científicas; os 

saberes profissionais do mundo ocupacional adulto? O que deve estar no 

centro do ensino: os saberes ―objetivos‖ do conhecimento organizado ou 

as percepções e as experiências ―subjetivas‖ das crianças e dos jovens? 

Em termos sociais, quais devem ser as finalidades da educação: ajustar as 

crianças e os jovens à sociedade tal como ela exige, ou prepará-los para 

transformá-la; a preparação para a economia ou a preparação para a 

democracia? (SILVA, 2005, p. 22)  

  Sobre as questões inerentes ao currículo, Sacristán (2000), afirma que estudar as 

concepções geradoras é ―essencial para compreender a prática educativa institucionalizada e as 

funções sociais da escola. Não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins 

sociais e culturais, de socialização, que se atribui a educação escolarizada‖ (p.15). As 

informações obtidas permitem afirmar que as concepções curriculares são produzidas, não apenas 
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pelas diversas instâncias sociais, mas principalmente por núcleos ideológicos que pensam a 

educação para a ampla camada social. Muito embora, autores como Sacristán (2000) tem 

evidenciado que ―os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam 

sobre o sistema educativo‖, desconfia-se que o chamado equilíbrio é na realidade um constante 

conflito de forças que convergem para o ambiente escolar. 

  Diante disso, e na tentativa de estabelecer uma compreensão das questões antes postas, 

Andrade (2003, p. 11), evidencia que  

o currículo escolar é o plano de ação que operacionaliza a proposta 

pedagógica da escola. É ele que explícita a seqüência dos conteúdos 

(quando ensinar), as formas de estruturar e acompanhar as atividades de 

ensino e aprendizagem (como ensinar e avaliar a aprendizagem) e as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas ( o quê e porque 

ensinar).            

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do que já foi evidenciado, o objeto da pesquisa foi a análise do processo de 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino do 

município de Ji-Paraná. Para isso, o estudo em questão atentou-se para uma análise dos 

resultados obtidos com a pesquisa de campo e entrevistas a fim de verificar a viabilidade ou não 

de novas posturas perante as concepções curriculares. Neste sentido, destacam-se alguns aspectos 

das quais se julgou atender os resultados finais da pesquisa.  

 Diante disso, elencou-se como resultados finais a verificação do conhecimento dos 

professores envolvidos na pesquisa sobre a conceituação da educação inclusiva, bem como a 

importância dada ao currículo para a efetivação dessa modalidade educativa. Conforme 

demonstrado, constatou-se que embora a grande parte dos professores (as) saibam de alguma 

forma conceituar a educação inclusiva, os mesmos professores (as) como demonstrado não 

dispõem de metodologias adequadas para efetivar a educação inclusiva/especial, sendo que tais 

posturas podem ser reflexo das estruturas organizacionais curriculares
90

 das escolas as quais se 
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vinculam, ou seja, como demonstrado, existe uma ampla fragilidade das discussões e no próprio 

entendimento do que é o currículo, bem como de sua importância para a percepção de que é 

necessário promover mudanças no âmbito escolar. 

 

Referências 

 

ANDRADE, Rosamaria Calaes de. Introdução: a ressignificação do Currículo Escolar. In: 

ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges; ANDRADE, Rosamaria Calaes de. O currículo 

ressignificado. Porto alegre: Artmed, 2003. 

APPLE, Michael W. A política do Conhecimento Oficial: faz sentido a idéia de um currículo 

nacional? In: MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu da. (orgs.). Currículo, 

Cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 2005. 

BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada 

em 5 de outubro de 1988. Contêm as ementas constitucionais posteriores. Brasília, DF: Senado, 

2008. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 

1996. Estabelece as diretrizes da educação nacional. Brasília, DF: 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. Secretaria de Educação Especial. MEC: SEESP, 2001. 

MITTER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu da. (orgs.). Currículo, Cultura e sociedade. 

São Paulo: Cortez, 2005. 

PADILHA, Sandra Marisa Allebrandt; Freitas, Soraia Napoleão. A instituição Especializada no 

cenário da educação inclusiva: o contexto brasileiro. In: RODRIGUES, David; KREBS, Ruy; 

FREITAS, Soraia Napoleão (orgs.). Educação inclusiva e necessidades especiais. Santa Maira: 

UFSM, 2005. 

RODRIGUES, David; KREBS, Ruy; FREITAS, Soraia Napoleão (orgs.). Educação inclusiva e 

necessidades especiais. Santa Maira: UFSM, 2005. 

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 6ª ed. São Paulo: Cortez,1994. 

 

AGRADECIMENTOS: 

Ao CNPQ; 

Ao PIBIC; 

À UNIR; 

À SEMED – Secretaria de Educação do Município de Ji-Paraná – RO; 

                                                                                                                                                              
elementos culturais dos seus alunos, as atitudes de gestão educacional, até os conteúdos selecionados como viáveis 

para a efetivação da educação escolar. 



370 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Às escolas e aos professores colaboradores dessa pesquisa; 

 

__________________________ 

CONTATOS 

Orientando: Simone Pereira Alves 

*E-mail: monejp@bol.com.br 

 

Orientador: Profª. Drª. Anamaria Silveira 

*E-mail: anasilveira40@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



371 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

EDUCAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA EM RONDÔNIA: UM TRILHAR PELO 

HISTÓRICO DA CONSTITUIÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

BÁSICA INTERCULTURAL  

A BUSCA DO DIÁLOGO NA INTERCULTURALIDADE: IMPACTOS CULTURAIS E 

RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

Dielle Peñas Lacerda da Cunha
91
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92

 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida por meio do Programa de Bolsa a 

Iniciação Científica – PIBIC/2009-2010. Elaborada por meio de uma abordagem qualitativa, essa 

pesquisa teve por finalidade conhecer os motivos que culminaram na criação de um curso 

superior voltado para a formação de professores indígenas no estado de Rondônia. Constatou-se 

que esse curso nasceu da necessidade de profissionais indígenas, com formação específica, para 

atuarem nas salas de aulas nas aldeias, além disso, sua elaboração foi feita a partir de inúmeras 

discussões que envolveram várias instituições, organizações não governamentais, movimentos 

indígenas e indigenistas entre outras. Desta forma, percebe-se que o curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural, reflete uma real demanda diferenciada e especifica além de 

constituir-se em um projeto de todo um grupo que trabalha em prol uma educação diferenciada. 

 

Palavras-chave: Ensino superior indígena. Rondônia. Intercultural  

 
ABSTRACT 

This article presents the results of research by the Programa Institucional de Bolsa a Iniciação 

Científica – PIBIC/2009-2010. Developed by qualitative research intentioned to know creation‘s 

reasons of a higher education focused training indigenous professionals in Rondônia. The results 

indicate that course was born by the necessaries from indians teachers who need to work at their 

communities, and this elaboration was made from numerous discussions involving several 

institutions, governmental organizations, indigenous, Indians‘ movements and others. In this 

way, the Licenciatura em Educação Básica Intercultural reflect real demand that is different, 

specific and constitutes a work of a whole group working towards a differentiated education.  

 

Keywords: Indigenous higher education. Rondônia. Interculturality. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte do trabalho de pesquisa – CNPq/PIBIC/2009-2010 – que foi 

desenvolvido com o intuito de investigar e conhecer a história da constituição de um curso 
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superior voltado para população indígena denominado Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural, oferecido pela Universidade Federal de Rondônia a partir do segundo semestre de 

2009. Buscando compreender desde o começo das primeiras discussões até sua implantação do 

curso. Para tanto, a pesquisa, ouviu, por meio de entrevista semi-estruturada, professores e alunos 

do curso, sendo que uma das professoras participou do processo de implantação da educação 

escolar indígena no município de Ji-Paraná.  

 

2 - EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM RONDÔNIA: PRIMEIROS PASSOS. 

A partir da Constituição Federal de 1988, os índios passaram a ter direito à diferença, 

por meio de muitas lutas, conforme relata uma liderança indígena,  

 

Não foi um presente dado para os povos indígenas [...], a gente lembra muito 

bem que foi uma luta [...], como povo indígena nós queria é ter garantido na 

Constituição Federal que é a lei maior do nosso país, garantir os nossos 

direitos [...] com muita luta ela foi colocada num papel, [...], tem vários artigos 

que ampara os direitos constitucional, é direito da sua organização social tudo 

isso tinha na lei. 

 

O primeiro curso oferecido em Rondônia de forma sistematizada para as comunidades 

indígenas foi realizado por uma Instituição, não sei se você lembra, tinha uma ONG que chamava 

IAMÁ
93

, os trabalhos realizados por essa instituição foi um marco importantíssimo para essas 

comunidades onde puderam ter assegurado o direito de falar em língua materna sem que fosse 

recriminado. 

Apesar de no ano de 1991, por meio do decreto nº 26 de 04 de fevereiro, o governo 

Federal passar a responsabilidade da educação escolar indígena da FUNAI para o Estado, 

segundo professora entrevistada, essa transição em Rondônia que era pra ter ocorrida em até 91 

com o decreto, mas aqui só veio acontecer a partir em 97. 

Quanto a essa nova etapa da educação escolar os índios afirmam que a educação escolar 

indígena foi passada, [...], pra responsabilidade do Estado, da FUNAI pro Estado a gente teve 
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muito avanço, criando movimentos indigenistas tendo força para estar levando essa 

reivindicação com projeto, com propostas para o Estado, para o Governo do Estado para 

oferecer essa formação de professores indígenas que é o primeiro Açaí. Ou seja, essa nova 

política educacional implantada no estado impulsionou a formação escolar indígena de forma 

mais sistematizada. 

 

3. PRIMEIRO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES INDÍGENAS 

OFERECIDO PELO ESTADO DE RONDÔNIA: O PROJETO AÇAI. 

A partir 1997, segundo professora entrevistada, começou também a pensar na formação 

dos professores. Eram realizados pequenos cursos com os professores aqui na cidade, eles 

vinham e ficavam dois dias por conta deles. Segundo relatam os indígenas nessa época foi se 

percebendo que necessitava de formações, que o professor não estava preparado suficiente, não 

tinha formação suficiente, e por meio dos movimentos indigenistas, com muita luta foi possível 

garantir essa formação. 

Dessa forma, a Secretaria de Educação deu inicio a uma política de formação, isso 

devido a luta do NEIRO
94

 e de várias instituições indígenas, indigenista. Segundo a professora, 

nesse mesmo ano em 98 já estava sendo discutido o projeto Açaí. Esse projeto que foi lançando o 

magistério, os estados eram praticamente obrigados a oferecer.  

O projeto Açaí foi instituído pelo governo do estado pelo decreto nº. 8516 de 1998, 

dando inicio a uma política de formação indígena, criado e implantado para promover a formação 

do magistério indígena. 

Com desenvolvimento desse projeto, algumas parcerias foram realizadas, com a 

Universidade, após a finalização do projeto Açaí, alguns professores da Instituição continuaram 

mantendo contato com as comunidades indígenas, por meio de trabalhos de pesquisa e dos 

projetos de extensão, que possibilitaram um maior conhecimento da realidade indígena, e uma 

maior proximidade, surgindo perguntas, duvidas, cobranças quanto à continuidade do processo 

de formação desses professores, ―acabou o Açaí e agora, o que vamos fazer?” As cobranças, as 

pressões elas começaram aumentar. 

 

5. ENSINO SUPERIOR INDÍGENA EM RONDÔNIA  
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No final do projeto Açaí, na cidade de Porto Velho, um grupo discutia a formação 

superior indígena, e vários ex-alunos do projeto participavam dessas discussões. Segundo a 

professora da Universidade eles participavam indo para Porto Velho discutir a possibilidade de 

um curso indígena na educação superior, mas um marco decisivo foi o término do projeto Açaí, 

pois ao final dessa formação isso implicava uma próxima demanda, que era a formação superior, 

esse foi um dos marcos decisivo na discussão, [...] que demandou a luta pela educação Superior. 

Segundo indígenas vários órgãos contribuíram com essa luta: 

 

[...] discutia na reunião da OPIRON, Organização dos Professores Indígenas 

de Rondônia e do Oeste do Mato Grosso, já discutiu varias vezes o intercultural, 

o ensino superior indígena, no NEIRO também.[...]e no projeto Açaí se 

discutia a formação superior dentro da Universidade. 

 

Entretanto, não se pensava no curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, 

falava-se de um curso superior onde às comunidades indígenas pudessem participar e se fazer 

presente dentro da Universidade, segundo a professora entrevistada afirma, [...] a idéia não era 

fazer um curso de licenciatura intercultural para formar aqui em Ji-Paraná, [...], era pedagogia 

indígena, falava-se de curso superior indígena seja onde fosse. 

O Governo Federal, através do Decreto nº 6,096, de 24 de abril de 2007, criou o 

REUNI
95

, dessa forma, segundo entrevistada foi realizada uma pesquisa com as comunidade 

indígenas para saber o que eles queriam estudar, foi feito essa pesquisa, onde foi possível 

perceber a necessidade de um curso voltado para a formação de professores indígenas, conforme 

fala dos indígenas, o professor não estava preparado suficiente, [...] e baseado nessa 

necessidade, vinda da comunidade indígena que se começou-se a pensar em curso de 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural.  

 

6. DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

Apesar de as discussões que envolvem a criação do curso superior indígena ter iniciado 

com o termino do projeto Açaí, a concretização desse projeto não foi fácil, pois conforme 

indígena:  

 

Na conquista desse projeto, a gente não acreditava [...] dentro da formação dos 

professores no projeto Açaí era só discutido, nenhum momento vamos dizer 

                                                 
95

 REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 



375 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
assim que a gente viu uma ação daquilo que estava sendo discutido, nem se 

preocupou [...], pegar a caneta e colocar no papel, era só discussão, [...] não só 

no curso de formação, mas em fórum da UNIR, e tinha vários seminários 

também que era levado essa discussão que era falado desse projeto, e na 

OPIRON também que é a Organização dos Professores Indígenas aqui do 

Estado de Rondônia, levava esse discussão também, estar debatendo mas só que 

não tinha a preocupação também de formar uma equipe pra já estar elaborando 

essa discussão.Uma dessas pessoas que realmente pegou a caneta e rascunhou é 

a Edinéia, acho que caiu do céu... ai apareceu também a Jô, nesse meio tempo, 

nesse meio do campeonato ela apareceu também pra reforçar o time, [...], então 

ai que foi colocando no papel. 

 

Diante dessa dificuldade, os indígenas buscaram apoio na Universidade, que segundo 

professora da instituição: 

 

Em uma reunião os índios solicitam a Universidade, ao Campus de Ji-Paraná, 

ao DCHS que elaborem um curso para eles, eu trouxe esse documento na 

próxima reunião, e coloco na ata do DCHS, que decide por unanimidade, [...] 

elaborar, essa elaboração ela se traduz em uma ordem de serviço. [...] O curso 

nasce é no Departamento, tem que ter o Departamento mãe, o Departamento 

para propor aquele curso e isso foi acontecendo de uma forma tão interessante, 

que nós construímos um grupo, desde matemática indígena, houve a 

aproximação do Departamento com o primeiro congresso das tecnologias 

digitais, e os índios tiveram um papel fundamental, nesse evento, essas 

atividades foram fortalecendo aldeia de que seria possível nós do 

Departamento, propor um curso de educação superior, e ai assim a demanda 

inicial das sociedades indígenas, era formar professores para evitar que os 

alunos saíssem da aldeia, precisava ter um professor dentro da aldeia, porque o 

professor não indígena ele sabe os saberes do chamado branco, mas eles não 

dominam os saberes  da cultura, eles precisam de um professor que saiba a 

língua portuguesa, mas que saiba também a cultura, que saiba se comunicar na 

língua dos alunos, e esses professores já existiam, apenas precisava ser 

qualificado.  
 

Neste sentido a Universidade, a SEDUC e os indígenas se uniram em prol da elaboração 

do projeto de um curso superior. Alias conforme nos informa uma das professoras não era só 

professores indígenas que participavam, estavam lá o pajé, o cacique, lideranças, todos de 

alguma forma colaboraram nesse processo, que possibilitaram ao grupo uma reflexão sobre o 

maior problema em relação a educação que é a falta de professores de 6º ao 9º ano e ensino 

médio. Dessa forma, nasce à idéia de um curso em Licenciatura Básica Intercultural.  

 

7. APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

INTERCULTURAL. 
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No processo de implantação do REUNI, foram realizadas diversas reuniões nos 

conselhos universitários promovendo discussões, onde a Universidade deveria escolher quais 

cursos seriam oferecidos à comunidade.  

As primeiras reuniões aconteceram nos conselhos de Campus, quanto ao inicio desse 

processo no Campus de Ji-Paraná uma das professoras interlocutoras da pesquisa nos relata que 

algumas pessoas não entendiam a dimensão e importância desse curso, e faziam diversos 

questionamentos, tais como: 

 

Para que eles queriam um curso para índios, [...] primeiro não vai ter demanda, 

era a conversa, e segundo quem vai deixar de ter um curso de engenharia para 

ter um curso para índio, para atender determinada população. 

 

Essa rejeição também foi percebida pelos indígenas presentes na reunião, pois conforme 

um indígena relata: 

 

[...] tinha uma reunião pra discutir a opção de um projeto, [...], e nós fomos lá 

só que na pauta da discussão desse projeto deles não tinha incluído o nosso 

processo, e não tinha colocado um momento pra nós, e nós entramos, e foi ai 

que alguns professores, professoras e também alunos branco, disse que índio 

não era pra estar na sala de aula da Universidade, lugar de índio era lá no 

mato, e nós percebeu sei lá esse preconceito, essa discriminação, durante essa 

discussão, mas isso não baixou nossa cabeça nós fomos em frente, [...] nós 

falamos que nós também tínhamos projeto, tinha proposta e que estávamos 

encaminhando, é onde nós fomos ouvidos. 

 

A mesma dificuldade de aprovação vivenciada por esse curso no Campus se repetiu em 

outros conselhos superiores. Na Câmara de Graduação, apesar do parecer favorável do primeiro 

relator, houve três pedidos de visto, e todos os relatos subseqüentes foram negativos. Apesar 

disso, o projeto obteve parecer final favorável. 

Deste modo, é perceptível que todas as fases, tanto de elaboração como de aprovação 

desse curso, foram alcançadas por meio de lutas, esforços, união de todo um grupo que almejava 

um curso superior voltado para a população indígena, a professora da Universidade relata: 

 

A aprovação do curso foi uma batalha muito grande porque esse projeto foi 

aprovado no departamento, foi aprovado no Conselho de Campus, foi aprovado 

lá na Câmara de Graduação, e depois foi aprovado lá no Conselho 

Universitário - CONSUN, exceto o departamento, todas foram etapas muito 

complicadas, o curso só foi aprovado mediante pressão popular.  
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Todos esses relatos mostram a luta para a implantação desse curso nesta Instituição, e 

desta forma, esses alunos não constituem em apenas alunos da Universidade, mas também 

autores que escreveram a história de um curso superior indígena no estado de Rondônia.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dados da pesquisa mostram que as primeiras discussões a respeito do curso superior 

indígena em Rondônia começaram após a finalização do projeto Açaí, quando surgiram 

cobranças quanto à continuidade do processo de formação desses professores. Entretanto de 

imediato não se pensou em um curso especifico, mas simplesmente discutiu-se a possibilidade 

desses indígenas cursarem o ensino superior, [...] a idéia não era fazer um curso de licenciatura, 

[...],  falava-se de curso superior indígena seja onde fosse. 

No inicio das discussões a respeito desse curso superior, foi realizada uma pesquisa com 

as comunidades indígenas para saber o que eles queriam estudar, sendo possível perceber a 

necessidade de um curso voltado para a formação de professores indígenas, o professor não 

estava preparado suficiente, [...] e baseado nessa necessidade, vinda da comunidade indígena 

que se nasceu o curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. 

Após a criação do projeto, iniciou-se outra fase, que refere-se a de aprovação desse 

curso pela Universidade, por meio do REUNI. Para tanto foram necessárias várias reuniões, 

mobilizações, até a aprovação final pelo Conselho Acadêmico Superior. 

Constata-se que todas as etapas, desde as primeiras discussões até a implantação, foram 

constituidas por constantes debates que envolveram várias intituições, movimentos indigenas e 

indigenistas. 

Desta forma a implatação deste curso no Campus de Ji-Paraná, simbolo da luta indigena 

no país, representa uma vitória não apenas para os alunos do curso de Licenciatura em Educação 

Básica Intercultural, mas, é uma grande conquista para a Universidade Federal de Rondônia  
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A ETNOMATEMÁTICA DO SABER INDÍGENA: A BUSCA DO DIÁLOGO ENTRE 

CONHECIMENTO ESCOLAR E SABER/FAZER NO VESTIBULAR DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL. 

A BUSCA DO DIÁLOGO NA INTERCULTURALIDADE: IMPACTOS CULTURAIS E 

RELAÇÕES DIALÓGICAS. 

 

Juliete Reis Stein
96

 

Aparecida Augusta da Silva
97

 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida por meio do Programa de Bolsa a 

Iniciação Científica – PIBIC/2009-2010. A pesquisa intentou a busca do diálogo entre formas 

distintas de conhecimentos matemáticos associados a geometria em um processo educacional. 

Para tanto a investigação partiu das respostas da questão dissertativa de matemática do vestibular 

do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, oferecido exclusivamente para 

indígenas, com o objetivo de conhecer impressões, a priori, que o grupo de indígenas traz a 

respeito da matemática. Essa pesquisa teve cunho qualitativo, com auxílio de recursos gráficos, e 

utilizou dos aportes da Etnomatemática. Os resultados apontam para a forte presença da 

concepção da geometria enquanto arte com significados embasados no mito. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática; Geometria; Mito. 

 
ABSTRACT 

This article presents the results of research conducted by the Programa Institucional de Bolsa a Inciação Científica – 

PIBIC/2009-2010. The research‘s objective was the dialogue between different forms of mathematical knowledge in 

geometry associated with an education process. This research came from the answers of the mathematicts‘ questions 

in the select‘s process of the course Licentiatura em Educação Básica Intercultural, offered exclusively for indians, 

with the objective of identifying perception, a priori, that the indians‘ group brings about the math. This research 

was qualitative, with graphics, and used the contributions of Ethnomatematics. The results indicate the strong 

presence of geometry as art, with meaning grounded in myth.  

 

Keywords: Ethnomathenatics. Geometry. Myth. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na tentativa de contribuir com a formação matemática proposta pelo curso de 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural, o projeto buscou instaurar o diálogo entre os 

conhecimentos matemáticos escolares e o saber/fazer do grupo de indígenas alunos deste curso. 
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Para isso, optamos por investigar as concepções a priori de matemática que esse aluno traz. 

Nesse sentido, inicialmente buscamos conhecer os resultados do primeiro encontro da 

Universidade com esses indígenas, ou seja, o vestibular momento em que o candidato tem a 

necessidade de entender e de fazer-se entender. 

Optamos pela análise da única questão dissertativa de matemática que abordou a 

geometria, pois contempla uma maior diversidade de respostas. Para análise do conteúdo 

preferimos manter com fidedignidade a estrutura das falas das respostas. 

 

2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa utilizou a abordagem qualitativa e em função de o vestibular 

englobar um grande número de participantes a pesquisa fez uso de gráficos para facilitar a 

visualização dos dados. Qualitativa por se tratar de uma abordagem alicerçada a valores, crenças 

e hábitos, na qual trabalha o subjetivo e o simbólico, configurando um estudo interpretativo da 

realidade estudada, bem como pela preocupação do investigador com o significado que as 

pessoas dão às coisas. (MINAYO, 2007) 

Além disso, utilizamos como aporte a Etnomatemática, pois buscamos permear entre o 

saber-fazer do grupo indígena e o escolar, principalmente os relacionados à matemática. 

 

3. RESULTADOS 

Foram analisadas cento e oito (108) provas, das quais sete (07) não responderam a 

questão. Das cento e uma (101) respostas, setenta e nove (79) abordaram apenas o saber/fazer 

indígena e vinte e duas (22) fizeram referência ao conhecimento matemático escolar. Entre os 

aspectos mais explorados nas respostas encontram-se a Geometria enquanto arte e o mito, 

conforme representado pelos gráficos abaixo: 

 

 
Saber/fazer e conhecimento 

matemático escolar 
Geometria enquanto arte Mito 



381 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

                                             

Apesar de a questão intentar trazer a tona o conhecimento matemático geométrico do 

grupo, constatou-se um destaque maior para os aspectos da cultura, onde o mito e especialmente 

a pintura se destacaram. Poucos foram os que identificaram as figuras geométricas, tais como: 

losangos, triângulos, círculos, retas, retângulos, trapézios. Em geral, apenas identificaram os 

desenhos como personagens da história do grupo, ou com pinturas de rituais, sem nenhuma 

menção a figura geométrica.  

 

4. GEOMETRIA ENQUANTO ARTE 

A geometria que os indígenas trouxeram nas respostas do vestibular diz respeito à arte 

enquanto especificidade desta ciência, as figuras geométricas dos desenhos da questão recebem 

nomes de seres da natureza ou de agentes do seu dia-a-dia. Fato que requer um direcionamento 

do olhar para a visão de mundo que possui estes povos, ou seja, necessita de um estudo mais 

aprofundado da cultura local destas comunidades, e assim sendo, da cadeia de significados que 

enlaçam o conjunto de figuras que cada povo possui, uma vez que, ―o objeto artístico não possui 

significado se fracionado, mas apenas como totalidade‖ (VELTHEM, 2005, p.83). 

De acordo com as respostas, as figuras são utilizadas, geralmente, em atividades festivas 

e em acontecimentos importantes que marcam o viver na aldeia, sendo que cada uma apresenta 

um significado diferente, o que determina as ocasiões de seu uso. A coloração também implica 

significados, são adquiridas por elementos naturais, como o jenipapo e o urucum, cada cor dá um 

significado a figura. Sobre a estética corporal Velthen (2005) afirma que ―é nesse domínio 

estético que mais facilmente se sobressaem aspectos cognitivos importantes como a noção de 

pessoa‖ (p.87).  

Os aspectos elencados acima podem ser percebidos na fala abaixo, na qual é exposta a 

relação das cores com os animais, bem como a importância em se saber o significado de cada 

uma: 
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O desenho 02 Tiriyó parece com a pintura do povo. A pintura corporal significa 

várias coisas como: a cor da cobra, cor da onça, folhas, terras, céu, etc... Por 

isso que nossos pais explica o que significa cada cor. Você nunca deve pintar 

qualquer cor, tem que saber para que serve esse pintura. Essas cores valiosas 

para nós.  

[Grifo nosso.]. 

 

Além da relação estabelecida com os animais encontramos também outros tipos de 

ligações com as cores e as representações que assumem: 

 

Ele representa toda a sorte da comunidade indígena. Este desenho no meio 

representa o sangue na veia, a representação de cada cores o preto representa 

a cabeça, o branco representa os pensamentos. [Grifo nosso]. 

 

Isso nos faz imaginar a cadeia de significados que compõem os traços e as cores dos 

motivos geométricos, pois cada forma tem um grande significado, este significado se estende ás 

cores, pois como vimos Você nunca deve pintar qualquer cor, tem que saber para que serve esse 

pintura. Estas falas nos dão pistas da complexidade que envolve a arte corporal indígena. 

Podemos também perceber que as figuras recebem significados diferentes de acordo 

com cada povo, pois um mesmo desenho da questão recebeu explicações diferentes nas respostas. 

O desenho Karajá, por exemplo, ganhou conceitos distintos, sendo que para um indígena 

significa que as pessoas vão tomar chicha e, enquanto para outro significa crescimento. O que 

aumenta ainda mais a riqueza cultural da arte indígena e conseqüentemente a responsabilidade 

em saber lidar com tamanha diversidade. 

Mesmo aqueles que não indicaram relações do desenho com sua aldeia alegaram não 

utilizar aquele tipo de pintura e por isso não poderiam destrinchar a questão, ou seja, na maioria 

das respostas os desenhos foram concebidos como pinturas. Ainda quando este nome não 

aparecia, a idéia de pintura esteve presente ao alegarem que Geometria que vimos na minha 

aldeia encontra-se em corpo humano. 

Os desenhos geométricos além de serem entendidos como representação estética, cor e 

traços, também, e principalmente, estão atrelados aos mitos que cada povo possui, ou seja, a arte 

corporal presente no cotidiano indígena emerge de histórias sagradas, pois ―nestas comunidades, 

a arte serve, sobretudo para ordenar e definir o universo, uma vez que é parte integrante da 

função cognitiva global‖ (VELTHEM, 2005, p.84), pois como vimos representa toda a sorte da 
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comunidade indígena. Dessa forma, arte e mito estão interligados, compõem aspectos 

indissociáveis ao dia-a-dia indígena. 

 

5. MITO 

É instigante a associação das figuras geométricas com os animais da floresta, triângulos, 

os círculos, as retas e os trapézios são associados aos animais da floresta como a cobra bico de 

jaca, a onça, o jabuti e a jibóia o desenho ultrapassa a dimensão do adorno ou enfeite, o estético 

configura proteção, funciona como escudo, de modo que ao utilizar aquela pintura podemos 

caçar, pescar e trabalhar na roçada que não vai correr perigo nenhum, afinal representa toda a 

sorte da comunidade, dessa forma, a geometria cria um elo com o mundo mítico. 

Segundo Campbell (2009) os mitos ―são pistas para as potencialidades espirituais da 

vida humana‖ (p.06). Além disso, para esse autor: 

 

Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido de significação, 

através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender 

nossa história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte e 

todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e 

depois da morte. Precisamos que a vida tenha significação, precisamos tocar o 

eterno, compreender o misterioso, descobrir quem somos (Ibidem, p. 05) 

 

Nesta direção, Silva (1995), baseada na psicologia analítica de Jung, nos mostra o mito 

como ―narrativas que trabalham com arquétipos presentes no inconsciente coletivo e que 

permitem o contato com as emoções e imagens simbólicas‖, assim, o pensamento mítico ―opera 

em um plano inconsciente, mas compartilhado coletiva, universalmente‖ (p. 319). 

Entretanto, o saber científico eurocêntrico, visto como verdade absoluta, difundido pelo 

mundo como melhor e mais confiável ao longo da história nega o pensar mitológico das 

comunidades tradicionais, inferiorizando-as e por vezes concebendo-o como pensamento 

primitivo. Conforme Silva: 

 

A cultura ocidental construiu, através dos séculos algumas idéias dominantes a 

respeito de si mesma e dos demais povos no mundo, estabelecendo uma 

oposição entre mito e ciência que tinha por critério a racionalidade e a 

capacidade de atingir a verdade (SILVA, 1995, p. 318). 

 

Neste sentido, as culturas de resistências que fogem ao padrão imposto por um ideal 

criado ao longo dos séculos sofreram e sofrem rejeição, especialmente no meio acadêmico, de 
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modo que estas narrativas encontram-se carentes de atenção e valorização. Isso nos leva a indagar 

o sentido do mito especificamente nas comunidades indígenas pela sua riqueza em mitologia. 

 

6. ETNOMATEMÁTICA: POSSIBILIDADES DE DIÁLOGO 

Tendo em vista a influência da cultura nos conhecimentos matemáticos apresentados 

pelos indígenas no vestibular, a Etnomatemática apresenta-se como caminho viável para buscar o 

diálogo entre os conhecimentos escolares e o saber/fazer indígena, pois é entendida como um 

programa de pesquisa que visa a compreensão do ciclo de conhecimento em distintos ambientes. 

D‘Ambrósio define a Etnomatemática partindo da cultura: 

 

A cultura, que é o conjunto de comportamentos compatibilizados e de 

conhecimentos compartilhados, inclui valores. Numa mesma cultura, os 

indivíduos dão as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos 

materiais e intelectuais no seu dia-a-dia. O conjunto desses instrumentos se 

manifesta nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas técnicas, nas 

ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, de 

ensinar e compartilhar tudo isso, que é o matema próprio ao grupo, à 

comunidade, ao etno. Isto é, na sua Etnomatemática. [Grifo do autor]. 

(D‘AMBRÓSIO, 2002, p.35). 
 

Neste sentido, a Etnomatemática está alicerçada a cultura e ao modus vivendi das 

distintas comunidades, sociedades, organizações ou grupos. Além disso, busca romper com o 

julgar de inferiorização das culturas marginalizadas, como é a cultura indígena, pois valoriza o 

conhecimento produzido pelas comunidades distintas, tendo em vista que este é ―gerado pela 

necessidade de uma resposta a problemas e situações distintas, está subordinado a um contexto 

natural, social e cultural‖ (D‘AMBRÓSIO, 2002, p. 60). 

Entretanto a valorização das culturas marginalizadas não implica a negação dos 

conhecimentos científicos produzidos pela cultura não indígena. Pois segundo D‘Ambrósio:  

 

Reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar 

as raízes do outro, mas num processo de síntese, reforçar suas próprias raízes. 

Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante da Etnomatemática. [...] Não 

se trata de ignorar nem rejeitar conhecimento e comportamento modernos. Mas 

sim aprimorá-los incorporando a ele valores de humanidade, sintetizados numa 

ética de respeito, solidariedade e cooperação. Conhecer e assimilar a cultura do 

dominador se torna positivo desde que as raízes do dominado sejam fortes na 

educação matemática, a Etnomatemática pode fortalecer essas raízes. 

(D‘AMBRÓSIO, 2002, p. 42-43) 
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Não há como dissociar a rede de conhecimentos produzidos pelas distintas sociedades, 

nem tampouco isolar os saberes diferentes e intitular quem deve aprender o que ou limitar onde 

devem ser ensinados. Para Fasheh: 

 

Não se deve ser entendido [...] que a matemática possa e deva ser ensinada 

dentro de uma cultura separadamente de outras culturas. Os avanços do 

pensamento em uma cultura devem ser entendidos e bem recebidos por outras 

culturas. Mas estes avanços dever ser traduzidos para se ajustarem à cultura 

receptora. [...] importar idéias é aceitável e deve ser encorajado, mas o 

significado e as implicações destas idéias devem ser percebidos localmente. 

(FASHEH, 1998, p.23) 

 

Neste sentido, reconhecemos a importância e riqueza do diferentes, uma vez que 

―diferentes crenças e diferentes lógicas são necessárias em ocasiões diferentes e em situações 

diferentes, não existe uma lógica perfeita que seja boa para todas as ocasiões e para todas as 

situações‖ (FASHEH, 1998, p. 18). O saber produzido pelo não indígena é importante e tem sua 

utilidade, não há como negá-lo ou ignorá-lo, do mesmo modo o saber construído no dia-a-dia na 

aldeia tem valor, é extremamente útil àquela realidade, pois é intrínseco àquele modo de vida. 

Dessa forma entendemos que se trata de conhecimentos que podem caminhar juntos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as respostas da questão de matemática do vestibular, mais especificamente a 

que trata da geometria, constata-se que as mesmas refletem o modo de ser indígena e estão 

permeadas pelas crenças e mitos desta cultura ao fazerem associações ao seu modo de vida. 

Portanto, trata-se de buscar permanentemente o diálogo entre saber/fazer indígena e 

conhecimento escolar, de modo a contrapor-se a separação de ambos, bem como de questionar a 

racionalidade científica como modelo de pensamento único e inquestionável.  

A pesquisa aponta que os conhecimentos construídos pelos indígenas, inerente ao seu 

estar no mundo, não podem ficar isolados, mas devem fazer parte da aula de matemática. Neste 

sentido, o professor poderá fazer um curso significativo se utilizar a geometria como arte, trazer 

presente a pintura e o mito, ou seja, o saber/fazer matemático do indígena.  
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RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida por meio do Programa de Bolsa a 

Iniciação Científica – PIBIC/2009-2010. Esta pesquisa teve como objetivo investigar quais os 

impactos/conseqüências advindos dos encontros anteriores entre a educação escolar e a educação 

indígena nas comunidades participantes do curso de Licenciatura em Educação Básica, bem 

como o que pensam/esperam desse novo encontro no Ensino Superior. Para tanto, optou-se por 

uma pesquisa do tipo qualitativa, e como instrumento metodológico a entrevista semi-estruturada. 

Os resultados indicam manutenção da educação tradicional em alguns aspectos, alta credibilidade 

à educação escolar, e muitas vezes um panorama de conflito entre ambas. 

Palavras-chave: Educação indígena. Educação escolar. Encontro e desencontro. 

 
ABSTRACT 
This article represents the results of the research performed by means of the Scholorship Program 

for Scientific Initiation - PIBIC/ 2009-2010. This research objective was to investigate what are 

the impacts/consequences based on previous meetings between the schooling education and the 

indiginous education in the communities which take part of the Basic Education and Licensing 

Course, as well as what is thought and expected from this meeting at the Superior Teaching. To 

this end, a qualitaative research was chosen, and as a methodogical intrument the semi-

structuralized enterview. The results indicate a maintenance of traditional education in some 

aspects, high credibility to the pertaining to school education, and many times a panorama of 

conflict between both. 
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Keywords: Aboriginal education. Pertaining to school education. Meeting and failure in 

meeting. 

 

INTRODUÇÃO 

No segundo semestre de 2009 iniciaram as aulas do curso de Licenciatura em Educação 

Básica Intercultural, oferecido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-

Paraná. O corpo discente desse curso é constituído por alunos indígenas advindos de diversas 

etnias com língua e hábitos característicos de cada grupo. Essa diversidade cultural exige um 

processo educacional que abra margem ao diálogo, fator imprescindível para o estímulo à 

valorização das diferenças culturais. Pois conforme defende Freire (1987) é por meio da relação 

dialógica que se promove a verdadeira revolução. 

O que se pode afirmar, a priori, é que esse não é o primeiro contato do grupo com a 

educação escolar. Assim, emerge então a necessidade de investigar quais os 

impactos/conseqüências advindos dos encontros anteriores entre a educação escolar e a educação 

indígena nas comunidades participantes do curso, bem como compreender o que pensam/esperam 

os professores indígenas desse novo encontro na educação superior.  

 

METODOLOGIA 

Optamos por uma pesquisa de cunho qualitativo, visto que esse tipo de investigação 

valoriza a dinâmica entre pesquisador e pesquisado. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevista semi-estruturada com alguns alunos do curso, mais especificamente os que residem na 

Terra Indígena Igarapé Lourdes, localizadas no município de Ji-Paraná.  

 

RESULTADOS FINAIS 

Educação escolar e práticas tradicionais: território de conflitos 

No ambiente escolar encontramos sujeitos provenientes dos mais distintos meios sociais e 

culturais, nesse espaço há uma intensa troca de saberes que transformam o modo de agir e pensar 

do outro, e, de refletir acerca da sua própria realidade. 

Entretanto, há diversas formas de educação que não ocorrem em um espaço considerado 

escolar, entre elas a Educação Indígena que de acordo com Maher (2006, p.16-17) refere-se ―aos 

processos educativos tradicionais de cada povo indígena. Aos processos nativos de socialização 

de suas crianças‖. 
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Dessa forma, o papel que cada indivíduo sempre ocupou na comunidade era definido 

desde pequeno por meio do processo educacional que envolvia as atividades rotineiras na aldeia. 

A educação consistia no ensinamento dos saberes e regras em que cada pai ensinava seu filho e 

cada avô ensinava seu neto [...] essa era a verdadeira educação.  

 Domingues (2006, p.55) argumenta que ―para Aracy Lopes da Silva, a educação indígena 

seria o processo pelo qual cada sociedade indígena internaliza em seus membros sua maneira de 

ser, garantindo sua sobrevivência e continuidade enquanto povo distinto‖. 

No entanto, essa verdadeira educação passou por muitas transformações após a  tentativa 

de integração dos povos indígenas no meio da sociedade dos brancos, um dos indígenas relata 

que com isso se perderia o território e também a cultura que sempre vem resgatando tentando 

valorizar [...].  

 Nesse sentido, conclui-se que a escola trouxe outros padrões de educação e mesmo os 

indígenas reconhecendo a necessidade de valorização das práticas tradicionais ao afirmarem que 

sua educação acontece de várias maneiras no dia a dia, cada vez estão mais imersos na educação 

escolar do não indígena.  

Paralelo a isto, admitem a necessidade da capacitação dos professores indígenas que 

lecionam nas aldeias, pois essa integração da sociedade indígena na sociedade dos brancos 

quebrou um pouco a prática tradicional, mas [...] através da formação e da capacitação dos 

professores indígenas é um instrumento para que o jovem que vem crescendo se formando 

também continue praticando a sua tradição [...]. Nota-se que estes indígenas se preocupam em 

fomentar uma escola que realmente pertença à comunidade.  

 Os novos padrões escolares na aldeia têm influenciado um aspecto extremamente 

relevante da cultura indígena, a educação oral. Pois, [...] o povo indígena tinha o hábito de estar 

passando essas informações históricas de gerações para gerações [...] era a educação oral.  

 Os conhecimentos tradicionais desses povos ainda concentram-se nos mais velhos, no 

entanto, o fato do jovem da aldeia não praticar como antes e não buscar essas informações 

acarreta na perda destes saberes. Diante disso, surge a necessidade do registro escrito de seus 

hábitos, no entanto, dizem que, a gente tem que ver como a gente vai futuramente praticar a 

educação se é através da tradição ou se pelo escrito [...]. Assim, nota-se que essas comunidades 

de fato se encontram em um território de conflitos, em que se deparam diante de dúvidas 

relacionadas às suas práticas tradicionais. 
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 Outro fator que de certo modo influencia o cotidiano da aldeia é a tecnologia, visto que os 

aparelhos tecnológicos se tornaram uma de suas necessidades. Hoje a era tecnológica está 

chegando em nós e não somos nós que vamos ficar fora dela. Desse modo, acreditam que o 

conhecimento escolar é o instrumento que pode ajudá-los a conquistar meios para assegurar a 

perpetuação da cultura tradicional bem como inserir-se no mundo tecnológico.  

 Contudo, tamanhas transformações no contexto indígena não representam a perda de sua 

cultura, mas sua ressignificação, pois essas mudanças confirmam a dinamicidade da Cultura. 

 De acordo com Thomaz (1995, p.437) ―as culturas mudam, seja em função de sua 

dinâmica interna, seja em função de diferentes tipos de pressão exterior‖. Segundo o autor 

quando um grupo indígena entra em contato com outra sociedade, ele não aceita passivamente 

tudo que lhe é oferecido, mas adota para si aquilo que de acordo com seus padrões culturais é 

aceitável e, assim, o ressignifica e incorpora à sua cultura. Assim, consideramos que a cultura 

possui ―um processo dinâmico de reinvenção contínua de tradições e significados‖ (THOMAZ, 

1995, p.439).  

Mudança de paradigmas: novas lideranças, novos poderes 

As sociedades indígenas sempre conservaram uma organização de relações internas, com 

papéis bem definidos para todos os membros do grupo, composta por hierarquias que envolviam 

cacique, pajés, guerreiros. Assim, todos possuíam um papel na comunidade, desde a criança até 

aos velhos que eram sempre muito respeitados como lideranças por dominarem um conhecimento 

do cotidiano do grupo adquiridos ao longo dos anos.  

Essa liderança tradicional tinha várias preocupações e uma das delas 

era manter em ordem as comunidades indígenas [...] quando acontecia 

mutirões e grandes festas. Outra das preocupações era na estrutura 

alimentar [...]. Então quem era respeitado como liderança era quem 

sabia promover com mais propriedade algumas festas [...]. 

 

 Entretanto, esse contexto foi se modificando com o passar do tempo por vários fatores, 

um deles é que a terra indígena foi reduzida, limitada, demarcada, então o índio não pôde mais 

ser nômade. Outro fator relevante é a mudança das práticas tradicionais que ocorrem com o 

estreitamento das relações com não indígenas por meio dos conhecimentos escolares. Essas 

modificações trouxeram o que o professor chama de choque entres as lideranças do passado e as 

que surgiram a partir das novas necessidades da aldeia.  

[...] hoje a liderança tradicional já não tem mais essa força de liderar. O 
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que substituiu a liderança tradicional? A liderança que conseguiu 

acompanhar a evolução. Essa evolução foi primeiro aprender a falar o 

português, aprender a manejar tecnologia e aprender a buscar recursos 

e lutar pelos seus direitos [...] hoje é uma das armas que nós temos e 

utilizamos [...]. Uma das segundas armas é a escrita, documentário, 

mandar ofício, mandar carta. Hoje a nova liderança [...] é um porta voz 

da comunidade [...]. [destaque nosso] 

 

Assim, o papel dos líderes que antes era de organizar questões como a providência de 

alimento, deslocamento da aldeia, entre outros, tornaram-se bem diferentes. Percebe-se, desta 

forma, a transferência para a escola a responsabilidade da formação desse novo líder, visto que os 

novos conhecimentos valorizados sãos aqueles legitimados por ela.  

A nossa preocupação é primeiro manter viva as nossas raízes uma delas 

é a língua, a cultura que é o que a gente vive [...] manejar a tecnologia, 

porque se nós ficarmos parados só pensando no nosso futuro pela forma 

que o mundo está girando nós vamos ser engolidos inteiros [...]. Se 

preocupar com sua comunidade, se preocupar com a educação, com a 

vida social, com os seus jovens e com os seus mais velhos também que vai 

estar sempre junto ali. 

 

Desse modo, é fato que realmente está acontecendo mudança de paradigma, pois esse 

novo líder precisa saber falar a língua do não indígena, conhecer as leis que amparam seus 

direitos. Além disso, deve manter-se atualizado quanto às novas tecnologias. E com isso 

conseguir dialogar e realizar transações com a sociedade não indígena.  

Contudo, essas transformações não devem ser julgadas, a priori, como perda da 

identidade cultural. Pois é necessário considerarmos a questão da dinâmica da cultura, como já 

abordamos anteriormente, onde nenhuma cultura permanece intacta, ela está sempre em 

movimento. De acordo com Paes. 

[...] a cultura não é finita, mas é aberta e fluida. Nas próprias palavras de Hall, 

―a cultura depende de que seus participantes interpretem de forma significativa 

o que esteja ocorrendo ao seu redor e ‗entendam‘ o mundo de forma geral 

semelhante‖[...]. Essa magia do fazer/refazer, significar/ressignificar num 

movimento contínuo configura novas formas de interpretação de mundo que 

vão definindo as expressões culturais. (2003, p.89) 

 

Nesse sentido, conforme constado na pesquisa, a educação escolar e a educação indígena 

estão mergulhadas em uma dinâmica cultural, onde ora se interagem, ora atuam em contradição, 

o que caracteriza o encontro e o desencontro no cenário educacional indígena.   
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Educação escolar: solução de problemas? 

Há alguns anos as comunidades indígenas da região discutem acerca da formação 

superior, mesmo não tendo um conhecimento profundo a respeito da Universidade, vêem no 

ensino superior uma arma na luta pelos seus direitos e acreditam que ao adquirirem esses 

conhecimentos ligados à academia irão conquistar maior respeito e credibilidade pelos não 

índios.  

Nesse sentido, constata-se o poder dado ao ensino superior quando um dos indígenas diz, 

não sabíamos o que era, mas nós queríamos [...] quando estudamos e adquirimos conhecimento 

somos mais respeitados [...]. Dessa forma, lutam não só pela aquisição desses conhecimentos, 

mas também pela implantação de Políticas Públicas que garantam a autonomia da Educação 

Escolar Indígena. 

Dessa luta resultou o curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural que é 

considerado a realização de um sonho dessas etnias, eles afirmam que isso não foi um presente 

dado para os povos indígenas, [...], pois foi com muita luta que ela foi colocada em um papel 

[...]. Entretanto, apesar de grande parte dos estudantes das comunidades considerarem que esse 

conhecimento escolar é a solução de seus problemas alguns de seus parentes, em geral os mais 

velhos, apresentam dificuldade de compreender a dimensão e a importância do estudo dentro da 

Universidade [...]. 

No entanto, a formação dos professores indígenas é vista como um instrumento que fará 

com que os mais jovens participem dos movimentos, bem como valorizem e perpetuem as 

práticas tradicionais dessas etnias.  

De fato, acreditamos que a educação escolar poderá contribuir para a discussão e 

encaminhamento das decisões que contribuirão para a solução de alguns problemas da 

comunidade. Mas para tanto, faz-se necessário uma educação escolar específica e diferenciada, 

ou seja, uma educação que de fato seja intercultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme constatado pela pesquisa, a Educação Indígena, transmitida pelos mais velhos, 

sempre manteve uma dinâmica interna, com papéis bem definidos para todos os membros do 

grupo. Esta consistia no ensinamento dos saberes e regras passados de geração à geração, em 

que cada pai ensinava seu filho e cada avô ensinava seu neto.  
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Os indígenas relatam que após a implantação da escola do não índio na aldeia, muitas 

práticas tradicionais se perderam. Entre elas destacamos a oralidade, pois era natural buscar o 

conhecimento por meio de conversas com os mais velhos da comunidade. Entretanto, o fato do 

jovem da aldeia não buscar essas informações nos mais velhos acarreta na perda destes saberes, 

diante disso, surge a necessidade do registro escrito de seus hábitos, visto que há a preocupação 

de preservar a cultura, no entanto, o que está em questão é a forma utilizada para isso. 

Além disso, a partir das novas necessidades da aldeia surgiram também novos líderes, 

estes que antes se preocupavam em organizar questões como a providência de alimento, 

deslocamento da aldeia, entre outros, tornaram-se bem diferentes. Percebe-se, desta forma, a 

transferência para a escola, a responsabilidade da formação desse novo líder que precisa saber 

falar a língua do não indígena, conhecer as leis que amparam seus direitos, manter-se atualizado 

quanto às novas tecnologias. 

Os professores assumem que a escola formal trouxe diversas mudanças no contexto da 

aldeia, uma delas é que para eles o aluno espera muito pela vontade da escola, não consegue 

perguntar sobre o conhecimento do avô e do pai por exemplo. No entanto, admitem que há a 

necessidade da capacitação dos professores indígenas que lecionam nas aldeias, pois acreditam 

que a formação e a capacitação dos professores indígenas é um instrumento para que o jovem 

que vem  se formando continue praticando a sua tradição.  

Diante de tamanha expectativa, nos questionamos quanto ao papel da Universidade 

Federal de Rondônia nesta formação. Porém, um aspecto que certamente deverá ser levado em 

consideração nesse processo é a interculturalidade. Conforme o professor indígena argumenta. 

Estamos fazendo valer essa educação que chamam de específica e 

diferenciada. Muita gente fala: o que é específica? O que é diferenciada? 

Se vocês querem saber tem que viver lá com nós para saber o que é 

diferente e o que é específico. 

 

REFERÊNCIAS 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000. 

 

DOMINGUES, Kátia C. Interpretações do papel, valor e significado da formação do 

professor indígena do Estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-

Graduação em Educação. Área de concentração: Ensino de Ciências e Matemática) – Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006. 

 

EAGLETON, Terry. A idéia de Cultura. São Paulo: Ed. UNESP, 2000. 



394 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
 

FLEURI, Org. Reinaldo Matias. Intercultura: estudos emergentes. Ijuí: Unijuí Ed., 2001. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1987. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 4.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

 

MAHER, Terezinha Machado. A formação de professores indígenas: uma discussão introdutória. 

In. GRUPIONI. Org. Luís Donisete Benzi. Formação de Professores Indígenas: repensando 

trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, 2006.  

 

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 

10 ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 

 

PAES, Maria Helena Rodrigues. “Cara ou coroa”: uma provocação sobre educação para índios. 

Revista Brasileira de Educação, nº 23, Mai\Jun\Jul\Ago., p. 16-35, 2003. 
 

SILVA, Aparecida Augusta da. A interculturalidade na formação de professores indígenas: um 

desafio da Universidade Federal de Rondônia In: Professores de Ciências: um encontro de 

águas.1ª ed.São Carlos : Pedro e João Editores, 2008, v.único, p. 165-177. 

SILVA, Aracy Lopes da.  Mito, razão, história e sociedade: interrelações nos universos 

socioculturais indígenas. In: SILVA, Aracy Lopes da & GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (orgs.). 

A temática indígena na escola. Novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: 

MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

 

THOMAZ, Omar Ribeiro. A antropologia e o mundo contemporâneo: cultura e diversidade. In: 

SILVA, Aracy Lopes da & GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (orgs.). A temática indígena na 

escola. Novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

 

AGRADECIMENTOS: 

Ao CNPQ; 

Ao PIBIC; 

À UNIR; 

À orientadora; 

Às colegas de pesquisa; 

 

CONTATOS 

Orientanda: Laudinéa de Souza Rodrigues 

E-mail: laudineasouza@hotmail.com 



395 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

 

Orientadora: Drª. Aparecida Augusta da Silva 

E-mail: augusta_unir@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

ESTADO DA ARTE DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA 

Gisele Caroline Nascimento dos Santos
100

 

Carmen Tereza Velanga
101

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados finais do Sub-projeto, executado junto ao Grupo de pesquisa 

PRAXIS sob financiamento do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e junto ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)  e a Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). A finalidade é traçar o perfil sócio-cultural dos discentes do curso de Pedagogia, com 

vistas a fundamentar uma reflexão acerca do currículo universitário, a ação docente no âmbito da 

―sala de aula‖ para buscar entender em quê a trajetória destes protagonistas influência a trajetória 

do currículo do referido curso e Estudar o currículo do Curso de Pedagogia da UNIR após a 

reformulação provocada pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006 e a construção do 

Projeto Político Pedagógico. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Formação de Professores. Docência. 

 
ABSTRACT 

This paper presents the final results of the Sub-project, run by the PRAXIS Research Group under finance National 

Research Council (CNPq) and by the Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships (PIBIC) and 

Universidad Federal de Rondônia (UNIR). The purpose is to trace the socio-cultural development of students of the 

Faculty of Education, aiming to support a reflection on the university curriculum, the teaching in the "university 

classroom" in order to understand what the trajectory of these actors influence the trajectory of the curriculum of the 

course and study the curriculum of Pedagogy of UNIR after the amendment caused by the new National Curriculum 

Guidelines 2006 and the construction of Pedagogical Political Project. 

 

Keywords: Pedagogy. Teacher Education. Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 O Plano de Trabalho decorre de uma pesquisa financiada pelo CNPq/PIBIC, iniciado em 

2004, intitulado O Estado da Arte da Pesquisa em Educação na Universidade Federal de 

Rondônia.  Pretendia-se aprofundar a Pesquisa, buscando nessa etapa, a partir da implantação da 

reformulação curricular, Estudar o currículo do Curso de Pedagogia da UNIR após a 

reformulação provocada pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) e a construção do 

Projeto Político Pedagógico bem como as implicações da docência universitária para a efetivação 

deste currículo e para a formação do pedagogo. 

 Nesta pesquisa a investigação voltou-se em torno das seguintes questões: a) Qual é o perfil 

dos discentes? Em que o novo Projeto Político Pedagógico atende as exigências das Diretrizes 

Curriculares e quais são as convergências e divergências em função dos perfis encontrados? 

  

1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 O currículo sob uma perspectiva crítica 

 O currículo não se resume ao mero ordenamento de disciplinas a serem ministradas em 

um curso ou a somente conhecimentos sistematizados. Sua função é proporcionar aquele que 

aprende uma gama de conhecimentos necessários para sua inserção como sujeito na história e na 

sociedade. A questão do currículo perpassa o político e ideológico de uma instituição de ensino. 

Conforme Moreira (2006) o currículo implica também relações de poder, transmite visões sociais 

tanto particulares quanto interessadas, e além de tudo, ele produz identidades individuais e sociais 

particulares. Apple, In: Moreira; Silva (2006, p. 59) observa que:  

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de 

uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo. 

  

É importante ressaltar a definição de Ribeiro
102

 para o currículo. Segundo a autora: 
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[...] o currículo é uma construção social do conhecimento, que pressupõe a 

organização e/ou a sistematização dos meios para que esta construção se efetive, a 

transmissão dos conhecimentos já produzidos e as formas de apreendê-los. 

  

 Quando a autora traz essa definição sobre o currículo ela une três pontos muito relevantes, 

que são a transmissão, assimilação e a produção do conhecimento como processos devidamente 

articulados para a efetiva construção do conhecimento a ser transmitido nas escolas. 

Por meio do currículo deve-se criar e produzir cultura, e para que isso ocorra segundo 

Mclaren (1997) deve-se desenvolver um currículo juntamente com uma pedagogia multicultural 

preocupados em trabalhar as diferenças como raça, classe, gênero, orientação sexual, etc.  

 Infelizmente na formação de professores e especificamente na pedagogia há certo 

distanciamento dos conteúdos destes com os conteúdos das escolas (APPLE, In: MOREIRA; 

SILVA, 2006). Para a consolidação do aporte teórico e para melhor aplicação da prática os dois 

currículos deveriam estar intimamente vinculados, pois desta forma seria mais fácil de visualizar 

a realidade escolar e trabalhar com ela ainda na formação. Infelizmente, no momento atual ainda 

falta o estabelecimento desse vínculo. O professor na maioria das vezes é excluído do processo 

de organização e formação do currículo, o que muitas vezes faz com que ele se torne um mero 

executor do currículo formal.  

Por meio da produção do currículo, educadores e educandos ―podem ser produzidos de 

formas muito particulares e específicas, que dependem das relações de poder‖ (SANAVRIA)
2
. 

Partindo do pressuposto de Silva (1995, apud SANAVRIA) que faz a seguinte afirmativa: ―Nós 

fazemos o currículo e o currículo nos faz‖, Sanavria
103

 (2008) explica que ―[...] o currículo nos 

faz, na medida em que permeia o processo de construção de identidade social e nos dá 

características particulares e específicas‖.  

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, tendo como participantes os discentes e gestores 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia Campus Porto Velho. O estudo 

compõe-se de três etapas, a primeira tratará do estudo bibliográfico com ênfase nos autores que 

teorizam o currículo numa perspectiva crítica; a segunda consiste na análise documental do 

projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais 

                                                 
103

 SANAVRIA, Cláudio Zarate. Nós “Curriculamos” e somos “Curriculados”. [online] Disponível em 

<http://www.gestaouniversitaria.com.br/edicoes/129-167/625-nos-%5C>. Acesso em janeiro de 2010. 
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(DCN, 2006); e a terceira dirige-se para a composição do Estudo de Caso, com aplicação de 

questionário padronizado para os discentes do Curso de Pedagogia. Os resultados foram 

analisados com base nas respostas dos participantes do estudo e à luz da teoria requerida. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Dados do instrumento questionário 

Foi realizada por duas vezes a aplicação dos questionários aos discentes. Na primeira 

tentativa que ocorreu no segundo semestre de 2009 quase não houve retorno por parte dos 

discentes, sendo que somente vinte e sete (27) alunos de um total de cem (100) deram a 

devolutiva do questionário. A partir do que foi observado na primeira aplicação, elaborou-se 

outro questionário com questões mais fechadas com a pretensão de que haveria mais participantes 

da pesquisa. Foram distribuídos um total de cento e dez (110) questionários havendo o retorno de 

55% dos questionários entregues. 

 A descrição dos dados do questionário aplicado aos alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia, no Campus de Porto Velho, encontra-se distribuída por 

categorias para melhor entendimento da mesma, juntamente com a apresentação em porcentagem 

das principais classes de respostas seguidas da análise dos resultados produzidos na pesquisa de 

campo.  

3.2.1 Quanto aos acadêmicos pesquisados 

Caracteriza-se como população alvo desse momento na pesquisa todos os alunos do curso 

de Pedagogia da UNIR Campus Porto Velho. Os participantes diretos da informação são 

constituídos por sessenta e um (61) acadêmicos do curso, o que representa aproximadamente 

44% do total de alunos, distribuídos em quatro períodos (1º, 3º, 5º e 7º) no semestre 2010/1.  

 

3.2.2 Dados de identificação pessoal e profissional dos pesquisados 

Os resultados aqui apresentados buscam revelar informações referentes aos dados 

acadêmicos (formação do Ensino Fundamental e Médio) e dados demográficos (sexo, idade, 

número de filhos, renda). 
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Encontra-se um número significativo de mulheres cursando Pedagogia e um número 

bastante reduzido de homens. O curso é constituído por 97% são mulheres e apenas 3% de 

homens. Com relação à idade do grupo pesquisado, observa-se que a maioria dos discentes possui 

entre 17 e 27 anos que totalizam 56% dos discentes. Um fator relevante é que o curso não possui 

uma média específica de idade, possuindo acadêmicos de idades variadas. 

Quanto ao número de filhos, 41% afirmaram não possuir nenhum, 23% possuem 1 (um), 

18% possuem 2 (dois), 8% possuem 3 (três) e 10% dos informantes não responderam a pergunta. 

Em relação a este fator é relevante citar que pelo fato do curso ser constituído em sua grande 

parte por pessoas do sexo feminino a maioria deles possuem filhos apesar de não apresentarem no 

estado civil a condição de casada(o). 

Com relação à formação, grande parte dos discentes é oriunda da rede pública de ensino 

nos dois níveis: Ensino Fundamental e Médio. 80% é formado em instituição pública, 10% em 

instituição privado e 10% dos entrevistados não responderam. 

A maioria dos acadêmicos não possui renda acima de 3 salários mínimos, o que totaliza 

54% dos discentes. Pode-se inferir com relação ao número de alunos pesquisados que o curso é 

constituído de pessoas de classe baixa, a maioria é oriundo de escola pública e continua buscando 

consolidar a formação em nível superior na instituição pública de ensino. 

Em relação a religião, a maioria dos discentes dizem participar de alguma, mas as mais 

apresentadas foram a Protestante (25%) e Católica (25%), seguidas de outras (3%) como 

Mormonismo e espiritismo. 

 

3.2.3 Dados sobre a vida acadêmica 

Com a finalidade de aprofundamento nas condições de vida acadêmica dos pesquisados, 

enfatizamos agora, de forma sucinta, os dados referentes à vida acadêmica destes alunos, com 

base nas respostas emitidas no questionário. 

 Foi perguntado aos acadêmicos o que mais os influenciou ou os motivou a cursar 

Pedagogia. Entre os indicadores estavam: incentivo de amigos; realização pessoal; possibilidade 

de convivência com diferentes pessoas; orientação/sugestão institucional; possibilidade de 

ingressar em um Curso Universitário; realização profissional; ascensão profissional; incentivo da 

família e formação técnico-científica. De 100% dos discentes, 53% destes declararam que a 

realização pessoal contou bastante para a escolha, de 100%, 49% foram motivados pela 
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oportunidade de ingressar em um curso universitário, de 100%, 36% visaram a realização 

profissional e de 100%, 33% foram pela possibilidade de convivência com diferentes pessoas 

 Quanto ao âmbito estrutural e operativo do curso os discentes se mostraram satisfeitos, 

com algumas ressalvas. No caso da adequação dos recursos, material de apoio didático 

pedagógico 44% dos alunos acham que está mal e muito mal e as condições oferecidas, até o 

momento, para a realização de atividades prática do curso foi avaliada por 38% dos acadêmicos 

como mal ou muito mal. 

 As competências e habilidades que de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia (2006) devem estar sendo desenvolvidas no percurso formativo do acadêmico 

são apresentadas nos dados a seguir, conforme a percepção dos acadêmicos em relação a elas. 

Destacamos as seis competências e habilidades elencadas pelos discentes como as que mais estão 

sendo desenvolvidas durante sua formação. De 100%, 75% dizem a competência desenvolver 

trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do 

conhecimento está sendo bem desenvolvida. De 100%, 77% avaliam que a competência demonstrar 

consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-

racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras está sendo bem desenvolvida no curso. De 100%, 72% afirmaram que a 

competência reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais e 

afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas é bem desenvolvida. De 100%, 77% 

dizem que a competência fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria 

está sendo bem desenvolvida no curso. De 100%, 83% dizem que a competência compreender, 

cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento 

nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social também está sendo bem 

desenvolvida e por fim, de 100%, 80% dizem que a competência atuar com ética e compromisso com 

vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária também está garantida no curso. 

 Por fim, destacam-se as maiores dificuldades encontradas pelos discentes durante o 

percurso formativo. 18% dos discentes disseram que a maior dificuldade é dominar a retórica e as 

técnicas da produção científica, 11% destacaram coordenar os estudos universitários e o trabalho 

profissional, 10% disseram ter dificuldade em relacionar teoria e prática dentro do currículo da 

formação profissional, até o momento, outros 10% destacaram a insuficiência prévia dos 

conhecimentos na área de formação básica do curso. Dentre a opção outros está: relação com os 
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colegas de curso, acompanhar a dinâmica dos estudos universitários e conciliar formação, 

trabalho e família, apontada por 18% dos estudantes como sendo as maiores dificuldades. 33% 

dos alunos, não responderam corretamente, como indicava a questão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

O atrelamento da teoria com a prática, realizada por meio desta pesquisa possibilitou uma 

maior análise e compreensão da situação em que se encontra atualmente o curso de Pedagogia. 

Os dados da pesquisa de campo revelam que as competências e habilidades estão sendo 

desenvolvidas conforme a legislação vigente e demonstra ainda poucas, mas alguns ―problemas‖ 

no âmbito estrutural e operativo do curso. Por exemplo: quanto à adequação dos recursos e 

materiais de apoio didático pedagógico, e também com relação às condições oferecidas, até o 

momento, para a realização de atividades práticas do curso. 

 O perfil do acadêmico do Curso de Pedagogia destaca-se pela constituição de pessoas de 

classe baixa, são acadêmicos com idades diversas e é a maioria dos acadêmicos são do sexo 

feminino, um fato não inédito no contexto histórico do magistério. 

O objetivo de estudar o Currículo do Curso de Pedagogia após a reformulação provocada 

pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) não foi cumprido, pois o novo projeto curricular 

ainda não foi implantado no Curso apesar de ter percorrido os trâmites legais dentro da Instituição. 

Por isso, este objetivo fica postergado para outra investigação e substituído por outro objetivo a ser 

contemplado no plano de trabalho desta bolsista em 2010/2011. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta os resultados do plano de trabalho intitulado ―A Construção do Curso de 

Pedagogia a Distância na Universidade Federal de Rondônia: Desafios e Utopias” 

desenvolvido junto ao grupo de pesquisa PRAXIS e ao projeto Estado da arte da pesquisa em 

educação em Rondônia, cuja finalidade é historicizar o curso de pedagogia à distância da 

Universidade Federal de Rondônia e traça o perfil sócio-cultural dos envolvidos: gestores, tutores 

discentes e docentes, e como suas trajetórias podem contribuir para a construção de um currículo 

multicultural; e ainda estudar a construção do seu projeto político pedagógico bem como as 

implicações da docência universitária para a efetivação deste currículo e para a formação do 

pedagogo no estado de Rondônia. 

 

Palavras-chave: Curso de pedagogia. Educação a Distância. Currículo. 
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ABSTRACT 

 
This research presents the results of the work plan titled "The Construction of the Distance Education Course at the 

Federal University of Rondônia: Challenges and Utopias" developed by the research group PRAXIS and the project 

"State of the art of educational research in the Amazônia: whose purpose is to historicize the pedagogy course at a 

distance of University of Rondônia and traces the socio-cultural profile of those involved: administrators, tutors 

students and teachers, and how their trajectories can contribute to building a multicultural curriculum, and further 

study the construction of its political pedagogical project and the implications for college teaching effectiveness of 

this curriculum and the training of teacher in the state of Rondônia. 

 

Keywords: Course pedagogy. Distance Education. Curriculum. 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta os resultados finais obtidos através do Plano de Trabalho 

desenvolvido no período de agosto de 2009 a julho de 2010. Na primeira etapa a pesquisa 

abordou a teorização do currículo na perspectiva crítica e dos estudos sobre a construção do 

Projeto Político Pedagógico e um breve histórico da Educação à Distância no Brasil, aspecto 

legais da EAD, e Universidade Aberta do Brasil. 

Na última etapa, a pesquisa tratou da construção do curso de pedagogia UAB//UNIR e de 

seu Projeto Político Pedagógico bem como as implicações da docência universitária para a 

efetivação deste currículo e para a formação do pedagogo no estado de Rondônia. 

 

2 TEORIZAÇÃO SOBRE O CURRÍCULO 

Para Moreira e Silva (2008): O currículo na perspectiva crítica se constitui num processo 

fundamental na educação, pois é nele que se firma a essência abordada no desenvolvimento do 

indivíduo-cidadão e sua inclusão ou exclusão do contexto social. Sua compreensão torna-se 

fundamental para que a educação possa ser exercida com base na formação plena do indivíduo. 

O currículo é de certa forma excludente, devido á forma de sua construção. Pois ele é 

constituído de resultados de uma seleção e a forma de transmissão às novas gerações, está ligada 

a relação de subordinação e domínio da sociedade. Conforme, Silva (2001, p. 148-149) diz: 

[....] o conhecimento não é exterior ao poder , o conhecimento não se opõe 

ao poder .Inerente do poder [....] o mapa do poder é ampliado para incluir 

os processos de dominação na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade. 
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3 ESTUDOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 Para Veiga (1998) e André (2001): o projeto político pedagógico tem duas dimensões: a 

política e a pedagógica. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para 

um tipo de sociedade, e é pedagógico porque possibilita a efetivação da intencionalidade da 

escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

 

4 ESTUDOS SOBRE EAD 

Uma das definições mais ampla e aceita, conceitua a Educação a Distância (EAD) como 

comunicação em duas vias entre professor e aluno separados por uma distância geográfica 

durante a maior parte do processo de aprendizagem, utilizando algum tipo de tecnologia para 

facilitar e apoiar o processo educacional bem como permitir a distribuição do conteúdo do curso. 

Segundo Aretio (2001,p.30). 

A educação a distância é um sistema tecnológico de comunicação de 

massa e bidirecional, que substitui a interação pessoal, em sala de aula, de 

professor e de aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação 

sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos de ensino, a 

organização tutorial, que propicia a aprendizagem autônoma dos 

estudantes.  

 

Ou seja, a Educação a distância é a modalidade de ensino que permite que o aprendiz não 

esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino-aprendizagem, assim como, permite 

também que faça seu auto estudo. 

5 METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa e é do tipo Estudo de Caso etnográfico, tendo 

como participantes os docentes, discentes e gestores do Curso de Pedagogia na modalidade à 

distância. 1- A primeira etapa trata do estudo bibliográfico: a) ênfase nos autores que teorizam o 

currículo numa perspectiva crítica e de que forma influencia na formação dos professores; b) 

ênfase no estudo da educação a distancia e seus novos paradigmas. 

2- A segunda etapa consiste na analise documental do projeto político pedagógico do Curso de 

Pedagogia à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2006). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
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 3-A terceira etapa dirige-se para a composição do Estudo de Caso, com aplicação de 

questionário padronizado para os respectivos atores: discentes, os docentes, tutores e gestores do 

Curso de Pedagogia a distancia, depoimentos coletados entre estes e observações do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). Os resultados serão analisados com base nas respostas dos 

participantes do estudo, através da análise de conteúdo à luz da teoria requerida. 

 

6 O CURSO DE PEDAGOGIA UAB/UNIR . 

 O curso de pedagogia UAB/UNIR tem sua origem e finalidade na necessidade de atender 

a demanda crescente apresentada pela rede de ensino da Educação Básica no estado. A partir da 

(Lei 9.394/96) que exige a graduação dos professores da Educação Básica, fazendo surgir uma 

ampla demanda pelos cursos de Licenciaturas. Com as perspectivas oferecidas pela Universidade 

Aberta do Brasil, na modalidade a distância, a UNIR é acionada pela comunidade, para a criação 

de novos cursos no que atenda à necessidade de qualificação dos docentes para atuação no ensino 

fundamental e possibilita de ampliação do acesso ao nível superior. 

O curso de pedagogia na modalidade à distância da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR se insere no programa Federal da Universidade Aberta do Brasil – UAB do Ministério da 

Educação, foi implantado em 2005 e veio sendo construído por professores da instituição até a 

sua implantação em 2008, nos municípios de: Ariquemes, Rolim de Moura, Ji-paraná e 

Chupinguaia, sendo que o pólo de Porto Velho está em fase de implantação. A carga horária do 

curso é de 3.200 horas sendo 2.800 de atividades formativas, 300 de estágio e 100 de atividades 

de aprofundamento. 

A estrutura organizacional do curso de pedagogia conta com o apoio do Centro de 

Educação a Distância e Novas Tecnologias (CEADT) e o Laboratório Didático Pedagógico 

Multimídia CEADT que é composto por várias coordenações: administrativa, pedagógica, de 

cursos, informações e registros. O CEADT encarregar-se de capacitar pessoal; elaborar, 

gerenciar, acompanhar e avaliar projetos, além de gerenciar ações referentes à transmissão e 

divulgação de programas educacionais. O ambiente virtual de aprendizagem utilizado é Moodle; 

As linhas de comunicação entre os campi possui uma banda mínima de 512Kb. 
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A estrutura que dá suporte
107

 CEADT ao curso de pedagogia é composta por 

coordenações as quais cada uma possui funções distintas uma das outras entre elas estão: 

Coordenação administrativa: responsável pelas atividades estratégias e operacionais, 

implantando projetos, alocando recursos para o desenvolvimento e funcionamento dos cursos, e 

todos os aspectos burocráticos relacionados ao percurso dos cursistas; a Coordenação 

pedagógica: responsável pela formação e acompanhamento dos professores-especialistas e os 

cursistas; a Coordenação de Cursos: que zela para que o curso ocorra normalmente integrando 

as diversas atividades do mesmo, no sentido de articular e viabilizar uma política junto aos seus 

pares, entre outras atribuições a Coordenação de Informação e Registro Biblioteca: informa e 

atende os alunos cursistas. A Coordenação de Suporte técnico: esta relacionada a suporte na 

área de informática e outros a Coordenação de Tutoria: é responsável por garantir a inter-

relação personalizada e continua do cursista no sistema e viabilizar uma articulação entre os 

elementos do processo de EAD e a Coordenação de Produção de Material Didático: 

responsável por todos os conteúdos produzidos no decorrer do curso revisando e aperfeiçoando o 

mesmo. 

6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

Este trabalho desenvolveu estudos sobre a teorização do currículo na perspectiva crítica, 

estudos sobre a construção do Projeto Político Pedagógico e historicizou o Curso de Pedagogia 

na modalidade à distância da Universidade Federal de Rondônia integrante do sistema 

Universidade Aberta do Brasil. A pesquisa constatou que a Universidade Federal de Rondônia na 

sua recente existência de apenas 26 anos integrou e integra vários programas de Educação na 

modalidade a distância (O curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, Programa de Formação 

Continuada Mídias na Educação, Programa e-PROINFO, Programa Pró-Licenciatura e 

Universidade Aberta do Brasil) todos em parcerias. 

 Destacamos ainda, que o curso de Pedagogia na modalidade a Distância da UAB/UNIR, 

nos Pólos Educacionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, e Chupinguaia, se apresenta 

como uma oportunidade ímpar para a população destas localidades de terem acesso a um curso 

Ensino Superior oferecido pela única instituição de ensino superior pública do Estado. O referido 

curso de pedagogia a distância tem uma concepção e um desenho curricular peculiar e sua 

construção atende às exigências atuais e antecipa a algumas das novas propostas das novas DCNs 

                                                 
4
 Disponível do Projeto Político Pedagógico do Curso 2006 
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para pedagogia. O projeto toma por base Princípios Metodológicos, que partem das discussões 

sobre Diversidade, Historicidade, Construção e Interação.  

 Ressaltamos que esta pesquisa tinha com um de seus objetivos ―Identificar e analisar o 

perfil sócio-cultural dos atores do Curso: docentes, discentes, tutores e gestores e bem como suas 

trajetórias podem contribuir para a construção de um currículo multicultural‖, que não foi 

possível cumprir devido o pólo de Porto Velho está em faze de implantação, no início da pesquisa 

quando se previu este objetivo a expectativa era de realizar a pesquisa no pólo de Porto Velho, 

porém, este objetivo será alcançado no novo plano de trabalho aprovado para ano de 2010 /2011, 

e com a implantação do pólo de Porto Velho previsto pelo Edital n° 018/2010/UAB/UNIR 

publicado em 05/08/2010. 
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LITERATURA EMERGENTE EM ROLIM DE MOURA-RO 

LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS NARRATIVAS 

ESCRITAS EM PROSA NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA. 
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108
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RESUMO: O presente artigo pretende apresentar o estudo realizado no município de Rolim de Moura sobre a 

literatura emergente. Correlacionando a isto, o texto tem a intenção de demonstrar as analises e os resultados obtidos 

através dos estudos realizados nas obras dos autores localizados. A região estudada apresenta uma população 

miscigenada, oriunda de diversas partes do país.  Diante de toda essa diversidade, surgem várias interrogações, tanto 

de quem escreve quanto de quem lê tais produções. Por esta razão, surgiu o interesse de investigar tais diversidades 

para tentarmos compreender a identidade artística desses autores e de suas obras. 

 
Palavras-chave: Literatura emergente – Miscigenação – Diversidade.  

 
ABSTRACT: The following article aims to present the study carried out in the town of Rolim de Moura on the 

emerging literature. Correlating with this, the text is intended to demonstrate the analysis and the results obtained 
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from studies in the works of authors found. The region studied presents a mixture os people from various parts of our 

country. Faced with all this diversity, several questions arise, both of whom he writes about who reads these 

productions. For this reason, the interest to investigate such differences to try to understand the artistic identity of  

these authors and their works. 

 

Keywords: Emerging  literature – Miscegenation – Diversity. 

 

Introdução 

A temática do presente artigo pontua a significativa e grande diversidade de pessoas 

vindas de diferentes partes do nosso país, para o atual estado de Rondônia, geralmente a procura 

de uma vida melhor. De modo que tal população, apresenta condições ideais quanto à 

miscigenação cultural, com linguagem também bastante variada, determinada, evidentemente, 

pelo contato entre os indivíduos provenientes dos diversos estados brasileiros.  

 Analisando por este ângulo, não se pode pensar em arte literária na região sem antes 

pensar no processo intercultural pelo qual passa a região, em virtude de sua recente colonização, 

o que, aliás, não é privilégio apenas de Rolim de Moura, mas praticamente de todo o Estado de 

Rondônia. Esta característica é propícia ao surgimento de vários questionamentos quanto ao 

modo de expressão verbal com  tonalidade artística, ou seja, a expressão revestida de requintes 

que a caracterize como arte literária. 

 Diante de toda essa diversidade, surgem várias interrogações, tanto de quem escreve 

quanto de quem lê tais produções. Por esta razão, surgiu o interesse de investigar tais 

diversidades para tentarmos compreender a identidade artística desses autores e de suas obras. 

 Este artigo, portanto, tem como objetivo apresentar os resultados desta pesquisa a qual foi 

desenvolvida no período de agosto de 2009 a julho de 2010, descrevendo os passos do processo 

de investigação. Processo este organizado da seguinte forma: inicialmente apresentamos a revisão 

bibliográfica sobre os aspectos teóricos e conceituais; na parte seguinte apresentamos os aspectos 

metodológicos da pesquisa, definindo o tipo de estudo desenvolvido, o campo, os sujeitos 

envolvidos e os procedimentos utilizados. 

 

Referencial teórico  

Literatura é todo o produto cultural expresso verbalmente de forma artística que reflete os 

anseios de uma dada civilização. Existem relatos de textos literários desde a mais remota 

antiguidade, quando o homem dialogava com seus deuses e as narrativas eram mitos. 
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Antoine Compagnon (1999) num levantamento crítico que faz da literatura na França 

aponta várias questões ainda indefinidas sobre a literatura. Em seu questionamento, o estudioso 

arrola uma série de indagações acerca da literatura, como, por exemplo: Qual é o seu campo? 

Qual é seu objeto? Sua natureza? Sua expressão? Sua compreensão? E, principalmente, qual é 

sua função na sociedade? 

Afinal, para alguns autores a Literatura está centrada entre duas abordagens opostas e se 

relaciona com ambas: uma abordagem histórica, que considera o texto como documento e outra 

linguística, que considera o texto como fato da língua, e a Literatura como arte da linguagem. 

Isso, certamente, cria opiniões divergentes.  

Mais adiante esse mesmo autor, para efeito de compreensão do fenômeno, procura 

abordar os vários sentidos da Literatura: De forma mais abrangente, diz que a Literatura é tudo 

que é impresso, portanto todos os livros que a biblioteca contém. Num sentido mais restrito, a 

Literatura varia de acordo com as épocas e as culturas. No sentido moderno (romance, teatro e 

poesia) esses são inseparáveis do romantismo. Em um sentido mais restrito ainda, o autor 

considera que a literatura é produzida somente por grandes escritores. Mas, considerar somente as 

grandes obras dos grandes escritos é desmerecer o trabalho dos outros autores, Compagon (1999, 

p.33) diz isso:  

Evidentemente, identificar a literatura com o valor literário (os grandes escritores) é, ao 

mesmo tempo, negar (de fato e de direito) o valor do resto dos romances, dramas e 

poemas, e, de modo mais geral, de outros gêneros de verso e de prosa. Todo julgamento 

de valor repousa num atestado de exclusão. Dizer que um texto é literário subentende 

sempre que um outro não é. 

  

O autor Salvatore D‘Onófrio (1995, p. 23), em seu livro ―Teoria do texto‖ também atribui 

com outras funções para a Literatura. 

Mais certo do que limitar o papel da literatura na vida social, é admitir sua 

plurifuncionalidade. Além da função estética (arte da palavra e expressão do belo), uma 

obra literária pode possuir, concomitantemente, a função lúdica (provocar um prazer), a 

função cognitiva (forma de conhecimento de uma realidade objetiva ou psicológica), a 

função catártica (purificação de sentimentos) e a função pragmática (pregação de uma 

ideologia). 

 

Nesta pesquisa mediante algumas análises feitas nas obras dos escritores da  região, 

podemos perceber que existe uma diversidade de uso no que tange ao sentidos da Literatura. 

Muitos escritores usam a Literatura na função Lúdica como Salvatore D‘Onófrio (1995) nos 

explica acima. Escrevem como forma de ―passar o tempo‖, para expressar o que sentem ou o que 
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vêem. Neste processo de aquisição do discurso literário eles empregam as características 

adquiridas durante sua vida, experiências conquistadas através de trabalhos, lutas, derrotas, 

perdas, ganhos, enfim tudo que já viveram, tentam expressar em suas obras, através de escrita.   

Para uma melhor compreensão dos fenômenos de produção literária valemo-nos de 

suportes teóricos que nortearam este trabalho como a obra Teoria do Texto, de Salvatore 

D`Onófrio (1995, p.23), que considera:  

A literatura é como uma forma específica de conhecimento da vida proporcionada pelo 

arranjo estético do material lingüístico utilizado. Essa definição abrange a característica 

essencial da obra literária (arte da palavra) e sua função fundamental (visão peculiar do 

mundo). Como o significante lingüístico é utilizado de um modo diferente, os 

significados ideológicos são interpretados sob uma feição toda particular. A verdade da 

arte não é a verdade da vida, pois o poeta tem uma percepção sui generis da existência: 

colocando-se acima das convenções sociais, ele procura a verdade original das coisas, o 

conhecimento do ser-em-si, oculto pela reificação do mundo. 

 

Essa percepção diferenciada da existência é comum a todos os que se propõem a produzir 

a arte literária, seja em qualquer região geográfica ou em qualquer época.  

 Em nossa pesquisa o que, podemos observar é que existe uma heterogeneidade na forma 

como eles escrevem. Muito dos escritores ao produzirem suas obras, usam tanto a prosa, como a 

poesia, dificultando o enquadramento preciso de seus textos em apenas um dos gêneros. Esta 

característica também é observada no processo de produção literária, mesmo entre os escritores 

de renome da atualidade, que abandonaram a divisão radical de gêneros. Essa atitude meio 

rebelde no que diz respeito aos gêneros literários parece ter ido desaguar no que denominamos 

hoje de gêneros do discurso ao invés de gêneros literários.  

 Todorov (1980) faz um longo questionamento a respeito dos conceitos de literatura, 

chegando, inclusive, a se aproximar de Compagnon. Diz ele em seu questionamento: 

Nas línguas européias, a palavra ―literatura‖, no sentido atual é bastante recente, data 

apenas do século XIX. (...) Por outro lado, numerosas línguas (da África, por exemplo) 

desconhecem um temo genérico para designar todas as produções literárias; e não 

estamos mais no tempo de Levy-Brühl, para achar a explicação na famosa natureza, 

―primitiva‖ dessas línguas que ignoravam a abstraçãoe por conseguinte tambem as 

palavras que designam mais o gênero do que a expecie. Acrescente-se a essa primeira 

comprovação a disseminação que a literatura conhece atualmente: quem ousaria hoje 

decidir entre o que é literatura e o que não é, diante da irredutível variedade dos escritos 

que se lhe costuma incorporar, sob perspectivas infinitamente diferentes? (Todorov, 

1980 P. 11) 

 

 O questionamento do autor em pauta nos convida para uma reflexão sobre o que de fato é 

literatura. Ora, se até bem pouco tempo as línguas européias, que são milenares, não conheciam 
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sequer a palavra ―literatura‖, então quem nos dar o direito de tratar as obras de ficção como 

grande obras de arte – cânones e outras como arte menor ou até se afirmar que não são literatura? 

O questionamento do estudioso nos parece muito pertinente e diante a situação atual, quando se 

multiplicam os gêneros do discurso, merece uma reflexão. Isto porque uma coisa eram os escritos 

da antiguidade até o século XVIII quando tudo se encaixotava em três Gêneros: Lírico, épico e 

dramático, outra coisa são os escritos do século XIX para cá, com a ampliação dos meios de 

divulgação, comunicação e principalmente com o aparecimento das mídias radiofônicas, 

televisivas e mais recentemente a internet. 

 

Resultados e Discussões 

Nossa pesquisa é parte de um estudo mais amplo que tem como objetivo conhecer a arte 

literária que prevalece no município de Rolim de Moura, através de uma análise recorrente ao 

modo de expressão dos escritos obtidos, tendo também como critério as características dos 

autores e da região. 

 Utilizando uma abordagem qualitativa coletamos, através de questionários, informações 

dos escritores previamente selecionados para participarem da pesquisa. Após um longo período 

de análise das características de cada autor, bem como de suas obras podemos chegar a algumas 

considerações. 

Dos oitos autores selecionados para fazer parte da pesquisa, notamos que em relação à 

faixa etária verifica-se que quatro autores têm aproximadamente 40 anos, dois tem média de 50 

anos, um tem 21 anos e um tem 61 anos. No quesito naturalidade notam-se três pessoas de PR; 

duas de ES; um de PE, de CE e MS. Apenas três autores não possuem nível superior. Todos os 

escritores são oriundos de outros estados, mas moram no município a mais de 18 anos, tempo 

suficiente para se sentirem rolimourenses. 

É importante ressaltar que nenhum dos autores catalogados vive financeiramente dos 

textos e livros que escrevem. Todos possuem outro emprego para sobreviver. A literatura e a 

escrita fica para os momentos vagos.  

As obras escritas por eles, em sua maioria foram eles mesmo que revisaram, quando não 

eles, amigos próximos a eles os ajudavam. Os autores escrevem de acordo com seu contexto de 

vida, a trajetória e experiência que vivenciaram. Em outro extremo, pessoas jovens fazem muita 
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reflexão do abstrato, e em virtude de serem mais sonhadoras em geral optam por temáticas 

ligadas ao amor. 

É interessante observar que a maioria das obras não é conhecida nem valorizada, tendo em 

vista primeiramente a falta de divulgação, depois por ser escrita por pessoas que ainda não 

conseguiram projeção como escritoras, e ainda em virtude de ser uma região nova. Por outro 

lado, ainda há muitos preconceitos com relação à arte e neste sentido a literatura é vista como um 

ócio, portanto, não há remuneração. Em que pese a flexibilidade dos textos no que diz respeito ao 

que é literatura, não há nas pessoas ainda um conceito formado sobre a literatura da região, por 

isso, ela não é valorizada. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, as análises indicaram que a literatura em estudo é 

bastante heterogênea em diversos aspectos: os autores, por exemplo, escrevem tanto poesia 

quanto prosa, por outro lado, não há um nivelamento quanto a qualidade, numa mesma obra 

encontramos texto bons e textos ruins. Não há também um pensamento centrado numa única 

temática enquanto conteúdo, porque alguns autores carregam consigo aspectos da suas regiões de 

origem, entretanto, registramos, no que tange a poesia e a prosa, um equilíbrio, entre os dois 

gêneros, mas alguns autores mesclam as duas formas literárias no mesmo texto, produzindo assim 

tanto poemas em prosa como prosa poéticas.  

 

Considerações finais 

 Podemos concluir que os escritores do município de Rolim de Moura ainda encontram 

muita resistência para que suas obras e seu  trabalho sejam reconhecidos, pois o que impera 

quando o assunto é o conhecimento literário. De modo que ainda são os cânones e as obras atuais 

de grande porte ou os chamados ―best-sellers‖ voltadas para a comunicação de  massa, que 

circulam pelo país com maior intensidade.  

 Diante dessas análises podemos perceber que, a arte literária na região é bastante 

heterogênea, sem gênero definido embora haja predominância deste ou daquele segundo as 

preferências do autor; os autores escrevem sobre temas variados, os mais jovens principalmente 

sobre o amor, os mais velhos voltados para temas sociais e a realidade da região. Seus escritos 

refletem sobre o momento presente e também a cultura da região. 
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LEVANTAMENTO, INDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS OBRAS ESCRITAS 

EM VERSOS NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA110 

LITERATURA EMERGENTE EM ROLIM DE MOURA-RO 

Patrícia Daniele Sperti Cordeiro
111

 

Francisco Ferreira Moreira
112

 

 
RESUMO 

Esta pesquisa descritiva tem por finalidade refletir sobre a literatura emergente em Rolim de Moura-RO, 

especificamente no que tange a arte poética. Para que isso fosse possível, antes foi necessário fazer um levantamento, 

identificação e catalogação da obras escritas em versos do município, por meio de um questionário, depois uma 

leitura analítica de todas as obras. Então, discutir o ―status quo‖ da arte poética que predomina no município e 

relatando aspectos relevantes da vida do autor e de sua obra para que o leitor compreenda melhor o contexto. 

 

Palavras-chave: Arte Literária. Poesia. Autores e obras. 

 

ABSTRACT 

                                                 
110

 Trabalho apresentado ao PIBIC da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) relativo ao trabalho 

desenvolvido como bolsista no período de agosto de 2009 a agosto de 2010. 
111

 Acadêmica VIII período do curso de pedagogia da UNIR  
112

 Prof. Dr. do departamento de educação do curso de pedagogia da UNIR no campus de Rolim de Moura. 
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This descriptive study aims to discuss the emerging literature on Rolim de Moura-RO, specifically as it pertains to 

poetry. To make this possible, before it was necessary to survey, identification and cataloging of books written in 

verse the city through a questionnaire, after an analytical reading of all works. Then discuss the "status quo" poetics 

of literary art that dominates the city and reporting aspects of the life of the author and his work so that the reader 

may better understand the context. 

 

Keywords: Art Literary. Poetry. Authors and works. 

 

INTRODUÇÃO 

A etapa definitiva de colonização do atual estado de Rondônia deu-se nas décadas 70 e 80 

do século passado em função da propaganda oficial com vistas à ocupação da área de fronteira, 

quando esta unidade da Federação ainda era Território Federal indo até depois de sua elevação à 

categoria de estado. A atual cidade de Rolim de Moura originou-se a partir de um projeto de 

colonização implantado pelo INCRA
113

 destinado atender à demanda migratória. A cidade está 

situado na região centro-sul do estado de Rondônia, sendo considerada a cidade mais populosa, 

economicamente ativa da Zona da Mata e um importante pólo regional.  

Devido ao comprometimento com a ―colonização‖ oriunda dos estados brasileiros, veio a 

miscigenação do complexo humano rolimourense, passando a refletir-se na arte literária que 

denuncia na transposição e na ideologia subjacentes traços que emanam da mundivivência 

autoral, mas se conjugando a trações adicionais que brotam do próprio meio ensejando uma 

forma de ―arte emergente‖. Assim, considerando o processo intercultural, esta característica 

propicia o surgimento de vários questionamentos quanto ao modo de expressão verbal vinculado 

à arte literária ou como formador/fundador do processo de criação literária. Diante do elevado 

número de obras que circulam e as pessoas que se dizem poetas, se faz necessária, antes de tudo, 

a identificação e catalogação de tais obras e de seus autores para que se conheça o verdadeiro 

perfil (identidade) da arte literária existente na região.  

  

1. ASPECTOS TEÓRICOS 

 O conceito de literatura é muito relativo. Caracteriza-se como conjunto de obras literárias 

de um país ou de uma época, podendo ser a arte de usar belas letras com uma preocupação 

estética. Diferencia-se pela forma de expressões dos conteúdos de ficção por meio de palavras, de 

sentido múltiplo e pessoal. Manifesta-se o sentimento, a emoção, a beleza, a arte, a vida e surge 
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 PIC Gy-paraná (Projeto Integrado de Colonização Gy- Paraná) 
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sempre onde há um povo que vive e sente
114
. Assim, arte de ouvir e de dizer. ―É conhecer, 

transmitir e comunicar a aventura do ser‖. (CARVALHO, 1989, p.17). Considera-se objeto de 

problematização e agente de conhecimento porque propicia o questionamento dos valores em 

circulação na sociedade desencadeando os horizontes cognitivos do leitor 

 Não é o uso deste ou daquele tipo de linguagem que vai configurar a literatura, entretanto, 

é a relação que as palavras estabelecem com o contexto vivido, com a situação de produção e 

leitura que instaura a natureza literária de um texto. Segundo Lajolo os documentos refletem 

sempre os olhos que os escreveram e quase sempre os que os lêem. A linguagem é uma das 

formas de apreensão do real, uma forma de organizar o mundo que nos cerca; não existe língua 

sem fala, não há fala fora da língua.  

 Neste sentido, o texto literário envolve dimensões históricas e ideológicas, sobretudo por 

força de sua dimensão conotativa que a obra literária se abre às mais variadas interpretações. Para 

exemplificar, a linguagem cotidiana é mais denotativa, isto é, espontânea, em sentido referencial 

e pragmático; enquanto a linguagem literária é mais conotativa de conteúdo imaginário e estético. 

Isso explica as diferentes interpretações que fazemos ao analisar uma obra poeticamente escrita, a 

qual exige a compreensão do uso das figuras de linguagem. Em outra perspectiva, Bakhtin (1997) 

afirma que o autor deve ser compreendido no mundo histórico de sua época, em seu lugar na 

sociedade e em sua condição social, como espaço interativo que se formula no interior da obra. 

Também destaca Proença Filho (1987, p.39), a importância desses fatores para a compreensão 

das palavras inseridas no texto: 

Para a plurissignificação do texto contribuem fatores de ordem sincrônica e diacrônica. 

Sincronia vincula à carga significativa ligada às relações entre as palavras no conjunto 

do texto que fazem parte. Diacronia envolve tudo o de significação e evocação o tempo 

agregou aos vocábulos, incluídas nessa totalidade as dimensões resultantes do uso das 

palavras na tradição literária.  

 O texto literário pode envolver uma representação/visão do mundo, além de uma tomada 

de posição diante dele. Embora, não constitui propriamente o resultado de uma reflexão 

metódica, ―mas apenas o registro de um sentimento, uma impressão, um julgamento emanado da 

subjetividade‖ (SOUZA, 1986, p.15).  

 A poesia, do gênero lírico é a linguagem na sua função estética. É a arte de escrever em 

versos, composição pouco extensa, o que desperta o sentimento de belo por meio da palavra 
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 São verdades humanas que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das 

coisas humanas que fornece um retrato vivo e insinuante da vida. 
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ritmada (cantada) e valores semânticos em sentido amplo dependendo da imaginação do autor e 

do leitor. Compreende aspectos metafísicos, da possibilidade desses elementos transcenderem, 

uma transposição ao mundo fático. De modo geral, é conhecida pela arte de exprimir 

sentimentos, predominantemente oral. Aristóteles como relata D‘Onofrio (1995, p. 56) explica o 

gênero lírico: 

Aristóteles distingue a poesia mélica ou lírica, que era a palavra ―cantada‖, da poesia 

épica ou narrativa, que era a palavra ―recitada‖, e da poesia dramática, que era a palavra 

―representada‖. O gênero lírico, portanto, em suas origens, está profundamente ligado à 

música e ao canto. Mesmo mais tarde, quando a poesia lírica deixa de ser composta para 

ser cantada e passa a ser escrita para ser lida, ainda conserva traços de sonoridade 

através dos elementos fônicos do poema: metros, acentos, rimas, aliterações, 

onomatopéias.  

 O verso é constituído pela unidade fônica, criada pelo metro, pelos acentos e pela rima, 

elementos que determinam um corte rítmico e entonacional do texto poético; e pela unidade 

semântica que entra diretamente em relação com o conteúdo. Os versos se fazem de emoção 

subjetiva, trazem elementos narrativos e até traços típicos da linguagem dramática, o 

aproveitamento do falar da gente simples do Brasil que ganha condição de linguagem literária. 

Para expressar sua subjetividade, o poeta usa vários recursos estilísticos próprios da linguagem 

poética, especialmente a metáfora, que lhe permite estabelecer parentescos entre objetos que 

pertencem a campos semânticos diferentes. 

 Platão dizia que a poesia era um falseamento da verdade, a imitação da imitação da 

imitação. O que mais tarde Aristóteles conceitua como mímises a imitação das ações da natureza, 

enquanto Platão compreendia como a imitação da imitação, da essência e das aparências. Em 

tempos modernos a arte literária toma novos caminhos, segundo Lucas (1985, p.05), trabalhando 

uma perspectiva realista, afirma que ―A rigor, toda obra literária que fixasse uma personagem 

(imitação do homem real) poderia, em sentido amplo, ser considerada de caráter social [...]‖.  

 Numa outra perspectiva delineada pelo eminente teórico e critico literário francês 

Compagnon (1999) surge um paradoxo, para Platão a mimesis é subversiva que põe em perigo a 

união social e os poetas devem ser expulsos da Cidade em razão de sua influência nefasta sobre a 

educação dos guardiões; no outro extremo, para Barthes, a mimesis é repressiva, pois consolida o 

laço social por estar ligada à ideologia da qual é instrumento
115

. 

 No entanto, a purificação das emoções em sua ampliação máxima, veio com Aristóteles, 

conforme relata Shuler (1989, p.19) ―Fazendo-se poesia, o romance foge da rigidez do texto 
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 Descreve com a finalidade de desmascarar a ilusão referencial. 
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científico e do autoritarismo do discurso ideológico‖. Assim, relata Aristóteles que o papel do 

poeta é dizer não o que ocorreu realmente, mas o que poderia ter ocorrido na ordem do verossímil 

ou do necessário
116

.  

 Em síntese, as visões de Platão e Aristóteles são semelhantes quando um afirmam que a 

poesia é ―mentirosa‖ e o outro reforça quando diz que a poesia foge da rigidez do que é a 

realidade. Por outro lado, Lucas e Barthes defendem o caráter social, pois a poesia consolida a 

relação social de maneira repressiva porque fala a verdade que está escondida e todos passam a 

conhecer. A linguagem não é o que ocorreu de verdade, mas o que poderia ter acontecido.  

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nossa pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, tem como objetivo Geral: investigar o 

processo de formação de uma literatura emergente em Rolim de Moura, levando em consideração 

suas características, seus autores e obras. E objetivos específicos: identificar e catalogar as obras 

escritas em versos existentes no município de Rolim de Moura e fazer um estudo acerca de tais 

obras, com vistas a identificar a sua temática e sua poeticidade. 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Rolim de Moura, com auxilio de gráficas e 

editoras, professores e outros que indicaram pessoas que escrevem. Inicialmente foram 

catalogados através dos questionários e conversas informais, oito escritores, mas os que tinham 

obras escritas em versos foram apenas quatro. Os escritores coletados têm seus livros publicados, 

mas ninguém sobrevive financeiramente deles geralmente possui outra ocupação como fonte de 

renda. Dois autores têm cerca de 40 anos, um autor com 21 anos e outro com 50 anos. Todos 

nasceram em outros estados e nenhum é natural da região, sendo dois autores de ES, um de MS e 

outro de PR. E apesar de ninguém ser natural da região, todos mora na região há bastante tempo, 

variando de 18 a 28 anos.  

Por meio do questionário foi possível constatar que: todos são leitores freqüentes; 

escrevem de 7 a 35 anos; o tempo que levaram para produzir foi de 6, 7 anos ou tempo indefinido 

instituído por dois autores; dois escritores afirmaram que os textos produzidos são revisados por 

eles mesmos, depois por ―terceiros‖, um autor somente por ―terceiros‖ e outro diz que é revisado 

somente por ele; a preferência de livros e autores brasileiros é bastante diversificada, embora 

tenha em comum o autor Paulo Coelho; dois tem o ensino médio, um tem o ensino superior e o 
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outro está a concluir, vale dizer que o sujeito 3 é pós graduado em Metodologia do Ensino 

Superior pela Farol; no aspecto do trabalho, um é autônomo, um é auxiliar de administração, um 

comerciante, e apenas um é professor que concilia com outro trabalho como funcionário público; 

alguns deles não se consideram escritores, escrevem porque gostam e sentem prazer; os autores 

recebem pouco ou nenhum incentivo financeiro, além de encontrarem grandes dificuldades para 

conseguir publicar suas obras.  

 Através das questões sobre a temática, os aspectos da obra, o que motiva e a maior fonte 

de inspiração; foi possível perceber a presença da arte literária, variando de abstratos a reflexão 

do cotidiano, a temática mais citada foi o  registro de  sentimentos, principalmente o amor. No 

quesito ―necessário para escrever‖ e ―conselho para quem quer escrever‖ todos resumem em 

comum, muita dedicação e prazer pela literatura. O sujeito 3 recomenda ―Perseverança, encarar 

os obstáculos como oportunidade e acreditar‖. 

 Daniel Neumann tem dois livros publicados. O primeiro, Presença de Daniel é uma 

coletânea das melhores poesias escritas nos últimos 16 anos, publicada em 2001. O segundo 

Resgate do amor publicado em 2004, não se afasta muito do primeiro. Presença de Daniel está 

dividido em poesias, declaração de amor e preconceitos, onde faz seus desabafos e o segundo 

compreende pensamentos e frases, poesias, acrósticos. Abrange diversos temas, como a natureza, 

a amizade, situações de preconceitos vividas pelo próprio autor, uma vez que foi vítima de 

paralisia infantil, mas a temática predominante é o amor. 

 Suas poesias classificam-se em poema em prosa porque compreende versos livres sem a 

preocupação com a rima, seja ela emparelhada ou cruzada. Também, estão presente poemas 

pequenos tidos pelo autor como pensamentos e frases, esses são classificados como haricai de 

origem japonesa, talvez o autor não tenha se dado conta, mas é considerado como um ato de 

busca de um estilo próprio constitui características dos escritores modernos.  

 Já Patrícia Moreira Garcia publicou em 2009, um livro Pequenos Detalhes, Grandes 

Surpresas, formado por uma coletânea de poesias e realizado com auxílio de 

patrocínios.observamos que a temática predominante é o amor e a amizade, não registra 

momentos e sim sentimentos, por isso, são poemas universais não identificando o lugar. 

Classificado como poema convencional composto por palavras estruturadas em versos em forma 

de pequenos textos, conhecido por poema canção devido a presença da rima, de repetição das 
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silabas finais, com temáticas amorosas. A metrificação
117

 é mais ou menos regular, varia entre 5 e 

7 sílabas na versificação
118

, varia em rima emparelhada e cruzada, mas o que caracteriza é o 

número de versos.  

 A Ester da Rosa Caliani é autora e organizadora do livro Momentos de Vida: 1ª 

Coletânia de Rolim de Moura, publicado em 2000 (1ª edição), composto por uma coletânea de 

poesias que reúne dezenove autores, publicado com auxílio de patrocínios. As temáticas são 

diversas, entre eles o amor, natureza, situações vividas pelos autores e questões políticas. É 

classificada em poesias e crônicas poéticas conforme a predominância dos textos contém versos 

estruturados em estrofes e rimas (palavras cantadas) semelhantes à estrutura conhecida pelo 

soneto, dois quartetos e dois tercetos, preocupados com a organização da estética.  

 Por ultimo, o autor José D‘  vila Camargo que publicou o livro Mansão dos Bravos em 

2004 (1ª edição), formado por estórias de ficção que leva o leitor a imaginar. É um livro de prosa 

poética, ensejando encadeamento, narrativa rimada, mas não tem gênero definido  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os autores escrevem de acordo com seus contextos de vida, a trajetória e experiência que 

viveu. As poesias escritas por pessoas jovens fazem uma reflexão do abstrato com temáticas 

amorosas e as\pessoas que viveram diversas situações abrangem tambem questões assuntos do 

cotidiano, porém, com predominante do lirismo amoroso. As pessoas que escrevem, fazem isso 

porque gostam, por prazer em registrar, por satisfação pessoal; além de prestígio profissional, 

pois o ofício é muito bonito, mas poucos têm coragem de enfrentarem tantos obstáculos e não ser 

remunerado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por fim, concluímos que as temáticas variam do abstrato à reflexão do cotidiano. As obras 

levantadas são de poema em prosa, poema convencional, poesias e crônicas poéticas e prosa 

poética, boa parte do gênero lírico por se tratar de temáticas amorosas reflete um lirismo 

amoroso. Geralmente os mais jovens gostam de escrever sobre sentimentos tais como o amor, 

enquanto os demais fazem uma análise do que viveram. 
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  Todavia, o contexto de miscigenação originado da colonização inicial torna a nossa 

literatura mais rica em conteúdo, pois as pessoas oriundas de outras regiões trazem consigo a 

lembrança e relacionam com o escrito. Sabendo-se que os autores vieram muito jovens e constitui 

parte da formação histórica da região, logo os aspectos predominantes das obras são da região 

que moram, a qual incorpora o conhecimento empírico advindo da experiência. 
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ASPECTOS FONOLÓGICOS EM TEXTOS 
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RESUMO 
O subprojeto ―Aspectos Fonológicos em Textos‖ é fruto do subprojeto ―Linguagem de 

Ribeirinhos da Amazônia: Atitudes e Comportamentos Sociais‖ que é uma proposta do projeto 

―Alfabetização de Ribeirinhos da Amazônia‖, do Grupo de Estudos Integrados sobre a Aquisição 

da Linguagem (GEAL), que pretende pesquisar e entender a linguagem escrita, a linguagem 
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falada, a leitura... enfim, o comportamento lingüístico dos alunos do 4° ano da Escola Estadual 

Franklin Roosevelt, localizada à margem direita do Rio Madeira, no bairro Triângulo, zona 

periférica de Porto Velho/RO.  A proposta de pesquisa ―Aspectos Fonológicos em Textos‖ 

objetiva proporcionar momentos de reflexão para a conscientização da variante lingüística 

adotada pelos membros da comunidade local, observar o processo de adesão dos alunos da 

comunidade as marcas trazidas da oralidade,  investigar as marcas trazidas da oralidade, indagar 

o comportamento e as atitudes dos alunos em relação aos preconceitos lingüísticos e observar a 

prática pedagógica dos educadores diante dos preconceitos lingüísticos sofridos pelos alunos em 

suas práticas sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aspectos fonológicos, ribeirinhos, modismos lingüísticos, produções 

textuais. 

 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

           O subprojeto ―Aspectos Fonológicos em Textos‖ é fruto do subprojeto ―Linguagem de 

Ribeirinhos da Amazônia: Atitudes e Comportamentos Sociais‖ e pretende refletir e conhecer a 

linguagem falada e escrita dos alunos do 4° ano da Escola Estadual Franklin Roosevelt, 

localizada no bairro Triângulo, margem direita do Rio Madeira, zona periférica de Porto 

Velho/RO. 

         Realizamos essa pesquisa com alunos do 4° ano do ensino fundamental, que foram de 

grande valia para o desenvolvimento da pesquisa, e trazem na suas variantes lingüísticas, na 

escrita e na fala, um rico vocabulário regional que nos serviu de instrumento para a pesquisa. Foi 

com a convivência mais aproximada com os alunos e outros membros daquela comunidade 

escolar que passamos a anotar, registrar e analisar os dados que coletamos relacionados ao tema 

―Aspectos Fonológicos em Textos‖, que teve como foco central verificar a escrita daqueles 

alunos, observar o contato com a escrita, os hábitos de leitura e a aproximação com outras 

atividades lingüísticas realizadas em sala de aula. 

           O bairro Triângulo está localizado entre a Estrada de Santo Antônio e o Rio Madeira, é um 

dos mais antigos bairros da cidade e sua população é composta por alguns ex-funcionários da 

Ferrovia Madeira Mamoré, alguns pequenos agricultores e famílias que sobrevivem dos 

programas sociais dos governos, compondo, assim, uma comunidade chamada ―zona de risco‖ da 

cidade. Em época de chuva muitos moradores são obrigados a abandonar suas casas por que elas 

não oferecem conforto e segurança necessários à vida daquelas pessoas. 

           As crianças da comunidade do Bairro Triângulo, apesar das dificuldades que encontram no 

dia-a-dia, são pessoas que vivem num cenário social, econômico e lingüístico como o de qualquer 

outra comunidade escolar brasileira. Percebemos que os alunos enfrentavam problemas dos mais 

variados, tanto na escola como fora dela. Por isso passamos a observar, avaliar e conhecer o 

cotidiano dos alunos e mais especificamente como lêem, escrevem e que capital lingüístico 

circulava no meio em que eles vivem e estudam. 

            No início, notamos as dificuldades que os alunos encontravam para realizar as atividades 

propostas, porém, após uma temporada desenvolvendo as atividades que propusemo-nos a 

realizar, vimos que os alunos praticavam-nas com mais precisão na fase final da pesquisa. 
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            No início da pesquisa nos dedicamos a realizar momentos de leitura e reflexão textual, 

logo depois iniciamos várias atividades de produção textual e reescrita de alguns textos. Foi com 

base nessas estratégias de trabalho que localizamos as maiores dificuldades vivenciadas pelos 

alunos e passamos a focar temas que apresentavam menor capacidade de 

assimilação/aprendizagem por parte dos alunos, sendo que o maior deles foi à escrita. 

           Dessa forma, nossa maior meta foi proporcionar aos alunos momentos de aprendizagem, 

aprimoramento e satisfação com as atividades de leitura e produção textual para que tanto eles 

quanto nós, acadêmicos, pudéssemos obter um resultado positivo e satisfatório, como integrantes 

de um grupo que visou compreender e melhorar a relação entre ensino e aprendizagem de uma 

comunidade carente, mas muito rica no que diz respeito aos fenômenos da linguagem escrita e 

falada. 

 

2- MATERIAL  E MÉTODO 

2.1- METODOLOGIA 

          A metodologia utilizada na realização da pesquisa foi participativa enfatizando o estudo de 

caso. 

          A coleta do material (corpus) da pesquisa foi feita com os alunos do 4° ano do ensino 

fundamental da Escola Estadual Franklin Roosevelt, que se constituíram como informantes e nos 

levaram a conversas informais tanto com o núcleo docente da escola, como com membros da 

comunidade. 

         Para realização dessa etapa final adotamos critérios diretos e objetivos como: elaboração de 

textos escritos, ditados, leituras de histórias infantis, reescritas visando correções ortográficas e 

alguns exemplos de estruturação de texto. A análise do corpus (textos produzidos pelos alunos) 

foi orientada pela base teórica da Sociolinguística. 

         A pesquisa foi dividida em três momentos: 

1-Pesquisa bibliográfica.  

        Tomamos como referências estudiosos de várias áreas da linguagem como: Callou (1997), 

Marcuschi (2008), Bortoni-Ricardo (2004), Bagno (2007), Cagliari (1997). Assim como outros 

estudiosos da área pedagógica tais como: Vasconcellos (2005), Haydt (1997). Embasamos-nos 

nas teorias destes autores para nortear a pesquisa/análise e aprofundar nossos conhecimentos 

2- Observação 

          Esta etapa da pesquisa permitiu que fizéssemos um acompanhamento mais intenso e 

efetivo, acompanhamos as aulas do professor sempre ajudando e colaborando com nossas 

propostas de atividades relacionadas com a leitura e a escrita dos alunos, para que assim 

pudéssemos conviver com os traços fonológicos registrados na fala e na escrita daquelas crianças. 

A pesquisa deu-se com e na turma do 4° ano da Escola Franklin Roosevelt, composta por 25 

alunos, que estudam no turno matutino. 

         Com as observações verificamos dificuldades dos alunos com relação a este ou aquele tema. 

E então, colocamo-nos em prática as ações planejadas para realização da pesquisa, dando início a 

todas as atividades que estabelecemos como metas. Com o auxílio do professor trabalhamos 

passo a passo o processo de aquisição da escrita das crianças. Observamos também, o material 

lingüístico que circulava entre os alunos, desde a linguagem do cotidiano à linguagem mais culta 

e formal. 

         As aulas desenvolvidas pelo professor da turma eram todas fundamentadas no uso do livro 

didático, o que nos chamou a atenção, pois os recursos oferecidos pela escola eram os menores 

possíveis. A escola não dispunha de uma biblioteca bem equipada com livros e outros 
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instrumentos educativos, que pudessem oferecer diversidade e inovação aos alunos da turma e da 

própria escola. Dessa forma, levamos uma variedade de livros de literatura infanto-juvenil, 

trabalhamos produção textual com temas variados e diversificados, incentivamos a leitura e a 

escrita deixando os alunos fazerem suas próprias escolhas ao produzir ou ao reescrever um texto. 

         Nessas produções textuais foi possível perceber a presença de um rico capital lingüístico, os 

alunos estão constantemente introduzindo uma nova palavra ou expressão na suas falas e, 

conseqüentemente reproduzindo-as na escrita. Ficou nítido nessa fase da pesquisa que o professor 

está conduzindo os alunos para aquisição da leitura e da escrita de forma moderada e gradual, 

sempre respeitando as raízes lingüísticas dos alunos e os traços fonológicos que surgem na escrita 

dos mesmos. 

          Foi muito proveitoso analisar os aspectos fonológicos e lingüísticos na pesquisa realizada 

na Escola Franklin Roosevelt. Percebemos que os alunos caminharam positivamente para uma 

melhor compreensão da linguagem oral e escrita. Hoje, os alunos daquela turma são capazes de 

produzir textos com menor grau de dificuldade e desvios. Alguns alunos ainda trazem 

dificuldades ou conservam o ―desleixo‖ com a linguagem, mais estão conscientes da capacidade 

de produzir e reescrever um texto. 

 

2.3- ENTREVISTAS INFORMAIS 

           No período final da pesquisa, estando na sala de aula com os alunos, professor e tendo um 

contato mais íntimo com os outros membros da escola dialogamos, interagimos, conversamos 

com eles e assim, realizamos o que chamamos, nesse resumo expandido, de entrevistas informais.  

       Adquirimos com essas conversas pelos corredores da escola, com um professor ou outro, 

uma série de informações necessárias à nossa pesquisa. Além disso, coletamos um rol de 

modismos lingüísticos que circulava entre os alunos da comunidade escolar. Essas novas palavras 

que surgiram na comunicação dos alunos da escola pesquisada revelaram a influência exercida 

pelo multifacetado vocabulário lingüístico daqueles alunos que nos serviram para confirmar a 

presença significativa dos aspectos fonológicos na escrita dos discentes.  

 

2.2. DA BASE TEÓRICA E CONCEITUAL 

       Como suporte teórico, nos embasamos em alguns estudiosos da linguagem como: Bagno 

(2007), Bortoni-Ricardo (2004), Callou (1990), Marcuschi (2008) e Cagliari (1997). 

      A fala é o meio de comunicação universal, que une e aproxima as pessoas de diferentes raças, 

posições sociais, nações, ribeirinhos ou não, e, acompanhando e completando essas informações 

está à escrita, tão importante quanto à fala para nosso dia-a-dia e convívio social. Numa 

sociedade como a nossa a fala e a escrita são bens indispensáveis para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos diversos tipos de letramento, são fontes de sobrevivência do mundo 

moderno. 

       Foi por isso que nos empenhamos em mostrar aos alunos do 4° ano o quanto é importante 

dedicar-se, aprender e aperfeiçoar mais e mais o conhecimento, sempre respeitando a linguagem 

local, deixando transparecer para os alunos que os ―erros‖ cometidos em seus textos não são 

incorrigíveis e feios. Explicamos aos alunos que essa é uma fase de aprendizagem e que eles não 

lêem nem escrevem ―errado‖, estão somente desenvolvendo uma atividade de aquisição e aos 

poucos estarão escrevendo e lendo de maneira aprimorada e eficiente, para não dizer correta. É 

por isso que Cagliari (1997) diz: ―Quem escreve precisa recuperar, através de palavras, esses 

fatos que na fala aparecem representados pelas circunstâncias, pelas atitudes gestuais dos 
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interlocutores etc. A escrita tem que criar, com palavras, o ambiente não-linguístico que serve de 

contexto para quem fala (p.120)‖. 

       Assim, procuramos mostrar aos alunos que a escrita é uma forma de falar mais aperfeiçoada 

e detalhada. Sob o prisma da Fonologia, à escrita é uma parceria ideal da fala, é outra tentativa 

que as pessoas encontraram para se comunicarem entre si onde quer que estejam. A escrita dos 

alunos da Escola Franklin Roosevelt só precisa ser aprimorada e tratada com respeito e dedicação 

para atingir o grau de formalidade idealizado pelos padrões escolares. Desse modo, notamos que 

os alunos, membros da nossa pesquisa, encontravam mais dificuldade para escrever do que para 

ler, isso nos levou a investir fortemente na prática da escrita sem deixar de lado a leitura e o 

incentivo das duas atividades simultaneamente. 

           Marcuschi (2008) afirma que: ―[...] Numa sociedade como a nossa, a escrita, enquanto 

manifestação formal dos diversos tipos de letramento, é mais do que enfrentam o dia-a-dia, seja 

nos centros urbanos ou na zona rural. Neste sentido, pode ser vista como essencial à própria 

sobrevivência no mundo moderno (p.16)‖. Com base nessa afirmação, explicamos que a língua 

tem suas variações seja ela escrita ou falada, que cada região tem seu típico material lingüístico, 

conversamos com os alunos para que evitassem os chamados preconceitos lingüísticos com 

qualquer pessoa dentro ou fora da sala de aula já que a maioria dos ―erros‖ de português é a forte 

presença dos traços fonológicos presentes na escrita.  

 

3- RESULTADOS DOS ESTUDOS 

          Coletamos um total de 20 textos escritos para análise. Neles observamos os aspectos 

lingüísticos presentes na escrita que denotassem a variante linguística adotada pelas crianças. 

Utilizaremos como base teórica específica para análise dos dados algumas categorias elaboradas 

por Cagliari (1997). 

1- TRANSCRIÇÃO FONÉTICA: Maior volume de casos- caracteriza-se ―por uma 

transcrição fonética da própria fala‖. (Cagliari, 1997: 138). 

a) Alçamento- O aluno escreve i em vez de e, porque fala [i] e não [e] e escreve u em vez de o 

porquê fala [u] e não [o] vejamos os exemplos: - ―culhesinha‖ (colherzinha) texto 02; - 

―intrevista‖ (entrevista) texto 02. 

b) Ditongação – o aluno cria um ditongo na escrita porque em sua fala aparece o ditongo. 

Exemplos: - ―noiz‖ (nós), ―fais‖ (faz), ―guilozo‖ (guloso) texto 12. 

c) Monotongação - o aluno suprime uma vogal do ditongo porque em sua fala ela não o 

pronuncia. Exemplos: - ―falo‖ (falou) texto 07; - ―so‖ (sou) texto 03. 

d) Apagamento do r final – o aluno não o escreve porque não o pronuncia. Exemplos: - ―brinca‖ 

(pular), ―pula‖ (pular) texto 01.  

2- USO INDEVIDO DE LETRAS – ―Caracteriza-se pelo fato de que o aluno escolher uma 

letra possível para representar um som de uma palavra quando a ortografia usa outra letra‖ 

(Cagliari, 1997: 140). Exemplos: - ―dês‖ (desde), ―tequinologias‖ (tecnologias) texto 05. 

3- HIPERCORREÇÃO- é muito comum quando o aluno já conhece a forma ortográfica de 

determinadas palavras e sabe que a pronúncia desta é diferente. Passa a generalizar esta 

forma de escrever‖ (Cagliari, 1997: 141). Exemplos: ―gudeuses‖ (judeus) texto 09; 

―alexxandro‖ (Alexandre) texto 11. 
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4- FORMA MORFOLÓGICA DIFERENTE- ―Alguns erros ortográficas acontecem por que, 

na variedade dialetal que se usa, certas palavras têm características próprias que dificultam o 

conhecimento, a partir da fala, de sua forma ortográfica‖. (Cagliari, 1997:143). Exemplos: - 

―dedicê‖ (e disse), ―emembora‖ (embora) texto 03; ―preucurando‖ (procurando) texto 07. 

 

CONCLUSÕES 

           Apesar de alguns impasses e dificuldades, depois de um ano de pesquisa-ação com visitas 

e atividades na escola, despertamos algumas curiosidade e interesses na turma do 4° ano, sempre 

visando um maior contato com a escrita e a leitura para que isso pudesse ajudá-los no 

aprendizado em sala de aula. Nossa convivência com a comunidade (alunos, professores e 

demais agentes do núcleo escolar) foi de suma importância para nossas vidas tanto como 

pesquisadores, quanto como futuros profissionais da área. Tivemos a oportunidade de viver uma 

experiência ímpar. Hoje temos a certeza de que nos tornamos pessoas e pesquisadores bem 

melhores e mais envolvidos com a pesquisa científica. 

          Realizar a pesquisa com uma comunidade lingüística tão rica em sua variedade dialetal 

permitiu que percebêssemos as influências que sofremos no nosso modo de falar, escrever ou 

elaborar qualquer outra atividade relacionada a estas modalidades. Entendemos que a escrita dos 

alunos está a cada dia mais se aproximando daquilo que elas e os parâmetros curriculares 

desejam, a forma padrão da escrita (sem o cultivo dos preconceitos e sem a perda de suas 

identidades lingüísticas e culturais).  

          Acreditamos que, juntamente com o professor da turma, contribuímos para um melhor 

desenvolvimento da escrita dos alunos. A prova desses avanços foi encontrada nos textos que 

recolhemos para análise e na prática pedagógica cotidiana. Os alunos estão desenvolvendo censo 

crítico a respeito de questionamentos e temas de suas vivências, não perdendo a oportunidade de 

expressarem suas opiniões. Esperamos que nossa contribuição tenha sido válida não somente 

durante a pesquisa, mas que as crianças continuem a cada dia aprendendo e praticando a boa 

escrita e que possam, assim, adquirir o gosto crítico e consciente pelo o que fazem e o que 

praticam.   
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O presente tem por escopo apresentar e discutir os resultados advindos desta pesquisa, que 

objetivou analisar os motivos que têm contribuído para que o psicólogo escolar opte deixar de 

atuar nas escolas da rede pública de ensino de Porto Velho/RO.  Participaram desta pesquisa 

seis ex-psicólogos (um do sexo masculino e cinco do sexo feminino) da rede pública de ensino 

de Porto Velho/RO. Os dados foram coletados por meio da entrevista gravada em áudio, 

analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Os principais resultados 

apontam para uma formação predominantemente clínica dos ex-psicólogos escolares; falta de 

identificação com a área escolar no momento de ingresso na escola; o principal motivador para 

ingresso nas escolas foi a necessidade de inserção no mercado de trabalho; uma atuação 

descontextualizada daquela que vem sendo priorizadas nas discussões atuais acerca do perfil 

de atuação dos psicólogos escolares; e o que mais contribuiu para que os entrevistados 

deixassem a escola foi a falta de identificação com a área.  

 

 

Palavras-chave: Psicologia Escolar, falta de identificação, formação inicial. 

 

 
ABSTRACT 

 

The gift has for target to present and to argue the happened partial results of this research, that 

objectified to analyze the reasons that have contributed so that the pertaining to school 

psychologist opts to leave to act in the schools of the public net of education of Porto Velho /RO. 

Six former-psychologists (one of masculine sex and five of the feminine sex) of the public net of 

education of Porto Velho had participated of this research /RO. The procedures used in the 

research were recorded interviews, the data had been submitted to the technique of Analysis of 

Content of Bardin. The main results point with respect to a predominantly clinical formation of 

the pertaining to school former-psychologists; lack of identification with the pertaining to school 

area at the moment of ingression in the school; the main motivador for ingression in the schools 

was the necessity of insertion in the work market; a descontextualizada performance of that it 

comes being prioritized in the current quarrels concerning the profile of performance of the 

pertaining to school psychologists; e what more it contributed so that the interviewed ones left the 

school was the lack of identification with the area.  

 

 

*Keywords: School psychology, lack of identification, initial formation. 

  

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Souza (1996), os primeiros currículos dos cursos de formação em 

Psicologia enfatizavam o histórico caráter clínico da atuação do psicólogo, com disciplinas que 

evidenciavam na formação a importância do Psicodiagnóstico, das Psicoterapias e das Técnicas 

de exame psicológicos, os quais culminavam em atendimento individual. 
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Do ponto de vista da formação profissional, é na área da Psicologia clínica que se forma 

o maior contingente de profissionais. Deste modo, estabelece-se a relação entre a formação e a 

característica de atuação profissional do psicólogo, a qual sua leitura de mundo gira em torno de 

aspectos unidimensionais e psicologizantes (TANAMACHI; PROENÇA, 2000). 

O fazer clínico na escola não possibilita o psicólogo escolar conhecimento sobre o 

cotidiano escolar, que envolve questões referentes à prática pedagógica, ao número de alunos por 

sala, as condições de infra-estrutura da escola, as políticas públicas da Educação, as relações 

entre direção – equipe técnica – professores – equipe de apoio - alunos – pais e comunidade, 

entre outras, que contribuem para o insucesso escolar (ASBAHR, 2006; SOUZA, 2004; 2006; 

VIÉGAS, 2006).  

Este modelo de intervenção psicológica vem sendo reproduzido em larga escala em 

diversos campos de atuação da Psicologia e tem sofrido severas críticas, principalmente na área 

escolar. 

Esta crítica questiona a prática medicalizante e patologizante (COLLARES; MOYSÉS, 

1994) da atuação profissional (testes psicológicos, emissão de laudos, atendimentos individuais e 

de natureza psicoterapêutica) que historicamente constituíram e ainda constituem a identidade do 

Psicólogo Escolar dentro e fora da escola e ―é a essência do que tem sido tradicionalmente 

chamado de modelo clínico de atuação, criticado por se basear em modelos reducionistas de 

Psicologia‖. (TANAMACHI, 2000, p.78).  

Em pesquisa realizada por Tada, Sapia e Lima (2009) sobre a atuação dos psicólogos escolares 

em Porto Velho/RO, constatou-se que a prática clínica ainda é uma realidade em nossa região 

e que quarenta por cento dos psicólogos que participaram da pesquisa saíram das escolas, indo 

para outras secretarias ou instituições fora do âmbito educacional.  

Frente a este quadro, questionamos: o que estaria acontecendo na área da educação que tem 

levado o psicólogo escolar a desistir de trabalhar na escola? Consideramos importante 

compreender o motivo que o levava a deixar sua atuação na escola, tendo como perguntas 

norteadoras: 

 O que motivou este psicólogo a, inicialmente, atuar nas escolas? 

 Quais as facilidades ou dificuldades encontradas para desenvolver suas atividades 

na escola? 

 Por que saiu da escola? 

 Como se sente hoje fora do âmbito escolar? 
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Buscando responder a este questionamento foi realizada esta pesquisa na cidade de Porto 

Velho/RO em local determinado pelo ex-psicólogo escolar, geralmente em seu novo ambiente 

de trabalho, em horário por ele definido, geralmente no final de seu expediente. Participaram 

desta pesquisa seis ex-psicólogos (um do sexo masculino e cinco do sexo feminino) da rede 

pública de ensino de Porto Velho/RO. 

 

METODOLOGIA 

 

Utilizamos como instrumentos a análise documental, a entrevista semi-estruturada gravada em 

áudio e o diário de campo (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000; LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986).  

Para realizar a análise documental buscamos analisar o Plano de Cargos e Salários da 

Secretaria do Estado da Educação.  

Para análise dos dados utilizamos a análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977). 

Construímos categorias analíticas que possibilitam estabelecer relações e conceitualizações 

pouco claras àqueles envolvidos em uma determinada realidade, buscando as regularidades 

nas mensagens explícitas ou nos temas silenciados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). As categorias 

foram: motivação inicial para atuar na área escolar; atuação na escola; motivos que o levaram 

a sair da área escolar e; nova atuação. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

Motivação inicial para atuar na área escolar 

Uma das questões comuns a maioria dos entrevistados e que diz respeito à forma de ingresso 

na escola, foi o concurso público prestado na área da Educação, em meados do ano de 2002 

realizado pelo Governo de Rondônia. 

Os entrevistados ao relatarem que foram atuar nas escolas em virtude do concurso público 

disseram que na graduação não tiveram interesse pela área escolar. Dos seis psicólogos apenas 

um confessou ter identificação com a área escolar ainda na graduação. 

 

Atuação na escola 

 

Ao ingressarem na escola, a primeira dificuldade sentida por alguns psicólogos escolares 

para iniciar o desenvolvimento de seu trabalho consistia na falta de esclarecimento dos demais 

profissionais da escola acerca da função do psicólogo escolar. Uma medida adotada por alguns 
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psicólogos foi realizar esclarecimentos sobre as funções que poderiam estar desenvolvendo e o 

campo de atuação que sua especificidade comportava. 

Os entrevistados disseram que ficaram pouco tempo no contexto escolar e suas 

intervenções não eram preventivas, e sim baseadas na demanda dos outros profissionais da 

escola. As intervenções norteavam sem um planejamento a longo prazo das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Verificou-se também que eram desenvolvidos trabalhos em grupo, no qual eram tratadas 

questões individuais, que não se relacionavam diretamente aos principais problemas escolares. 

Em termos de modelo de investigação dos fatores contribuintes para a produção da queixa 

escolar e encaminhamento dos alunos, a prática de aplicação de testes psicológicos estava 

presente e norteava o trabalho dos ex-psicólogos escolares. 

Sobre as condições estruturais oferecidas pelas escolas para o desenvolvimento do 

trabalho do psicólogo, estas se mostravam deficitárias quanto ao espaço que possibilitasse 

privacidade para os atendimentos. O ambiente de trabalho geralmente era dividido com outros 

profissionais. 

 

 

 

 

 

Os motivos que levaram a sair da área escolar 

 

A maioria dos psicólogos escolares saiu da escola em busca de uma melhor remuneração 

financeira, aliada a estabilidade no emprego, uma vez que optar por prestar outros concursos 

públicos foi à escolha da maioria.  

O momento de saída da escola destes psicólogos deu-se principalmente porque foram 

chamados em outros concursos que haviam prestado. A saída das escolas também se explica pela 

necessidade de um reconhecimento profissional, que estes ex-psicólogos escolares não sentiam 

enquanto atuaram na escola. 

A falta de identificação com a área também foi um dos requisitos para os ex-psicólogos 

escolares optarem por outro trabalho. 
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A nova atuação 

 

Quando perguntados sobre os benefícios do novo trabalho os entrevistados responderam 

que este possibilita um modelo de atuação mais definido, próximo do viés clínico, e uma melhor 

remuneração 

A possibilidade de aperfeiçoamento profissional também foi citado pelos psicólogos como 

um dos benefícios de seu novo ambiente de trabalho, onde a oferta de cursos de capacitação e 

reciclagem é diferente daquele que vivenciavam nas escolas. 

A importância do respeito por parte dos novos colegas de trabalho pela profissão de 

psicólogo também ficou evidente, bem como a realização pessoal. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O principal motivo para o ingresso de nossos entrevistados na área escolar está 

relacionado à oportunidade de realizar concurso público para a Secretaria de Educação 

concomitante ao ano em que concluíram o seu curso de Psicologia. Com o fim da graduação e 

temendo a não inserção no mercado de trabalho, os recém-graduados vislumbraram na área 

escolar a primeira possibilidade de atuação profissional.  

 A queixa a respeito da falta de identidade profissional com o papel de psicólogos 

escolares foi marcada ao longo de toda a pesquisa pelas falas dos entrevistados, que mesmo 

atuando enquanto psicólogos escolares não percebiam a si próprios como tal. Outros problemas 

elencados pelos psicólogos foram à falta de realização pessoal e de valorização pelos colegas 

bem como a baixa remuneração.  

 Além destes fatores, a formação inicial com forte viés clínico de nossos entrevistados, 

comum nos cursos de Psicologia, associada à falta de identificação com a área escolar, parece ter 

contribuído para que não se sentissem preparados para aturem nas escolas. 
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 Ao mudarem de emprego, sentiram-se valorizados por seus pares, melhor remunerados e 

com um papel mais definido sobre a forma de atuação, seja por meio do psicodiagnóstico ou 

ministrando aulas. 
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RESUMO: O estudo da Onomástica na cidade de Porto Velho tem sido um desafio para o 

resgate sócio-cultural que envolve parte da sociedade no Estado de Rondônia. Através desta 

pesquisa estamos retratando hoje a forma como está encoberta as verdadeiras origens, através de 

nomes sobrepostos nas pessoas que desvincularam a sua ascendência tomando direções diferentes 

e supostamente fazendo parte de outras origens que não é a sua, e assim descaracterizando a 

sociedade e a cultura local dificultando a reconstrução de uma história para resgatarmos a 

dignidade e o respeito dos que ainda habitam nesse território para tomarem posse de seus direitos 

de origem que lhes pertencem. 

 

Palavras-chave: Filologia; Sociedade; Onomástica; Cultura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho apresentamos informações com base no relatório e os 

resultados de pesquisa realizada no Programa de Iniciação Científica do 

PIBIC/CNPq/UNIR, com o propósito de expressar a nossa satisfação perante um 

objetivo final, explicitando uma síntese dos resultados obtidos e também cumprir 

uma exigência do Programa. As atividades desenvolvidas referem-se ao 

Subprojeto de Pesquisa “Coleta Onomástica e Análise de Antropônimos 

(literários e do cotidiano) identificados em escolas da periferia de Porto Velho”, 

sob a orientação do Professor Dr. Júlio Rocha. 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para uma melhor compreensão da ciência onomástica resolvemos expor o conceito de 

onomástica dada por Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (2009) afirma, basicamente, que 

diz ser ―a Onomástica, como parte do sistema comunicativo, terá condições de fixar ou retratar, de modo 

direto, os elementos indiciais prioritários da comunidade que analisa.‖ E, dessa forma observamos que 

a nossa história é um contexto interdisciplinar, que para identificarmos a nossa atual cultura 

teremos que montar nosso passado a partir de levantamento de dados coletados e tem-se que 

estudar todas as hipóteses para saber as possíveis procedências dos nomes das pessoas e dos 
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438 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

lugares em todos os aspectos que influenciaram na variação linguística, cultural, modo de vida 

entre outros. 

Câmara (2004: 53), apud Freitas, define os antropônimos como 

Substantivos próprios que numa dada sociedade se aplicam aos indivíduos 

componentes, para distingui-los uns dos outros. Geralmente o indivíduo se identifica 

por dois ou mais vocábulos antroponímicos que formam uma locução. Aí se destaca o 

prenome, que é o nome próprio individual, e o sobrenome, ou apelido, que situa 

melhor o indivíduo em função da sua proveniência geográfica, da sua profissão, da 

sua filiação (patronímicos), de uma qualidade física ou moral, de uma circunstância 

de nascimento. 

 

A junção de nomes com pré-nomes e nomes partindo de justaposição provavelmente 

tenha sido uma das causas que ocasionou a perda da ascendência das pessoas, as origens e os 

nomes de famílias tradicionais, dificultando assim a identificação dos patronímicos. Pois, a 

convivência entre povos e culturas diferentes também ocasionaram essa mescla de nomes 

modificando as origens. 

 

METODOLOGIA 

 

A partir das orientações recebidas pelo grupo GELLSO, elaboramos textos para 

apresentações em congressos e seminários local e regional, artigos para publicações e textos para 

debates dentro do grupo sobre a temática ―onomástica‖.  

Com a relação das escolas públicas de ensino fundamental e médio adquiridas junto a 

SEDUC e a SEMED fizemos uma seleção a partir de uma observação na comunidade local de 

cada escola, em seguida nos apresentamos as escolas selecionadas pelo grupo com ofício emitido 

pelo Departamento de Línguas Vernáculas, conforme os objetivos do Projeto.  

Em seguida, ainda por ofícios para a direção de cada escola, obtivemos autorização e realizamos 

mais uma etapa da pesquisa com novos questionários elaborados a partir de questionamento e 

debates feitos pelo grupo para elaboração desse novo instrumental. Tentando facilitar o 

entendimento dos alunos em relação as perguntas, para obtermos uma resposta correta, sem 

dúvidas por parte deles. 

Para a realização dessa pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa, com coleta de dados 

necessários, para isso fomos a campo aplicar os questionários pertinentes ao tema proposto nas 

escolas por classificação e entrevista a fim de levantar informações relevantes sobre a origem dos 
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nomes. Durante o período de abril a julho de 2010 estivemos em campo fazendo a aplicação dos 

questionários nas escolas selecionadas onde estão localizadas na Zona Leste e Norte de Porto 

Velho: E.E.E.F.M. Jonh Kennedy; E.E.E.F.M Manaus; E.E.E.F.M. Rio Branco, com as quais 

passamos a trabalhar ao longo da pesquisa e basicamente outras ainda poderão compor o escopo 

do Projeto, conforme as suas necessidades. O fato de estarmos trabalhando com um termo 

desconhecido a ―Onomástica‖, com os estudantes do Ensino Fundamental e Médio de Escolas 

Públicas ocorre um pouco de dificuldade para realizarmos a pesquisa, e também devido a coleta 

de dados pessoais dos alunos, algumas direções sentiram-se insegura em autorizar o trabalho 

mesmo estando encaminhadas com ofício da Universidade Federal de Rondônia.  E nas escolas 

que retornamos não houve nenhum problema quanto a liberação da direção, porque já conhecem 

o nosso trabalho. 

Alguns alunos no momento em que respondiam o questionário precisaram de ajuda para 

tentar entender o que se pede, pois sentem dificuldade de compreender o enunciado e 

desconhecem o significado de alguns termos como: Ensino Médio, Ensino Fundamental e Ensino 

Superior? Quilombolas? Não alfabetizado? Alfabetizado? Origem familiar? Autônomo? Zona 

Urbana? Zona Rural? Obra literária? . Mas, ao adquirirem a compreensão, percebemos a partir 

daí o entusiasmo em estar descobrindo termos novos, tentando relacionar a sua própria origem e 

sua cultura.  Com isso passaram a responder com maior interesse, e querer contar suas histórias, 

nos pediu ajuda para definir sua linhagem para poderem responder corretamente, porque muitos 

ainda não sabem definir realmente sua origem ou não querem assumir sua verdadeira origem. 

Nessa pesquisa há uma interação muito forte entre as partes envolvidas, pois os 

pesquisados também passam a ter o mesmo fim comum que nós pesquisadores, de tentar saber a 

origem do seu nome e sua ascendência. 

 

 

CONCLUSÃO 

As escolas visitadas estão localizadas numa área de periferia urbana e de segregação 

social. Devido o preconceito que ainda permeia nas comunidades, as pessoas ainda sentem receio 

em declarar sua ascendência. No entanto alguns deixaram de responder alguns questionários 

nesse período. 
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Alguns entrevistados também sentem dificuldade de declararem sua origem, muitos não 

tem nenhuma noção histórica de sua origem e/ou foram adotados. 

Com estes resultados obtivemos uma visão primeira para a detecção da origem dos nomes 

e lugares que existem na região de Porto Velho, e servem para: Conhecer e refletir sobre a 

realidade da sociedade; detectar alguma identificação coletiva possível de parcelas de pessoas da 

região; entender a realidade das comunidades que hoje habitam a cidade de Porto Velho; e 

perceber como se constrói uma ―sociedade multicultural‖ e os seus hábitos linguísticos como 

deflagradores de uma identidade igualizada dentre tantas origens socioculturais. 
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RESUMO 

Esta pesquisa buscou avaliar as ações de formação continuada propostas pelo projeto GETEMAT - Grupo 

de Estudo e Trabalho Pedagógico do Ensino de Matemática: Formação Continuada de Professores dos 

Anos Iniciais Para o Ensino de Matemática, que está sendo desenvolvido junto aos professores dos anos 

iniciais das escolas púbicas municipais e estaduais de Vilhena. A questão norteadora da pesquisa foi 

determinar como os professores dos anos iniciais das escolas públicas municipais de Vilhena vêem o 

Projeto GETEMAT para a mudança de sua prática pedagógica. A pesquisa seguiu o modelo de pesquisa 

qualitativa e os  instrumentos de coleta de dados utilizados foram: diário de campo das reuniões do 

GETEMAT, relatos dos professores sobre as reuniões (memorial) e entrevista semi-estruturada com três 

professoras que participam do Projeto desde o seu início. O referencial teórico estudado privilegiou os 

autores da área de formação de professores e ensino de matemática.  Como resultado, pretendeu-se 

contribuir para a literatura sobre formação continuada de professores, apontando quais dificuldades as 

professoras enfrentam ao participar deste tipo de formação e quais benefícios as mesmas entendem que 

obtêm para a melhoria de sua prática docente.  

 

Palavras-Chave. Formação inicial. Formação continuada. Ensino de matemática.  

 

ABSTRACT 

This research intended to evaluate the actions of continued formation proposals for project GETEMAT - 

Group of Study and Pedagogical Work of Mathematics Education: Continued formation of teachers of the 

basic school. This project is being developed with teachers of public schools of Vilhena (RO). We 

intended to determine as the teachers of the initial years of the municipal public schools of Vilhena 

perceive Project GETEMAT for the change of its pedagogical practice. The research followed the model 

of qualitative research and the instruments of collected data had been: daily of the meetings of the 

GETEMAT, stories of the teachers about the meetings (memorial) and interview with three teachers who 

participate of the Project since its beginning. The theoretical study privileged the authors of the areas: 

formation of teachers and mathematics education. As result, it intended to point which difficulties the 

teachers face when participating of this type of continued formation and which benefits the project brings 

to its practice. 

 

Keywords: Mathematics Education. Continued formation. Basic Schools. 

 

INTRODUÇÃO 

 Hoje há muitos estudos sobre formação continuada de professores, mas na prática poucos 

resultados se têm percebido de mudança de postura pedagógica do professor que participa destas 

atividades.  

 Esta pesquisa teve como foco acompanhar o desenvolvimento de um projeto de formação 

continuada em serviço para o ensino de matemática, o GETEMAT - Grupo de Estudo e Trabalho 

Pedagógico do Ensino de Matemática: Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais 

Para o Ensino de Matemática, que tem como objetivo principal atuar junto aos professores e 

professoras dos anos iniciais, buscando uma melhoria no ensino desta disciplina.  

                                                                                                                                                              
126

 Professora do Departamento Acadêmico de Ciência da Educação – UNIR/Campus de Vilhena 
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 Como questão norteadora da pesquisa considerou-se a seguinte pergunta: como os 

professores e professoras dos anos iniciais das escolas públicas municipais de Vilhena vêem o 

Projeto GETEMAT para a mudança de sua prática pedagógica? 

 É importante ressaltar que este subprojeto faz parte do Projeto GETEMAT, que tem como 

objetivo principal desenvolver uma proposta de formação continuada para professores dos anos 

iniciais para o ensino de Matemática, baseada em dois eixos: cursos de capacitação específica e 

formação de grupos de estudo e trabalho pedagógico para aplicação de projetos educacionais na 

área de matemática. 

 

OBJETIVOS DO SUBPROJETO E METODOLOGIA 

 Nesta perspectiva, o subprojeto A visão dos professores sobre as ações desenvolvidas 

pelo GETEMAT e a mudança de sua prática pedagógica teve como objetivo geral avaliar as 

ações de formação continuada propostas pelo GETEMAT a partir da visão dos professores e 

professoras participantes do projeto.  

 Como objetivos específicos estudaram-se os teóricos da área da pesquisa-ação, pois o 

GETEMAT se desenvolve de acordo com os princípios desta metodologia de pesquisa; 

estudaram-se também os teóricos de formação continuada de professores dos anos para o ensino 

de matemática.  

 Segundo Thiollent (1996), a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica na qual há uma 

ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada. 

Dessa forma, pretendeu-se criar um vínculo de confiança com as professoras e professores que 

participam do grupo de estudo GETEMAT - geral, para que ao longo da pesquisa, se pudesse 

obter elementos confiáveis para realizar a avaliação das ações propostas pelo projeto GETEMAT. 

 Enquanto pesquisa bibliográfica e documental foram realizados estudos dos teóricos da 

área da Educação Matemática que tratam da formação de professores e dos teóricos da área de 

metodologia da pesquisa-ação. Além destes documentos, foram também objeto de estudo os 

textos específicos que foram discutidos com os professores participantes durante as reuniões do 

grupo GETEMAT- geral. Na pesquisa de campo, os instrumentos de coleta de dados foram: 

entrevista semi-estruturada com alguns dos participantes do GETEMAT–geral, diário de campo 

com os registros de cada reunião e memorial de cada reunião. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Formação inicial e continuada de professores no Brasil 

A partir da publicação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996, ocorre uma mudança significativa na estrutura e no funcionamento da educação brasileira e 

principalmente no que diz respeito à formação docente.  Até então, a formação do docente para 

atuar nos anos iniciais era feita em cursos de nível médio.  

No entanto, a formação inicial do professor nos cursos de licenciatura em pedagogia, de 

acordo com as pesquisas na área, não é suficiente para que este profissional desempenhe de 

forma satisfatória sua função de ensinar e conseqüentemente possibilitar uma aprendizagem 

adequada a seus alunos. O professor precisa estar em constante processo de formação, ou seja, ao 

terminar seu curso de licenciatura, este profissional adquire a habilitação para atuar como 

professor, porém sua capacitação e formação necessariamente deverão ter continuidade. Esta 

nova etapa na carreira do professor e da professora é denominada de formação continuada em 

serviço. 

A proposta de formação continuada em serviço através da criação de grupos de estudo 

com os professores envolvidos tem sido retomada nos últimos anos como a alternativa mais 

adequada e produtiva em termos de formação de professores. 

Müller (2009) observa que Paulo Freire por conta da sua própria experiência como 

professor defendeu a constituição de espaços coletivos de formação, a fim de que se neste espaço 

se desenvolvam práticas de observação, registro, reflexão e discussão permanentes sobre o ato de 

ensinar (MÜLLER, 2009, p. 8). 

Basso e Mello (2000) acreditam que para o processo de formação continuada de 

professores venha alcançar mudanças nas concepções e nas práticas dos docentes, é necessária 

sua articulação com um processo de pesquisa que possibilite a investigação dos problemas 

levantados pelo grupo de professores e permita a elaboração e a execução de atividades e 

procedimentos que irão auxiliar na sua prática pedagógica nas diversas áreas do conteúdo escolar.  

Dentro desta perspectiva o GETEMAT - Grupo de Estudo e Trabalho Pedagógico do 

Ensino de Matemática: Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais Para o Ensino 

de Matemática é um grupo de estudo que foi constituído a partir da realidade de cada escola e das 

professoras que integram o grupo. 
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A matemática na formação docente dos anos iniciais 

Curi (2005) procura mostrar como ocorre a formação nos cursos de Pedagogia no 

momento atual, para isso ela apresenta uma pesquisa realizada em instituições formadoras de 

professores polivalentes, após analisar 36 cursos de Pedagogia de instituições que 

disponibilizaram suas grades curriculares na internet, a autora conclui o artigo relatando que 

desde a criação da Escola Normal, não há efetiva presença de disciplina destinada ao 

conhecimento matemático.  

Nessa perspectiva, Nacarato, Mengali e Passos (2009), afirmam que existem lacunas no 

ensino de matemática nos cursos de formação de professores porque estes cursos privilegiam uma 

formação metodológica. As autoras acreditam que as futuras professoras trazem suas crenças 

sobre o que seja matemática, seu ensino e sua aprendizagem, que são construídas historicamente, 

por isso é importante em cursos de formação de professor (inicial ou continuada) analisar, ―a 

trajetória profissional das professoras para identificar quais são as suas crenças e como elas 

podem ser trabalhadas para ser rompidas e/ou transformadas‖ (p.24). 

 

O ensino de Matemática: algumas perspectivas 

Rosa (2002) relata que a escola tradicional ensina geralmente com dois principais 

objetivos: o conteúdo e as aplicações. Por exemplo, no conteúdo da conta de divisão ela apresenta 

a nomenclatura (divisor, dividendo, quociente e resto), depois ensina o algoritmo, e a técnica de 

resolver os problemas de divisão. Para a aplicação o professor passa listas intermináveis de 

exercícios repetitivos da divisão. 

Por outro lado, o ensino de enfoque construtivista visa o ensino na ação dos alunos, ou 

seja, para aprender é necessário manusear os objetos.  Utiliza-se neste processo um método ativo, 

desta forma o conhecimento deve ser construído obedecendo todas as etapas dos estágios 

descritos por Piaget. 

 Dentro da concepção construtivista de aprendizagem, Moreno (2006), apresenta a 

tendência de ensino de matemática denominada Didática da Matemática que tem como objetivo 

principal facilitar e aperfeiçoar a aprendizagem dos alunos quando se trata de conteúdos da 

matemática. Esse embasamento vem dos estudos de Piaget que defende a idéia de que o professor 
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tem a função de facilitar a aprendizagem dos alunos e para isto, deverá propor situações de 

aprendizagem.  

 Quaranta e Walman (2006) discutem que para uma boa aprendizagem dos alunos é 

necessário se valorizar as atividades de resolução de problemas. No entanto, a função pedagógica 

de resolução de problemas geralmente não é reconhecida, porque muitos acreditam que os 

problemas servem para a ―aplicação‖ dos conhecimentos que foram recentemente ensinados, ou 

são utilizados como pretexto para introduzir um novo tema. 

Para Nacarato, Mengali e Passos (2009), a forma de romper com o paradigma do 

professor ensinar o conceito matemático e depois passar listas intermináveis de exercícios é o 

professor trabalhar por meio de projetos, onde os alunos irão aprender a matemática através de 

atividades significativas.   Mas para isso o professor deverá sair da ―zona de conforto‖ e 

arriscar-se na ―zona de risco‖, na qual não tem total domínio dos problemas que forem propostos, 

ou seja, o professor deve estar bem preparado para solucionar problemas e duvidas que vá 

aparecer durante o processo ensino aprendizagem. 

 

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 A pesquisa de campo foi realizada com as professoras que participaram do GETEMAT - 

geral entre agosto de 2009 e junho de 2010. Estas professoras atuam nos anos iniciais das escolas 

municipais na cidade de Vilhena. 

 Foram entrevistadas três professoras que participaram das dezesseis reuniões. Além desta 

entrevista semi-estruturada foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: diário 

de campo e o memorial das reuniões. 

O diário de campo foi escrito durante as dezesseis reuniões de formação do GETEMAT - 

geral e estava sob minha responsabilidade. O memorial da reunião era feito pelas professoras 

participantes ao final de cada encontro e tinha o objetivo de coletar as impressões, sugestões e 

críticas ao trabalho que estava ocorrendo. Da mesma forma que na entrevista, os relatos 

preservam a identidade da autora, sendo referenciados pela letra inicial do primeiro nome. 

 Durante o desenvolvimento das reuniões do GETEMAT – geral se pode observar, a partir 

do diário de campo e dos relatos das professoras uma mudança de atitude com relação à 

matemática.  



448 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Na última reunião de 2009, uma professora relatou que ela agora trabalha muitas situações 

problemas e observa o desenvolvimento das estratégias de resolução apresentada pelos alunos. 

Enquanto uns ainda desenham para resolver o problema, outros já o resolvem mentalmente, ou 

seja, cada um estava construindo uma estratégia aceitável para resolver um problema matemático 

e agora ela respeitava este processo. 

Nas reuniões algumas professoras relataram suas experiências na sala de aula usando 

materiais concretos, afirmaram que esta metodologia traz resultados positivos e satisfatórios para 

a aprendizagem dos alunos, no entanto, também relatam suas dificuldades, principalmente por 

não dominar o conteúdo envolvendo o uso desses materiais. 

Além disso, os relatos e entrevistas demonstraram que a metodologia da pesquisa-ação 

desenvolvida pelo projeto está sendo entendida pelas professoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com relação ao objetivo geral do subprojeto que era avaliar as ações de formação 

continuada propostas pelo GETEMAT a partir da visão dos professores e professoras 

participantes do projeto, pode-se afirmar que foi alcançado, já que os dados coletados  permitem 

fazer uma avaliação geral do projeto. 

 De acordo com os dados, as professoras que fazem parte do GETEMAT consideram este 

um espaço de formação, pois aprendem coisas novas sobre os conteúdos tradicionais de 

matemática que precisam trabalhar com os alunos. 

 O tipo de atividade que vem sendo desenvolvida nas reuniões, estudo e análise de 

propostas diferentes para o ensino de matemática, possibilita que as professoras utilizem novas 

estratégias no trabalho com os alunos. 

 O estudo de conteúdos específicos como sistema de numeração, frações, juntamente com 

propostas de metodologia como uso de materiais concretos, situações problema e 

contextualização das atividades, possibilitam que pequenas mudanças na prática docente, que são 

relatadas pelas professoras, já estejam ocorrendo. 

 Para finalizar, é importante ressaltar que o GETEMAT será desenvolvido ao longo do ano 

de 2011 e possivelmente, até o seu final enquanto projeto, novos dados possam vir a ser coletados 

e que indicarão de forma mais precisa o quanto este tipo de formação continuada em serviço pode 

modificar a prática docente. 
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RESUMO 

Os objetivos deste projeto de pesquisa foram traçar o perfil do trabalho pedagógico desenvolvido 

no quarto e quinto ano do Ensino Fundamental nas escolas públicas de Vilhena para o ensino de 

matemática e verificar como os professores destes anos iniciais utilizam os recursos tecnológicos 

nas aulas desta disciplina. Foi desenvolvida de acordo com os procedimentos de uma pesquisa 

qualitativa. Os sujeitos envolvidos foram os professores do quarto e quinto ano do Ensino 

Fundamental da rede escolar pública de Vilhena – RO.  O instrumento para a coleta de dados foi 

questionário elaborado para detectar quais recursos são utilizados pelos professores para o 

desenvolvimento dos conteúdos de matemática.  A pesquisa se iniciou com a pesquisa 

bibliográfica sobre o tema no segundo semestre de 2009 e coleta dos dados realizada no primeiro 

semestre de 2010. Como resultado procurou-se traçar o perfil do trabalho pedagógico 

desenvolvido na rede pública de Vilhena além de contribuir com a discussão atual sobre a 

utilização de tecnologia no âmbito escolar e especificamente o uso da informática na disciplina 

de matemática. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Anos Iniciais. Tecnologia. 

  
ABSTRACT 

The objective of this research was tracing the profile of the pedagogical work developed in the 

fourth and fifth year of basic school. It intended to verify as the teachers of these initial years use 

the technological resources in the mathematics class. It was developed in accordance with the 

procedures of a qualitative research. It searched the teachers of fourth and fifth year of public 

basic school of Vilhena - RO. It applied a questionnaire to detect which technological resources 

are used by the teachers for the development of the mathematics contents. As result, it was traced 

the profile of the pedagogical work developed in the public schools of Vilhena.   

 

Keywords: Mathematics Education. Basic School. Technological resources 

 

INTRODUÇÃO 

  Umas das variáveis sociais e culturais que estão presentes na problemática da educação 

em geral e no ensino de matemática é o avanço tecnológico que vem ocorrendo nas últimas 

décadas. Em curtos espaços de tempo, determinados conhecimentos e descobertas tornam-se 

obsoletos dando lugar a novos e melhores métodos e idéias, através de máquinas e programas 

virtuais, tornando quase que impossível para o educador acompanhar tanta mudança.   

 Diante dessa nova realidade, é de se esperar que os alunos de hoje reajam diferentemente 

ao ambiente escolar do que os alunos reagiam há alguns anos atrás. Considerando os fatores 
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complexos em que constituem o ato de ensinar a matemática, uma questão é fundamental: como 

o professor pode alcançar respostas satisfatórias na aprendizagem dos alunos e alunas que a partir 

das novas tecnologias, presentes no dia – a – dia, reagem de forma diferente dos aprendizes de 

anos atrás?  

 Assim, este trabalho pretendeu contribuir com a discussão atual sobre a utilização de 

tecnologia no âmbito escolar e especificamente o uso da informática no desenvolvimento de 

conteúdos de matemática nos anos iniciais. Além do estudo teórico sobre o tema, a pesquisa 

buscou dados para analisar a prática docente nas escolas públicas de Vilhena verificando como a 

tecnologia está atuando neste espaço. O problema direcionador da pesquisa consistiu em: Como 

vêm ocorrendo o ensino de matemática para os alunos dos 4ºs e 5ºs anos de ensino fundamental 

nas escolas públicas de Vilhena e como os recursos tecnológicos estão sento utilizados? 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O método utilizado no desenvolvimento desta pesquisa de cunho qualitativo foi a pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. Utilizou-se a abordagem qualitativa, porque se procurou 

compreender a situação pedagógica das aulas de matemática em relação à utilização da 

tecnologia.   

No entanto, antes de se partir para o estudo de campo foi necessária também uma pesquisa 

bibliográfica. Assim, a primeira etapa de desenvolvimento da pesquisa buscou-se autores que 

tratam do tema em estudo, fez-se o fichamento destas obras e conseqüentemente foi elaborado o 

referencial teórico. A partir da composição do referencial teórico, a segunda etapa consistiu em 

elaborar o instrumental para a coleta de dado - um questionário com o objetivo de detectar a 

metodologia de trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas selecionadas e pesquisadas.    

 Este levantamento bibliográfico apontou que existem basicamente três enfoques quanto ao 

ensino de matemática: o ensino clássico, a reforma da matemática moderna e a didática da 

matemática. E ainda, que todo o agir pedagógico do professor se baseia em um desses enfoques 

(MORENO, 2008), ou seja, o docente explicita em sua ação aquilo que acredita ser a maneira 

como o aluno aprende.  

 Outro aspecto relevante encontrado no referencial teórico diz respeito à linguagem da 

matemática. A linguagem matemática é diferente da linguagem natural - esta é aprendida em 

casa, a linguagem matemática é aprendida na escola. Contudo a linguagem matemática precisa da 
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linguagem natural para se completar. Além disso, a matemática é considerada detentora de uma 

linguagem própria (CORRÊA, 2005), portanto ao professor compete conhecer essa linguagem e 

possuir uma base teórica sólida para atender aos alunos oferecendo um ensino significativo. 

  Em relação à tecnologia no ambiente escolar, autores como Allevato (2007) afirmam que 

a tecnologia ou TICs na educação, trazem resultados positivos para a aquisição dos 

conhecimentos escolares das crianças, porque a tecnologia hoje possibilita ao aluno explorar 

ideias mais complexas ainda no início das atividades, por exemplo, a simulação, a 

experimentação e a visualização, ou seja, o aluno não segue uma seqüência de pensamento (do 

simples ao conhecimento mais complexo). Um exemplo de uso da tecnologia no âmbito escolar 

são os softwares educacionais que auxiliam o professor nos conteúdos e nas aulas. O interessante 

foi perceber como diz Muller (2008) que o professor ao utilizar em sua prática docente 

determinado tipo de software (aberto ou fechado) determina em certo grau, o tipo de concepção 

que este possui sobre a aquisição do conhecimento dos alunos já citados por Moreno (2008).  

Para a pesquisa de campo foi elaborado um questionário com dezesseis perguntas que foi 

aplicado em quatorze escolas da rede pública de Vilhena que possuem laboratórios de informática 

e atendem séries iniciais do Ensino Fundamental. No total foram devolvidos 53 questionários 

respondidos por professores e professoras que atuam nos quarto e quinto anos do Ensino 

Fundamental. Primeiramente, buscou-se na Secretaria Municipal de Educação de Vilhena 

(SEMED) e Representação da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) do município a 

informação sobre quais escolas possuem Laboratório de Informática. 

O questionário foi elaborado com o objetivo de detectar a metodologia de trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas pesquisadas e verificar o posicionamento dos professores 

frente ao uso da tecnologia nas suas aulas e mais especificamente nas aulas de matemática. 

 As questões deste instrumento estão distribuídas da seguinte maneira: questões referentes 

ao perfil do professor quanto ao gênero e a idade; questões quanto à formação do professor e a 

série que atua (qual o curso que fez; se instituição pública ou privada e o tempo de término do 

curso). Buscou-se identificar o suporte físico e humano da escola em relação à tecnologia (se há 

laboratório, se existe um profissional responsável para atender e dar suporte no laboratório); 

procurou-se traçar a prática docente do professor em relação ao uso da tecnologia (se o professor 

leva os alunos para o laboratório, quando leva que tipo de atividade realiza com os alunos e se 

utiliza algum software para as aulas, qual) e identificar a postura do professor frente a tecnologia 
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(se fez algum curso na área e há quanto tempo, qual a opinião do professor sobre a tecnologia no 

âmbito educacional hoje, quais as disciplinas poderiam ser trabalhadas com a tecnologia e se os 

conteúdos de matemática poderiam ser melhor desenvolvidos com os alunos utilizando-se da 

tecnologia).  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

A partir dos dados coletados foi feita a tabulação das respostas de cada uma das perguntas 

e em seguida foi feita a análise percentual das mesmas.  

Os dados mais significativos para esta pesquisa referem-se aos questionamentos: ―se a 

matemática poderia ser trabalhada com a tecnologia para melhorar a aprendizagem dos alunos‖ e 

―se os professores levam seus alunos no laboratório de informática‖. Com relação à primeira 

questão destacada o percentual foi de 96% para sim, consideram que os conteúdos de matemática 

poderiam ser melhor trabalhos com o uso de tecnologia. Já o segundo questionamento se os 

professores levam aos alunos no laboratório, 32% levam neste espaço e 68% não utilizam o 

laboratório com os alunos. Abaixo os gráficos: 
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 A pesquisa mostrou que do total pesquisado somente 17 professoras levam os alunos no 

laboratório, e ainda, destas que levam os alunos ao laboratório, 10 utilizam algum software, 

porém, na sua maioria, não definiram qual o software que utilizam. Fica evidente que, muitos não 

sabem qual software usar e o porquê de usá-lo.  

 Os dados obtidos na pesquisa permitem que se afirme que ainda é bastante vaga a forma 

como as professoras utilizam a tecnologia no cotidiano escolar. Não há uma preocupação com 

conhecer o software e relacioná-lo com a metodologia utilizada em sala de aula. Como afirma 

Campos e Campos (2001), o software deve ser escolhido de acordo com a teoria de aprendizagem 

do ambiente que se esta inserida. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se com os dados obtidos pela pesquisa que  falta uma maior e melhor  utilização 

dos recursos tecnológicos, mais especificamente, do computador nos ambientes de aprendizagem 

por parte dos professores.  

 E para aquelas já utilizam estes recursos, falta dar significado às aulas no laboratório 

(objetivo, planejamento). A tecnologia, pelos dados obtidos, parece estar sendo utilizado como 

softwares fechados (CAMPOS e CAMPOS, 2001) onde se utiliza o software/ internet, para pegar 

o que está pronto, sem interação, sem construção e sem razão.  

 Em suma, pode-se perguntar: de que adianta usar os recursos tecnológicos se a 

metodologia de trabalho em sala de aula é a mesma?   

 A contextualização do uso da tecnologia na sala de aula é fundamental para que esta 

permita ao aluno desenvolver-se com mais autonomia e criatividade na resolução de problemas 

propostos pela escola.  
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RESUMO 

Este subprojeto tem como tema a aprendizagem da matemática através dos jogos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Buscaram-se dados teóricos e de campo para verificar como os 
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jogos podem ajudar na aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Na 

primeira etapa, se estudou os autores que tratam do uso de jogos como estratégia de ensino de 

matemática nos anos iniciais; na segunda etapa foi feita uma pesquisa na rede municipal de 

Vilhena nas escolas que atendem os anos iniciais para se traçar o perfil do trabalho pedagógico 

desenvolvido nestas escolas no âmbito do ensino da matemática. Como resultado obteve-se dados 

sobre as estratégias utilizadas pelos professores dos anos iniciais das escolas municipais de 

Vilhena para o desenvolvimento de suas aulas de matemática e como utilizam a estratégia de 

jogos para facilitar a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Jogos. Ensino de Matemática. Anos Iniciais. 

 
ABSTRACT 

This research studied the learning of the mathematics through the games in the initial years of 

school. Initially, we studied the authors who deal with the use of games as strategy of education 

of mathematics in the initial years.  In the second stage we made a research in the municipal 

schools of Vilhena (RO) that intended to trace the profile of the pedagogical work developed in 

these schools especially of the mathematics class. As result we traced the strategies used for the 

teachers of the initial years to teach mathematics, especially if they use the games as a strategy.  

 

Keywords: Mathematics Education. Basic School. Games. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização de jogos para o desenvolvimento de conteúdos escolares não se resume a 

uma atividade lúdica apenas, ou seja, o jogo pelo jogo. Ao se utilizar esta estratégia, se busca 

alcançar objetivos relacionados à aprendizagem de algum conceito. 

 A atividade lúdica que o jogo proporciona pode ser utilizada como ferramenta 

pedagógica, para incentivar as habilidades para o estudo do conceito que queremos trabalhar. O 

jogo possibilita ao aluno fixar a aprendizagem, estimula-o para a resolução de problemas de 

matemática, e pode ser utilizado numa perspectiva interdisciplinar.  

 A utilização do jogo ou de qualquer outro material concreto no ensino de matemática deve 

ser feito de maneira coerente e com fundamentação teórica, seguindo um planejamento didático, 

objetivos a serem alcançados e desenvolvimento da atividade propriamente dita não 

simplesmente jogar por jogar. Assim ao trabalhar com jogos matemáticos, tem-se por objetivo 

direcionar as situações de intervenção para favorecer a construção do conhecimento lógico-

matemático na medida em que se valorizam as observações interpretativas, a avaliação e o 

estabelecimento de relações entre as ações produzidas e suas conseqüências (ALVES, 2001). 
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 A partir destas considerações, optou-se pelo seguinte problema direcionador da atividade 

de pesquisa: Como os jogos podem ajudar na aprendizagem da matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental? 

 Além disso, a pesquisa buscou dados para descrever como os professores dos anos iniciais 

do EF das escolas municipais de Vilhena utilizam a estratégia dos jogos nas aulas de matemática. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. O jogo como estratégia de ensino e facilitador da aprendizagem 

Em termos históricos, na década de 50 do século XX, já havia autores preocupados com a 

questão do uso do jogo como estratégia de aprendizagem. No entanto, é importante frisar que 

nesta época, o jogo era considerado como uma atividade de fixação ou treino do conteúdo já 

ensinado pelo professor dentro de uma perspectiva mais tradicional.  

No contexto atual, o jogo não é visto apenas como atividade de fixação do conteúdo já 

aprendido, o jogo ajuda o aluno a construir novas descobertas, desenvolve e enriquece estas 

descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico 

que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 

Segundo Santos (2007) a formação lúdica nos cursos de formação de professores deve 

possibilitar ao futuro educador conhecer-se como pessoa, saber de suas possibilidades e 

limitações, desbloquear suas resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo e de 

brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto.  

Para se alcançar os objetivos desejados com os jogos não se deve jogar por jogar. Neste 

contexto observa-se a importância do planejamento do professor, pois o jogo deve estar inserido 

em suas atividades como suporte pedagógico e não como mero passa tempo. 

No entanto, Antunes (2007) alerta que ―a utilização dos jogos deve ser somente quando a 

programação possibilitar, e somente quando se constituírem em um auxílio eficiente, ao alcance 

de um objetivo dentro dessa programação‖ (p. 40). 

 Este autor afirma que o jogo deve ter sempre um caráter desafiador para o educando, 

acompanhado de um planejamento educacional com objetivos claros propostos pelo educador que 

deve ter a preocupação com a maturidade da criança com relação aos desafios a serem superados 



460 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

durante a atividade proposta e precisa de uma seqüência que deve ser obedecida, tendo começo 

meio e fim. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) das Séries Iniciais - Matemática 

(1997), um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera 

interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao 

professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos mais variados tipos de jogos existentes 

e ainda o aspecto curricular que se deseja desenvolver. 

Nesse sentido, Moura (1994) acredita que todos os educadores devem analisar essa 

estratégia de ensino de maneira relevante, pois estarão assim assumindo seu verdadeiro papel, 

podendo refletir sobre novas propostas de ensino, considerando os múltiplos e variados elementos 

da ação pedagógica do professor. Desta forma, o jogo na educação pode se tornar um material de 

ensino indispensável às aulas. 

Segundo Grando (1995) o uso dessa estratégia deve ser aplicado como um ―gerador de 

situações-problemas‖ que realmente desafiem o aluno a buscar soluções ou ainda como um 

desencadeador de uma nova aprendizagem ou na fixação de um conceito já desenvolvido. O jogo 

possibilita o exercício de valor ético e muitos outros desafios que permitirão à criança vivências 

capaz de construir conhecimento e atitudes. 

De acordo com o PCN (1997), por meios dos jogos as crianças não apenas vivenciam 

situações que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogo 

simbólico), os significados das coisas que passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas 

analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções, capacitando-se para se 

submeterem as regras e das explicações.  

Huizinga (1986, p.17), afirma que o objetivo do lúdico no processo ensino-aprendizagem 

"[...] é modificar as estratégias relacionais do indivíduo e levá-lo a desenvolver o mais 

plenamente possível sua capacidade de ação inteligente e criadora, seja seu potencial integro ou 

esteja ele afetado por deficiências de qualquer origem". 

No jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o imaginado, desenvolve-se o 

autoconhecimento e o conhecimento dos outros. 

 

2. Jogos: uma estratégia para o ensino da matemática 
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Tradicionalmente, o ensino da matemática se faz sem referência ao que os alunos já 

sabem. Apesar de todos reconhecerem que os alunos podem aprender sem que o façam na sala de 

aula, os alunos são tratados como se nada soubessem sobre tópicos ainda não ensinados.  

As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino-aprendizagem da 

matemática são muitas e conhecidas. Por um lado, o aluno não consegue entender a matemática 

que a escola lhe ensina, muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo aprovado, 

sente dificuldade em utilizar esse conhecimento ―adquirido‖. 

O professor, por outro lado, consciente de que não consegue alcançar resultados 

satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, repensar satisfatoriamente seu 

fazer pedagógico procura novos elementos, muitas vezes, meras receitas de como ensinar 

determinados conteúdos.  

De acordo com D‘Ambrósio (1996), ―a função do professor é a de um associado aos 

alunos na consecução da tarefa e conseqüentemente na busca de novos conhecimentos, alunos e 

professores devem crescer social e intelectualmente no processo‖ (p. 20). 

Segundo Valle (1970) a matemática só terá sentido realmente para a criança se for 

aprendida com compreensão. Para ajudar a criança a desenvolver os conceitos matemáticos é 

necessário fornecer-lhe símbolos, uma vez que o conhecimento matemático se amplia também na 

medida em que nos tornamos capazes de usar símbolos e, formando então novos conceitos.   

 De acordo com Borin (1996), outro motivo para a introdução de jogos nas aulas é a 

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos dos nossos alunos, que temem a 

matemática, e sentem-se incapacitados em aprendê-la.  

Para este autor, ―dentro da situação de jogos, onde é possível uma atitude passiva, 

notamos que ao mesmo tempo em que esses alunos jogam apresentam um melhor desempenho e 

atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem‖ (BORIN, 1996, p. 9). 

Para Macedo (2000), ao participar de um jogo pedagógico, o aluno aplica o que já sabe e 

confronta o que fez com o que seu colega fez. Essa troca de informações leva o aluno a opinar e 

formular hipóteses, a criar estratégias pessoais, elaborar e reelaborar conceitos a compreender e 

realizar, além de estimular atitudes adequadas em relação á atividade proposta.  

De acordo com Vygotsky (1989), os jogos propiciam o desenvolvimento da linguagem, 

do pensamento e da concentração. O lúdico influencia no desenvolvimento do aluno, ensinando-o 
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a agir corretamente em uma determinada situação e estimulando sua capacidade de 

discernimento.  

Os jogos educacionais são uma alternativa de ensino e aprendizagem e sua utilização pode 

ser vista pelos professores como um valioso incentivador para a aprendizagem, estimulando as 

relações cognitivas como o desenvolvimento da inteligência e das relações afetivas.  

 

METODOLOGIA, RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este subprojeto se desenvolveu de acordo com as fases de uma pesquisa de campo 

qualitativa. Inicialmente, foi desenvolvida a pesquisa bibliográfica e documental através de 

estudo dos teóricos da área de Educação Matemática que tratam da utilização dos jogos como 

recurso para o ensino de conteúdos matemáticos nos anos iniciais. 

 Além destes textos teóricos, foram analisados os questionários aplicados aos professores e 

professoras dos anos iniciais das escolas municipais de Vilhena. Este questionário foi elaborado 

sobre a temática em estudo de acordo com referencial teórico estudado e procurou detectar a 

forma como as professoras das escolas municipais pesquisadas, desenvolvem os conteúdos de 

matemática e quais recursos pedagógicos são utilizados. 

A coleta dos dados foi realizada em visitas às nove escolas municipais de Vilhena (RO) 

que atendem os anos iniciais. Nestas visitas, foram entregues aos professores e professoras o 

questionário e posteriormente foram coletados. Do total de 61 questionários entregues foram 

devolvidos 33. O total de professores que atuam nos anos iniciais nas escolas municipais 

corresponde a 110, assim a amostra da pesquisa corresponde a  30% do total. 

Após o levantamento dos dados através de questionários foi feita uma análise exploratória 

percentual dos mesmos. Dentre os resultados mais significativos pode-se notar que os jogos são 

uma das estratégias já utilizadas por muitas das professoras entrevistadas.  Além disto, o 

questionário aponta que há uma busca por novas estratégias de melhorar o ensino de matemática. 

Ao ser questionada em relação à utilização de jogos ou materiais didáticos a maioria das 

professoras, que correspondente a 45%, respondeu que na escola há jogos e materiais didáticos 

para o ensino de matemática e essa é uma das estratégias desenvolvidas por elas com a finalidade 

de motivar os alunos.  No entanto em outra questão apontam o não conhecimento do uso destes 

materiais como um dos entraves para sua utilização com os alunos.  



463 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Outro dado importante: 73% responderam que o uso ou materiais didáticos nas aulas de 

matemática ajuda no processo de ensino-aprendizagem. Os dados indicam que apesar dos 

resultados não satisfatórios nas provas que medem o conhecimento matemático dos alunos nos 

anos iniciais, a maioria dos professores deste nível de ensino entende que a utilização de 

estratégias diferenciadas para o ensino desta disciplina corresponderia a uma melhoria do seu 

ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir do referencial teórico estudado sobre o uso de jogos no ensino de matemática 

pode-se afirmar que a atividade lúdica pode ser interessante não apenas pelo seu aspecto de 

brincadeira, mas por ser uma estratégia bastante eficaz para o ensino e depende apenas de como é 

proposta, do contexto, das pessoas e do seu sentido para os alunos.   

Os professores precisam ter planejamento e objetivos determinados antes de utilizar os 

jogos em sala. Um planejamento adequado para o uso deste recurso direciona as situações de 

intervenção para favorecer a construção do conhecimento lógico-matemático. Isto ocorre na 

medida em que se valorizam as observações interpretativas, a avaliação e o estabelecimento de 

relações entre as ações produzidas durante o jogo e suas conseqüências. 

Os jogos precisam ter um caráter desafiador, seu uso deve desafiar o aluno para que 

procure novas formas de resolver os problemas, mas isso sempre respeitando os limites dos 

alunos, e saber a hora de mudar de estratégia. 

Foi possível determinar que essa estratégia é considerada pela maioria das professoras que 

participaram da pesquisa como importante para a aprendizagem dos alunos No entanto, uma parte 

significativa afirma que não a utilizam por falta de material suficiente para todos os alunos e 

conhecimento de como usar o material. O que está de acordo como que se observa a maioria das 

escolas, onde o ensino tradicional da matemática baseada na explicação oral, lousa, giz, caderno e 

livro didático ainda são predominantes.  

No entanto, tanto no referencial teórico quanto na pesquisa de campo pode-se dizer que é 

preciso que os professores se adaptem a uma metodologia de acordo com as necessidades de sua 

turma para que os alunos consigam diminuir os bloqueios que os impedem de obter uma 

aprendizagem significativa e não apenas decore os conteúdos. 
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PERFIL PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DE SOCIOLOGIA DA ESCOLA 

ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO TANCREDO NEVES 

 

Raquel Miguel de Oliveira 

Orientadora: Maria das Graças de Araújo 

 

Resumo: O estudo surge a partir do  projeto ―Formação Inicial e Continuada de Professores: quem são e o que 

fazem os professores de Sociologia e Filosofia do Ensino Médio nas Escolas de Porto Velho e da Zona da Mata‖, 

aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC iniciado no segundo semestre de 

2009 e encerrado no início do segundo semestre de 2010, do Grupo de Estudos e Pesquisas Materialismo Histórico e 

Dialético na Educação. Busca responder a questão: Qual é o perfil pedagógico dos Professores de Sociologia da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tancredo Neves? 
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PALAVRAS-CHAVE: Docência, Ciências Sociais. Formação Inicial. 

 

Introdução 

 

As Escolas públicas de ensino médio da Zona da Mata e de Porto Velho carecem de 

profissionais habilitados nas disciplinas de Sociologia e Filosofia. O estudo destacado aqui se 

originou do projeto de pesquisa intitulado ―Formação Inicial e Continuada: Qual é o perfil 

pedagógico dos Professores de Sociologia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Tancredo Neves‖, é decorrente do projeto matriz, ―Formação Inicial e Continuada de Professores: quem 

são e o que fazem os professores de Sociologia e Filosofia do Ensino Médio nas Escolas de Porto Velho e da Zona 

da Mata‖, aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC iniciado no segundo 

semestre de 2009 e encerrado no início do segundo semestre de 2010. 

   Avalia o contexto histórico subjacente às condições de retirada da disciplina do currículo no 

ensino médio no país e que até na última década ainda tem sido oferecida de forma optativa. 

Após esse período até o ano de 2008, as disciplinas de Filosofia e Sociologia vem sendo 

oferecidas em caráter optativo, e retornando de forma gradativa aos currículos do Ensino Médio, 

nos anos 80, porém resguardando conforme defende Fazenda (1985), o ―Pacto do silêncio‖ 

imposto pelos preceitos da ditadura militar que correspondeu na época aos interesses de 

subserviência da classe dominante, seguido a cartilha dos Estados Unidos nos seus projetos 

advindos da ―Aliança para o Progresso‖, igualmente aos interesses do subjugo imposto hoje 

pelos preceitos ditados para a educação através do ―Projeto Neoliberal‖.. 

As disciplinas de Sociologia e Filosofia, mesmo retornando ao currículo de forma regular, 

no Estado de Rondônia não contam com a formação destes profissionais para atender a carência 

no Estado. 

O estudo parte do levantamento de duas hipóteses, a partir da compreensão de que a 

maioria dos professores de Sociologia e Filosofia do ensino médio na rede pública de ensino da 

Zona da Mata não são licenciados nas referidas disciplinas.  

A segunda hipótese diz respeito ao entendimento que nem mesmo em Porto Velho, onde já 

funciona uma turma em Sociologia e abriu um curso de Filosofia, dispõe de quadros com a 

formação adequada atuando nas escolas. Fato também avaliado em particular na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Tancredo de Almeida Neves do município de Rolim de Moura 

no Estado de Rondônia, campo de estudo desta investigação. 
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Para apresentar este estudo indicamos as seguintes partes: primeiro enfatizamos quais 

foram os procedimentos metodológicos utilizados para operacionalizar a investigação e os 

objetivos do estudo. No segundo momento  demonstramos os resultados finais do estudo e as 

perspectivas de continuidade do trabalho se desdobrando em extensão como formação 

continuada e proposta de abertura de cursos na área de conhecimento em estudo. E por último 

destacamos na conclusão as contribuições que o estudo traz para avançar na política de 

atendimento na área de estudo em pauta em destaque no quadro síntese do estudo, que evidencia 

o resultado geral do projeto matriz. 

 

Procedimentos metodológicos 

 Organização de quadros comparativos que envolve a situação da escola Tancredo Neves 

em relação  ao resultado das áreas em estudo no quadro geral do projeto matriz quanto aos perfis 

de formação dos professores de Filosofia e Sociologia da rede pública de ensino da Zona da Mata 

e de Porto Velho, onde funciona um curso de Ciências Sociais, não existe atendimento às 

disciplinas de Filosofia e de Sociologia nas escolas de ensino médio por profissionais 

qualificados para tal.  

Neste contexto Meksenas (1990, p. 16), ao tratar sobre o desprezo às disciplinas da área 

das ciências sociais, que levou a Sociologia à condição de disciplina optativa no ensino médio, 

afirma que:  

[...] Um dos grandes desafios da política educacional é tornar a disciplina obrigatória 

na  escola de 2º Grau, uma vez que, como optativa, não é ministra em todas as escolas. 

[...]  

[...] Além disso, em grande parte das escolas, a Sociologia não é ministrada por 

licenciados em Ciências Sociais, o que leva a que o conteúdo não seja desenvolvido em 

sua especificidade. Se é ministrada, por exemplo, por licenciados em História ou 

Pedagogia, há risco de, no desenvolvimento do conteúdo o peso maior recair na 

concepção histórica ou pedagógica. Para garantir sua especificidade é necessário que a 

disciplina Sociologia seja  ministrada  por especialista da área – que requer que ela se 

torne obrigatória no currículo da escola de 2º Grau, entre outras coisas 

 
   

Esta investigação buscou responder a questão: qual é o perfil pedagógico dos professores 

de Sociologia e de Filosofia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tancredo Neves 

em Rolim de Moura, onde funciona um Campi da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 

apresenta  carência de cursos de formação inicial dos profissionais  do estudo em pauta e 

estabelecer uma comparação dos perfis dos profissionais da mesma área de atuação em escolas 
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públicas de toda Zona da Mata  e de Porto Velho, como amostragem do atendimento ao ensino 

médio inclusive da capital, onde já funciona o curso de formação de Sociólogos. 

        O estudo destacou objetivos tais como: coletar dados possíveis de oferecer elementos para 

planejar cursos de extensão em formação continuada para professores nas áreas de atuação em 

pauta; organizar quadros comparativos dos perfis de formação dos professores de Filosofia e 

Sociologia da rede pública de ensino de Porto Velho e da Zona da Mata.  

onde funciona um curso de Ciências Sociais, existe atendimento às disciplinas de Filosofia e de 

Sociologia nas escolas públicas de ensino médio por profissionais qualificados para tal.  

Neste estudo entrevistamos os professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Tancredo Neves, que atuam nas disciplinas de Sociologia e Filosofia com a finalidade de 

identificar o perfil pedagógico destes profissionais nas disciplinas em pauta, por meio de um 

questionário do qual catalogamos os dados em destaque apontados no quadro síntese do resultado 

do estudo. 

 

Resultados Finais 

 

Os dados coletados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e  Médio Tancredo de 

Almeida Neves do município de Rolim de Moura no Estado de Rondônia, como campo de estudo 

desta investigação, se coadunam com resultados  gerais do projeto de ―Formação Inicial e 

Continuada de Professores: quem são e o que fazem os professores de Sociologia e Filosofia do 

Ensino Médio nas Escolas de Porto Velho e da Zona da Mata‖, que contou com   os cinco 

seguintes municípios destacados na amostra Alto Alegre, Alta Floresta, Santa Luzia, Rolim de 

Moura e Porto Velho. 

Os 43 professores entrevistados como amostra do estudo, que ministram as disciplinas de 

Filosofia e Sociologia nas escolas públicas de ensino médio na Zona da Mata e de Porto Velho, 

comparando com a situação dos professores da Escola Tancredo Neves em Rolim de Moura, não 

é diferente da situação geral das áreas em estudo no estado, que é por demais preocupante. A 

situação da escola guarda semelhanças com o resultado com a situação geral do projeto matriz, na 

medida em que não apresenta nenhum atendimento por docentes habilitados em Sociologia. Este 

fato pode ser demonstrado no quadro a seguir.  

                          Gráfico da formação dos professores de Filosofia e      

                             Sociologia 
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     Percentual de um total de 43 professores. 

 

Conforme o quadro aqui exposto o estudo aponta para a confirmação da hipótese levantada 

e a necessidade do desdobramento do projeto em outro de extensão em formação continuada para 

amenizar o déficit de formação bem como a busca de reivindicar a abertura de cursos nas áreas 

em estudo para atender a demanda da Zona da Mata e da capital do estado. 

Conclusão 

        O estudo revelou que o atendimento nas disciplinas de Sociologia e Filosofia nas Escolas 

públicas do ensino fundamental e médio se assemelha ao que acontece nas demais escolas da 

Zona da Mata do Estado e de Porto Velho no sentido da carência de profissionais habilitados na 

área em estudo. A investigação mostra ainda, a existência de alto percentual de atendimento nas 

áreas, por professores habilitados em Pedagogia e História e que sequer estão sendo atendidos 

pela formação continuada e em serviço nestas áreas do conhecimento.  

Concluímos que a maioria dos professores de Sociologia e Filosofia do ensino médio 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tancredo Neves (História e Pedagogia), 

confirma a hipótese já apontada revela resultado similar às demais escolas da Zona da Mata, não 

passaram por programas de capacitação inicial e continuada nas referidas disciplinas. 

 A segunda hipótese diz respeito ao entendimento que nem mesmo em Porto Velho, onde 

funciona um curso de Ciências Sociais, existe atendimento às disciplinas de Filosofia e de 

Sociologia nas escolas públicas de ensino médio por profissionais qualificados para tal.  
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 O resultado indica a urgente necessidade de organização e implementação de cursos para 

formação inicial e continuada nestas especificidades do conhecimento. Revela ainda que é 

imprescindível o aprovação de cursos de Filosofia e Sociologia no Campus de Rolim de Moura 

para a tender a demanda da Zona da Matas e em caráter de urgência oferecer cursos em formação 

continuada. 

O estudo se consolida como uma contribuição para a política de expansão de atendimento à 

formação inicial de professores do ensino superior na área em estudo. Indica uma contribuição na 

tomada de decisões no sentido abrir cursos de formação continuada até que os cursos para atender 

à demanda da Zona da Mata sejam atendidos. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta alguns resultados de uma pesquisa de campo através do recolhimento de 

Documentos Acadêmicos e sistematização dos tipos e ―gêneros oficiais‖ de redação, a fim de 

obtermos, ao final do trabalho, dados sobre os cursos de Letras da UNIR, aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos sobre Filologia e disponibilização dos resultados a todas as pessoas 

interessadas. A digitalização, a sistematização e a análise destes Documentos constituem as 

etapas do trabalho. A Filologia é a base teórica e tem como disciplina auxiliar a História das 

Instituições. A descrição final dos suportes e da textualidade literal e conjuntural levará em conta 

também uma contextualização comparativa com referentes atualizados. 

 

Palavras-chave: Filologia. Documentos Acadêmicos. Cursos de Letras. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

        A investigação do processo de configuração do Curso de Letras na UNIR e da História 

Institucional Universitária são os propósitos dessa pesquisa, que pretende elucidar a cultura do 

Estado de Rondônia, trazendo de dentro dos documentos os elementos que dão vida e voz às 

pessoas por trás da escrita fria que se apresenta na redação textual. Para isso, devemos partir dos 

documentos, que são a face legal e mais concreta da Instituição.  

        O objetivo do trabalho é a realização de uma pesquisa de campo através do recolhimento de 

Documentos Acadêmicos e sistematização dos tipos e ―gêneros oficiais‖ de redação, a fim de 

obtermos, ao final do trabalho, dados sobre os cursos de Letras da UNIR, aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos sobre Filologia e disponibilização dos resultados a todas as pessoas 

interessadas. 

        Falar em redação em ―gênero oficial‖ nos remete a pesquisar obras que caracterizem os 

textos e os discursos a partir do objetivo que se quer alcançar com a palavra. Cabe efetuar um 

levantamento bibliográfico capaz de arregimentar dados variados, mas que nos informem da 

natureza comum havida por debaixo das razões que movem a confecção destes Documentos 

Acadêmicos. Sendo assim, faz-se necessária a leitura de obras que encaminhem os estudos para a 

temática das universidades e da prática de trabalhar com documentação. A leitura teórica de obras 

e artigos sobre Filologia fornece a base para a análise lingüística dos documentos. Trabalhos que 

versam sobre História das Instituições e memória documental completam o referencial teórico 

indispensável à realização deste subprojeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

        O significado etimológico do termo Filologia é ―amigo da palavra‖, mas seu conceito já foi 

alvo de muitas divergências no decorrer do tempo. Alguns até a definiram erroneamente como 

arte, mas trata-se de uma ciência, cujo objetivo é o estudo da cultura através de textos escritos. 

        Câmara Jr. (1988:117) assim a define: 

Helenismo que significa literalmente ―amor à ciência‖(...) Há, porém, um 

sentido mais lato para filologia, muito generalizado em português; assim 

Leite de Vasconcelos entende por filologia portuguesa ‗o estudo da nossa 

língua em toda a sua plenitude, e o dos textos em prosa e verso, que 

servem para a documentar‘ (Vasconcelos, 1926,9), o que vem a ser o 

estudo lingüístico, especialmente diacrônico, focalizado no exame dos 

textos escritos em vez da pesquisa na língua oral por inquérito com 

informantes.‖ 

 

        Cabe aos estudiosos da Filologia resgatar e preservar a cultura através da língua, com base 

nos textos escritos. Gladstone Chaves de Melo divide esses estudiosos em ―filólogos‖ e 

―filologistas‖. Eis o que ele diz: 

O primeiro seria o que conhece com segurança a Filologia, possui o 

método da ciência, está em dia com ela e, além disso, trabalha, com suas 

pesquisas próprias, com suas investigações originais, para o progresso da 

especialidade. ―Filologista‖ seria o que se contentasse com a primeira 

parte, isto é, o que conhecesse solidamente a Filologia e fosse senhor dos 

seus métodos, nada trazendo, porém, de contribuição pessoal. (MELO 

apud SILVA, 2003). 

 

        Então, como filologistas, nosso trabalho dedica-se aos Documentos Acadêmicos referentes 

aos Cursos de Letras da UNIR, dos quais temos que considerar suas especificidades e 

funcionalidades. Há muitos tipos de Documentos, cada qual relacionado a pessoas e/ou alguma(s) 

finalidade(s). Interessa-nos não apenas o conteúdo deles, mas também os contextos nos quais 

estão inseridos e as referências às pessoas e à cultura. 
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        Os Documentos configuram a face concreta dos Cursos de Letras e da Instituição. São eles 

que transformam as coisas em fatos; oficializam e fazem acontecer os atos necessários ao 

desenvolvimento das atividades institucionais, considerando que ―uma instituição é, pois, obra 

coletiva, criação social, cultural, acontecimento.‖ (COSTA apud OLIVEIRA, 2008). 

 

3. METODOLOGIA 

        Os documentos recolhidos por pesquisa de campo constituem o material da pesquisa, dos 

quais a maior parte encontra-se na sala do Departamento de Línguas Vernáculas. Outros poderão 

ser encontrados em outros setores da UNIR. Por meio deste trabalho estamos empreendendo uma 

pesquisa-ação detectando os Documentos Acadêmicos como papéis oficiais e principalmente 

buscando dentro deles os motivos de sua confecção e as pessoas ligadas a eles. 

        O primeiro passo é a digitalização desses documentos, identificando-os e realizando uma 

sistematização prévia. Para isso contamos com um computador e uma impressora com escâner. A 

etapa seguinte é a sistematização rigorosa e a análise cuidadosa do texto e do suporte. Nesse 

momento precisaremos de softwares para tratamentos de textos e passagens para que especialistas 

no assunto possam vir à Universidade Federal de Rondônia prestar maiores esclarecimentos. 

        A análise lingüística estará fundada nos estudos da Filologia e da História das Instituições, 

esta última como disciplina auxiliar. A descrição final dos suportes e da textualidade literal e 

conjuntural abordará também uma contextualização comparativa com referentes atualizados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

        O contato com Documentos exige que se conheça os muitos tipos e finalidades deles; exige 

conhecimento acerca do funcionamento acadêmico, político e administrativo da Instituição. E 

este não é um tema comum nas pesquisas das Letras, talvez por isso sofra algumas 

incompreensões. Contudo, é totalmente pertinente à nossa área. A Filologia encarrega-se também 

da análise do contexto dos textos estudados (neste caso, o texto dos Documentos). ―O contexto 

por trás do texto, as relações de poder que conformam a herança documental lhe dizem tanto ou 

mais que o próprio assunto que é o conteúdo do texto.‖ (TERRY COOK apud FONSECA, 2005). 

Os aspectos sociais, políticos e culturais de produção desses Documentos são relevantes e 

determinantes para se encontrar a regularidade da face legal da Universidade. 
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        Dos Documentos digitalizados fazem parte Memorandos, Ofícios, Portarias, Ordens de 

Serviço, Declarações de diversas naturezas, Requisições, Requerimentos, Atestados de 

Frequência, Relatórios, Encaminhamentos, Análises Curriculares, entre outros. 

        Os Memorandos recebidos e expedidos pelo DLV constituem o maior número dentre os 

vários tipos, o que evidencia as frequentes e necessárias relações de comunicação entre as 

unidades administrativas da UNIR, por ser um documento cuja tramitação pauta-se pela rapidez e 

pela simplicidade de procedimentos burocráticos. 

        Outro tipo de Documento que se repete e chama a atenção são as Declarações, 

principalmente dando conta de que determinado aluno está matriculado no Curso de Letras 

Língua Portuguesa (documento regularmente expedido pela DIRCA, setor oficial de registros da 

IFES). 

        Tal ocorrência se justifica pelo fato de que muitos alunos de Letras trabalham e precisam 

dessas Declarações para justificar a ausência no turno vespertino, no qual ocorre o funcionamento 

do curso. Devido à maior proximidade da chefe do Departamento, da notoriedade do fato, 

permite-se a expedição, sem pagamento de taxas, inclusive, dando ciência do recebimento em 

cópia que permanece arquivada. 

        Este e outros aspectos ainda por serem descobertos ajudam a traçar o perfil dos estudantes 

das Letras e a delinear a configuração dos cursos ao longo do tempo, detectando maior 

proximidade no relacionamento, abandonando o setor de registro pela maior liberdade de agir. 

        Se a Filologia teve seu auge na metade do século XX, depois perdeu fôlego, só retomando-o 

no começo deste século, a visualização das relações culturais que se repassam pela escrita 

documentada perdeu-se ao longo do estancamento da análise por intermédio de um recurso 

analítico mais amplo na área sociocultural. Daí a importância de uma pesquisa dessa magnitude, 

sobretudo para a nossa universidade, pois faremos um duplo resgate: dos estudos filológicos e 

dos documentos referentes aos Cursos de Letras. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        As dificuldades encontradas na realização desta pesquisa têm atrapalhado, mas podemos 

interpretá-las como o contexto na qual a própria pesquisa está inserida. Adentrar os espaços 

acadêmicos não é fácil, dada as intrincadas relações de diversas naturezas que compõem o 

cenário universitário.  
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        E muito desse cenário podemos visualizar nos textos e contextos dos Documentos 

estudados. Como nos diz Oliveira (2008), ―a memória apresenta o que fomos, para melhor 

consolidar as nossas construções acerca do que somos.‖ O resgate e a análise dos Documentos 

ajudam a construir e preservar a memória, fornecendo subsídios para reflexões e decisões que 

levem ao avanço cada vez maior dos Cursos de Letras e da Instituição. 

        Os resultados de uma pesquisa documental desta natureza e de uma prática filológica desta 

envergadura podem favorecer conclusões de cunho epistemológico-aplicativo e podem permitir 

aplicar o modelo em outras instituições e organizações, sendo este Projeto, portanto, capaz de 

assim favorecer a (re)construção de realidades sociais mais equilibradas no contexto da 

transparência institucional e do uso dos espaços públicos em prol da coletividade. 
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A ACADEMIA EM PAPEL 

 

Angelo Eleotório 

 

Resumo: O propósito deste Relatório é cumprir uma exigência do PIBIC/UNIR/CNPq referente à 

explicitação do andamento da pesquisa. As atividades referentes ao subprojeto em tela 

começaram em agosto de 2009, período em que entrei como voluntário. A investigação do 

processo de configuração do Curso de Letras na UNIR e da História Institucional Universitária 

são os propósitos dessa pesquisa, que pretende elucidar a cultura do Estado de Rondônia, 

trazendo de dentro dos documentos os elementos que dão vida e voz às pessoas por trás da escrita 

fria que se apresenta na redação textual. Para isso, devemos partir dos documentos, que são a face 

legal e mais concreta da Instituição.  O objetivo do subprojeto é a realização de uma pesquisa de 

campo através do recolhimento de Documentos Acadêmicos, panfletos, jornalecos e a 

sistematização dos tipos e ―gêneros oficiais‖ de redação. Falar em redação em ―gênero oficial‖ 

nos remete a pesquisar obras que caracterizem os textos e os discursos a partir do objetivo que se 

quer alcançar com a palavra. Cabe efetuar um levantamento bibliográfico capaz de arregimentar 

dados variados, mas que nos informem da natureza comum havida por debaixo das razões que 

movem à confecção destes Documentos Acadêmicos. Sendo assim, faz-se necessária a leitura de 

obras que encaminhem os estudos para a temática das universidades e da prática de trabalhar com 

documentação. A leitura teórica de obras e artigos sobre Filologia fornece a base para a análise 

lingüística dos documentos. Trabalhos que versam sobre História das Instituições e memória 

documental completam o referencial teórico indispensável à realização deste subprojeto. 

 

 

Palavras-chaves: Folhetos; panfletos; jornalecos. 

 

1. Introdução: Folhetos, panfletos, jornalecos. 

 

Pretendemos elucidar dados da Cultura do Estado de Rondônia a partir do 

processo de configuração dos Cursos de Letras da UNIR, trazendo, de dentro de 

documentos pesquisados e catalogados tecnicamente, alguns elementos que dão vida 

e voz às pessoas por trás da escrita, na redação textual, em conformidade com o 

conceito de cultura de Bakhtin, comentado por Marques:  
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“Quanto mais uma cultura é rica de espaços de atividade 

humanas, mais numerosas são as relações entre esses 

espaços e mais multiplicam-se as situações de trocas orais e 

escritas”( marques p110). 

                                                         

  Com a ideia de “A Academia em Papel” referenciamos uma maneira de ver a 

universidade como resultante dos seus documentos e das críticas que se lhe fazem nos 

jornalecos e panfletos externos ao seu fazer, pois segundo Freire “é impossível estar 

no mundo, fazendo coisas, influenciando, intervindo, sem ser criticado” (Freire, 

p59), mas que, de certa maneira, também a modelam. 

 Estudamos teóricos que trabalharam a Filologia como base para a análise 

linguística de documentos e de panfletos populares, de divulgação restrita, cuja 

definição de panfletos e seu alcance necessitam uma análise mais detalhada em seus 

conteúdos:  

 

 “É uma unidade de comunicações discursivas articuladas, 

que envolve idéias, valores, etc. e, como tal, exige a 

compreensão responsiva, ou seja, a análise pode constituir o 

conjunto de representações do autor do texto (Marques, p 

114)”. 

 

 

 Efetuamos sessões de estudo e de orientações bibliográficas que abordam essa 

temática, bem como forneceram material de fixação de metodologia científica da 

pesquisa. 

 O nosso objetivo principal é realizar pesquisa de notícias documentais sobre a 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) a partir da sua existência em acervos de 

jornais e revistas de Porto Velho, dando-se maior ênfase a pesquisa qualitativa, sem 

deixar de verificar a freqüência e a quantidade desse material, ao longo desses anos. 

Com isso, e com o objeto de avaliar “Um Curso de Letras em Formação”, no caso a 

principal graduação de Letras da UNIR, passamos a construir uma leitura crítica deste 
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exemplo de construção de uma importante licenciatura no Norte do Brasil e na 

Amazônia. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

Recolher Documentos Acadêmicos como base para investigar os textos no 

processo de configuração do Curso de Letras da UNIR e a História Institucional 

Universitária, elucidando parcela da Cultura do Estado de Rondônia. Sistematizar e 

analisar a tipologia de Documentos Acadêmicos; b2) Verificar as técnicas concretas 

empregadas neles. Detectar a existência de normalidade (ou de exceções) na 

confecção deste tipo textual. Efetuar uma pesquisa de campo recolhendo 

Documentos Acadêmicos, sistematizando os tipos e os “gêneros oficiais” de redação. 

 

 

3.  METODOLOGIA 

 

Os textos de jornais serão recolhidos por pesquisa de campo, particularmente 

nas próprias sedes das publicações, e posteriormente serão submetidos a estudos 

detidos para sistematização e análise cuidadosa do texto e do suporte. A sua análise 

lingüística estará fundada nos estudos da Filologia e da História das Instituições, como 

disciplina auxiliar. Fazendo de tal procedimento um reforço ao que diz Moacir Gadotti 

“É na pratica da educação que o educador se educa”(Gadotti, p 76), tendo, como 

sendo a pesquisa uma pratica educacional ao que Gadotti reforça o seu pensamento 

afirmando que: “é possível, ao educador, criar as condições para que o ato 

educativo surja”(Gadotti, p 76),  mais uma vez isso acontece por meio da  pratica da 

pesquisa  de sua analise e sua aplicabilidade pratica ou apenas teórica. A  descrição 

final dos suportes e da textualidade literal e conjuntural não deixará de lado uma 

contextualização comparativa com referentes atualizados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal de Rondônia foi 

implantado no ano de 1981. Ao longo deste tempo houve um grande acúmulo de 

documentos que se encontra em estado critico de arquivamento. O volume 

considerável somado a algo heterodoxo demonstra que há um desafio interessante e 

motivador pela frente. 

 

 O envolvimento com este subprojeto tem trazido incentivo para conhecer mais e 

melhor o desenrolar do Curso de Letras e a Instituição UNIR, sua abrangência 

fenomenal, e sua contribuição na educação de um povo, diante de uma diversidade 

cultural existente neste estado ainda em formação. Trabalho que é exclusivo do 

Departamento de Línguas Vernáculas e da UNIR. Revelando a Historia Institucional e 

ao mesmo tempo fazendo parte dela. 
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LÍNGUA, CULTURA E SOCIEDADE AMAZÔNICA/AMAZÔNIDA: LINGUAGEM E 

EDUCAÇÃO – ESTUDAR, ENSINAR E APRENDER AS LÍNGUAS, AS LINGUAGENS 

E A CULTURA AMAZÔNICA/AMAZÔNIDA PARA VIVER NO CONTEXTO PLURI-

LINGÜÍSTICO-DIALETAL DA AMAZÔNIA E VALORIZAR O OUTRO 

 

Lucidalva do Nascimento Teixeira
136

 

Prof. Dr.ª Maria do Socorro Pessoa
137

 

 

RESUMO 

O projeto Ensino de Língua Portuguesa e Desenvolvimento Sustentável estudou a relação entre 

Linguagem e Sociedade e buscou identificar como tem ocorrido o ensino/aprendizagem de 

Língua Portuguesa relativamente ao Desenvolvimento Sustentável. Acredita-se que refletir sobre 

o Desenvolvimento Sustentável é necessário à região Amazônica, devido ao grande crescimento 

sócio-econômico-político de nosso País e, em particular, do Estado de Rondônia, relevante parte 

do nosso Planeta. 

 

Palavras-Chave: Sociolingüística, Desenvolvimento Sustentável, Língua Portuguesa. 

 
ABSTRACT 

The project Teaching Portuguese Language and Sustainable Development refers to the study of the relationship 

between language and society and tries to identify as has been the teaching/ learning Portuguese for Sustainable 

Development. Believed to reflect on Sustainable Development is necessary for the Amazon region, due to the large 

socio-economic-growth policy of our country, specially Rondônia State, so important part of our planet. 

 

Keywords: 

Sociolinguistics, Sustainable Development, Portuguese.  

 

A PESQUISA 

O projeto ―Ensino de Língua Portuguesa e Desenvolvimento Sustentável‖ referiu-se à relação 

entre estudo da Linguagem e Sociedade e, teve como objetivo identificar a relação da Linguagem 

                                                 
136

 Acadêmica do curso de Letras, 6º período, matutino, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Vilhena. 
137

 Professora Doutora lotada no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, atuante nos Cursos de Mestrado 

em Lingüística/Letras e Educação, Líder do Grupo de Pesquisa ―Língua, Cultura e Sociedade Amazônica/Amazônida 

– GEPS – Grupo de Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas, da UNIR/RO. 
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com as culturas e o meio ambiente de Rondônia, na busca de identificar como tem ocorrido o 

ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa relativamente ao Desenvolvimento Sustentável. 

Acredita-se que refletir sobre o Desenvolvimento Sustentável é necessário à região Amazônica, 

devido às peculiaridades locais. Parte-se da hipótese de que as aulas de Língua Portuguesa fixam-

se apenas no ensino formal da Língua. Se assim não ocorre, como explicar que a Educação 

Linguística das pessoas permite que elas destruam seu próprio ambiente Amazônico com 

queimadas, poluição, destruição de rios, florestas e destruição de comunidades ribeirinhas e 

indígenas? Este projeto espera, também, ter contribuído com o desenvolvimento dos alunos para 

o pensar sobre a natureza, conscientizando-os do compromisso que cada seguimento cultural, 

local, tem em relação ao Desenvolvimento Sustentável e à Convivência com o Outro. Além disso, 

espera-se ter contribuído para uma Educação Linguística que vise à Preservação do Planeta e a 

Valorização do Outro.  

 

REVISÃO DE LITERATURA, REFERENCIAL TEÓRICO, METODOLOGIA E 

MÉTODO 

Nossa intenção foi, através da pesquisa, que tem uma fundamentação sociolingüística, 

responder e auxiliar, ao máximo possível, o convívio saudável entre as pessoas, com respeito de 

uns para com os outros, de modo a valorizar o próximo, suas particularidades, sua contribuição 

social e sua relação com o Planeta.  

Para começarmos a desenvolver uma sociedade mais humana, uma sociedade com 

dignidade e respeito acreditamos que os educadores são responsáveis diretos nesse processo, pois 

são os formadores do futuro cidadão/cidadã, inclusive dos futuros profissionais que estão a se 

formar e que dependem destes educadores para visualizarem um melhor encaminhamento para o 

Mundo, respeitando-se mutuamente e valorizando a sociedade como um todo. Valorizar a 

Sociedade implica, necessariamente, em valorizar o planeta através dos seus habitantes. 

Concordamos com os ensinamentos deixados por CALVET (2002: 15) de que ―as línguas 

não existem sem as pessoas que as falam, e a história de uma língua é a história de seus falantes‖.  

Calvet nos diz que, mediante as evoluções, as línguas foram se modificando se tornando a 

principal instrumento de luta e poder marcando a divisão da sociedade. Diante disso nos 

perguntamos: será este o motivo da falta de interesse em conhecer culturas que ‗não tem mais 

valor‘, pois, quem não conhece não valoriza o objeto como ele o merece e, assim, desconhecemos 
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o porque, e qual foi a importância daquela cultura para a formação da comunidade em que se  

vive. 

Relacionando os conhecimentos advindos dos Estudos Sociolingüísticos, lembramo-nos 

do que nos ensina (Roquette-Pinto, 1983: 25), sobre a colonização de Rondônia, que se fez aos 

poucos.  

Alguns historiadores dão como o primeiro explorador Aleixo Garcia que partiu de São 

Paulo para percorrer o Vale do Guaporé e por tal exploração sua morte se dá por 

indígenas que povoavam a região. A data de tal façanha permanece contraditória e desde 

então, podemos acreditar na iniciação da invasão de povos brancos na região. Em 1596 

padres jesuítas da Companhia de Jesus receberam pelo alvará de 26 de Julho o governo e 

a admiração dos Índios. E as invasões até então ganhavam proporção.  

 

Roquette-Pinto também nos ensinou que, em meados do século XVII, de 1648 e 1650, o 

Bandeirante Raposo Tavares, saiu de São Paulo, percorreu os Vale do Guaporé, Mamoré e do 

Madeira, atingindo o rio Amazonas, chegando a Belém e passando por terras que hoje integram o 

Estado de Rondônia.  

O espaço Territorial do Estado de Rondônia foi criado, a partir da Lei nº 41 de 22 de 

Dezembro de 1981e, os atuais municípios que integram este Estado da Federação Brasileira, 

tiveram origem em três fatores distintos: a) a Construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré 

(Porto Velho e Guajará-Mirim); b) a Construção da Linha Telegráfica Estratégica Mato Grosso-

Amazonas (Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Presidente Médici, Pimenta Bueno e Vilhena; c) os 

Projetos de Colonização implantados pelo INCRA nas décadas de 1970 e 1980, situação na qual 

se enquadram todos os demais municípios.  

 Dentre os municípios instalados em Rondônia, Vilhena foi criada pela Lei Complementar 

nº 6.448, de 11 de Outubro de 1977. Sua origem de povoamento se deu por núcleo formado em 

torno da Estação da Linha Telegráfica, implantada em 1910, pela Comissão Rondon, em área 

dominada pelos povos Nhambiquara. A área do município de Vilhena é banhada por rios da bacia 

dos Tapajós. Os principais rios que banham esta região são: o Apidiá, o Cabixi e o Roosevelt. A 

cidade de Vilhena está situada no alto do Chapadão dos Parecis, a 700 metros de altitude, com 

áreas de cerrado, floresta em transição e algumas faixas de florestas amazônicas. Vilhena 

desenvolve-se em torno de plantio de soja e pecuária e marca-se como um ambiente que, desde 

sua formação convive com diversas diferenças culturais e regionais. Aliás, como Rondônia é um 

Estado colonizado por migrantes e imigrantes, em sua maioria, a diversidade e a heterogeneidade 

lingüístico-cultural são marcas fortes na formação de sua sociedade.  
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Quanto ao Desenvolvimento Sustentável, segundo o que prevê a Constituição da República 

Federativa do Brasil, no Capítulo VI Do Meio Ambiente, Art. 225. ―todos têm direito ao meio 

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

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

preservá-lo para os presentes e futuras gerações‖. E no inciso VI ―promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente‖. É o Desenvolvimento Sustentável capaz de suprir as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.  

Em nossa pesquisa usamos da Teoria Sociolinguística-Qualitativa, ou seja, a partir dos 

estudos de Língua, Cultura e Sociedade, e com a metodologia qualitativo-descritiva, demos 

continuidade ao projeto ―Ensino de Língua Portuguesa e Desenvolvimento Sustentável‖, que foi 

realizada, em primeira fase, no período de 2008 à 2009, em duas escolas públicas do Município 

de Vilhena, com questionários semi-dirigidos, distribuídos e respondidos por professores de 

Língua Portuguesa e  alunos do Ensino Médio. A partir do segundo semestre de 2009 e, com 

continuação no primeiro semestre de 2010, realizamos as seguintes atividades, que refletem, 

ainda, trabalhos parciais do projeto inicial, a saber:  

a) Realização de seminários para professores da rede pública de ensino de Vilhena; b) 

Aplicação de uma oficina didático-pedagógica com o objetivo de realizar debates e discussões 

sobre a valorização das diferenças lingüístico-culturais dos povos Amazônicos e Amazônidas; c) 

Socialização dos resultados obtidos nas oficinas e seminário, com análise reflexiva sobre 

possíveis pontos controversos e/ou polêmicos; d) Compilação dos dados analisados pela pesquisa e 

divulgação dos resultados junto ao PIBIC/CNPq; e) Apresentação de uma Proposta Alternativa para o 

Ensino de Língua Portuguesa na qual o material didático imprescindível será a utilização de Mapas 

Temáticos, Históricos, Físicos e Geográficos. 

 Desde o início de desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa, os questionamentos foram:  

1 - O texto utilizado em sala de aula, na disciplina de Língua Portuguesa, tem abordado a 

preservação do meio ambiente?  

2 – Quais as atividades desenvolvidas com os alunos no ambiente escolar, para que eles dêem 

importância à prática de preservação do meio ambiente? 
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3 – Quais os recursos abordados pelos professores para desenvolverem uma conscientização a 

respeito do desenvolvimento sustentável?  

Mediante as análises realizadas, entendemos que ainda há muito a fazer na área do Ensino 

de Língua Portuguesa no sentido de que essa área envolva-se com o Desenvolvimento 

Sustentável tão necessário à região Amazônica e ao Estado de Rondônia. Na obtenção dos 

resultados finais da pesquisa, os dados coletados nos levaram a organizar uma Oficina Didático-

Pedagógica a ser realizada com os professores de Língua Portuguesa, da rede pública de Vilhena, 

em que foi oferecida uma proposta alternativa de ensino, utilizando-se a Tecnologia Educativa 

dos Mapas Histórico-Geográficos, com destaque para o Mapa de Rondônia. Esta atividade teve 

como objetivo resgatar a história, a formação do povo Rondoniense, as culturas diversas em 

contato, as imagens e atitudes da população sobre si mesma e o exercício de uma cidadania 

consciente, sugerindo a inclusão, nas aulas de Língua Portuguesa, de temas relativos aos aspectos 

que caracterizam o povo Rondoniense, tais como: gastronomia, vestuário, tradições, linguagens 

em contatos dialetais, miscigenação cultural, entre outros, e, enfim, particularidades sobre as 

quais devemos ler, escrever, produzir, conhecer e valorizar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No inicio de nossa pesquisa nos foi revelado que, infelizmente, as aulas de Língua Portuguesa 

não assumiram para si a preocupação com o estudo de textos que discutam: a Preservação do 

Planeta, a Valorização do Outro e o Desenvolvimento Sustentável.  Nesse sentido, tem sido 

relevante a participação dos professores da rede Pública de Ensino, os quais ministram a 

disciplina de Língua Portuguesa em Sala de Aula e sentem-se plenamente envolvidos com as 

reflexões Didático-Pedagógicas advindas da nossa pesquisa. Ainda que lentamente, inicia-se um 

processo de comprometimento e de conscientização dos professores em relação a assumir uma 

metodologia de ensino que não seja apenas a de uma aula de Língua Portuguesa que se restringe 

ao método do ensino de Língua Padrão, do ponto de vista único de valorização da linguagem 

Gramático-Formal. Podemos informar, com certeza que, do grupo de professores envolvidos com 

a nossa pesquisa, num total de 13 participantes, 100% deles está disposto a dinamizar o Ensino de 

Língua Portuguesa relacionado ao desenvolvimento Sustentável. 
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LÍNGUAS E LINGUAGENS NO/DO CONTEXTO PLURI-LINGUÍSTICO-DIALETAL 

DOS RIBEIRINHOS DO GUAPORÉ, NA REGIÃO DE PIMENTEIRAS, RONDÔNIA: 

UMA QUESTÃO PARA A SOCIOLINGUÍSTICA. 

 

LÍNGUA, CULTURA E SOCIEDADE AMAZÔNICA/AMAZÔNIDA: LINGUAGEM E 

EDUCAÇÃO – ESTUDAR, ENSINAR E APRENDER AS LÍNGUAS, AS LINGUAGENS 

E A CULTURA AMAZÔNICA/AMAZÔNIDA PARA VIVER NO CONTEXTO PLURI-

LINGUÍSTICO-DIALETAL DA AMAZÔNIA E VALORIZAR O OUTRO 

Vanda Francisca da Silva
138
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139

 

RESUMO 

O Projeto ―Línguas e Linguagens no/do contexto Pluri-Linguístico-Dialetal dos Ribeirinhos do 

Guaporé, na região de Pimenteiras, Rondônia: uma questão para a Sociolinguística‖, inclui-se na 

Linha de Pesquisa ―Sociolinguística, Línguas e Linguagens Amazônicas/Amazônidas‖ do Projeto 

maior, denominado ―Língua, Cultura e Sociedade Amazônica/Amazônida – GEPS – Grupo de 

Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas‖. Pretende-se investigar aspectos quanto à valorização (ou 

não) da comunidade linguística formada pelos ribeirinhos do Vale do Guaporé, na região de 

Pimenteiras do Oeste, no Estado de Rondônia. Para levantar os dados do objeto de pesquisa 

investigam-se as variações dialetais da comunidade de fala, no sentido de verificar como ocorre a 

valorização (ou não) dos seus dialetos nos contextos sociais e, inclusive, nos currículos das 

escolas públicas locais. Pretende-se divulgar, através de publicações e eventos, a situação 

Sociolinguística dos ribeirinhos dessa localidade. Acredita-se que há um conflito lingüístico na 

região de Pimenteiras em relação aos ribeirinhos que ali residem e que estão em contato com 

imigrantes, povos da floresta e comunidades indígenas da região. Espera-se que esta pesquisa 

contribua para a identificação dos falares amazônicos a partir do ambiente pluri-linguístico-

dialetal do Guaporé, com o objetivo maior de contribuir com a identificação das línguas e 

linguagens da região, buscando-se a integração Linguístico-Cultural entre as comunidades 

ribeirinhas. Finalmente, espera-se que esta pesquisa possa contribuir com o ensino de Língua 

Portuguesa, de maneira ampla e irrestrita, nas escolas públicas locais, uma vez que este trabalho 

insere-se na metodologia de uma pesquisa-ação, de tipo colaborativo, para conceber e 

implementar um projeto de intervenção em contexto real, durante o período de 

Julho/2009/Agosto/2010. Quanto à intervenção social, espera-se contribuir, através dos 

instrumentos da pesquisa Sociolinguística, com a valorização da Língua, da Cultura e da 

Sociedade Ribeirinha do Guaporé. 

Palavras-Chave: Sociolinguística, Ribeirinhos, Vale do Guaporé. 
ABSTRACT 
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The project "Language and Languages in / of the Multi-Linguistic context-dialect of Riverside 

Guaporé in the region of Pimenteiras, Rondônia: a question for the Sociolinguistics", is included 

in the Research Line "Sociolinguistics, Language and Languages Amazon / Amazon "Project's 

largest, called" Language, Culture and Society Amazon / Amazon - GEPs - Group for Research 

and Sociolinguistics." We intend to investigate aspects related to recovery (or not) of linguistic 

community formed by bordering the Valley Guaporé Pimenteiras in the region of the West, the 

state of Rondonia. To collect data for the research object investigate the variations of dialectal 

speech community, to see how recovery occurs (or not) in their dialects and social contexts, 

including in the curricula of local public schools. It is intended to disseminate through 

publications and events, the sociolinguistic situation of bordering that location. It is believed that 

there is a conflict situation in the region of Pimenteiras in relation to coastal living there and are 

in contact with immigrants, people of the forest and indigenous communities in the region. It is 

hoped that this research contributes to the identification of dialects from the Amazonian 

environment multi-linguistic and dialectal Guaporé, with the ultimate goal of contributing to the 

identification of languages and languages of the region, seeking integration between Linguistic 

and Cultural riverine communities. Finally, it is hoped that this research can contribute to the 

teaching of Portuguese, so broad and unrestricted, in local public schools, since this work is part 

of the methodology of action research, collaborative brand, designing and implement an 

intervention project in a real context, during the Julho/2009/Agosto/2010. As for social 

intervention, is expected to contribute, through research instruments Sociolinguistics, with the 

valuation of Language, Culture and Society Guaporé riverfront. 

Keywords: Sociolinguistics, Riverside, Valley Guaporé 

 

A PESQUISA  

O Projeto ―Línguas e Linguagens no/do contexto Pluri-Linguístico-Dialetal dos 

Ribeirinhos do Guaporé, na região de Pimenteiras, Rondônia: uma questão para a 

Sociolingüística‖ inclui-se na Linha de Pesquisa ―Sociolingüística, Línguas e Linguagens 

Amazônicas/Amazônidas‖ do Projeto maior, denominada ―Língua, Cultura e Sociedade 

Amazônica/Amazônida – GEPS – Grupo de Estudos e Pesquisas Sociolinguísticas‖. O objetivo 

da pesquisa foi investigar aspectos quanto à valorização (ou não) da comunidade linguística 

formada pelos Ribeirinhos do Vale do Guaporé, na região de Pimenteiras do Oeste, no Estado de 

Rondônia. Para levantar os dados do objeto de pesquisa investigamos as variações dialetais da 

comunidade de fala, no sentido de verificar como ocorre a valorização (ou não) dos seus dialetos 

nos contextos sociais e, inclusive, nos currículos das escolas públicas locais. Divulgamos, através 

de eventos, a situação Sociolinguística dos Ribeirinhos dessa localidade, a pesquisa contribuiu 

para a identificação dos falares amazônicos a partir do ambiente pluri-linguístico-dialetal do 

Guaporé, com o objetivo maior de contribuir com a identificação das línguas e linguagens da 

região, buscando-se a integração Linguístico-Cultural entre as comunidades ribeirinhas. Nossa 

pesquisa contribuiu com o ensino de Língua Portuguesa, de maneira ampla e irrestrita, nas 
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escolas públicas locais, uma vez que este trabalho insere-se na metodologia de uma pesquisa-

ação, de tipo colaborativo, para conceber e programar um projeto de intervenção em contexto 

real, durante o período de agosto/2009/julho /2010. Quanto à intervenção social, a contribuição 

foi através dos instrumentos da pesquisa Sociolinguística, com a valorização da Língua, da 

Cultura e da Sociedade Ribeirinha do Guaporé. 

Segundo (ALKMIM, 2007), ―linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo 

inquestionável (...). A história da humanidade é a história de seres organizados em sociedade e 

detentores de sistema de comunicação oral.‖ 

REVISÃO DE LITERATURA, REFERENCIAL TEÓRICO, MATERIAL E MÉTODO 

Com base nos dados obtidos a partir da aplicação de questionário entre as comunidades 

tradicionais dos ribeirinhos, pode-se obter um percentual de 10% da amostra da população, em 

um total de 300 pessoas. Foram 30 questionários, com 28 questões, com perguntas fechadas e de 

forma livre, mas com alternativas suficientes para selecionar as respostas possíveis. As perguntas 

foram sobre diversos aspectos, tais Como: socioeconômicos, sociolinguísticos e outros. A partir 

deste referencial, a pesquisa foi desenvolvida procurando evidenciar a produção do conhecimento 

do ambiente sociolingüístico-cultural. Através da técnica do estudo de caso, foram identificados 

quais os tipos de problemáticas encontradas neste ambiente para relacionarmos as questões 

relevantes. Foram três questões em destaque: Preconceito linguístico na escola, Preservação do 

meio ambiente e habilidade para ler escrever em LP (Língua Portuguesa). Os sujeitos da pesquisa 

foram comunidades tradicionais (quilombolas, agricultores e indígenas). Os resultados 

evidenciaram as dificuldades que os ribeirinhos enfrentam na comunidade em relação ao 

preconceito linguístico. A etapa final foram às realizações das oficinas socioeducativas 

abordando-se a sociolinguística e realização de uma aula expositiva para os alunos da escola 

estadual da região de Pimenteiras do Oeste, mostrando a importância da heterogeneidade 

linguística e diversidades culturais na comunidade escolar e análise dos resultados dos pontos 

positivos dessas atividades. 

O objetivo final da última etapa da nossa pesquisa foi às atividades relacionadas ao 

cronograma do projeto nas realizações das oficinas. As oficinas sócio-linguísticas e educativas 

realizadas nas escolas públicas na região de Pimenteiras do Oeste/RO foram relacionadas à língua 

e culturas Amazônicas/Amazônidas e identificar a integração dos alunos com diversas áreas 
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culturais da região local e de nível nacional para terem conhecimento de várias culturas 

brasileiras. 

 Foram desenvolvidas técnicas de aprimoramento Linguístico no âmbito da leitura e da 

escrita para poder respeitar e identificar as principais variações dialetais do português, 

priorizando a produção de texto dissertativo relacionado à língua, cultura e sociedade. Os cunhos 

das atividades abordadas foram:  

1- Praticar as atividades de variações de linguagens possibilitando ao aluno a compreensão 

e o contato com aspectos espaciais da Língua Portuguesa e valorizar e respeitar a cultura de 

outras localidades. 

2- Exercitar, na prática, a aprendizagem da Língua Portuguesa como arte oral e escrita. 

3- Dar aos alunos ocasião de participar, ora formulando perguntas, ora respostas, assim 

podendo expressar suas opiniões e posições. 

4- Contribuir para o conhecimento da realidade e transformar em aquisição aquilo que o 

aluno aprende na sala de aula. Os métodos utilizados em sala de aula das oficinas 

sociolinguísticas e educativas foram;  

4.1- Preparação da sala de aula e dinâmicas de apresentações: disposição dos alunos em 

círculo para interagirem com outros alunos e os palestrantes e o pesquisador. Foi feita a 

apresentação dos temas e de como seria realizado as oficinas com os alunos. 

4.2- Execução de música que fala de todos os (Estados Brasileiros), como exemplo, de 

manifestação cultural; 

4.3- Execução da música típica de uma região (Amazônica ou outra qualquer) para ver se 

alguns dos alunos conheciam e poderiam diferenciar o termo  coletivo e individual de culturas 

regionais.  

4.4- Leituras de lendas e poesia da região de Pimenteiras ou de Rondônia. 

4.5- Divisão da sala em grupos, feita por meio de uma dinâmica criativa. 

4.6- Distribuição dos materiais: cartolina cola tesoura, revistas, etc. 

4.7- Quando começou o trabalho artesanal houve mais empolgação e participação dos 

alunos; 

4.8- Os alunos mostraram interesse e começaram a se preocupar em finalizar os cartazes, 

propostos. 
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4.9-Foram pedidos textos dissertativos para os alunos um para falarem do que eles 

gostaram durante a realização das oficinas e outros sobre o tema que foi trabalhado durante a 

realização das oficinas (língua, cultura, sociedade). Antes de propor quaisquer atividades com os 

alunos durante as oficinas foram muito importante que se trabalhasse com os mesmos alguns 

conceitos do que iria abordar como o tema de heterogeneidade linguística e cultural trabalhando 

as variações dialetais, léxicos e tudo que seria relacionado ao tema do projeto.   

Foram desenvolvidas várias atividades na sala de aula sempre visando a participação 

integral dos alunos através de dinâmica de grupo, separação dos grupos e discussão de como seria 

os trabalhos realizados em sala. Através de dinâmicas com questionamentos de como seria 

abordagem sobre os temas apresentados e tempestade de idéias sobre valores culturais e 

linguísticos.  Houve alguns questionamentos do que eles entenderam sobre o assunto sobre 

cultura e variações dialetais  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  As realizações das oficinas foram muito importantes, pois, alcançamos o que realmente 

queríamos que diminuíssem os conflitos entres os alunos em relação às diversidades culturais e 

linguísticas, transformar e socializar entre eles, além disso, fazer com que alguns alunos que 

estavam sem conversar com outros se reconciliassem a uma nova vida respeitando a relação de 

gênero, social, cultural, entre outras. Um dos pontos centrais do trabalho realizado através das 

oficinas sociolinguísticas práticas-didáticas educativas com os alunos do ensino médio da escola 

estadual de Pimenteiras do Oeste/RO, foi o objetivo principal do projeto  de  investigar as 

variações dialetais da comunidade de fala, no sentido de verificar como ocorre a valorização (ou 

não) dos seus dialetos nos contextos sociais e, inclusive, nos currículos das escolas públicas 

locais. E divulgar através de eventos, a situação Sociolinguística dos Ribeirinhos dessa localidade 

a pesquisa contribuiu para a identificação dos falares amazônicos a partir do ambiente pluri-

linguístico-dialetal do Guaporé, com o objetivo maior de contribuir com a identificação das 

línguas e linguagens da região, buscando-se a integração Linguístico-Cultural entre as 

comunidades ribeirinhas. Durante as aplicações das Oficinas Sociolinguísticas conseguimos 

também que os alunos assumissem as responsabilidades pelos seus atos e respeitassem outros 

alunos pelo jeito individual de cada um e aprendessem a controlar sua impulsividade, 
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expressando o que sentem, sem ofender, humilhar ou depreciar os outros, principalmente os que 

fazem parte da sua sala de aula e são integrantes do espaço educacional escolar. 

 

 Nossa pesquisa nos mostrou que a questão do preconceito, quer para com as pessoas, quer 

para com suas raças, quer para com o lugar onde elas vivem, é sempre pernicioso. É preciso que 

se respeite o ambiente onde vive o homem, mas é preciso que o homem seja visto como um todo. 

Não importa sua cor, sua raça, seu modo de falar. Todo homem é parceiro na construção de um 

mundo melhor, mais digno, mais livre e de natureza ambiental preservada. Nesse sentido, 

continuar essa nossa investigação foi o único caminho que tivemos para apresentar alternativas 

que possam dignificar a cidadania das minorias ribeirinhas, especialmente aquelas do Vale do 

Guaporé. 
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RESUMO 

Este relatório apresenta o resultado dos estudos desenvolvidos a partir do projeto ―A PR TICA 

PEDAGÓGICA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: um estudo na cidade de Porto 

Velho-RO – PRÁXIS ALFA II‖, que teve por objetivo analisar o impacto do Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), no desenvolvimento do trabalho pedagógico 

das professoras alfabetizadoras que atuam nas classes de Alfabetização, em escolas estaduais, no 

município de Porto Velho. O programa analisado, O PROFA, era destinado a atender 

prioritariamente professores que alfabetizavam, tanto crianças, como adultos. A partir de uma 

abordagem qualitativa e tendo como fonte de coleta dos dados empíricos a pesquisa documental, 

a observação e o grupo focal, descreve – com base no trabalho pedagógico – saberes mobilizados 

pelas professoras alfabetizadoras em situações do cotidiano da sala de aula. Com base na 

observação foi possível desenvolver registros, in loco, sobre as experiências cotidianas das 

professoras, sujeitos deste estudo, e apreender os significados por elas atribuídos às suas 

realidades e às suas próprias ações. Os dados mostram que a prática docente exige ação e decisão 

o tempo todo e que para isso as professoras precisam mobilizar diferentes saberes na tentativa de 

agir e decidir com maior precisão. Observa que saberes importantes propostos pelo Programa 

precisam ser incorporados às práticas docentes analisadas, pois não estão totalmente presentes no 

trabalho das professoras alfabetizadoras. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Ensino e Aprendizagem. Docência. 

 

ABSTRACT 

This report presents the results of studies from the project ―A PR TICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: um estudo na cidade de Porto Velho-RO – PRÁXIS 

ALFA II‖, which aimed to examine the impact of the Training Programa de Formação de 

Professores (PROFA) the development of pedagogical work of literacy teachers who work in 

literacy classes in state schools in the municipality of Porto Velho. The program analyzed, 
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Professor, was intended to serve primarily as teachers literate, both children and adults. From a 

qualitative approach, having as its source of collection of empirical data to document research, 

observation and focus groups, describes - based on the pedagogical work - knowledge mobilized 

by the teachers literacy teachers in everyday situations in the classroom. Based on observation 

was possible to develop records, spot, about the everyday experiences of teachers, study subjects, 

and understanding the meanings they attributed to their realities and their own actions. The data 

show that teaching practice requires decision and action all the time, which means that teachers 

need to mobilize different knowledge in trying to decide and act with greater precision. Notes 

that important knowledge proposed by the Program must be incorporated into teaching practices 

examined, since they are not fully present in the work of literacy teachers. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este relatório dedica-se a relatar as atividades previstas no Plano de Trabalho 

referente ao Subprojeto de Pesquisa: “A Prática Pedagógica de professoras 

alfabetizadoras: saberes e fazeres”, envolvendo a prática pedagógica de professoras 

alfabetizadoras do município de Porto Velho que participaram do Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) entre 2002 e 2005.  

O PROFA foi elaborado pela Secretaria de Educação Fundamental (SEF) atual 

Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC) e executado em 

parceria com as secretarias de educação dos estados e municípios, com as 

universidades e a escolas públicas e privadas de formação para o magistério ou ainda 

com organizações não governamentais.  

O programa foi trabalhado em unidades de estudo que pretendiam atender a 

duas finalidades básicas: “a ampliação do universo de conhecimento dos professores 

cursistas sobre a alfabetização e a reflexão sobre a prática profissional” (BRASIL, 

Documento de apresentação, 2001, p. 21).  

  Nos últimos anos a rede municipal de ensino em Porto Velho-RO investiu na 

formação dos docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 

assegurando-lhes sua participação no Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), cuja meta prioritária é a preparação teórica e prática das 

professoras alfabetizadoras para ensinar a ler e a escrever convencionalmente.  

Minha participação no projeto procurou conhecer como as professoras 

alfabetizadoras do município de Porto Velho que realizaram o PROFA mobilizam os 

saberes adquiridos na realização do programa. Assim como ouvi-las quanto aos 

benefícios adquiridos na realização de tal programa. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) 

 

Em 2001, a Secretaria de Educação Fundamental (SEF), atual Secretaria de 

Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC), elaborou o Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), para ser executado em parceria 

com as secretarias de educação dos estados e dos municípios, com as universidades e 

as escolas públicas e privadas de formação para o Magistério ou com organizações não 

governamentais. O PROFA é um curso de aprofundamento teórico, metodológico e 

organizacional do trabalho docente que se orienta pelo objetivo de “desenvolver as 

competências profissionais necessárias a todo professor que ensina a ler e escrever” 

(BRASIL, 2001, p. 5).  

O programa contou com uma carga horária de 160 horas divididas em três 

módulos, sendo 75% destinado à formação em grupo e 25% destinados ao estudo e a 

elaboração de trabalhos pessoais, entregues aos coordenadores e avaliados ou 

socializados nos grupos, nos encontros de estudos. 

A alfabetização, que de acordo com a metodologia do PROFA é um “processo de 

ensino e aprendizagem do sistema alfabético” (Brasil, 2001, p. 7), ganhou novos rumos 

na década de 1970 quando se começou a investigar e tentar compreender como 

aprendem os que conseguem aprender a ler e escrever, e o que pensam sobre a 

escrita e a leitura os que ainda não se alfabetizaram.   

O Programa Formação de professores alfabetizadores fundamenta-se na 

psicogênese da língua escrita e a finalidade do “projeto é desenvolver as competências 

profissionais necessárias a todo o professor que ensina a ler e a escrever”, e a 

Secretaria de Ensino Fundamental o justifica pela principal “[...] necessidade de 

oferecer aos professores brasileiros o conhecimento didático de alfabetização que vem 

sendo construído nos últimos vinte anos” (BRASIL, 2001, p. 5). 

 

2.2.  Psicogênese da Língua Escrita 
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Após um amplo estudo realizado com crianças não alfabetizadas, tendo como 

objetivo compreender qual o pensamento delas a respeito da escrita, Emilia Ferreiro e 

Ana Teberosky (1991) publicaram no fim da década de setenta no século passado, um 

importante estudo que foi denominado no Brasil de Psicogênese da Língua Escrita. O 

livro onde foram lançados os resultados do estudo foi originalmente chamado Los 

sistemas de escritura en el desarrollo del níno, traduzido e publicado no Brasil somente 

na década de mil novecentos e oitenta.  

A psicogênese da língua escrita surgiu em um momento de preocupação sobre 

as técnicas, materiais e métodos de ensino, trazendo assim, um novo olhar para o 

processo de alfabetização e sobre o pensamento das crianças em relação ao sistema 

de escrita. Telma Weisz (2001, p. 8) define: “A psicogênese da língua escrita é uma 

descrição de um processo através do qual a escrita se constitui em objeto de 

conhecimento para a criança”. Esta teoria compreende que a criança é construtora do 

seu conhecimento e para isso, ela passa por um processo contínuo de construção e 

desconstrução de hipóteses em relação ao sistema de escrita. 

Contudo, é importante destacar que nem todas as crianças seguem exatamente 

essa sequência de hipóteses. Isso dependerá do processo de ensino e de 

aprendizagem, do ambiente educacional e do incentivo da família e da escola. 

 

2.3. Registro da Prática Pedagógica das Professoras Alfabetizadoras: 

Observações Realizadas em Sala de Aula 

 

Procurando compreender se o Programa teve seus objetivos alcançados, e se 

tais conhecimentos chegaram de fato às salas de aula, estando presentes na prática 

pedagógica das professoras alfabetizadoras que o cursaram, fomos a campo 

levantar informações que nos possibilitassem essa leitura da realidade. 

Os registros de campo foram realizados inicialmente com duas professoras que 

trabalham na rede municipal de Porto Velho e na segunda fase com mais uma, 

totalizando assim três professores. 
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No decorrer da apresentação dos dados as escolas estarão identificadas pelas 

iniciais de seus nomes e as professoras identificadas como Professora 1 (P1)  turma 

de 2º- ano e a 12 anos na decência e Professora 2 (P2) turma 2º- ano com 20 anos 

de profissão e Professora 3 (P3) turma de 1º- ano com 6 anos de formação. 

As professoras observadas trabalham na Escola Municipal São Pedro e 

trabalham com a alfabetização nos anos inicias  

Os dados foram coletados durante uma semana de observação com cada 

professora e foram organizados em temáticas, distribuídas:  

a) de leitura (L); de escrita (E);  de cópia (C). 

Apresentaremos as atividades desenvolvidas pelas professoras alfabetizadoras 

durante os dias observados. Tais dados foram registrados em instrumental elaborado 

para este fim (Apêndice A), e posteriormente organizado em quadro que, 

resumidamente, apresenta: as atividades desenvolvidas pelas professoras, o tipo de 

atividade (se de leitura, escrita), qual o encaminhamento dado à atividade e, na última 

coluna, detalhamos este encaminhamento, especificando, principalmente, a 

organização da classe e as intervenções feitas pela professora, tanto antes quanto 

durante a realização da atividade com as crianças. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS COLETADOS 

 

O PROFA traz o momento da leitura como um momento realizado pelo adulto 

para uma criança no qual deve se constituir uma situação que enriqueça o 

conhecimento no processo de aquisição de leitura e escrita. Nas atividades realizadas 

pelos alunos em sala de aula no período observado, a professora mantém uma rotina 

semanal com atividades pensadas e planejadas.  

Segundo Isabel Alarcão (2003, p. 30) “[...] criar, estruturar e dinamizar situações 

de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas capacidades 

individuais para aprender, são competências que o professor de hoje tem de 

desenvolver.” A prática tradicional de ensino das letras do alfabeto e depois de 

palavras, cria no aluno uma incompreensão,foi isso que observamos neste período, 

pois as crianças não conseguem identificar o som das letras separadamente dentro de 
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cada palavra.  No construtivismo a estrutura cognitiva da criança está sob forma de uma 

rede de esquemas de conhecimento e que cada vez precisa ser renovada e revisada. 

De acordo com esse processo para que a aprendizagem do aluno seja significativa 

cabe ao educador criar pontes do que se pretende ensinar com a estrutura cognitiva do 

aluno, identificando o desafio de que necessitam a intervenção pedagógica 

estabelecendo uma avaliação adequada. De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), o 

que se tem procurado em toda a literatura que apresenta a alfabetização como um 

processo de memorização, de repetição de modelos - onde a criança (ou o adulto) 

espera passivamente o reforço externo de uma resposta produzida ao acaso - e não se 

tem encontrado, é o próprio sujeito: “o sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir 

conhecimento, o sujeito que a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir”. (p. 29). 

Também a crença dos professores e das professoras a respeito de como os 

alunos e as alunas aprendem influencia decisivamente em suas formas de ensinar e 

corresponde ao que entendemos hoje por concepção de ensino e aprendizagem. Daí 

que o resultado do trabalho pedagógico do professor e da professora, positivo ou 

negativo do ponto de vista dos resultados da aprendizagem, pode ser determinado por 

alguns de seus conhecimentos profissionais (BRASIL, 2001, Módulo II, p. 4): “1. o 

conhecimento dos processos de aprendizagem dos alunos; 2. dos conteúdos a serem 

ensinados; 3. das formas de ensinar para garantir de fato a aprendizagem”. 

Observando os quadros percebemos que há uma predominância de atividades 

que envolvem a leitura. Há, na verdade um desequilíbrio, pois verificamos um 

descompasso entre o número de atividades desenvolvidas: a maioria trabalhou muito 

mais com atividade de leitura. Em alguns casos raros houve um equilíbrio entre as 

atividades de leitura e cópia. Entendemos que deve haver um equilíbrio entre as 

atividades de leitura e de escrita, pois as crianças aprendem a ler lendo, e a escrever 

escrevendo: esses dois processos precisam estar em sintonia.  

Quando não há equilíbrio entre essas duas atividades inferimos que isso 

representa a falta de uma rotina semanal bem planejada, onde a professora possa 

visualizar o que fará de fato durante uma semana. Mas isso também pode evidenciar 

problemas de ordem teórica, ou seja, a falta da compreensão do que foi estudado 

durante o PROFA. O programa enfatizou muito essa questão: não é possível avançar 
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na escrita sem escrever e o mesmo vale para a leitura, porém também não podemos 

trabalhar apenas a leitura ou somente a escrita. As atividades devem ser equilibradas e 

bem desafiadoras para que as crianças que ainda não lêem e escrevem 

convencionalmente possam construir tais competências. 

 

4. IMPACTOS DO PROFA NAS VOZES DAS PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS 

 

As das professoras colaboradoras explicitam em suas falas que a transposição 

didática dos conteúdos referentes às teorias e metodologias estudadas não foi e não é 

uma tarefa fácil quando o assunto é alfabetizar a partir de princípios construtivistas. 

Inferimos que a teoria, esta da qual elas dizem ser uma coisa e a prática outra, não foi 

bem compreendida, o que leva a essa idéia de que o teórico não se aplica à prática. 

O PROFA apresentou idéias, propostas de trabalho fundamentadas na teoria 

construtivista. Compreender a teoria e, a partir daí, mudar a prática. Mas, de modo 

geral, as professoras tentam. O problema é que se não estão convictas teoricamente da 

necessidade de uma determinada forma de organização e de intervenção pedagógica, 

as professoras tendem a desistir, acreditando que tradicionalmente trabalhando o 

resultado será certo. Sabemos que se desconsiderarmos o sentido do trabalho escolar 

para as crianças o resultado será certo, mas não o sucesso e, sim, o fracasso. O 

sucesso será apenas daqueles que independente da escola aprenderia a ler escrever, 

mas não de todas as crianças. 

As professoras relatam também que a falta de aprofundamento em áreas 

necessárias ao oficio de professor foi o grande problema do PROFA. Se considerarmos 

que seu propósito era ajudar as professoras a compreenderem como as crianças 

aprendem a ler e escrever e como é preciso ensiná-las, e, se deu conta disso, como 

elas mesmas dizem, talvez isso não represente falhas ao programa, mas seria somente 

uma questão de interpretação e do próprio ofício de professora: a necessidade urgente 

de responder às questões também urgentes de sala de aula. 

 O grande problema ainda hoje é a necessidade de se compreender como 

ensinar a ler e escrever às crianças das classes populares e, justamente pela falta de 
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sentido e de propósitos claramente definidos nos projetos escolares. Não basta dizer às 

crianças que a leitura e escrita são importantes para a vida: é preciso mostrar-lhes o 

sentido e a necessidade disso para elas, em seus contextos. Foi por essa razão que 

este programa enfatizou e se propôs a contribuir com as professoras alfabetizadoras no 

que se refere à leitura e escrita, ou seja, à alfabetização. Assim como em pesquisas 

fazermos recortes com vista a aprofundar estudos, o PROFA propôs um recorte para 

ajudar professoras a construir pilares no que se refere ao conhecimento didático sobre 

o processo de alfabetização.  

 As professoras dizem que o PROFA deveria ter continuidade e acreditam 

também que deveria ter um acompanhamento após o término, na escola, pois assim, 

tirariam dúvidas, e alguém estaria olhando, acompanhando para evitar possíveis 

equívocos. 
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UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS E SUAS INTERFACES COM O PROFA 

 

Naiara Francisca Viana 

Dra. Maria Ivonete Barbosa Tamboril 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o resultado final da pesquisa realizada através do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC, financiada pelo CNPQ, cujo estudo está vinculado ao 

Grupo de Estudos Pedagógicos – GEP. Como objetivo, a pesquisa busca analisar o impacto do 

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras que atuam em classes de alfabetização nas 

escolas municipais de Porto Velho. Em virtude do contato direto com a situação e o ambiente 

natural, procurando investigar como se manifesta o problema, retratando a perspectiva dos 

sujeitos envolvidos, suas ações nas experiências de interação e relações que fazem no seu 

cotidiano a pesquisa é de abordagem qualitativa. Para isso, usou como metodologia para coleta 

dos dados empíricos a pesquisa documental, a observação e o grupo focal. A análise dos dados 

coletados aponta a herança deixada pelo programa na prática docente das professoras ex-cursistas 

como saberes usados em sala de aula para o ensino da leitura e da escrita, como também a 

dificuldade de colocá-los em prática.  

 

 

Palavras-chave: PROFA, professoras alfabetizadoras, ensino e aprendizagem 

 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Grupo de Estudos Pedagógicos (GEP), a partir do projeto 

matriz PRÁXIS-ALFA II realizado em Vilhena, concluído em 2008 e a partir de 2009 executado 

em Porto Velho-RO. Foi no âmbito do projeto macro que propusemos o subprojeto: ―Um olhar 

sobre a prática pedagógica de professoras alfabetizadoras e suas interfaces com o PROFA‖, cujo 

objetivo geral é: analisar o impacto do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA) no desenvolvimento do trabalho pedagógico das professoras alfabetizadoras que atuam 

em classes de alfabetização nas escolas municipais de Porto Velho-RO.  
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

Pesquisa documental 

 A pesquisa documental é caracterizada pela coleta de dados através de fontes variadas. 

Conforme Severino (2007, p. 122) a ―pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no 

sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de 

documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais.‖ Sendo assim, 

considerei como fonte para a pesquisa qualquer registro escrito que se referia ao PROFA, 

produzido pelos órgãos responsáveis seja pela sua elaboração ou implantação.   

Observação 

Nesta pesquisa, de abordagem qualitativa, a observação constituiu-se em um valioso 

instrumento de coleta de dados, pois permitiu um olhar aproximado das experiências cotidianas 

das professoras, sujeitos dessa pesquisa, buscando apreender os significados por elas atribuídos a 

suas realidades ou a suas próprias ações. Para Lüdke e André (1986, p. 26) ―[...] a observação 

possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que 

apresenta uma série de vantagens‖. Portanto, neste estudo as observações das aulas foram 

necessárias para verificar o resultado que o Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores teve na formação docente e no trabalho pedagógico das mesmas, sem perder de 

vista a relação entre contexto pedagógico e as práticas específicas da alfabetização. 

a) Local e sujeitos da pesquisa: Das escolas visitadas encontramos duas professoras que 

correspondiam aos critérios da pesquisa na Escola denominada WDZ, as mesmas aceitaram 

nossa proposta de trabalho de realizarmos observações em suas salas de aula. Também 

encontramos uma professora ex-cursista lotada na Escola AF, que permitiu a realização da 

pesquisa. 

Grupo focal  

 O grupo focal é importante para entender o que um determinado grupo de pessoas 

pensam, como pensam, porque pensam e o que pensam sobre um determinado assunto. Para 

Powell e Single (1996), citado por Gatti (2005, p. 7) ―É um conjunto de pessoas selecionadas e 

reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir 

de sua experiência pessoal.‖ A fim de atingir os objetivos desta pesquisa realizei juntamente com 

a minha orientadora e uma colaboradora que também é filiada ao GEP o grupo focal. 
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RESULTADOS  

O Programa de Formação de Professoras Alfabetizadoras (PROFA) em Porto Velho 

 A pesquisa está baseada na implantação de uma política pública formulada pelo 

Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Fundamental em parceria com as 

Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, Universidades, Escolas Públicas e Privadas de 

Formação para o Magistério e visava a melhoraria do ensino através da qualificação das 

professoras alfabetizadoras que exercem ou exerciam a função de ensinar a ler e a escrever, tanto 

crianças quanto adultos que estudam na rede pública.  

 O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) era destinado a 

desenvolver competências e habilidades necessárias para que professores e formadores atuantes 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental tivessem como tarefa o 

compromisso político e pedagógico com o ensino da leitura e da escrita por meio da execução de 

atividades desafiadoras capaz de provocar e estimular o aluno ou a aluna a desenvolver e 

construir o seu próprio conhecimento.  

 No documento de apresentação do Programa estão expressas as pretensões do MEC e de 

sua equipe formuladora da proposta (BRASIL, 2001, p. 4): 

O ministério, por meio deste programa, pretende subsidiar, em termos teóricos, 

metodológicos e organizacionais, esse trabalho do professor, dando-lhe uma 

dimensão coletiva e institucional. Afinal, para assegurar ao aluno o direito à 

aprendizagem, é preciso garantir ao professor o direito de aprender a ensinar; o 

que envolve a necessidade de incorporar a formação continuada ao exercício 

regular da profissão docente. 

 

  Assim, o programa tinha como finalidades básicas a ampliação do conhecimento 

pedagógico das professoras atuantes em sala de aula bem como, levá-las à reflexão sobre sua 

prática profissional. A metodologia do mesmo, segundo os documentos oficiais (BRASIL, 2001) 

está na prática docente apoiada em estratégias de solução de situações-problema. Ou seja, inspira 

as professoras na análise das produções dos alunos e das alunas, na simulação e resolução de 

problemas, no planejamento didático e na adequação de atividades para um considerado grupo de 

alunos ou de alunas, os estimulando a confrontarem suas próprias hipóteses e a construírem seu 

próprio conhecimento.  

 Contudo, estudos realizados pelas pesquisadoras Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, na 

década de 1980 e publicados no Brasil através da obra denominada ―Psicogênese da língua 

escrita‖ inspirada na teoria de Piaget visando à compreensão de como o aluno ou a aluna aprende 
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a ler e a escrever e o que pensam os não alfabetizados a respeito da escrita, provaram que a 

aprendizagem da leitura e da escrita não está ligada ao processo de memorização, mas sim, no 

processo de construção e desconstrução de conhecimentos que o aluno ou a aluna formula no 

decorrer de sua aprendizagem a fim de entender o funcionamento e o relacionamento entre a fala 

e a escrita, construindo assim a capacidade de ler e escrever convencionalmente. 

 Portanto, a proposta do programa é promover um conhecimento profissional para que o 

professor a partir da teoria estudada possa adquirir experiências e com isso competências 

necessárias para ensinar, garantindo assim, ao seu aluno ou aluna o direito de aprender a ler e a 

escrever, considerando o mesmo um ser cognoscente, capaz de refletir e construir conhecimentos, 

independente de sua origem social, já que este possui uma bagagem de saberes necessários para 

sua aprendizagem. 

 De acordo com o documento de apresentação do Programa (BRASIL, 2001) o PROFA 

tem como carga horária 160 horas, distribuídas equitativamente em três módulos, com 75% do 

tempo destinado à formação em grupo e 25% do tempo destinado ao trabalho pessoal, sendo 

estes, estudo e produção de textos. Os módulos são compostos de unidades equivalentes a um ou 

mais encontros, sendo a última de cada módulo constituída de avaliação das aprendizagens dos 

cursistas. A carga horária proposta para os encontros semanais é de 3 horas e 1 hora de trabalho 

pessoal durante 40 semanas.  

 O Programa sustenta-se na teoria denominada ―Psicogênese da língua escrita‖, resultante 

dos estudos das pesquisadoras Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, que busca explicar, a partir dos 

postulados piagetianos, os processos cognitivos envolvidos no ato de aprender a ler e a escrever 

convencionalmente. O trabalho destas pesquisadoras procurou entender o que acontecia com as 

crianças quando elas estão se esforçando para compreender o funcionamento da língua escrita, ou 

seja, os processos de aquisição da leitura e da escrita, reconhecendo-as como um sujeito que 

pensa e age, portanto, que aprende: 

[...] O sujeito que conhecemos através da teoria Piaget é um sujeito que procura 

ativamente compreender o mundo que o rodeia, e trata de resolver as 

interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito que espera que alguém 

que possui um conhecimento o transmita a ele, por um ato de benevolência. É 

um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias categorias de 

pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1991. p, 26).  
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  Assim, esta teoria busca compreender os processos e as formas de como as crianças e os 

adultos que não são alfabetizados aprendem a ler e a escrever. Reconhece no aluno ou na aluna, o 

construtor do seu próprio conhecimento e para isso, passa por um processo contínuo de 

construção e desconstrução de hipóteses formuladas por ele mesmo a fim de compreender o 

sistema de escrita. 

  Brasil (2005, p. 8) define: ―A psicogênese da língua escrita é uma descrição de um 

processo através do qual a escrita se constitui em objeto de conhecimento para a criança‖. Esse 

processo percorrido pelo aluno ou aluna no decorrer de sua aprendizagem é definido por 

hipóteses denominadas pelas autoras de: pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. 

 

Discussão da prática docente 

  Durante o período de observação realizado nas escolas municipais, foram diagnosticadas 

as práticas docentes realizada na sala de aula, mediante aos estudos realizados no PROFA pelas 

mesmas. A análise do que foi coletado baseia-se na proposta oferecida pelo programa. 

  Na observação feita na escola AF, com a P1 da turma T1, no início da minha observação, 

perguntei se esta havia feito sondagem e ela me informou que ainda não havia feito, justificando 

que estava no período de conhecimento da turma. Porém no decorrer das observações pude 

perceber que a professora realiza a sondagem para saber em que hipótese os seus alunos estão. 

Pude perceber que alguns alunos que não estão acompanhando a turma a sondagem é mais 

freqüente, pois a mesma passa para esses  atividades diferenciadas.  

 De acordo com a docente, faz planejamento toda semana com a supervisão da escola, 

percebi que ela possui um caderno onde planeja as atividades para a sala de aula. Sua turma 

possui crianças com faixa etária de 6 a 7 anos. Em sua sala havia um mural com os nomes dos 

alunos e das alunas e que era usado como chamada, porém eram escritos com letras muito 

pequenas, sendo difícil a leitura dos mesmos. Havia cartazes com as vogais maiúsculas e 

minúsculas, sendo escrito com letras cursivas e gráficas. Também tinha desenhos produzidos 

pelas crianças.  

 Em sala de aula, o que pude observar que a P1 busca estimular a construção dos seus 

alunos, usa de recursos pedagógicos para facilitar a aprendizagem das crianças e está bem 

aparada com o livro didático, pois esse é composto por atividades desafiadoras, permitindo os 

alunos produzir.  
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Em umas das observações, o que comprova a fala anterior, a professora estava 

trabalhando as vogais e os encontros silábicos. A professora desenhou um garoto olhando para 

cima e escreveu: EU. Depois, desenhou uma menina machucada e escreveu: AI. Desenhou duas 

pessoas se encontrando e escreveu: OI. A professora estimulava as crianças responderem, as que 

tinham dúvidas ela dizia, por exemplo: Ai é A e I. Também a professora estimulou os alunos a 

escreverem no quadro, os que não conseguiam fazer, ela pedia para a turma o ajudar. Por 

exemplo: Ela desenhou um menino levando uma bolada, chamou um aluno para escrever. Esse 

aluno escreveu OU, a turma identificou que estava errado e falou para não é OU, mas UI. 

A professora percebeu que o aluno que havia errado, estava com vergonha, ela então, 

abraçou o mesmo e disse ―OI, sou Sheila e você?‖ A turma começou a rir e o aluno também. 

Assim, ela saiu de mesa em mesa cumprimentado os alunos dessa maneira e eles respondiam: 

―OI, sou...‖. 

 Na atividade de leitura feita com plaquinhas escrita as vogais algumas crianças liam, 

outras ainda não conheciam as vogais, no entanto nessa atividade ela fazia com que todos 

participassem. Ela misturava as plaquinhas para que não ficasse decorativo. Percebi que uma 

criança foi organizá-las e ordenou de forma correta, porém, com a lógica da direita para esquerda. 

A professora considerou incorreta. Poderia confrontá-lo explicando que estava coerente a forma 

da leitura dele, porém na ordem da escrita estava diferente de como ele escreve no caderno. 

 Ainda na prática em sala de aula, a docente os estimula a produzir texto, como na tarefa 

em que coletivamente produziram uma história, também percebi que há uma estimulação da 

escrita com as crianças. Percebi que as condições estruturais da sala favorecem a professora com 

a realização das atividades. Ela possui vinte alunos em sala de aula, todos com a faixa etária 

apropriada para a série. 

 Na escola WD, em observação com a P2 da T2c, perguntei se ela fazia sondagem, ela me 

explicou que havia feito apenas de leitura que posteriormente iria fazer o da escrita. A respeito do 

planejamento de aula, as professoras fazem quinzenalmente. Em sala há aproximadamente 38 

crianças, sendo que uma delas possui necessidades especiais. A faixa etária da turma é de 

crianças com 7 a 12 anos. Na sala de aula havia o alfabeto em cima do quadro, nas paredes há 

números e cartazes produzidos pela turma. 

 Na prática observada pela docente da P2, pude perceber que a mesma não explora a 

criatividade dos alunos, proporciona a eles tarefas que não os impulsionam a pensar, mas apenas 
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copiar. Como exemplo da atividade de ditado, pude perceber que foi realizada pela primeira vez 

com a turma, sendo que as palavras escolhidas foram: babá, bibi, boi, belo, cacau, cuca, entre 

outras. Quando a professora ditava as palavras ela soletrava e ainda explicava que era da família 

tal ou ainda era a junção do b com o a, por exemplo. Tornando a atividade que poderia ser 

desafiadora tendo uma intervenção para aprendizagem, em uma atividade simples que não 

contribuiu para nenhuma construção. Pois ficou semelhante a atividade do método silábico. Um 

aluno realizando a atividade disse para a professora que iria trazer o livro dele que tinha palavra 

mais difícil. Após ditar as palavras ela foi à mesa de cada aluno corrigir e fazer anotações. 

 Acredito que a atividade poderia ser mais aproveitada para desafiar o aluno na construção 

de seu conhecimento. Nessa atividade apesar da interferência da professora, muitas crianças não 

sabiam escrever e conseqüentemente ler. 

 Na atividade de interpretação de texto, também não permitia nenhuma reflexão, pois era 

apenas a cópia do texto. Em conversa com a professora, ela me informou que sentia dificuldades 

de dar continuidade com os conteúdos, o que dificultava sua prática docente, também pude notar 

que a sala de aula é muito pequena desfavorecendo atividades em grupos.   

 A professora da turma T2d faz sondagem, ela possui em sua sala de aula 42 alunos entre 7 

a 12 anos.  Ela me informou que apenas 5 alunos sabem ler. Sua sala tem a mesma característica 

da sala da professora T2c. Perguntei se ela trabalha com agrupamento ela me informou que faz, 

mas com pouca freqüência. 

 Suas atividades na grande maioria são de cópia sugerida pelo livro didático. Quando 

perguntado sobre este, ela me informou que é o que vem, é o melhor dos piores, segundo sua fala. 

Em uma atividade de leitura com uma história conhecida, sendo a da Branca de Neve, ela 

retomou a leitura que havia feito na aula anterior. Porém, começou a atividade, próximo ao 

horário do intervalo. Sendo assim, não pode realizar a tarefa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Através das observações, percebi que duas das professoras ex-cursistas do PROFA que 

observei faz pouco uso das propostas, pois o curso visava, como diz BRASIL (2001) a ―[..] 

ampliação do universo de conhecimento dos professores cursistas sobre a alfabetização e a 

reflexão sobre sua prática profissional. Do ponto de vista metodológico, apóiam-se 
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fundamentalmente em estratégias de resolução de situações-problema.‖ Percebi ainda que apesar 

de usarem técnicas que poderiam estimular  e confrontar o conhecimento do aluno, essas 

professoras apenas as aplicam sem fazer delas nenhum uso cognitivo, induzindo às crianças 

apenas responderem sem nenhuma reflexão, enquanto estão fazendo as atividades. Percebi que 

elas têm dificuldades de aplicar as propostas metodológicas, pois as condições gerais da escola 

não as ajudam muito e a realidade dos alunos não favorece. Ao contrário da professora P1, que 

consegue desempenhar a metodologia em sua turma, onde está lotada em uma escola, cuja 

estrutura da sua sala condiz com a quantidade de alunos permanentes e no decorrer da pesquisa 

pude observar a participação dos pais. Essa situação de dificuldade da aplicação metodológica do 

PROFA também é apontada por uma das professoras que participou do grupo focal: 

(..) o PROFA, por exemplo, o que trás para sala de aula. Tem coisa que dá para 

trazer para a sala de aula. Mas tem coisas que não dá para fazer na sala de aula. 

São coisas muito fora da minha realidade. Nos vídeos são realidades que não 

condiz com a realidade da rede que trabalho, o espaço físico, o material didático. 

A idéia é ótima, mas na prática não acontece, pois falta alguma coisa. 

(professora A3) 

 

 Sobre saberes ou práticas deixadas pelo programa na prática docente, uma professora que 

participou do grupo focal respondeu: ―No PROFA, trabalhávamos recortes de revista para 

despertar a leitura deles. trabalhávamos o alfabeto móvel de juntar as letrinhas. E pegamos essa 

prática para alfabetizar.‖ (professora A1). 

 O que se percebe na prática das professoras ex-cursistas  que o programa auxiliou em 

alguns saberes usados em sala de aula como a sondagem e algumas técnicas para o ensino da 

leitura e da escrita, porém algumas práticas não são usadas com muita freqüência, ou ainda não 

são usadas pois as docentes não possuem condições de colocá-las em prática.  

 A respeito de sondagem, que era proposta do programa, as professoras observadas e 

participantes do grupo focal, realizam. Mas cada uma a faz conforme a sua realidade. Já os 

agrupamentos, pude verificar que são poucos usados por questões estruturais. 

 Observei que as professoras gostaram da proposta do programa com a teoria 

psicogenética, porém na fala e na prática de algumas, essa teoria se confunde, como por exemplo, 

a realização do agrupamento, os que pude observar, as crianças sentavam juntas para se ajudarem 

nas atividades por questão de afinidade e não por questão de hipóteses que poderiam ser 

confrontadas e superadas. Mas pude perceber que as mesmas utilizam de alguns recursos que 

poderiam favorecer a construção de conhecimento dos alunos, porém as condições gerais da 
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escola e a própria realidade vivenciada pela professora em sala de aula, a induz a recorrer ao 

método silábico. 
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CONCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA: O QUE NOS MOSTRAM AS CRIANÇAS? 

 

Kelly Jessie Marques Queiroz142
  

Marli Lúcia Tonatto Zibetti143
 

Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de pesquisa realizada em duas turmas do 4º ano do Ensino 

Fundamental numa escola pública da rede estadual de ensino em Rolim de Moura – RO. A partir de uma abordagem 

qualitativa, procura ouvir os/as principais envolvidos/as no processo de aprendizagem, ou seja, as crianças. Entender, 

da perspectiva das próprias crianças, as marcas deixadas por experiências de fracasso vividas no interior das escolas, 

pode fornecer elementos importantes para a compreensão das barreiras que se interpõem entre os aprendizes e o 

processo de escolarização. 

 

Palavras-Chave: Alfabetização. Aprendizagem. Fracasso escolar. Pesquisa com crianças. 

 

1-Introdução 

O ingresso no mundo letrado é uma conquista importante para crianças que vivem em 

contextos urbanos, uma vez que o ambiente social e cultural que as envolve, demanda a utilização 

dessas competências diuturnamente. Entretanto, este ingresso não tem transcorrido de forma 

tranqüila para uma grande parte de crianças que freqüentam as escolas públicas brasileiras. Os 

índices de retenção têm se mantido extremamente altos, mesmo com a adoção de medidas como a 

ampliação do tempo previsto para a aprendizagem da leitura e da escrita com a implantação dos 

Ciclos de Alfabetização.  

Há alguns anos estudando essa problemática, várias perguntas têm nos levado a buscar 

novos conhecimentos sobre a questão, procurando entender os diferentes ângulos do fracasso e 

suas conseqüências para as crianças e famílias que os vivenciam. 

Com vistas a ouvir os/as principais envolvidos/as no processo de aprendizagem, ou seja, 

as crianças, traçamos como objetivo, investigar as concepções sobre a escola presentes entre 

crianças em processo de alfabetização que vivenciaram situações de fracasso e de sucesso 

escolar. Interessa-nos verificar se há diferenças nas concepções sobre a escola entre crianças bem 

sucedidas e aquelas com histórico de repetência escolar.  

                                                 
142

 Bolsista PIBIC/CNPq 
143

 Orientadora 
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2-O fracasso escolar e a pesquisa com crianças 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os maiores índices de retenção sempre 

estiveram relacionados ao processo de alfabetização. Assim, historicamente, a aprendizagem da 

leitura e da escrita tem se constituído como a primeira barreira a ser superada pelas crianças em 

seu processo de escolarização (QUEIROZ, 2008). 

Por se tratar de um problema histórico, o fracasso escolar na alfabetização vem recebendo 

diversas explicações ao longo dos anos. As pesquisas sobre esta problemática estiveram em 

princípio marcadas por um discurso biológico em que as causas do fracasso estavam relacionadas 

a fatores genéticos, raciais ou hereditários. Por volta dos anos 1970 essas teorias passaram a ser 

questionadas e um novo discurso se fez presente, buscando-se na proveniência cultural dos 

alunos e alunas as causas para as dificuldades de aprendizagem, dando origem às teorias da 

carência cultural. 

Recentemente pesquisas como as de Patto (1999), Machado (1994), Souza, M. (1991); 

Souza, D. (1991), Kramer e Leite et al (1997) entre outros, procuram mudar o eixo de discussão 

sobre o fracasso escolar, empenhando-se em desvelar como são construídas e consolidadas as 

idéias de desvalorização e os preconceitos em relação aos indivíduos da classe trabalhadora e, 

muitas vezes, legitimados sob um discurso cientificista.  

De acordo com Demartini (2002), na produção atual, são mais comuns os estudos sobre as 

crianças e sobre a infância, enquanto os relatos e falas das próprias crianças têm sido pouco 

discutidos. A autora defende a urgência em aprender a ouvir as crianças e os jovens. É preciso 

romper com as concepções que acabam por considerá-las como incapazes de refletir sobre suas 

ações.  

A presença da criança em pesquisas científicas não é novidade. Entretanto, sua condição 

vem limitando-se a de objeto a ser observado, medido, descrito, analisado e interpretado. Na 

educação, as pesquisas observam e analisam a criança como aluno/a, especialmente no cotidiano 

escolar. Na saúde pública, as crianças são focalizadas a partir de comparações de suas condições 

físicas a padrões definidos como normais. Campos (2008) aborda a crescente necessidade de 

introduzir uma mudança radical na abordagem do pesquisador/a adulto junto a criança, 

objetivando ―[...] dar voz à criança e de moldar a pesquisa às possibilidades de captar essa voz (p. 

36).‖ 
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Ouvir as concepções dos alunos/as que fracassam pode levar a uma compreensão de seu 

potencial para a aprendizagem que, geralmente, é desqualificada pelo sistema de ensino, e pode 

nos ajudar a compreender como os/as alunos/as se colocam nas situações escolares e as 

estratégias que constroem para lidar com as frustrações e dificuldades decorrentes do fracasso 

escolar.  Entender, da perspectiva das próprias crianças, as marcas deixadas por experiências de 

fracasso vividas no interior das escolas pode fornecer elementos importantes para a compreensão 

das barreiras que se interpõem entre os aprendizes e o processo de escolarização. 

 

3-Aspectos metodológicos 

Como recomendam Lüdke e André (1986) uma investigação qualitativa supõe o contato 

direto do pesquisador/a com o campo, pois o/a pesquisador/a precisará presenciar o maior 

número de situações em que se manifeste o que lhe interessa investigar, enfatizando mais o 

processo do que o produto e se preocupando em retratar a perspectiva dos participantes.  

O campo de investigação abrange duas turmas de 4º ano do Ensino Fundamental numa 

escola estadual do município de Rolim de Moura – RO. Participaram da primeira etapa da 

pesquisa um total de 45 alunos.  Na turma 01 estão matriculados/as 24 alunos/as, sendo 15 

meninos e 09 meninas com idade entre 08 e 14 anos. Destes, 06 já haviam sido retidos em algum 

ano de sua escolarização (25%). Presentes no dia da aplicação do primeiro instrumento (desenho) 

estavam 17 crianças. Já na turma 02 havia 21 alunos/as matriculados, 15 meninos e 06 meninas, 

cuja faixa etária era de 09 a 16 anos e 13 já haviam reprovado (66%). Presentes em sala no dia da 

aplicação do desenho estavam 18 alunos/as. 

Na segunda fase da pesquisa participaram apenas 10 crianças, selecionadas dentre as 35 

envolvidas na etapa anterior. Os dados foram coletados por meio da produção e análise de 

desenhos e realização de entrevistas individuais semi-estruturadas. Utilizamos nomes fictícios 

para preservar a identidade das crianças envolvidas. 

4-(Re)significações: fracasso e sucesso 

 

 É vasto o número de idéias sobre os motivos que levam as crianças ao fracasso no 

processo de alfabetização. Várias pesquisas documentam isso (PATTO 1999, MOYSÉS; 

COLLARES, 1997) indicando que as concepções vigentes nas escolas, não sofreram alterações 

nos últimos anos, muito embora tenham sido objeto de contestação por parte de teóricos críticos.  



518 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

De acordo com Collares e Moysés (1996) a imagem que diretoras, professoras, 

coordenadoras pedagógicas têm em mente ao se referirem às famílias de seus/as alunos/as, revela 

um aprisionamento em uma concepção idealizada de família, ―famílias normais‖, constituídas por 

pai, mãe, irmãos, todos vivendo em plena harmonia. Quando fogem a essa regra, pelas más 

condições financeiras, valores diferentes, ausência de um dos membros, crianças criadas por avós 

ou simplesmente por viver um padrão distinto de família, são rotuladas como desestruturadas, 

desajustadas com alunos/as também desajustados/as. 

Mas o que pensam as crianças sobre essa questão? O que as experiências de fracasso 

escolar produzem nas mesmas? Quais os estigmas deixados pela memória do fracasso? Uma das 

questões proposta na entrevista era para que as crianças explicassem os motivos que levam um 

aluno/a reprovar na escola. 

―Desinteressados‖, ―desligados‖, ―bagunceiros‖, ―lerdos‖, ―que não prestam atenção‖, 

―que levam as atividades na brincadeira‖, ―não se esforçam‖ etc.. Foram com essas expressões e 

adjetivos que as crianças da turma 01, que não possuem histórico de reprovação descreveram o 

aluno/a que reprova: 

São muito atrasados nas matérias e não prestam atenção. (Laura 09 anos, turma 01) 

Porque não prestam atenção e ficam levando as atividades só na brincadeira. (Bruna 09 

anos, turma 01) 

É porque não se esforçam na tarefa, na hora da prova. (Sofia 09 anos, turma 01) 

Porque elas não estudam na sala, não presta atenção na aula, só fica brincando. Falando 

de jogo, de brincadeira, brincando. (Ana 10 anos, turma 01) 

Ficavam brigando e não faziam à tarefa. Tem uns que vão reprovar de novo. (Maria 09 

anos, turma 01). 

 

Interessante notar como as crianças incorporaram as concepções que circulam nas escolas 

de que ―quem bagunça e não faz a tarefa não passa de ano‖, culpabilizando as próprias vítimas 

pelo fracasso.  

O que realmente define sucesso e fracasso escolar? Entra em discussão aqui um 

julgamento de valor em função do ―aluno ideal‖ com uma ―aprendizagem ideal‖. Em nossa 

cultura, o espaço da escola na vida das pessoas possui natureza definida, e todos/as concordam 

com sua importância e necessidade na busca de ―uma vida melhor‖. Mais do que um aluno, a 

criança que está na escola é um ser social, determinado por relações sociais e históricas que 

marcam as suas vivências dentro e fora do universo escolar, condição que a escola, na maioria 

das vezes, ignora.  

Ribeiro (1991) fala sobre a ―pedagogia da repetência‖ e como esta prática está na própria 
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origem da escola brasileira com seu modelo de ensino de elite. Mas seria este um componente 

cultural de nossa práxis pedagógica? Ou apenas uma conseqüência da ineficiência do sistema? 

Várias pesquisas até hoje realizadas mostram claramente que o sistema joga a culpa pelo fracasso 

escolar ora nos próprios alunos/as, ora nos pais, ora no sistema sociopolítico, raramente no 

despreparo dos professores e professoras ou na própria organização escolar.  

No cotidiano escolar as crianças falam sobre suas vivências, suas histórias de vida. 

Revelam um sentimento ambivalente em relação à escola, sendo esta, um objeto de desejo e ódio, 

conforme evidencia o diálogo travado com base no desenho realizado pelo aluno Pedro: 

Pesquisadora: O que é isso aqui? 

Pedro: A sala de aula. 

Pesquisadora: E isso te deixa triste ou alegre? 

Pedro: Deixa triste. Eu não fiz nada de alegre na escola. 

Pesquisadora: Não tem nada na escola que te deixa alegre? 

Pedro: Algumas coisas, só que eu não desenhei. Desenhei só o que me deixa triste. 

(Pedro 10 anos, turma 02). 

 

 
Figura 01: Desenho Pedro, 10 anos (turma 02) 

A escola é objeto de temor, temor esse que provem de uma história escolar marcada pela 

segregação e estigmatizada pelo fracasso. Para Sirino e Cunha (2001, p. 11) as relações 

estabelecidas na escola acabam por produzir no aluno este sentimento de duplo vínculo: de 

querer/não querer, de afeição/expulsão. Manifestam sentimentos de inferioridade, inadequação, 

incompetência e não pertencimento que se mesclam com sentimentos de poder e querer saber.  

Nas entrevistas dos alunos da turma 02, além das explicações envolvendo brigas, falta de 

atenção, bagunça e etc., encontramos outros elementos que explicam, do ponto de vista das 
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crianças, os motivos do fracasso escolar. Como a opinião de Pedro cuja explicação volta-se para 

sua característica pessoal: ―Eu reprovei porque era lerdo, não conseguia fazer as coisas rápido‖. 

(Pedro 10 anos, turma 02). Ou a explicação de Lucas que novamente se culpa por não ter feito as 

tarefas: ―Por causa que eu não fazia a tarefa.‖ (Lucas 12 anos, turma 02). 

É visível o desconforto que essas recordações trazem aos meninos, nas respostas rápidas e 

tímidas, na expressão corporal e no tom da voz. Uma hipótese a considerar são as conseqüências 

negativas trazidas por essas experiências de fracasso escolar. O aluno sente vergonha e tristeza e 

busca justificar para si e para os demais os motivos que o levaram a fracassar. 

 Vários teóricos apontam as mudanças que são necessárias na escola para melhor atender a seus pressupostos 

de aprendizagem. Melhorias na estrutura física, estética, aquisição de equipamentos de qualidade, a redefinição de 

concepções de ensino e aprendizagem, a implantação de políticas públicas que contemplem a educação para todos e 

todas, melhores salários, redução do número de alunos/as por turma, maior participação das famílias, e tantas outras.  

 A estas reivindicações precisam ser agregadas as manifestações dos alunos/as. Uma outra forma de 

interpretação, um outro olhar para o espaço escolar. Entre o que deveria ser melhorado na escola podemos registrar 

nas palavras das crianças:  

Quando eu vim pra cá eu fiquei com a professora C. depois passou pra professora E., daí 

passei pra professora M. e depois pra professora E. [...] Ah é legal mudar, mas às vezes é 

chato quando fica mudando todo tempo, todo dia. Talvez uma é legal ai entra outra ruim 

que a gente não conhece. (Andréia 10 anos, turma 02). 

[...] ai eu passei porque tinha menos de cinco né. Fica facinho. É que dá mais atenção. 

Mais de dois alunos não [...] porque você vai fazer uma tarefa, e como você vai fazer a 

tarefa se você não sabe fazer, se nunca ouviu falar? Não tem como fazer a tarefa desse 

jeito. (Marcos 16 anos, turma 02). 

O que quê dá pra fazer? Falar pra professora fazer alguma coisa, falar que isso não é 

certo, brigar com eles, levar pra direção, se não levar eles vão continuar. Já falei pra 

professora quando me chamaram de cabelo de Bombril, eu falei assim: ―Professora eu 

vou na direção!‖ A professora disse: ―Se você sair da sala você não volta mais!‖ (Ana, 

10 anos, turma 01) 

O que me deixa feliz é quando a professora me chama de ―meu amor‖ e quando a gente 

vai pra Educação Física e ela deixa a gente brincar mais 10 minutos na sala [...] O que 

deixa triste é quando a professora briga.  (João 09 anos, turma 02) 

[...] atrapalha porque eles gritam muito, não dá pra fazer a tarefa. É isso, eles se atrasam 

e a gente se atrasa. [...] (Laura 09 anos, turma 01). 

 Afinal, qual a escola que queremos? As falas dos alunos/as permitem inferir que queremos uma escola mais 

humana, mais feliz, livre de preconceitos, onde aprender seja algo prazeroso. Queremos uma escola onde a 

individualidade seja respeitada, onde todos aprendam com todos/as. Uma escola onde seja possível sentir o gosto da 

liberdade sem cair em brigas e bagunças. Uma escola onde o diálogo entre alunos/as não seja visto e punido como 

indisciplina. Uma escola onde a autoridade do/a professor/a não seja autoritarismo, mas que o/a professor/a seja 
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amigo/a, solidário/a, companheiro/a. E esta escola que queremos, garantida por lei, já deveria estar estruturada e 

concebida se considerarmos o séculos de discussões, planejamentos e teorias.  

5-Considerações finais 

Por meio de suas experiências e interações, os sujeitos vão construindo saberes que lhes 

permitem atribuir sentido a conceitos materiais ou abstratos. Na escola circulam múltiplos 

significados que são percebidos de diferentes formas pelas crianças, por meio dos quais cada uma 

constrói o sentido pessoal de suas vivências escolares. Assim, a escola pode ser considerada pelas 

crianças, tanto como um espaço de possibilidades prazerosas, quanto um espaço repressor, 

estigmatizante e sem alegria.  

Com base nos dados analisados não podemos afirmar que os desenhos revelem diferenças 

significativas na forma de representar aspectos prazerosos ou desagradáveis pelas crianças com 

histórico de fracasso escolar e aquelas que não vivenciaram experiências desta natureza. 

Entretanto, outros aspectos importantes puderam ser apreendidos por meio da análise dos 

desenhos realizados juntamente com a análise das entrevistas. 

Um dos aspectos evidenciados pelos desenhos é que as atividades prazerosas estão 

relacionadas basicamente às situações que ocorrem fora da sala de aula. Ou seja, aquelas que 

ocorrem no recreio e nos momentos de recreação tais como jogos com bola, brincadeiras com 

corda e outras, bem como atividades na biblioteca, sala de vídeo e laboratório de informática.  

Sobre o fracasso escolar, consideramos que não basta encontrar as causas e as soluções; é 

necessário intensificar a vigilância sobre os efeitos das políticas públicas na vida dos alunos e 

alunas, é preciso intensificar a compreensão das relações que estes alunos/as mantém com a 

escola e principalmente, é preciso intensificar o respeito ao direito básico de uma educação 

escolar que não possibilite experiências de fracasso. Nada pode justificar as experiências dessa 

natureza sofridas por nossas crianças ano após ano. 

É fundamental refletirmos sobre os caminhos que podem possibilitar uma educação 

escolar onde o aluno/a possa muito mais do que ser aprovado/a, experimentar o sucesso na 

aprendizagem de cada dia. 

Ao longo desta pesquisa, algumas evidências foram revelando-se em questões 

inquietantes que fazem emergir a necessidade de outras investigações, como por exemplo: Quais 

as representações que as crianças têm sobre fatos cotidianos vivenciados nas relações escolares 

tais como discriminação e/ou preconceitos em relação à classe social, gênero e etnia? 
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Acreditamos que todas essas informações são relevantes para que possamos conhecer melhor o 

que se passa no interior das escolas, a partir da perspectiva das crianças. 

Além disso, considerando que é a nossa primeira incursão pelo campo da pesquisa com 

crianças e também na utilização do desenho como instrumento mediador nesse processo, 

entendemos que, ao mesmo tempo em que este recurso revela-se como promissor para a pesquisa, 

também indica a necessidade de que nos aprofundemos nos estudos sobre esta metodologia. 
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RESUMO EXPANDIDO DO SUBPROJETO “O REGIONAL COMO QUESTÃO EM 

ADÉLIA PRADO E MANOEL DE BARROS” 144 

 

Orientanda: Arlete Catarina de Lima Cardoso145
 

Orientadora: Milena Cláudia Magalhães Santos Guidio
146

 
Coorientadora: Rosana Nunes Alencar147

 

                                                           Coorientadora: Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari148
 

RESUMO: Este texto tem por objetivo apresentar as atividades do subprojeto “O regional como 

questão em Adélia Prado e Manoel de Barros”, desenvolvidas no período de agosto de 2009 a 
julho de 2010. O subprojeto faz parte do Projeto de Pesquisa GEPŒC – “Grupo de Pesquisa 
em Poética Brasileira Contemporânea”, identificando-se com as seguintes linhas de pesquisa: 
Literatura, Cultura Problematização, Regional, Contemporâneo e Leitura. Um dos pontos 
questionados neste subprojeto diz respeito a definição de regional, atribuída às obras que 
acentuam a presença do elemento local. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Regional, Leitura 
 
 

 Em agosto de 2009, foi elaborado o subprojeto “O regional como questão em 

Adélia Prado e Manoel de Barros” com levantamento bibliográfico dos textos teóricos  

acerca do conceito de regional na literatura.  

 O subprojeto está vinculado ao GEPŒC- Grupo de Pesquisa em Poética 

Brasileira Contemporânea que enfatiza o conceito de literatura regional, e o 

conhecimento crítico- teórico acerca da produção poética contemporânea por meio de 

atividades de pesquisa. Diante da problemática desenvolvida no subprojeto, 

propusemo-nos, conforme especificado no subprojeto “O regional como questão em 

Adélia Prado e Manoel de Barros”, a pesquisar  e explorar em obras de escritores 

contemporâneos que tem suas obras relacionadas a uma certa região, como também 

investigar as obras  que se constituem fora desse termo. Para tanto, a pesquisa iniciou-
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se com leituras teóricas sobre o conceito de regional na literatura, como nos diz 

Pozenato (1974,p.15): “ O conceito de regionalismo refere-se a representação de uma 

realidade regional numa obra literária”. Pozenato afirma que para ser regional uma obra 

apresenta o elemento local, atualizando uma identidade regional, em que uma obra fala 

sobre determinado lugar. 

 A pesquisa desenvolvida foi sobre o estudo de Problematização junto às 

professoras e os membros do grupo GEPŒC. As discussões realizadas semanalmente 

levam a pensar que problematizar o conceito de “regional” é de imensa 

responsabilidade. Para essa abordagem precisa-se ter cuidado em relação aos 

conceitos desse termo. 

           A problematização do “regional” é um objeto de análise a estudos que firmam por 

alguns críticos ser específico de um lugar, como alternativa suprimos a necessidade de 

estudar obras de escritores contemporâneos que veem essa questão como uma 

ultrapassagem das fronteiras, como nos diz Lemert:  “ Ao falar de cultura, prefere falar 

de culturas” (2000, p, 44). Outro fato relevante destaca-se na pesquisa, como: as 

leituras dos livros que é bastante extensa; leitura e produção de textos que ocupam 

papel fundamental nos resultados adquiridos.  

 Esta pesquisa nos proporcionou a participação em sessões de comunicação em 

eventos acadêmicos locais. Os dados obtidos até agora, foi de comparar a existência 

de uma literatura, não regional, mas também universal, através das produções literárias 

e elementos locais que como forma de valorização se torna universais. Isso, de certa 

forma, demonstrada através de estudos das obras selecionadas. 

         Verificamos que alguns autores que utilizam-se de uma escritura regional, do 

ponto de vista da Literatura, optaram por um estilo poético formal, outros poetas por 

reinventar, extrapolar e encantar os leitores, como faz BARROS (Segunda Infância, 

2006, p.16): 

 

 

Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais 

era encher o tempo. Nossa data maior era a quando(...) assim, poe exemplo: 

tem hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os 
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passarinhos(...) Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Hoje eu 

estou quanto infante.  

 

 

 Manoel de Barros refaz, neste poema, o mundo de sua memória por meio de 

uma construção literária repleta de imagens e afetos, transformando assim o banal em 

arte. 

          Encontramos também na construção poética de Adélia Prado uma inovação 

presente, uma poesia sem fronteiras que une o tempo presente e um tempo passado: 

 

 

                                       Quando nasci um anjo esbelto,  

                                          desses que tocam trombeta, anunciou: 

                                           vai carregar bandeira. 

                                           Cargo muito pesado pra mulher, 

                                           esta espécie ainda envergonhada. 

                                           Aceito os subterfúgios que me cabem, 

                                           sem precisar mentir. 

                                        Não sou tão feia que não possa casar, 

                                           acho o Rio de janeiro uma beleza e 

                                           ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

                                                                             (PRADO, 1991,p.11) 

 

 

            Evidencia-se, portanto, uma literatura cujo trabalho poético une o local e o 

universal numa linguagem que renova a maneira de falar das coisas locais e universais.  

 Dentre as situações problemáticas apontadas pelo subprojeto destaca-se que 

houve dificuldades em realizar a pesquisa por falta de amadurecimento teórico. 

 Portanto, podemos ressaltar, a partir de mais leituras e na prática de textos tais 

dificuldades serão superadas e o comprometimento com a pesquisa manifesta-se no 

resultado final do projeto. 
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RESUMO: Este artigo visa expor os resultados de um ano de trabalho em iniciação de pesquisa 

científica com o subprojeto intitulado ―A configuração do espaço nas obras de Milton Hatoum e 

Cristovão Tezza‖. A realização desta pesquisa partiu de um levantamento bibliográfico 

abordando a questão regional em relação ao espaço. Para isto, observou-se o modo como os 

autores de O fotógrafo, Tezza, e Dois irmãos, Hatoum, ambientaram suas obras no espaço 

representado, no caso de O fotógrafo, Curitiba, e Dois irmãos, Manaus, bem como a relação entre 

esse espaço e o ser que nele transita. O intuito é discutir por meio das obras de criação desses 

dois autores os conceitos preestabelecidos do que é ou não o regional numa obra literária.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Regional. Subdesenvolvimento. Espaço. Habitante. Cultura.  

Abstract: This article aims to explain the results of a year of work in initiating scientific research 

with the subproject titled "The configuration of space in the works of Milton Hatoum and 

Christopher Tezza. This research started from a literature review addressing the regional question in 

relation to space. For this, we observed how the authors of the photographer, Tezza, and two brothers, 

Hatoum, set their works in the represented space, in the case of the photographer, Curitiba, and two 

brothers, Manaus, and the relationship between this space and that it be carried over. The intent is to 

discuss through the creative works of these two authors the pre-established concepts of what is or is not 

the regional in a literary work. 

Key Words: Regional; Underdevelopment; Space; Inhabitant; Culture. 
 

 

O trabalho com o subprojeto ―A configuração do espaço em obras de Milton Hatoum e 

Cristovão Tezza‖, vinculado ao projeto ―O regional como questão na Literatura brasileira 

contemporânea‖, teve início em agosto de 2009 com o intuito de problematizar e questionar o 

conceito de literatura regional estabelecido tradicionalmente pela crítica, bem como analisar a 

literatura do nosso tempo, por meio de atividades científicas.  

A pesquisa partiu da leitura de obras de Milton Hatoum e Cristovão Tezza e  de trabalhos 

científicos relacionados aos autores e a suas obras. Os procedimentos metodológicos utilizados 

consistiram no estudo do conceito de regional através das concepções da crítica tradicional, além 

da análise das obras selecionadas dos autores realizando concomitantemente o fichamento dos 

pontos interessantes observados.  
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De acordo com o paradigma adotado, e como este estudo não se comprova em base de 

dados numéricos ou estatisticamente, adotamos a pesquisa qualitativa. E de acordo com a 

natureza dos dados a bibliográfica que auxiliou na definição dos objetivos e no levantamento de 

informações sobre o assunto, ajudando a entender melhor o problema em si como no 

recolhimento das informações e conhecimentos acerca da hipótese que tínhamos ao iniciarmos os 

estudos. Assim, através das leituras, análise e interpretação dos dados observados, busquei 

respostas para as perguntas iniciais e que surgiram no decorrer do trabalho.  

A questão que norteou esta pesquisa, desde o princípio, é: por que escritores dos grandes 

centros que buscam enfatizar as especificidades presentes no seu espaço local não são, 

geralmente, vistos como regionalistas, sendo que escritores advindos de regiões afastadas dos 

grandes centros e que buscam nas especificidades locais elementos para compor suas obras 

literárias, geralmente, são? Fomos, então, estudar sistematicamente textos como artigos, teses, 

monografias relacionados aos autores e obras. O que ocorria, geralmente, por as obras destacarem 

elementos locais, ligados ao termo regional. Verificamos, nesse caso, que o espaço é um 

elemento primordial, pois exprime o específico. É o espaço geográfico que abriga as crendices, 

próprias de uma comunidade, os mitos, os costumes, a linguagem e outros.  

Assim, observamos que cada escritor molda as histórias que constituem suas narrativas a 

partir de um local exclusivo, sendo Curitiba, a cidade que abriga os problemas sociais geradores 

na trama em O fotógrafo, de Cristovão Tezza, e em Dois irmãos há a Manaus, de Milton Hatoum, 

cidade que comporta as transformações sociais que o meio sofre e estão refletidas no ser que ali 

habita. Em ambos observamos a confrontação de diversas antíteses como a visão dos subúrbios e 

o centro, a liberdade e o aprisionamento, o local e o estrangeiro, etc. Com essa confrontação 

movedora de extremos está o ser humano em busca de sua identidade, do seu lugar perdido ou 

ainda não encontrado. É no mesmo tempo e lugar, o citadino, que encontramos tanto o espaço 

como o homem, vivendo e convivendo com os problemas formados pela ação causadora de 

impactos entre o ambiente e o ser que o habita, todavia, encontramos apenas estudos 

relacionando o conceito de regional às obras de Milton Hatoum. 

No contato com trabalhos de estudiosos que trataram do assunto em questão, e na procura 

de problematizar os conceitos de regional, deparamos com afirmações do tipo: 

 

Num sentido largo, toda obra de arte é regional quando tem por pano de fundo alguma 

região particular ou parece germinar intimamente desse fundo [...], para ser regional uma 
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obra de arte não somente tem que ser localizada numa região senão também deve retirar 

sua substância real desse local. (apud COUTINHO, 2002 p. 235)  

O conceito de regionalismo refere-se ora à representação de uma realidade regional 

numa obra literária, ora a intenção de realizar essa representação (...) é a presença do 

elemento local, ou situado, ou ainda datado, em qualquer obra literária: nesse sentido, 

entende-se que uma obra, reconhecida como sedo de caráter universal, é sempre situada 

com relação a um lugar, real ou imaginário, e datada com relação a um tempo, também 

real ou imaginário. (POZENATO, 1974, p. 15)  

 

E de algumas afirmações como: ―[...] incorporam à nossa consciência literária o alto 

regionalismo crítico de Graciliano Ramos e a experiência estética universal do regionalista 

Guimarães Rosa [...]‖ (BOSI, 1999, p. 208) e ainda: ―Tiveram numerosa prole romances que 

encarnaram um regionalismo menor, amante do típico, do exótico, e vazado numa linguagem que 

já não era acadêmica [...]‖ (BOSI, 1999, p. 426) 

Observamos que o termo regional tem forte valor pejorativo, pois além das afirmações de 

Candido, Bosi (1999, p.426) chega a afirmar que um autor regionalista nos casos mais felizes 

consegue alcançar apenas um inegável valor documental. Já Antonio Candido (2000) liga o 

regionalismo ao atraso, à cópia, ao subdesenvolvimento. Vimos isso de modo explícito quando o 

crítico fala de cópia no sentido de que o Brasil, ou a Literatura brasileira, viveu em relação à 

Literatura européia, estimulada pelo atraso, que: 

[...] propõe o que há de mais peculiar na realidade local, insinuando um regionalismo 

que ao parecer afirmação da identidade nacional, pode ser na verdade um modo 

insuspeitado de oferecer à sensibilidade européia o exotismo que ela desejava, como 

desfastio; e que se torna desta maneira forma aguda de dependência na 

independência.(CANDIDO, 2000, pp.156-157)  

Está claro que o regionalismo é aqui visto como uma forma de ―retardo, de 

subdesenvolvimento‖. Se encarado por este ângulo, o regional é um título extensivamente 

negativo, o que justifica haver real razão para um escritor que tenha conhecimento crítico e 

relativo sobre a diacronia histórica a que o termo está diretamente relacionado, sendo como 

afirma Hatoum mais um clichê, do que um programa. Se pensarmos pela ótica de Candido quanto 

à demonstração da realidade local, não como uma afirmação de identidade, mas como uma forma 

exótica de mostrar o que há de singular para tentar agradar/atingir o gosto do estrangeiro, 

voltamos à dependência, e agora com menos justificativa do que na época próxima da libertação 

do colonialismo. 

As discussões apresentadas nesta pesquisa permitem-nos ver que o termo regional é, há 

bastante tempo, tratado nos estudos literários. Porém, os conceitos como ―especificidades e 

particularidades locais‖, que estabelecem regras ou características para definir a regionalidade ou 



531 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

não de uma obra, sempre foram muito efêmeros e totalizantes. Assim, devido às grandes 

transformações geográficas, políticas e econômicas, os aspectos locais que aparecem numa obra 

não dão mais, ou talvez nunca tenha dado motivos suficientes para que as obras que os destacam 

sejam realmente regionais.  

Notamos que alguns apegos e o campo minado de preconceitos fazem com que ocorram 

vários equívocos quanto à compreensão do conceito de regional. Chiappini, em seu texto Do beco 

ao belo: dez teses sobre o regionalismo (1995), destaca que a crítica, quando encontra um bom 

escritor na tendência regionalista, trata logo de relativizar, apagar o parentesco, usando outra 

nomenclatura, como sense of place, nos Estados Unidos, super-regionalismo, no Brasil. Esse é o 

caso de Guimarães Rosa. Então devido ao prestígio que o autor ganhou, ele parou de tratar dos 

problemas do homem com o seu espaço imediato? Obviamente que não. Os problemas sociais 

que o homem enfrenta no sertão, seu espaço imediato continuam presentes.  

Contudo, a crítica insiste em rotular autores que tratam dos problemas ou especificidade 

de uma região em suas obras como regionais. No caso dos dois autores aqui estudados, isso não 

acontece em relação ao escritor Cristovão Tezza. Sendo importante destacar que ambos os 

escritores estudados tratam dos problemas de uma sociedade local. No entanto, as relações com o 

regional foram encontradas apenas para com Hatoum.  

Talvez porque o termo já tenha se enraizado, virado um clichê, como afirma Hatoum, 

assim, já não se pode excluir/matar de vez essa ―tendência, critério estético, programa‖, pois 

como afirma José Carlos Garbuglio ele tem ―fôlego de gato‖ no sentido de ser um fenômeno 

universal como tendência literária (apud CHIAPPINI, 1995). Então, poder-se-ia falar não de um 

regional estático e sim um regional que se movimenta tanto no âmbito local como nacional e 

universal. 

Neste sentido, podemos aqui afirmar que o regional está diretamente relacionado a 

questões econômicas, políticas e geográficas, pois Hatoum demonstra os problemas sociais em 

uma cidade ainda em formação, cuja presença indígena e da natureza são bastante recorrentes, o 

que não acontece na obra de Tezza, que demonstra os problemas sociais em uma cidade, mas já 

senhora como afirma o próprio Tezza além de focar a sociedade de classe média. Sendo assim, 

escritores advindos de regiões periféricas são vistos pelo já citado ―olhar inferior‖ sem nem ao 

menos serem valorizados pelas características intrínsecas que suas obras podem oferecer ou 
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quando muito o valor é dado apenas por um aspecto documental, conforme afirma Bosi (1999, 

p.426). 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa pretendeu estudar a inclusão multicultural na sala de aula na Escola 

Municipalizada Rural ―Engenho do Madeira‖ localizada na margem esquerda do Rio Madeira. 

Contando para isso com a observação da prática docente, das leituras realizadas, do trabalho e 

uso da linguagem e da análise do livro didático. O objetivo geral foi de proporcionar aos alunos a 

aceitação às diferenças, demonstrando que vivemos em uma sociedade em que todos são 

diferentes e o respeito a ela proprocionará uma educação livre dos proconceitos, das exclusões 

sociais, raciais , religiosas, entre outras tantas que essa sociedade pluricultural oferece. Como 

pontos específicos, tivemos as metas: propiciar aos alunos a aprendizagem da aceitação às 

diferenças reconhecendo assim a existencia de outros grupos diferentes entre si; discutir 

mecanismos que auxiliem a superação dos preconceitos estereotipados ao Gênero; entender como 

se dá a relação entre a educação, o multiculturalismo e a inclusão, trabalho complexo e de grande 

valia para uma sociedade que está em contínuo relacionamento com outras culturas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Multiculturalismo. Gênero. Livro Didático. Cultura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sub-projeto “Multiculturalismo e Educação em Comunidades Ribeirinhas” 

pretende pesquisar e esclarecer que a convivência em uma sociedade democrática depende da 

aceitação da idéia de compormos uma totalidade social heterogênea. Isto implica em admitirmos 

que vivemos em uma sociedade com vários tipos de culturas e para uma melhor convivência 

entre elas, sem discriminações recíprocas, precisamos ter consciência de sua existência. 

Estabelecemos, assim, o nosso Plano de Trabalho com o sub-título Multiculturalismo e Prática 

Docente: A Sala De Aula como Elemento de Inclusão Social e passamos à verificação da inclusão 

na Escola ―Engenho do Madeira‖, na Comunidade de São Sebastião, através da leitura, do 

trabalho com a linguagem e da análise do livro Didático.  

O objetivo geral da pesquisa, juntamente com a idéia multiculturalista, foi a de 

proporcionar aos alunos a aceitação às diferenças, pois só por respeito a elas é que terão uma 

educação mais justa, livre dos preconceitos, exclusões sociais, raciais, religiosas, entre outros. 

Tendo como embasamento as teorias pós-colonialistas, que visam uma integração do sujeito 

cultural com os outros. Sendo uma ―resistência‖ dos colonizados contra as imposições culturais 

dos colonizadores. Essa literatura pós-colonial nos proporcionou um melhor entendimento das 

relações opressoras entre um modelo de cultura e uma cultura menos favorecida. Em que, a 

menos favorecida tem que se submeter à outra, com a única opção de poder viver em ―paz‖. 

Imposição digna das vertentes contra multiculturais, como: a xenofobia, o racismo, a homofobia, 

o fundamentalismo, entre outros poderes de culturalização única.  

Como pontos específicos, tivemos as metas: 

- Propiciar aos alunos a aprendizagem da aceitação às diferenças, reconhecendo que 

existem indivíduos e grupos que são diferentes entre si, mas que possuem direitos correlatos; 

- Entender a interrelação conceitual entre Educação, Inclusão e Multiculturalismo, a 

partir das teorias pedagógicas pós-colonialistas; 

- Discutir mecanismos que auxiliem para a superação das relações opressoras e 

preconceituosas que se estabelecem no âmbito da escola, e que fortaleçam a solidariedade, a 

inclusão e o respeito pela diversidade. 
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A escola funciona no sistema multisseriado, tendo ela duas salas, uma 

diretoria/depósito, banheiro e uma cozinha. Possui um pequeno pátio, onde também é servida a 

merenda aos alunos. O local de recreação, ou o momento do recreio, fica ao lado da escola, onde 

também se encontra a pracinha da comunidade, tendo a escola acesso por um portão. As turmas 

estão divididas em duas salas, dito acima, sendo que o primeiro, e o segundo ano se encontram na 

mesma sala aos cuidados de uma professora. O quarto e quinto ano estão em outra sala, aos 

cuidados de outra professora e o terceiro ano está no período vespertino. Sendo uma escola de 

pequeno porte, o número de alunos por série também é pequeno e, por isso, a opção da escola em 

optar pelo sistema multisseriado. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

A metodologia adotada é de cunho qualitativo, através da pesquisa participativa e 

com ênfase no estudo de caso.  

A pesquisa participativa se dá na interação do pesquisador com o objeto pesquisado. 

Essa interação implica em um retorno ao local de pesquisa, trazendo atividades, conhecimentos, 

entre outras que beneficiem o local. No nosso caso, teve a interação direta com a escola 

pesquisada, as atividades foram feitas com os alunos não apenas com o objetivo de recolher 

dados e materiais para analisar, mas sim com o objetivo de levar à comunidade os resultados dos 

nossos estudos.    

Nosso trabalho de pesquisa contou com duas fases. Na primeira fase, fizemos estudos 

bibliográficos e, na segunda fase, realizamos a pesquisa de campo. Adotamos a elaboração de 

entrevistas (uso de questionários), gravações (relatos dos alunos), observação do ambiente escolar 

que nos deu muitas informações sobre o funcionamento da comunidade e da escola e análise dos 

livros didáticos adotados pela escola. 

 

3. DA BASE TEÓRICA E CONCEITUAL  

 

3.1 Sobre o Multiculturalismo. 

 

O Multiculturalismo, como o próprio nome diz, é a reunião de muitas culturas num 

determinado local, país, cidade. O próprio Brasil é um exemplo de país multicultural, pois, ao 
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longo de sua história, passou, e tem passado, por diversos ciclos imigratórios. O meio escolhido 

para observar este comportamento foi uma escola. O ambiente escolar nos permite sentir as 

influências diretas do multiculturalismo em um ambiente social.  

O multiculturalismo, sendo um fenômeno de nosso tempo, traz para o campo da 

educação uma série de questionamentos e desafios, tais como o respeito à diferença, à 

diversidade cultural e ao redimensionamento das práticas educativas, a fim de se adequar às 

recentes demandas por uma escola mais democrática e inclusiva. Com o avanço da sociedade 

global, o mundo ver-se na necessidade de políticas multiculturais que possibilite a 

conscientização da vivencia em sociedades variadas.  O multiculturalismo tem várias vertentes e 

a mais estudada é o multiculturalismo crítico, ideia gerada por Peter McLaren (2000, p. 124) e  

questiona a construção da diferença e identidade em relação a uma política 

radical. Ele se posiciona contra o romance neo-imperial com etnicidade 

monoglótica, sustentado em uma experiência compartilhada ou ―comum‖ 

da ―América‖ que está associada às tendências conservadoras e liberais do 

multiculturalismo.  

 

Se o multiculturalismo contribui para uma sociedade livre de preconceitos, da 

valorização do ser culturalmente, como construir uma identidade uma identidade a partir da 

diferença reprimida pelo radicalismo cultural? É esse o trabalho que deve ser feito, demonstrar a 

uma toda sociedade que apesar de ser histórica a dominação de culturas de primeiras linhas sobre 

as desfavorecidas, ainda vale a chance de se investir na valorização de um eu que possui cultura. 

E, só assim, a sociedade avançará, sem guerras religiosas, conflitos políticos, étnicos, raciais, sem 

a diferenciação de sexo, cor. Não é o que se tem visto nos noticiários, a Europa deporta a todo 

momento imigrantes que tentam melhorar de vida em seus países. A ―América‖ restringe ao 

máximo a entrada ao país.  Comunidades fundamentalistas, com seus atentados terroristas, matam 

milhares de pessoas. Holgonsi S. G. Siqueira (2003, p. 1), sobre o multiculturalismo crítico, 

afirma que  

o multiculturalismo crítico (também chamado de revolucionário, ou 

emancipatório, ou contra-hegemônico), o qual tendo por base a política 

cultural da diferença, questiona o monoculturalismo, evidencia as 

contradições socioculturais fazendo vir à tona as diferenças e as ausências 

de muitas vozes que foram caladas pelas metanarrativas da modernidade. 

   

Ele questiona a doutrina da monocultura e, com isso, levanta as vozes que sempre 

estiveram reprimidas pelas ditaduras de um eu, monocultural. O multiculturalismo crítico dá aos 
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reprimidos a sensação revolucionária que precisam para começar a combater a monocultura. A 

importância dessa sensação revela o quão uma sociedade cultural pode esmagar outra sociedade 

cultural.  

Usamos o olhar de Candau (2008, p. 17) a respeito do multiculturalismo, 

concordando quando afirma que ―nosso continente é um continente construído com uma base 

multicultural muito forte‖. Isso se dá pelas diversas imigrações que temos passado, dificultando, 

assim, um conceito de sujeito único. O multiculturalismo nos permite um olhar mais abrangente 

da cultura, se é que se pode dizer, particular-geral, pois seu foco não é caracterizar uma 

determinada sociedade, mas sim libertar-nos do senso de cultura única e dos preconceitos que a 

circundam.   

 

3.2 A questão do Gênero 

 

Na abordagem multicultural, encontramos o relacionamento entre os gêneros. Para 

uma melhor definição sobre o gênero, recorremos a explicação do (NEMGE 2006, p. 18) onde 

afirma que o ―gênero é um conceito que identifica o tipo de relação social que se estabelece entre 

homens e mulheres, determinada pela cultura em que vivemos‖, ou seja, é a relação social que se 

dá entre os gêneros masculino e feminino. Nada mais propício do que uma escola para observar 

esta relação. Contando sempre com o excesso de sinceridade das crianças, podemos perceber que 

esta relação não está sendo das melhores. Há, ainda, preconceito entre os gêneros. Meninos não 

fazem atividades julgadas femininas e as meninas não fazem atividades julgadas masculinas, 

lembrando que o papel da escola é o de, também, ―colaborar na eliminação de imagens 

estereotipadas associativas às mulheres e aos homens, nas práticas comuns em sala de aula‖ 

(NEMGE 2006, p. 19) 

Esta imagem de que meninos jogam futebol e que meninas brincam de bonecas, que a 

cor azul é para meninos e rosa para meninas, e meninos são fortes, valentes, corajosos e meninas 

meigas, delicadas e cuidadosas, estão permeadas de preconceitos estereotipados pela história 

social, de como nossa sociedade trata as relações entre os gêneros caracterizadas pelas 

hierarquias, pela submissão do gênero feminino ocasionada pelo masculino.  

O gênero é muito confundido com o preconceito de sexo que se baseiam 

principalmente nas diferenças biológicas entre homens e mulheres. Não precisamos provar que 

homens e mulheres usam vocabulários diferentes, pois esse uso se dá naturalmente na formação 
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linguística da criança. Por a mãe ter mais contato com o filho ela acaba passando sua maneira de 

falar tanto para o filho como para a filha.  

Malcolm Coulthard (1991, p.28) afirma que a aquisição das diferenças de dialeto, em 

muitos dos casos, aparecem quando a criança tem 7 anos, em média. Isso nos permite afirmar que 

é uma idade em que a criança já tem uma capacidade cognitiva para ver a diferença das relações 

verbais entre homens e mulheres. Coulthard também afirma que ―a diferença sexual mais óbvia 

na fala é provavelmente a altura da voz: a voz da mulher é, em média, uma oitava mais alta do 

que a do homem. Isso por si só, determina o sexo de um/a falante ao telefone ou de uma voz 

ouvida a distância‖ (1991, p.18), salvo claro as exceções.  

O preconceito de sexo influencia a maneira de como as crianças/alunos interagem uns 

com os outros, essas influencias são refletidas nas suas brincadeiras, nos seus modos de falar, nas 

gírias adotadas, na maneira de se vestir, nas cores usadas. Enfim, nos modos como se 

comportaram na sociedade. As autoras Cláudia Vianna e Sandra Ridenti (1998, p. 99) 

acrescentam ao tema que ―o esquema binário, que coloca masculino e feminino como oposição, 

estende-se para as definições do que é ser homem e mulher, professor e professora em nossa 

sociedade‖ e afinal, o que é ser homem e mulher nessa sociedade? É preciso ser bruto, valente, 

inteligente, jogar futebol, tomar uma cerveja com os amigos depois do trabalho, ser a pessoa que 

trás o dinheiro para casa, para assim, ser chamado de homem? Ou, ser dona do seu lar, cuidar dos 

filhos em tempo integral, ser meiga, saber cozinhar, coser, gostar de romance, para assim ser 

chamada de mulher? É claro que não se precisa saber isso tudo para ser chamado de homem e de 

mulher, pois em nossa sociedade alguns desses papéis já se inverteram quebrando um estereótipo 

de séculos relacionados aos afazeres dos homens e mulheres. 

 

 

3.3 O Livro Didático.  

 

O livro didático é um instrumento auxiliativo para o professor, mas o próprio tem a 

liberdade de optar por usá-lo integralmente ou não. Muitas vezes, o livro tem sido utilizado em 

sala de aula pelo professor de forma massificante e alienada, inexistindo qualquer forma de 

inovação por sua parte. O aluno é quem perde com essa deficiência profissional, em vez de passar 
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tempos consultando-o, poderia ampliar seus conhecimentos com a sabedoria do mestre, 

instigando sua própria inteligência.  

É sabido que o livro didático não pode ser utilizado apenas como compêndio pelos 

professores, deve-se fazer o aluno acreditar que além de ser um livro baseado em regras ele pode 

ajudá-lo a compreender a própria sociedade que o cerca e que futuramente o abrigará. Essa é a 

proposta da inclusão multicultural, mostrar uma nova janela sem que atirem-na da parede, ou 

seja, mostrar uma nova cultura sem que ele se desfaça da sua própria, de seus próprios 

imaginários. Paulo Carrano (2008) afirma que:  

Os jovens recebem espaços da cidade prontos e sobre eles elaboram territórios 

que passam a ser a extensão dos próprios sujeitos: uma praça se transforma em 

campo de futebol, sob um vão de viaduto se improvisa uma pista de skate; o 

corredor da escola – lugar originalmente de passagem – se faz ponto de 

encontros e sociabilidade. Os diferentes territórios juvenis são também lugares 

simbólicos para o reconhecimento das identidades em comum, é em torno de 

determinado território que se constitui o grupo de iguais. A identidade do grupo 

precisa se mostrar publicamente para se manter. 

 

Nessa perspectiva, a identidade cultural de cada um é valorizada pelo grupo em que 

se insere, no caso de crianças, adolescentes, jovens, e porque não os adultos, estabelecem 

relações para se manter em uma sociedade/grupo social, pois, por meio delas, é que podem 

estabelecer a valorização de sua cultura. Esse costume não é recente, desde os tempos pré-

históricos os homens já se mantinham em sociedade, formavam grupos, tornavam-se culturas, 

para melhor se protegerem, comunicarem, conhecerem. Essa habilidade de nos tornarmos cultura 

nos tempos de hoje não poderiam ficar de fora, como então conseguiríamos sobreviver sem o 

outro. 

O livro didático não é um instrumento novo na escola, seu planejamento se deu pela 

necessidade nas escolas de materiais que colaborassem para o aprendizado dos alunos. Esse 

empreendedorismo didático tem um grupo básico que gira em torno dos autores, das gráficas, dos 

consumidores e, finalmente, para quem o usará de fato, os professores e alunos. Tornou-se um 

circulo em torno do conhecimento, uma manufatura, um negócio.  

A autoria do livro didático tem passado por transformações ligadas às 

especificidades desse produto cultural, notadamente o retorno financeiro 

considerável que ele traz, sobretudo no caso de países como o Brasil, com um 

expressivo público escolar e um mercado assegurado pelo Estado na compra e 

distribuição de livros para as escolas públicas (BITTENCOURT, 2010, p.3) 
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 Com um público fiel desses não tem como esse negócio dar errado. A questão é saber se 

os livros didáticos estão obedecendo aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e se segue as 

recomendações do guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL). No guia do livro 

didático do PNDL de língua portuguesa afirma que ―o ensino fundamental deverá criar, nesse 

período, as condições básicas necessárias não só à permanência da criança na escola, mas à sua 

progressão nos estudos. Caberá aos cinco anos iniciais‖ (PNLD 2009, p.165):  

-inserir a criança como sujeito pleno no universo escolar e, portanto, levá-la a 

compreender o funcionamento particular da escola, num processo que não 

poderá desconhecer nem a singularidade da infância, nem a lógica que organiza 

o seu convívio social imediato; 

 

-garantir o seu acesso qualificado ao mundo da escrita e à cultura letrada em que 

vivemos, sem no entanto desconsiderar sua cultura de origem; 

 

-desenvolver na criança a autonomia progressiva nos estudos (PNLD, p.166) 

 

Caberá aos professores iniciarem as crianças nesse novo mundo. Nota-se também a 

influencia multicultural no segundo item quando afirma ―sem no entanto desconsiderar sua 

cultura‖, ou seja, é uma nova fase que a criança/aluno estará vivenciando em sua vida, é uma 

nova cultura, no caso a escolar, que estará vivenciando. A escola é uma comunidade que 

transforma a vida de qualquer pessoa, nela acontecem as descobertas, nela também ocorre o 

letramento, as amizades e o gosto pelos estudos.  

O Guia ainda propõe a postura central do ensino de Língua Portuguesa no decorrer do 

ensino fundamental. Seus objetivos devem ser: 

-a inserção e a convivência da criança com o mundo da escrita, ampliando-se, 

diversificando-se e desenvolvendo-se progressivamente o seu letramento; 

 

-o domínio, já nos dois ou três primeiros anos, da escrita alfabética; 

 

-o processo de apropriação e de desenvolvimento, pelo aluno, das modalidades 

escrita e oral da língua (especialmente das formas da linguagem oral que 

circulam em espaços públicos e formais de comunicação), em situações o mais 

complexas e variadas possível; 

 

-a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária associada à Língua 

portuguesa, em especial a da literatura brasileira; 

 

-o desenvolvimento de atitudes e capacidades envolvidas na compreensão da 

variação linguística e no convívio com a diversidade dialetal, de forma a evitar o 

preconceito e a valorizar as diferentes possibilidades de expressão linguística; 
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-o domínio das variedades urbanas de prestígio 4, especialmente em sua 

modalidade escrita monitorada, mas também nas situações orais públicas 

formais em que seu uso é socialmente requerido; 

 

-a prática de análise e de reflexão sobre a língua e a linguagem, na medida em 

que se fizer necessária ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita, em 

compreensão e produção de textos (PNLD 2009, p. 18). 

 

Vemos o que o Guia PNLD de Língua Portuguesa quer que conste nos livros 

didáticos de língua portuguesa, o pleno desenvolvimento dos alunos nas salas de aula e um bom 

compêndio auxiliador para os professores. A isso se soma ao domínio que a criança terá no 

decorrer de sua jornada, são elas: consciência da oralidade e produção oral, produção de textos, 

conhecimentos em gêneros textuais, conhecimentos em aspectos linguísticos formais e orais. Essa 

é uma postura positiva no que diz respeito à valorização da educação, mas o Estado tem que dar 

condições para que essa educação seja realizada com sucesso, as escolas devem ser estruturadas, 

possuírem professores qualificados, dar aos alunos lazer, como: esportes, brincadeiras que 

estimulem o respeito às diferenças, práticas de produções artísticas, isso deve ser feito para que 

elas e os próprios professores não caiam na visão do livro didático como único recurso para uma 

educação valorosa. 

 

4. RESULTADOS DO ESTUDO 

 

4.1. Sobre o Gênero 

 

Aplicamos o questionário sobre gênero a 10 crianças do 3º e 4º anos; suas idades 

variam entre 9 e 12 anos de idade.  

As perguntas de sondagem foram feitas de forma indireta com o intuito de verificar a 

ideologia presente. Vejamos as perguntas: 

 

Questionário 1:  

Qual é a sua brincadeira preferida? 

Das cores que existem, qual a que você mais gosta? 

Quais os desenhos animados que você mais gosta? 

Que tipo de filme você gosta de assistir?  
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Como se percebe no gráfico abaixo, a brincadeira preferida dos meninos é o futebol, a cor 

é a vermelha, o desenho animado é Pokémon e os filmes são os de ação. Apenas uma surpresa, 

eles não optaram pela cor azul, o que já pode ser considerado um pequeno avanço. 

 

Figura 5 - Gráfico 1: Preferência dos meninos em relação à brincadeira, cor, desenho animado e filme. 

 

As meninas elegeram pular-corda e brincar de boneca como brincadeiras preferidas, 

mantiveram a preferência pela cor rosa, mas acrescentaram o amarelo, variaram na escolha dos 

desenhos animados e, surpreendentemente, escolheram filme de terror como o que mais assistem. 

 

 Figura 6 - Gráfico 

2: Preferências femininas em relação à brincadeira, cor, desenho animado e filme. 
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Questionário 2:   

Quando a pergunta foi mais direta, conforme Questionário 2, foi possível perceber o 

quanto a cultura predominante ainda é machista. Tanto os meninos, quanto as meninas 

reforçaram o discurso das diferenças na escolha da cor e nas brincadeiras. Vejamos: 

 

Menino usa azul e menina usa rosa? 

Muitos dos meninos remeteram ao fato de usar rosa às meninas e as meninas de é uma cor 

feminina. 

Menino joga futebol e menina brinca de boneca? 

Os meninos elegeram o futebol como brincadeira preferida por isso podem jogar futebol por que 

é coisa de menino já as meninas afirmam que boneca é brincadeira de menina. 

Menina não pode jogar futebol? 

Todas afirmaram que pode sim. Os meninos é que não gostam que joguem, pois alegam que não 

sabem jogar. 

O menino não pode brincar de boneca? 

Elas enfatizaram que boneca é coisa de menina. 

 

Ainda sobre a questão do gênero, solicitamos aos alunos que produzissem um 

pequeno texto dizendo o que eles gostariam de ser quando crescessem. O objetivo era de ver se 

há algum estereótipo de gênero, se os meninos optariam por alguma profissão tida como feminina 

e as meninas por profissões tidas masculinas. 

As meninas responderam: médica, veterinária, professora, policial estudante. 

Os meninos responderam: médico, empresário, arqueólogo, jogador de futebol, 

policial, professor. 

Uma surpresa foi ao vermos uma menina escolher a profissão policial, pois mesmo 

tendo mulheres policiais a procura e as vagas para elas ainda são poucas nessa área. Notamos 

também que eles, os alunos, sabem que em muitos casos é a vida que escolhe nossos caminhos, 

que ela em muitos casos moldam nossos sonhos, nossos imaginários. Já os meninos escolheram 

profissões ―masculinas‖ demonstrando que as influências culturais continuam fortes na 

sociedade.  
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4.2. Sobre o Livro Didático 

 

Como a escola funciona no sistema multisseriado, o livro didático utilizado é o do 4º 

(o livro usado pelo quarto ano é o da antiga terceira séria, pois a escola não recebeu o livro do 

quarto ano, depois que as séries passaram e serem anos) e 5º anos e ambos são acessados 

(utilizados) pelos alunos e principalmente pela professora. Para a análise do livro didático, 

utilizamos os dois livros que foram enviados para a escola, pois ela não teve a oportunidade de 

escolher qual livro adotaria. O livro do 5º ano ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖, escrito 

por Cássia Garcia de Souza e Lúcia Perez Mazzio, Quinteto Editorial, 2008, traz como temática 

na primeira unidade do livro a questão da igualdade, intitulada como ―Somos iguais ou 

diferentes?‖ e o livro do quarto ano (terceira série) ―A escola é nossa‖ da autora Márcia Paganini 

Cavéquia. Editora Scipione, 2007, traz logo na capa uma chamada para a questão multicultural, 

nela há crianças que representam a diversidade cultural, étnica, social e física. Nos dois livros as 

questões multiculturais são estudadas. 

 

Fonte: Livro ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖. Quinteto Editorial, 2008. 

Figura 01 – Ilustração do livro ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖. Quinteto Editorial, 2008. 
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Fonte: Livro ―A Escola é Nossa‖. Editora Scipione, 2007. 

Figura 02 – Capa do livro ―A Escola é Nossa‖. Editora Scipione, 2007. 

 

Como se pode ver há influência multiculturalista nos livros didáticos, onde, na 

mesma página, se encontra uma fotografia com crianças representando essas diferenças, dentre 

elas: ―cor de pele, cor e tipo de cabelo e constituição física‖.  

Os livros são interessantes, no sentido de atender os princípios da Pluralidade 

Cultural, sugeridas pelos PCN‘s. Além disso, estimula a produção oral da criança, propicia a 

leitura de textos/histórias, dá dicas de leitura/livros aos alunos sobre os temas abordados nas 

unidades ou capítulos. 

O livro do quinto ano sugere atividades para o professor trabalhar com os alunos: 

pedir que comentem sobre a foto, notar as diferenças que vem, entre outras atividades. Traz 

textos com a mesma temática, propicia a diferença entre o português de Portugal e o português do 

Brasil, cita os outros países que falam a língua portuguesa. Apesar dessas práticas no livro 

didático, a questão de gênero ainda é visível nas ilustrações e em algumas situações no livro. 

Meninas ainda aparecem sentadas lendo um livro e os meninos ativos praticando futebol.  
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Fonte: Livro ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖. Quinteto Editorial, 2008. 

Figura 03 – Ilustração do livro ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖. Quinteto Editorial, 2008. 

 

 

Fonte: Livro ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖. Quinteto Editorial, 2008. 

Figura 04 – Ilustração do livro ―De olho no Futuro: Língua Portuguesa‖. Quinteto Editorial, 2008. 

 

Essa é uma realidade, não mais tão latente nos livros didáticos e nos livros de 

literatura infantil. Em um estudo feito por Amaral (2008, p.110) concordo quando afirma que:  

Hoje, as personagens femininas não são mais as mesmas dos contos de 

fada. As princesas loiras de olhos azuis e submissas à vontade do pai, 

sempre esperando pelo príncipe encantado, são substituídas por 

meninas/mulheres ―normais‖ que habitam o nosso cotidiano – sonham 

sim, mas vão à luta; são bonitas ou feias, não importa, o relevante é 
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participar, criticar. Podem ser pobres ou ricas, pretas, brancas ou 

amarelas, todas querem ter um lugar na sociedade. 

 

Isso demonstra que os paradigmas sociais estão sendo quebrados aos poucos; nada 

como o tempo para ajudar isto acontecer, ou senão, o que seria da sociedade atual sem a entrada 

da mulher no mercado de trabalho? Ainda estaríamos obrigando-as a viver uma vida de 

submissão, de prisão domiciliar, para assim, influenciar nossas crianças a passarem pelas mesmas 

coisas? O livro didático neste ponto se faz importante, pois ele colabora para formação do ser-

estudante nessa fase inicial de sua vida escolar. Ele realiza de certa forma a inclusão multicultural 

na sala de aula, propondo temas pertinentes aos falares do nosso idioma, a ruptura do preconceito 

de gênero, a heterogeneidade da sociedade.  

A questão do gênero também é tratada no capítulo, quando faz a pergunta ―as 

mulheres podem ter o mesmo tipo de profissão que os homens?‖ induzindo os alunos a pensar 

sobre esse preconceito de que a mulher não poder ter as mesmas profissões dos homens.  

 

 

Fonte: Livro ―A Escola é Nossa‖. Editora Scipione, 2007. 

Figura 05 – Atividade do livro ―A Escola é Nossa‖. Editora Scipione, 2007 
 

4.2. A interrelação entre Educação, Inclusão e Multiculturalismo obre o Livro Didático 

Entender o que o multiculturalismo influencia para que a educação e a inclusão no 

ambiente escolar é um trabalho um tanto complexo. Compreender que o multiculturalismo é uma 

corrente teórica que visa a prática cultural trabalho que a sociedade contemporânea tende a 

cumprir, pois só assim as relações comerciais, políticas, culturais, diplomáticos, entre outras 

relações que envolvem seres humanos, poderão melhorar. É preciso que o ser humano se eduque 

multiculturalmente para poder respeitar e incluir o outro com todas as suas diferenças em seu 
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meio social. A sociedade evolui para uma maior comunicação cultural ocasionada pelos avanços 

tecnológicos de comunicação, assim, tende a todos se perguntar o ―por que‖ de sermos todos 

diferentes mesmo sendo humanos. trabalho 

As teorias pós-colonialistas visam uma resistência ao poderio econômico, cultural, 

dos colonizadores para com os colonizados. É a referência para culturas pouco evoluídas devido 

ao recente processo de independência de sua colônia e, também, uma espécie de ―compêndio‖ 

para a valorização de sua cultura.  Essas literaturas indicam uma mudança no ponto de vista da 

sociedade atual, em que, muda-se o pensamento, ou tenta-se mudá-lo, de que vivemos em grupos 

e esses grupos são todos iguais. Essas teorias é que vem influenciando os novos processos 

educativos. Alguns professores o conhecem tentam implantá-los na escola. Buscam enfatizar que 

vivemos em uma sociedade onde todos são diferentes, possuem culturas diferentes, e essas 

diferenças, essas não igualdades são levadas e vivenciadas no ambiente escolar. Algumas dessas 

tentativas, motivadas em muitos por políticas ―conscientizadora‖, tornam superficiais as suas 

ações.  

Na tentativa de salvaguardar a igualdade de oportunidades, criaram-se 

escolas especiais, classes especiais dentro de escolas regulares, e tentaa-se, 

agora, viabilizar o conceito de inclusão apenas misturando alguns 

―diferentes‖ ―aos normais‖, dentro de uma mesma sala. Misturando? Nem 

tanto. Colocando o diferente dentro, num canto da sala de aula. Aí ele se 

vira ou encontra alguém (e pode até ser o professor) que, por piedade, 

apenas se interessa por ele (FELTRIN, 2004, p. 60). 

 

Incluir não é apenas misturar, mas sim dar condições para que o um se interaja com o 

outro de maneira igual e diferente, sem essas condições o aluno perde o foco dessa ação. Ou seja, 

igual por serem seres humanos e por conviver em uma grande sociedade, e diferente por cada um 

ter sua particularidade, seu modo de se interagir. O ambiente inclusivo na escola proporciona aos 

alunos uma melhor aprendizagem moral, de respeito aos costumes do próximo. É necessário que 

esta inclusão colabore com o objetivo do próprio conceito, que inclua este aluno ―diferente‖ no 

meio dos alunos ―normais‖ sem que haja a segregação de ambos. Feltrin (2004, p. 52) afirma que 

―as escolas podem ser palco de dramas, comédias ou tragédias de alunos seus‖, e não é verdade? 

Ainda mais em um ambiente onde os alunos interagem das mais variadas formas possíveis. A 

negação do outro por parte dos alunos acontece por falta de uma boa orientação. Muitas dessas 

deveriam se encontrar na educação que recebem, ou deveriam receber, em casa. É o circulo do 

não saber como interagir com os outros sem desigualdades, que movimenta a relação que os 
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alunos têm com os outros alunos. Pois, eles são o reflexo que a sociedade está vivendo. A escola 

está vinculada a muitos dramas que os alunos vivem porque boa parte da vida de uma criança está 

vinculada ao aprendizado. Por ela ter essa ―ocupação‖ cabe a ela ser bem estruturada, capacitada 

e especializada, pois assim teria condições de ajudar os alunos com acompanhamento de 

profissionais capacitados.  

Na escola, onde aconteceu a pesquisa, a interação dos alunos é bem marcada nas 

brincadeiras. No período da copa do mundo (2010), a escola promoveu um torneio entre as 

classes. Quatro times foram formados e neles se encontravam alunos de todos os anos. Nenhum 

time estava em desvantagem ou vantagem. Aluno do primeiro ano estava no mesmo time de 

alunos do quinto ano. Tudo correu muito bem. Teve o time que ganhou, mas não teve nenhum 

time que perdeu. Isso a diretora deixou bem claro “o importante é que nós nos divertimos”. 

Talvez por ser uma escola multisseriado, ou talvez por todos morarem em uma comunidade 

pequena em que todos se conhecem, é que a interação dos alunos e o empenho dos professores 

sejam tão bons.  

 

 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nosso trabalho de pesquisa e extensão na Comunidade e na Escola ―Novo Engenho‖ 

colaborou muito para a coleta de dados e interação com a população local.  

As influencias multiculturais tanto na Comunidade quanto na escola foram 

perceptíveis para nós em seu modo de falar, de se vestirem, nos gostos musicais, ocasionadas 

talvez por a vila ser próximo da cidade, isso nos mostra que mesmo a via aquática sendo o meio 

de transporte mais usado é um meio de troca de experiências com as outras culturas, mesmo 

recebendo essas expressões de fora a comunidade mantêm a pesca e o transporte de pessoas como 

atividades remuneradoras.  ―O multiculturalismo desde sua origem aparece como princípio ético 

que tem orientado a ação de grupos culturalmente dominados, aos quais foi negado o direito de 

preservarem suas características culturais‖ (GOLÇANLVES; SILVA, 2006. p. 17), nosso 

trabalho concerne também em valorizar a sociedade local por meio dos trabalhos realizados em 

sala de aula, desmistificando os estereótipos relacionados ao gênero, a supremacia da 

monocultura e valorizando a pluriculturalidade.   
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Em sala de aula encontramos o uso do livro didático, que continhas os temas 

relacionados ao multiculturalismo, ao gênero, as variantes que a língua portuguesa têm. Mas, 

notamos que sua abordagem está no começo e parece que foi apenas abordado nos livros por 

imposição, ou só porque consta no PNDL ou PCNs. Claro que ainda é um começo e todo começo 

precisa de adaptações. 

O modo como o gênero vem sendo tratado em sala prova que os estereótipos ainda 

existem. As falas dos alunos são carregados com o papel que homens e mulheres devem realizar 

na sociedade, argumentos tidos como normais nesses dias de hoje, em que a mulher pode realizar 

trabalhos de homens e homens pode realizar trabalhos de mulheres.  

―Falar de multiculturalismo é falar do jogo das diferenças, cujas regras 

são definidas nas lutas sociais por atores que, por uma razão ou outra, 

experimentam o gosto amargo da discriminação e do preconceito no 

interior das sociedades em que vivem‖ (GOLÇANLVES; SILVA, 2006. 

p.9)     

  Ou seja, o preconceito se passa dentro de um próprio grupo social. Esse preconceito 

é desenvolvido por nossos próprios sonhos, modelos, anseios, que acabam por prejudicar aqueles 

que nos rodeiam.  

A inclusão na sala de aula acontece quando a professora propicia atividades em 

grupos. Os alunos interagem bem em grupo, essa parceria em sala de aula é levada para algumas 

brincadeiras como: futebol, pega-pega, esconde-esconde. Poucos alunos tentam ficar de fora 

dessas brincadeiras. É um trabalho importante valorizar a atividade em grupo, ajudará numa 

caminhada futura aos alunos em busca de empregos e capacitação profissional. 
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MULTICULTURALISMO  E EDUCAÇÃO EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS 

 

Naiane Gomes Dos Santos Moura 

Nair Ferreira Gurgel Dod Amaral 

 

RESUMO 

O Sub-projeto ―Cultura e escrita: as pistas da subjetividade discursiva‖ tem por 

objetivo valorizar a produção textual em vários aspectos, principalmente no que diz respeito as 

marcas de estilo e subjetividade contidas nos diferentes gêneros textuais na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental ―Franklin Delano Roosevelt‘, situada na margem direita do Rio Madeira, 

Bairro do Triângulo, zona periférica de Porto Velho/RO. 

O objetivo geral do projeto de pesquisa é analisar a produção textual escrita dos 

alunos inseridos em seu espaço sócio-cultural, buscando levantar as pistas que demonstrem 

marcas de estilo e subjetividade. 

Dando mais especificidade às produções textuais escritas, procuramos abordar o 

ensino de língua portuguesa a partir da verificação de como a escola utiliza os gêneros textuais 

para a efetivação teórico-metodológica do processo de produção textual. Para tanto, propiciamos 

produções orais e escritas aos alunos, voltadas para a variedade de gêneros textuais e a 

valorização de sua cultura. 

A referida escola funciona em três turnos, atendendo, no matutino, turmas do 

primeiro ao quinto ano, no vespertino, do sexto ao oitavo ano e no noturno, atende a turmas da 

EJA – Educação de Jovens e Adultos. Sua estrutura física é precária, uma vez que falta espaço 

para a realização de diversas atividades, além de material didático.  

 

Palavras-Chaves: Gêneros Textuais; Reescrita ; Cultura Ribeirinha. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Sub-projeto ―Cultura e escrita: as pistas da subjetividade discursiva‖ tem por 

objetivo valorizar a produção textual em vários aspectos, principalmente no que diz respeito as 

marcas de estilo e subjetividade contidas nos diferentes gêneros textuais na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental ―Franklin Delano Roosevelt‘, situada na margem direita do Rio Madeira, 

Bairro do Triângulo, zona periférica de Porto Velho/RO. 

O objetivo geral do projeto de pesquisa é analisar a produção textual escrita dos 

alunos inseridos em seu espaço sócio-cultural, buscando levantar as pistas que demonstrem 

marcas de estilo e subjetividade. 

Dando mais especificidade às produções textuais escritas, procuramos abordar o 

ensino de língua portuguesa a partir da verificação de como a escola utiliza os gêneros textuais 

para a efetivação teórico-metodológica do processo de produção textual. Para tanto, propiciamos 

produções orais e escritas aos alunos, voltadas para a variedade de gêneros textuais e a 

valorização de sua cultura. 

A referida escola funciona em três turnos, atendendo, no matutino, turmas do 

primeiro ao quinto ano, no vespertino, do sexto ao oitavo ano e no noturno, atende a turmas da 

EJA – Educação de Jovens e Adultos. Sua estrutura física é precária, uma vez que falta espaço 

para a realização de diversas atividades, além de material didático.  

Nas salas de aulas, os alunos têm uma boa receptividade aos pesquisadores do Projeto 

―Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia‖. Atuamos com 30 alunos do quarto ano e 

desenvolvemos atividades com os mesmos uma vez por semana, ocasião em que coletamos 

material para pesquisa e levamos propostas inovadoras de ensino de Língua Portuguesa. 

Como tenho apenas três meses de atuação como pesquisadora, uma vez que substitui 

o bolsista Tiago Santos Malheiros a partir de 30/03/2010, não foi possível realizar uma análise 

detalhada, conforme Plano de Trabalho, o que pretendo realizar para o Relatório Parcial, quando 

terei mais preparo teórico e mais material para compor o corpus a ser analisado. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada foi de cunho qualitativo, através da pesquisa participativa e com 

ênfase no estudo de caso. 

                      Para a realização da pesquisa foram  solicitados aos alunos produções textuais,além 

da aplicação de questionários, gravações e observação do ambiente escolar. 

                    A aplicação desses instrumentos na sala de aula foi de grande receptividade, pois a 

colaboração dos alunos proporcionou  a ascensão do objetivo proposto. 

 

3. DA BASE TEÓRICA E CONCEITUAL 

 

No que diz respeito ás teorias sobre gêneros textuais, abordaremos, neste trabalho, 

especialmente as reflexões feitas por MARCUSCHI(2008).Para ele(2003,p.52)‖Quando 

dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguistíca e sim uma forma de 

realizar linguisticamente  objetivos específicos em situações particulares‖. 

                 Diante disto procuramos neste trabalho verificar através das produções textuais, a 

utilização dos gêneros textuais e a presença do sujeito no processo discursivo. 

                Valorizando significadamente os aspectos culturais e  a abordagem da análise 

lingüística e reescrita. 

 

                    Nas produções textuais fica claro a presença de um sujeito que traz de sua 

cultura,uma variedade de valores ligados  a sua comunidade, escola, cotidiano, etc. Sendo 

visíveis as marcas de estilo e vestígios duma subjetividade notória em quase todos os textos . 

Diante disto POSSENTI faz várias menções no que diz respeito as marcas de estilo e 

subjetividade, para ele ―É devido à individuação como o fruto do trabalho que um indivíduo se 

torna sujeito‘.POSSENTI (1998, p.169). 

 

4. RESULTADOS DE ESTUDO 

 

               Para o resultado de estudo foram analisados 3 dos 30 textos solicitados aos alunos, 

sendo esses de diversas tipologias e abordando várias temáticas como: lendas,contos 
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infantis,relatos de experiências, cartas,receitas culinárias,entre outros. Dentre os critérios de 

análise lingüística e reescrita  

Procuramos analisar os texto em 4 níveis de abordagem sendo eles: 

 

    Nível 1- Fonético e fonológico: ortografia, acentuação, segmentação, juntura e marcas da 

oralidade; 

    Nível 2- Morfológico: conjugação verbal; 

    Nível 3- Sintático: concordância verbal e nominal; 

    Nível 4- textual/Estilístico: pontuação, estrutura textual (introdução, desenvolvimento, 

conclusão),paragrafação, progressão, temática, coesão e coerência. 

               

 

                Segue abaixo um dos textos analisados: 

 

 

Era uma vez a floresta 

 

                                    Era uma vez uma floresta, encantada muitos dizião que os animais falavão 

, outros dizião que eles comião com culher, garfo e faca. 

                                    Mas não era nada diso, simples mente era um a floresta que os animais 

viviam sem nem uma preucupação . 

                                     Um certo dia os homens resolverão ir até alá foram com  espingarda, com 

facões mas não sei para que chegaram  lá a mata , esta quieta e resolveram ficar ali por al gumas 

horas e não viram nada os animais estavão , nas tocas porque era tempo de emverno conserteza 

os  homes não  iao ver os animais e viverão felizes para sempre. 

 

A.G. Escola Franklin Delano Roosevelt 5º ano 

 

5. CONCLUSÃO 
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Nosso trabalho de pesquisa e extensão na Escola Franklin Roosevelt colaborou muito 

para a coleta de dados e interação com a população local. Podemos observar com o dia-dia na 

comunidade como se organizam e como formam uma cultura ribeirinha.  

Nosso trabalho pretende, sobretudo, valorizar a sociedade local por meio dos 

trabalhos realizados em sala de aula, desmistificando os preconceitos e a supremacia da 

monocultura, valorizando a pluriculturalidade. ―O multiculturalismo desde sua origem aparece 

como princípio ético que tem orientado a ação de grupos culturalmente dominados, aos quais foi 

negado o direito de preservarem suas características culturais‖ (GOLÇALVES; SILVA, 2006. p. 

17).  

Por enquanto, reforçamos que as influências multiculturais tanto na Comunidade 

quanto na escola são perceptíveis no modo de falar e na cultura de um modo geral.  

O trabalho que realizamos no Grupo de Estudos Integrados Sobre Aquisição da 

Linguagem (GEAL) e no Projeto Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia (ALFAM) nos dá a 

oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura local, possibilita o desenvolvimento da 

pesquisa e para nossa convivência em sala de aula com os alunos e professores. 
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NARRATIVAS AFRO-BRASILEIRAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL NO ENSINO BÁSICO 

O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LITERATURA INFANTO-JUVENIL  
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154
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155

  

 

RESUMO 

 

O presente projeto foi desenvolvido junto ao Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, 

procurando verificar como o ensino-aprendizado da Literatura Infanto-Juvenil pode contribuir no 

processo de revitalização da cultura e da identidade afro-brasileira. A metodologia utilizada foi a 

qualitativa e a análise dos dados baseou-se na teoria crítica, por acreditar que, ao trabalhar com 

temáticas multiculturais,o docente possa promover situações para que seus alunos reflitam, 

expressem suas compreensões e problematizem sobre os conteúdos estudados.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Revitalização. Cultura. Literatura Infanto-Juvenil. 

Narrativas Afro-brasileiras. 
 

ABSTRACT 

 

The present work was developed at the Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, trying to 

check how the teaching-learning of the Children‘s Literature can contribute in the revitalization 

process of Afro-Brazilian culture and identity. The methodology used was the qualitative and the 

analysis of the data was based on the critical theory because we believe that working with 

multicultural themes, the teacher can promote situations that make his students reflect, express 

their comprehension and problematize about the studied contents.  

Keywords: Teaching-learning. Revitalization. Culture. Children‘s Literature. Afro-Brazilian 

narratives. 

 

1 Introdução 
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Considerando que as narrativas afro-brasileiras no Brasil têm sido classificadas como 

Literatura Infanto-Juvenil e, atualmente, com a determinação de que o currículo das escolas 

públicas e particulares de nível fundamental e médio deva contemplar o ensino de história e 

cultura africana e afro-brasileira, nos interessou pesquisar como o processo do ensino-

aprendizagem destas literaturas é abordado na práxis pedagógica dos professores de língua 

estrangeira e materna.  

O objetivo deste trabalho foi verificar a práxis pedagógica adotada pelos professores de 

língua estrangeira e materna no ensino da literatura infanto-juvenil. Neste sentido, pudemos 

proporcionar uma reflexão crítica e uma revitalização da cultura e dos valores afro-brasileiros. 

Além disso, este trabalho visou contribuir com a elaboração de materiais pedagógicos e 

metodologias de ensino que possam melhorar a atuação dos professores e à reflexão crítica sobre 

a cultura afro-brasileira. 

 

2 Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a qualitativa, em que usamos questionários e diário de campo e 

abrangeu os seguintes passos:  

 Realização de questionário com 13 professores (11 de língua portuguesa e 02 de língua 

inglesa) do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, composto de 6 perguntas 

abertas, organizado em três partes: 1. a importância que os professores  dão à Literatura 

Infanto-Juvenil e a seu ensino; 2. a prática de estudos multiculturais e da educação 

inclusiva (cultura afro-brasileira e ensino); 3. o interesse por práticas de ensino de 

Literatura Infanto-Juvenil em sala de aula.     

 Observação das aulas dos professores, com narrativas indígenas, para verificar como a 

cultura e a identidade indígena são apresentadas aos alunos. 

 Análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo relacionando-os com o 

referencial teórico, visando contribuir para implantação de narrativas afro-brasileiras no 

processo pedagógico. 
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3 Resultados e análise dos dados 

 

Dos 13 professores entrevistados, 09 deles não trabalham o tema literatura afro-brasileira 

na literatura infanto-juvenil em Língua Portuguesa. Dentre as razões, encontramos a dificuldade 

em encontrar material, a não inclusão no planejamento da escola e no livro didático. 

A maioria (9) afirmou que trabalha a literatura infanto-juvenil em Língua Portuguesa. 

Percebe-se que os professores sabem da necessidade de utilizar a literatura infanto-juvenil, mas 

se esquecem que, através dela, podemos trabalhar a cultura afro-brasileira, possibilitando o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, resgatando a identidade brasileira. Algumas das 

razões encontradas foram: ―por achar importante a formação de um leitor crítico‖ (PP8); ―É um 

tema importante para o desenvolvimento da aprendizagem cultural do aluno‖ (PP2).  

Nove professores aceitaram receber orientações e materiais para trabalhar com a literatura 

infanto-juvenil e 3 não responderam a questão e dez deles responderam afirmativamente para 

receber orientações e material sobre o tema afro-brasileiro. Vemos aqui o grande interesse desses 

professores em adquirirem o conhecimento sobre o tema e assim poderem repassá-lo aos alunos, 

já que a escola ainda não contempla esse conteúdo no currículo.  

 

4 Considerações finais 

O projeto ―O Processo Ensino-Aprendizagem da Literatura Infanto-Juvenil‖, através do 

sub-projeto: ―Narrativas Afro-brasileiras no Processo Ensino-Aprendizagem da Literatura 

Infanto-Juvenil”, pensou uma pesquisa que verificasse como o ensino-aprendizado da Literatura 

Infanto-Juvenil pode contribuir no processo de revitalização da cultura e da identidade afro-

brasileira.  

Sob essa perspectiva podemos afirmar que a experiência nessa escola foi positiva, tendo 

em vista que tivemos a colaboração de professores e alunos, e que, mesmo com a falta de 

materiais sobre a temática, foi possível atender ao que determina a Lei 10.639/2003 e tornar 

viável a leitura do texto literário com objetivos de fomentar questões ligadas a cultura afro-

brasileira de forma dinâmica, interativa e dialógica. 

Enfim, a literatura infanto-juvenil é, sem dúvida, é uma das melhores formas de 

preparação do leitor crítico-reflexivo. Nesse sentido, podemos afirmar que a UNIR, através desse 
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projeto, colaborou para a revitalização das questões afro-brasileira e indígena no processo ensino-

aprendizagem.  
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O CENÁRIO FORMATIVO DOS CURSOS DE PSICOLOGIA EM PORTO VELHO A 

LUZ DAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PENSAMENTO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA UNIVERSITÁRIA – 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 
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156
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157

 

 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivos analisar a formação dada aos futuros Psicólogos em Porto 

Velho, levando em consideração a expansão deste mercado no estado, assim como verificar se a 

proposta curricular dos cursos de licenciatura em Psicologia das IES de Porto Velho assegura o 

atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais. Sendo assim, tomou-se como referência as 

novas formulações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, especificamente, no 

tocante as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, bem como os documentos 

oficiais produzidos por essas Instituições. Numa primeira etapa do estudo, foram selecionados e 

analisados estes documentos, dando prioridade às Diretrizes para a área de Psicologia. A análise 

dos documentos revela, dentre outros aspectos, a urgência por buscar compreender a apropriação 

no que tange a sua dimensão educativa no campo da formação em Psicologia, conforme consta 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a área. 

 

 

Palavras-chave: Perfil do Psicólogo. Diretrizes Curriculares Nacionais. Formação. 

 

 
ABSTRACT 

This study aims to examine the training given to future psychologists in Porto Velho, taking into 

account the expansion of this market in the state, as well as verifying the curriculum of graduate 
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courses in Psychology of HEI Porto Velho ensures the compliance with the National Curriculum 

Guidelines. So, we took as reference formulations of new Law of Directives and Bases for the 

Brazilian Education, particularly with regard to National Curriculum Guidelines for higher 

education, as well as official documents produced by these institutions. In the first stage of the 

study were selected and reviewed these documents, giving priority to the Guidelines for the field 

of psychology. The analysis of documents reveals, among other things, the urgency for seeking to 

understand the ownership in terms of its size in the field of educational training in psychology, as 

stated in the National Curriculum Guidelines for the area. 

Keywords: Profile of the Psychologist. National Curriculum Guidelines. Training 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As mudanças, avanços e até retrocessos em tantas áreas no mundo globalizado nos 

mostram ou revelam a constante necessidade de aprimoramento e ―mutação‖ do próprio ser 

humano em função dele mesmo e do outro. Dentro dessas mudanças há um tema incansavelmente 

discutido, principalmente em nossa realidade brasileira: a formação destes profissionais voltada 

às exigências do mercado atual. Nesse contexto de contastes mudanças, faz-se necessário 

verificar o tratamento dado aos futuros psicólogos e avaliar se esse procedimento assegura aos 

princípios de qualidade da área e às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais. Através do 

estudo bibliográfico da área de Psicologia Escolar e da análise dos documentos oficiais 

produzidos pelas IES de Porto Velho, buscamos aprofundar os conhecimentos relacionados à 

formação e atuação do psicólogo na cidade e verificar a adequação dessas instituições as novas 

diretrizes. 

 

2.  A FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO NO BRASIL 

A Psicologia, como área de ensino e pesquisa, bem como profissão, é relativamente nova 

no Brasil. As Escolas Normais e o surgimento dos laboratórios experimentais e centros de 

desenvolvimento de testes e medidas psicológicas, são referências para o conhecimento histórico 

da Psicologia no Brasil, no final do século XIX e início deste século.  

Segundo Buettner (1990, p. 24), ―na década de 1930, com a criação da USP e de outras 

Universidades, inicia-se o período universitário da Psicologia brasileira‖. Para Witter (1999), o 

ensino da Psicologia tem merecido o interesse de pesquisadores nacionais e estrangeiros, 

preocupados com questões relativas à formação e à atuação do Psicólogo. Yukimitsu (1999) 

salientou que a formação do psicólogo deve conter bases para pesquisas e práticas na área 
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biológica, social e cognitivo-afetiva do comportamento: só se pode conceber a Psicologia em um 

corpo de conhecimentos científicos. São inúmeros, segundo Duran (1994), os trabalhos que 

exemplificam a preocupação com a profissão de uma maneira geral, com as áreas de aplicação da 

Psicologia e com a necessidade de revisão da formação do profissional. Nos dias atuais, estes 

movimentos tornam-se quase que obrigatórios em todas as instituições de ensino de Psicologia, 

considerando-se a proposta do Ministério da Educação (MEC) quanto à implantação das novas 

diretrizes curriculares para o ensino superior.  

As Diretrizes comparecem no cenário nacional oficialmente em 2004, trazendo mudanças 

bastante significativas em relação ao Currículo Mínimo, em seus princípios, objetivos e metas, 

circunscritas ao modelo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, centradas na concepção 

construtivista de aprendizagem. De acordo com Ribeiro (2006), através dessas Diretrizes, espera-

se que o psicólogo tenha uma visão mais abrangente das questões econômicas e sociais e da 

multideterminação do fenômeno psicológico. Fato este, que evidencia a passagem da visão do 

psicólogo enquanto profissional liberal para a de um profissional inserido em diversos campos e 

atuando com outros profissionais.  

Desta forma percebemos através destas leituras a evolução deste contexto profissional e as 

necessidades que urgem quando pensamos no psicólogo e seu mercado de trabalho. Surgindo 

assim, o questionamento quanto ao preparo deste profissional para este mercado em constante 

mutação e a busca do profissional completo, que possa atender ao que preconiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a área.  

 

3. METODOLOGIA 

 A metodologia adotada é de abordagem qualitativa, com ênfase numa perspectiva de 

investigação mais orientada à prática educativa. Este estudo conta com uma fase bibliográfica e 

outra, uma pesquisa de campo. Para a realização da fase empírica, os instrumentos entrevista e 

questionário foram os escolhidos. A população alvo é composta por Coordenador e discentes de 

cursos de Psicologia da capital. 

 Os resultados serão analisados com base nos dados gerados pelo discurso dos 

participantes do estudo. Partimos do princípio que a análise deva estar presente em todas as 

etapas do processo de pesquisa (SILVERMAN, 2009). Quanto ao processo de tratamento da 

informação, consideramos que a realidade social é subjetiva, múltipla, dinâmica, resultado de 
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uma construção dos sujeitos participantes, mediante a interação com outros membros da 

sociedade (BRASILEIRO, 2008). E, portanto, buscamos adotar os procedimentos interpretativos 

para a análise da informação textual e posterior aplicação da estratégia de triangulação interativa 

(DENSIN apud BOLÍVAR, A, DOMINGO, J, FERNÁNDEZ, M, 1998). 

 

4. RESULTADOS DO ESTUDO 

 

4.1. Diretrizes Curriculares e o curso de Psicologia 

 
As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação foram organizadas em uma estrutura cuja seqüência e conteúdos são 

articulados em princípios e fundamentos, que orientam o planejamento, a implantação e a avaliação dos mesmos.  O curso de Psicologia 
diferencia-se em três perfis de formação: o bacharel em Psicologia, o professor de Psicologia e o Psicólogo.  Essa diferenciação apóia-se em 

um núcleo comum de formação que estabelece uma base homogênea no país e uma capacitação básica para o formando lidar com os 
conteúdos da Psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. 

Ambos possuem, nesta estrutura curricular, competências e habilidades em comuns, gerais e basilares, tais como: Atenção à saúde, 

Tomada de decisões, Comunicação, Liderança, Administração e gerenciamento e Educação Permanente. Esta última, o profissional de 
Psicologia, tanto na área de formação quanto de sua prática, deve buscar ter compromisso com a educação e o treinamento/estágio das futuras 

gerações de profissionais, tendo como meta central, de acordo com o art. 3º, alínea ―c‖, a compreensão crítica dos fenômenos sociais, 

econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão. 

Para o curso de graduação em Psicologia, a estrutura que forma as Diretrizes Curriculares 

prevê que no projeto pedagógico a organização do curso explicite os perfis de formação 

oferecidos, descrevendo detalhadamente as ênfases curriculares que adotará. Os perfis 

concentram-se na diferenciação e domínio de conhecimentos psicológicos e de áreas afins, e 

na capacitação para utilizá-los em diferentes contextos de atuação. Sendo que, de acordo com 

o Art.27º das Diretrizes Nacionais, no caso de o projeto do curso contemplar mais de um perfil 

de formação, ele deve prever mecanismos que permitam ao aluno escolher uma ou mais dentre 

os perfis propostos.  

 
A implantação das Diretrizes requer a construção de um perfil crítico e comprometido 

com a transformação das condições sociais e de trabalho que permeiam o contexto 

escolar e educacional, articulando-se coletivamente e defendendo a utilidade das 

intervenções, como suporte ao reconhecimento social da profissão (MARINHO-

ARAÚJO, 2007, p.20).  

 

 

        Segundo Gadotti (2001), a palavra projeto vem do verbo ―projetar‖ que significa lançar-se 

a frente.  Sendo assim, o Projeto Político Pedagógico das instituições deve ser algo inovador e em 

constante aperfeiçoamento. Dessa forma, ele deve vir a contemplar todas as necessidades que 

emergem de acordo com as transformações ocorridas na sociedade, representando um laço 

importante entre o que foi, e que está sendo construído, instaurando uma ruptura com o presente e 

promessas para um futuro. Com efeito, Vasconcellos (1995, p.143) afirma que o PPP é um 

instrumento teórico metodológico que visa auxiliar o enfrentamento de desafios posto pela 

realidade, de maneira sistemática, organizada, consciente e, o mais importante, participativa. 
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Participação esta, que assegure grande mobilização dos autores nele envolvidos, de maneira que 

possam não só acompanhar todo o processo de reformulação curricular, mas também interpor 

nele. 

 

4.2. Perfil da expansão dos cursos de Psicologia em Rondônia.  

 A descrição da expansão dos cursos de Psicologia no estado está elaborada com base na 

caracterização de cada instituição pesquisada, sendo que seus dados foram coletados tomando por 

base as informações constantes das páginas web dos cursos. 

 

4.3.1. UNIR: O curso de Psicologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia foi criado 

através da Resolução nº 048/88, de 14/10/88, com titulação apenas em Licenciatura em Psicologia. 

O CONSUN, através da Resolução nº 049/91, aprova a reformulação de suas habilitações, passando 

a vigorar na UNIR as habilitações para Licenciatura e Formação do Psicólogo. Somente a partir de 

06/12/95, conforme Portaria publicada no Diário Oficial nº 1486 de 07/12/95, é que o curso 

obteve reconhecimento do MEC, embora anteriormente estivesse autorização para funcionamento 

pelo Conselho Universitário (CONSUN) da UNIR.  O curso oferece 30 vagas anuais desde o seu 

primeiro vestibular. Sua duração máxima é de 10 (dez) períodos, envolvendo práticas de estágio 

supervisionado nas áreas clínica, organizacional, escolar e institucional.  Seu funcionando é em 

tempo integral desde o vestibular de 1992, em dois turnos letivos (matutino e vespertino). É um 

Curso com 4545 horas de Carga Horária Total, com Integralização em 05 anos. O Curso de 

Psicologia da UNIR oferece três ênfases curriculares: Educação e Desenvolvimento; 

Organizacional e Trabalho; Saúde Mental e Prevenção.   

 

 

4.3.2. ULBRA: O curso de Psicologia da ULBRA/PVH foi autorizado através da Portaria 

Ministerial nº. 2.990, publicada no DOU de 27/09/2004, com titulação em Bacharelado e 

Formação de Psicólogo. Oferece 200 vagas anuais. É um Curso com horas 4.200 horas (Bacharel) 

e 4440 (Psicólogo) de Carga Horária Total, com Integralização em 05 anos. O curso tem seu 

funcionamento no turno noturno, com aulas de 2ª a 6ª feira de 19h10 as 22h30, aos sábados de 

8h00 as 11h15 e algumas disciplinas no horário intermediário de 17h30 as 19h00. A formação do 

psicólogo atenderá a três grandes áreas: PSICOLOGIA ESCOLAR, CLÍNICA E PSICOLOGIA 

JURÍDICA. (site da IES, 2008). 
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4.3.3. FIMCA: O curso de Psicologia foi autorizado através da Portaria Ministerial nº 595 de 25 

de Agosto de 2008, com a titulação em Bacharelado. É um curso com 4.000h horas de Carga 

Horária Total, com Integralização de 05 anos para Formação do Psicólogo. Tem seu 

funcionamento no turno noturno. 

Quanto ao Mercado de Trabalho, as instituições pesquisadas anunciam uma atuação 

historicamente pautada por uma perspectiva clínica, a inserção do psicólogo ampliou-se para os 

diversos âmbitos da atenção para saúde. Tal fato produziu um crescimento profissional em 

direção a vários e diferentes setores da sociedade. Sobretudo, apresenta uma linha voltada a 

atender as necessidades do profissional que esteja inserido no contexto atual quanto às exigências 

do mercado e principalmente em satisfazer sua clientela.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos realizados é importante considerar que as Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais vêm possibilitar uma nova caracterização do curso de Psicologia no país, 

propondo mudanças consideráveis, fruto principalmente de discussões dos próprios profissionais 

da área, em conjunto com os órgãos competentes do governo. 

Quanto à realidade dos cursos de Psicologia no estado de Rondônia, este estudo contribui 

na reflexão sobre a formação do psicólogo para atuar com os processos educativos, uma vez que 

estes têm passado por profundas transformações e diversos desafios, não só no campo estrutural, 

mas também no âmbito da sala de aula. Conseqüentemente, há a necessidade de reformulação em 

todo processo de ensino-aprendizagem. Precisamos repensar cada disciplina que forma o 

currículo, pois elas têm suas próprias restrições para se relacionar à realidade cotidiana. O 

currículo por competências e habilidades precisa ser entendido e posto em prática, levando em 

conta determinados limites, buscando relacionar o conhecimento cotidiano e o científico.  

Tudo isso nos leva a aceitar, em último termo, que as disciplinas acadêmicas se 

justificariam dentro do sistema educativo, mas nem sempre servem para ser usadas como suporte 

que as qualifiquem para uma compreensão mais científica da realidade cotidiana e, portanto, 

como base formadora dos futuros profissionais para atuaram frente às novas exigências. 
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RESUMO 

Fruto de pesquisas empíricas e teóricas que visavam fazer um levantamento de obras 
locais e questionar se Rondônia possuía um acervo literário, este trabalho consegue 
mapear a própria estrutura de construção da literatura no Estado. Ele parte do conceito 
de Literatura, o que não é tão fácil assim, uma vez que até os teóricos, e ainda mais os 
literatos, possuem fortes dúvidas sobre a questão. 
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 Acadêmica do Curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal de Rondônia. 
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 O subprojeto “Obras regionais nas bibliotecas públicas de Porto Velho” é uma 

temática derivada do Projeto Literatura Emergente em Rondônia, idealizado pelo 

professor Dr. Francisco Moreira em Rolim de Moura. 

 A partir dos pressupostos de desenvolvimento de uma literatura rondoniense, 

delimitamos em Porto Velho pesquisas em bibliotecas, escolas, sebos e livrarias. Sendo 

que primeira fase da pesquisa desenvolveu-se em duas bibliotecas estadual, a Pontes 

Pinto (que se encontra atualmente no Edifício da Administração da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré), localizada na Av. Farqhuar esquina com Sete de Setembro e a 

municipal Francisco Meireles, na Rua José do Patrocínio. 

 Na segunda fase fizemos contatos com alguns dos escritores locais, como Selmo 

Vasconcelos, Matias Mendes e Eunice Bueno; estes últimos cedendo materiais para a 

pesquisa bibliográfica, ao acervo do Projeto, e o primeiro abrindo as portas da 

Biblioteca Pontes Pinto. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A pesquisa foi realizada, portanto, com a ajuda dos funcionários e até dos 

próprios escritores nos locais de pesquisa, num ritmo de duas vezes por semana, sendo 

de extrema importância o relato deles dizendo como as obras chegaram a tais lugares. 

A pesquisa desenvolveu-se em quatro etapas: 

 O orientador nos repassava livros teóricos sobre teoria literária; 

 Havia a elaboração de fichamentos, resumo e artigos com base neste primeiro 

momento; 

 Efetuavam-se entrevistas informais; 

 Coletamos diversos materiais (jornalísticos, panfletos ou livros) e os escaneamos 

ou fotografamos, em parte, e os organizamos e os sistematizamos. 

 Os materiais usados foram, sobretudo, máquinas fotográficas, scanner, 

computador e gravadores. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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 Por vários séculos a literatura vem sofrendo questionamentos. . Marisa Lajolo diz 

que “já houve várias tentativas de definir o que é literatura, e que os critérios são 

diversos para identificar o que torna um texto literário ou não literário”. 

 Viriato Moura afirma que literatura é a arte de compor ou escrever trabalhos 

artísticos em prosa e verso. E o indivíduo nasce com o desejo intrínseco de registrar 

seus pensamentos e emoções através da palavra. 

 Através das dúvidas a respeito da perguntas o que é literatura? isso é ou não um 

discurso literário? que iniciou o pleiteamento em Rondônia. Com uma quantidade 

significativa de escritores, os pesquisadores iniciais do projeto questionavam-se em 

como definir se as obras eram ou não de literatura. O que não foi tão difícil nos locais 

de pesquisas, eles já consideravam os livros de literatura. Como está exposto na 

imagem a seguir. 

 

Fonte: Arquivo do Projeto 

 De acordo com as pesquisas descobrimos que os primeiros documentos não 

eram relacionados à Literatura, mas sim à Medicina, à Geografia e à História do Estado. 

A primeira colonização que substituiu povos ágrafos permitiu melhor reconhecimento 

literário do espaço. 

No livro Síntese da Literatura de Rondônia, Eunice e Matias (retrocitados) 

afirmam que nem sempre os representantes da literatura de uma terra são todos 

aqueles que possuem trabalhos publicados em livros, ou que são nascidos nessa terra, 

mas sim aqueles que buscaram de alguma forma retratar algo da região (Estado, 

Território, etc.) através da expressão escrita, ou que vivem ou viveram realmente nessa 

terra. Assim sendo, para definir a Literatura de Rondônia, podemos focalizá-la em três 
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aspectos distintos: a) Literatura sobre Rondônia; b) Literatura feita em Rondônia; e c) 

Literatura Rondoniense. 

De acordo com o autor rondoniense Viriato Moura, a literatura daquela época 

estava emergindo e desenvolvendo-se, e caberia afirmar hodiernamente que esta 

literatura estaria portanto já “formada”. 

 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Depois do conhecimento e estudo sobre os autores e obras percebemos que a 

literatura de hoje, dita “emergente”, é ínfima quando comparada à de alguns anos atrás. 

As obras encontradas foram fruto de trabalho árduo dos escritores rondonienses. 

 Nos locais de pesquisas foi encontrada uma boa quantidade de poemas, 

crônicas, antologias e romances produzidos nos anos de 1980 a 1998. Porém, se 

encontram em locais escondidos e em pastas de arquivos, impossibilitando a procura. 

Não foi encontrada nenhuma obra atual. Talvez pelo contexto vivido pelos autores e o 

preconceito para com suas obras sintam-se desestimulados para fazer crescer o seu 

rol. Entretanto, há autores que publicaram e publicam, não desistindo de seus sonhos 

de ver uma literatura absolutamente configurada. 
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RESUMO 

Este subprojeto “Obras Regionais nas Bibliotecas das Escolas Estaduais de Porto 
Velho” faz parte do Projeto Literatura Emergente em Rondônia que objetiva conhecer, 
analisar e reunir trabalhos que surgem e que foram produzidos pelos escritores 
idealizadores da literatura rondoniense. A finalidade desta pesquisa é fazer um 
levantamento das obras literárias nas escolas estaduais e a procedência dessas obras. 
Apesar da carência “algumas” obras ainda são encontradas nas escolas, porém elas 
são pouco consultadas devido à omissão e a desorganização dos locais, o que acarreta 
desconhecimento de uma literatura rondoniense por parte dos estudantes. 
Palavras-chave: Literatura; Cultura; Bibliotecas; Leitura; Estudo. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O subprojeto “Obras Regionais nas Bibliotecas das Escolas Estaduais em Porto 

Velho” faz parte do projeto Literatura Emergente em Rondônia. Os objetivos 

específicos do subprojeto são: a) Levantar obras de literatura rondoniense 

disponibilizadas nas escolas públicas de Porto Velho; b) Analisar como as obras 

chegam a esses locais e levantar se há um programa de distribuição previsto para 

difundir este material na esfera das escolas públicas; e c) Sistematizar e analisar as 

informações coletadas. O objetivo geral do projeto é investigar o processo de formação 

de uma literatura emergente em Rondônia, levando em consideração suas 

características, seus autores e obras. 
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___________________ 
¹ Acadêmica do curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal de Rondônia. 
² Professor do Departamento de Línguas Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia. 
³ Professor do Departamento de Línguas Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia 

A importância de se pesquisar nas escolas condiz com a preocupação que 

todos temos a respeito de como a escola está incentivando os seus alunos ao hábito da 

leitura e, principalmente como os órgãos públicos estão se preocupando em divulgar a 

literatura rondoniense que é parte de nossa cultura. 

Mas essa preocupação não existe, pois podemos perceber que poucas pessoas 

conhecem a literatura de Rondônia, a maioria que conhece alguma obra é de História 

ou Geografia de Rondônia, a falta de divulgação, de distribuição e de recursos 

financeiros impedem que essas obras sejam conhecidas por toda a população de 

Rondônia. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Vários são os teóricos que tentam exaustivamente resolver uma questão ainda 

hoje quase impossível de se chegar a um consenso: o conceito de literatura. Embora 

muitos estudos já foram e são feitos sobre essa questão, nenhum conseguiu alcançar 

uma aceitabilidade suficiente, pois todos os estudos possuem alguma insuficiência para 

estabelecer critérios que classifiquem todos os tipos de textos em literários ou não. 

Essa bagunça literária já foi abordada por Roberto Acízelo de Souza, em seu livro 

Teoria da Literatura: 

As diferentes são tais e tantas entre as diversas teorias propostas que um estudioso 

iniciante poderá desanimar ante o que lhe parecerá um caos de sistemas explicativos 

contraditórios. Então, num esforço de pôr alguma coisa em ordem nessa suprema 

confusão, será produtivo fazer certas distinções, capazes de distribuir as inúmeras 

teorias propostas em alguns poucos grupos constituídos por construções teóricas 

assemelhadas. 

O conceito de literatura sempre variou bastante com o passar do tempo, em 

cada época ele adquire mais ou menos características, dependendo muito da época, do 

estilo, da realidade vivida pela população e, principalmente da visão individual de cada 

pessoa. Marisa Lajolo em seu livro O Que é Literatura aborda essa questão resumindo 

todas essas idéias: 
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 Tudo isso é, não é e pode ser que seja Literatura. Depende do ponto de vista, do 

sentido que a palavra tem para cada um, da situação na qual se discute o que é 

Literatura. 

Essa discussão nos remete a visão que nós temos da literatura de Rondônia, 

poucas pessoas acreditam que os textos produzidos aqui possam ser considerados 

literatura, contudo muitas obras da literatura rondoniense merecem ser lidas pela 

qualidade que possuem. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os métodos utilizados para realizar as nossas pesquisas foram leituras, 

fichamentos e resumos, estimuladas pelo nosso orientador, para que tivéssemos uma 

base teórica, além de visitas às bibliotecas das escolas estaduais para levantamento 

das existentes e para entrevistar os responsáveis pelas bibliotecas, a fim de saber a 

procedência das obras encontradas. Por fim, analisamos e sistematizamos as 

informações obtidas. 

Os materiais obtidos na pesquisa foram: máquina fotográfica, computador, 

scanner, caderno de anotações e impressora. 

 

4. RESULTADOS 

As escolas pesquisadas durante o processo de produção dos relatórios parcial 

e final foram: 

 Escola Carmela Dutra, onde foram encontradas duas obras de literatura 

rondoniense: Antologia de poemas dos servidores do Tribunal 

regional de Justiça e Andorinhas - O vôo da liberdade de Vilmar de 

Melo Xavier; 

 Escola Daniel Nery, onde não foi encontrada nenhuma obra;  

 Escola Marcelo Cândia, onde foram encontradas três obras: Parceiros 

de Jornada, de Neuza dos Santos Tezzari; Porto Velho - A cidade 

erguida nos trilhos da Esperança de Emmanuel Gomes; Do monte 

Nelo a Jaru, de Teófilo L. de Lima; e 

 A Escola Risoleta Neves onde encontramos apenas uma obra: Tatiana 

do Calixto. 
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Obra encontrada do escritor Vilmar de Melo: 

 

Fonte: Arquivo do Projeto 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao final de nossas pesquisas do Subprojeto “Obras Regionais nas Bibliotecas 

Escolas Estaduais em Porto Velho” podemos perceber a grande carência das escolas 

em relação às obras de literatura rondoniense, mas essa carência não é culpa das 

escolas, mas do governo que não apóia e valoriza esses autores e obras que fazem 

parte da nossa cultura, prejudicando a toda a nossa população por não conhecê-la. 

Se o governo tivesse o interesse de incentivar os escritores rondonienses a 

produzirem suas obras com uma ajuda financeira e criasse programas de divulgação e 

distribuição de suas obras em todas as bibliotecas, livrarias e sebos do estado, nós 

veríamos uma grande ascensão da Literatura Rondoniense. Mas não devemos deixar 

de lembrar que mesmo com essas medidas tomadas, se não houver um incentivo para 

que essas obras sejam lidas, todo o trabalho de incentivo e divulgação das obras seria 

inútil. 
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RESUMO 

Este trabalho visa à literatura emergente em Rondônia, no intuito de desenvolvermos um perfil 

para o leitor rondoniense. Tendo em vista o conhecimento das obras emergentes em Rondônia, 

saber sobre os autores, suas características, a aceitação de seus leitores, como avaliam sua 

qualidade e se conhecem essas obras. Pois não podemos pensar na obra sem nos depararmos com 

o leitor. O grande responsável pelo ―aflorar‖ da obra. O que seria do autor sem seu publico alvo? 

O leitor é o foco do autor e precisa ser observado. Sendo o leitor de tal importância cabe a ele o 

julgamento da obra, pois não há crítica que se sustente sem que se considere a opinião do leitor. 

Palavras-chave: Filologia; Cultura; Literatura; Leitor. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante da tentativa de definir Literatura nos deparamos com diversos conceitos. Haja vista 

a falta de uma definição concreta. Marisa Lajolo (1982) discute em seu livro o que é literatura 

essa questão nos mostrando que não há uma reposta correta. E os livros não publicados, nossos 

poemas... É literatura? Para ela pode e não pode ser, isso vai depender do que consideramos do 

que seja literatura. Barthes no livro Aula nos diz que a literatura nos permite ouvir a língua fora 

do poder sendo possível trapacear nesta rede que constitui o saber. 

Sendo assim, visto a grandeza da literatura suponhamos que ela emerge em Rondônia com 

mais liberdade do que em outras regiões do país, dada a presença de pessoas vindas dos mais 

diversos lugares do Brasil. Certamente por isso é algo disperso e não chega a ser uma grande 
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literatura. Porém há por parte de seus autores um grande esforço para a exposição de sua obra. O 

leitor é o foco do autor, portanto se faz necessário o observamos. Neste trabalho procuramos 

levantar o perfil do leitor da literatura emergente em Rondônia buscando sua opinião acerca 

dessas obras, como teve contato com ela e sua qualidade. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Os Materiais utilizados no desenvolver da pesquisa foram: 

 Scanner,  

 Maquina fotográfica,  

 Prancheta,  

 Papel sulfite,  

 Computador e  

 Impressora.  

Tivemos sessões de estudo com o material de fundamentação teórica e metodologia 

científica, orientações bibliográficas que abordam a temática regional. Elaboramos fichamentos e 

efetuamos uma sondagem de como as obras publicadas alcançam o público leitor. Analisamos a 

pesquisa de campo e as entrevistas que realizamos com os leitores.  

Iniciamos nossa pesquisa indo à procura de obras literárias rondonienses. Fomos ao 

prédio do relógio onde encontramos as obras encaixotadas numa sala de difícil acesso. Indo na 

biblioteca Francisco Meireles as obras estavam numa prateleira bem escondida. 
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Biblioteca Francisco Meireles 

Fonte: Arquivo do Projeto 

 

Visitamos as escolas Marcelo Cândia e Carmela Dutra, encontramos algumas obras, 

porém ao entrevistarmos as bibliotecárias sobre a procura dos leitores a estes livros, a resposta foi 

à mesma em todos os lugares, a procura é muito pouca e os livros procurados são de história e 

geografia de Rondônia. Aplicamos questionários na Universidade Federal de Rondônia com os 

acadêmicos do curso de Letras Língua Portuguesa e na biblioteca Francisco Meireles. E 

constatamos que na Universidade há leitores por conta da divulgação por parte dos professores. 

Em uma entrevista com a escritora Eunice Bueno certificamos a falta de apoio a esses autores 

locais, fazendo com que muitos desistam de escrever. Uma maneira encontrada pelo autor é 

realizar sua própria divulgação. 

Comprovamos com este projeto a existência de uma literatura emergente em Rondônia, 

porém que enfrenta vários obstáculos para se chegar ao leitor. Que muitas vezes encontra 

dificuldade para ter acesso a essas obras. Que pelos poucos leitores é considerada como de ótima 

qualidade. 
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AVALIAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO: INSERÇÃO DO  

STRICTO SENSU NA UNIR 

Cintia dos Santos Souza 

Walterlina Brasil 
gepes@unir.br 

RESUMO 

O percurso histórico dos estudos Pós-Graduados em âmbito nacional revela um quadro 
de sucesso, expansão, afirmação, conquista de altos padrões de qualidade e inclusive 
credibilidade internacional em algumas áreas. Este desenvolvimento é resultado de 
uma organização política indutiva com apoio de instituições públicas e empenho da 
comunidade científica. Além disso, se atribui o sucesso da Pós-Graduação no Brasil ao 
processo contínuo de avaliação implantado pela CAPES. Tendo em vista a relevância 
dos programas de Pós-Graduação no contexto da educação superior, esse estudo 
preocupou-se em realizar uma abordagem que tratasse do sistema de avaliação 
externo, regulatório e de grande importância por envolver uma atividade de ensino 
essencial: a pós-graduação. Os dados necessários foram obtidos no site da CAPES. 
Foram acessados diversos links que tratam da legislação da agência, dos programas e 
do sistema de avaliação. A partir da análise dos resultados da avaliação do triênio 
2004-2006, percebeu-se que dos quatro programas da Unir que já passaram pela 
avaliação, todos tiveram suas atividades consideradas importantes para o 
desenvolvimento regional. 
 
Palavras–chave: Ensino Superior. Pós-Graduação. Avaliação. Educação.  
 

ABSTRACT 
The historical course of study Postgraduate nationwide reveals a picture of success, 
expansion, assertion, achievement of high standards of quality and inclusive 
international credibility in some areas. This development is the result of a political 
organization with inductive support of public institutions and commitment of the scientific 
community also is credited with the success of the Graduate in Brazil in the ongoing 
evaluation process implemented by CAPES. Considering the relevance of graduate 
programs in the context of higher education, this study was concerned to achieve an 
approach that treats the system of external evaluation, regulatory and of great 
importance because it involves an activity of essential teaching: the post graduation. 
The necessary data were obtained on the website of CAPES. Were accessed several 
links dealing with the law of agency, program and system evaluation. The analysis of 
assessment results from the years 2004-2006, it was noticed that the four programs of 
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UNIR have already passed the evaluation, all activities were considere important for 
regional development. 
 
Keywords: Higher education. Graduate. Evaluation. Education  
 

INTRODUÇÃO 

A humanidade vive um período muito especial da história, no qual é muito intensa a 
rapidez com que ocorrem as mudanças. No cerne desta intensa velocidade de 
mudanças, está o desenvolvimento científico e tecnológico, atuando tanto na origem, 
como na expansão do conhecimento, e ainda no surgimento de múltiplos novos campos 
de saber. Atualmente, no Brasil, a Pós-Graduação desempenha papel fundamental no 
desenvolvimento da educação superior. Conforme PNPG 2005-2010:Cabe à pós-
graduação a tarefa de produzir os profissionais aptos a atuar nos diferentes setores da 
sociedade e capazes de contribuir, a partir da formação recebida, para o processo de 
modernização do país. Os dados disponíveis demonstram, sobremaneira, que é no 
interior do Sistema Nacional de Pós-Graduação que, basicamente, ocorre a atividade 
da pesquisa científica e tecnológica brasileira. (BRASIL, 2004, p.8) O percurso histórico 
dos estudos Pós-Graduados em âmbito nacional revela um quadro de sucesso, 
expansão, afirmação, conquista de altos padrões de qualidade e inclusive credibilidade 
internacional em algumas áreas. Embora implantada segundo o espírito do projeto 
militar do “Brasil Grande” e da modernização integradora do país ao capitalismo de 
mercado, a pós-graduação se constitui num espaço privilegiado para o incremento da 
produção científica. No caso da educação, contribui de forma importante para o 
desenvolvimento de uma tendência crítica que, gerando estudos consistentes a 
contrapelo da orientação dominante, alimentou um movimento emergente de propostas 
pedagógicas contra-hegemônicas. (SAVIANI, 2008, p.310) Este desenvolvimento é 
resultado de uma organização política indutiva com apoio de instituições públicas e 
empenho da comunidade científica. De acordo com a CAPES, 2004: Em função dos 
resultados já alcançados, pode-se afirmar que a pós-graduação se constitui numa das 
realizações mais bem sucedidas no conjunto do sistema de ensino existente no país. 
Deve-se ressaltar que o seu desenvolvimento não derivou de um processo espontâneo 
do aumento da pesquisa científica e do aperfeiçoamento da formação de quadros, mas 
foi produto de uma deliberada política indutiva, em grande medida concebida, 
conduzida e apoiada pelas instituições públicas, com decidido engajamento da 
comunidade acadêmica brasileira. (PNPG, 2004, p.8). Além disso, se atribui o sucesso 
da Pós-Graduação no Brasil ao processo contínuo de avaliação implantado pela 
CAPES. No Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010 consta que: A experiência 
bem sucedida na expansão e na qualidade do sistema de pós-graduação pode ser 
creditada ao financiamento público e à institucionalização de um processo contínuo de 
avaliação criado em meados dos anos setenta, organizado pela CAPES e realizado por 
pares. (PNPG, 2004, p.42) Tendo em vista, a relevância dos programas de Pós-
Graduação no contexto da educação superior, esse estudo preocupou-se em conhecer 
como o ocorre o processo de inserção da pós-graduação stricto sensu na Unir. O 
referente estudo buscou conhecer quais estratégias são levedas a cabo considerando 
os requerimentos da agência reguladora nacional, CAPES. Pretendeu-se que a 
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abordagem tratasse do sistema de avaliação externo, regulatório e de grande 
importância por envolver uma atividade de ensino essencial: a pós-graduação, visto que 
de acordo com a proposta do Observatório, propõe-se a revisão crítica da adoção da 
avaliação como um mecanismo de gestão institucional. A partir do desenvolvimento de 
tal estudo espera-se obter dados comparativos de aprofundamento em relação à 
utilização e prática da oferta de pós-graduação. Analisar a oferta da pós-graduação em 
educação na região e o desenvolvimento institucional constitui o objetivo geral dessa 
pesquisa.  Para isso foram estabelecidos como objetivos específicos: Caracterizar a 
oferta da pós-graduação em uma instituição de ensino superior quanto a sua oferta e 
composição; e estabelecer comparação entre resultados sobre o uso da avaliação da 
pós-graduação no país e a inserção da pós-graduação na UNIR. 
 
PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 
A caracterização metodológica consistiu em pesquisa básica quanto à natureza, 

exploratória, de abordagem quanti-qualitativa, através de levantamento de dados 
estatísticos. Durante o primeiro momento (fase de exploratória) da pesquisa buscou-se 
conhecer o funcionamento da agência CAPES através do site http://www.capes.gov.br/. 
Inicialmente foi acessado o link que diz respeito ao histórico da agência, conteúdo 
disponível em http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao, Em seguida foi 
acessado o endereço eletrônico que disponibiliza a legislação vigente na agência, a 
qual consta no endereço: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/legislacao. No qual, 
estão disponíveis os decretos, deliberações, leis, normas revogadas, portarias, 
resoluções, pareceres e outros. Dando continuidade, realizou-se o acesso ao link que 
disponibiliza os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs), os quais se encontram 
disponíveis no endereço: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-
pos-graduacao. O resultado desta consulta foi a produção de fichamento do PNPG – 
2005-2010, o qual segue em anexo. O próximo link a ser consultado foi o endereço no 
qual está disponível um breve resumo sobre o Sistema de Avaliação da Pós-graduação, 
sendo ele: http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao disponível 
no endereço: http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis.  

Neste endereço também estão disponibilizados o acesso ao webqualis e ao roteiro 
para classificação de livros. O próximo momento da pesquisa foi conhecer os 
programas de pós-graduação da Unir, os quais estão disponíveis no endereço; 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pes
quisarRegiaoIesPrograma&codigoIes=10001018, onde estão disponíveis os links que 
dão acesso a cada um dos programas de pós-graduação stricto sensu da unir.  A partir 
deste momento iniciou-se o acesso ao link de cada programa de pós-graduação da 
unir, a fim de se coletar os dados referentes a estes programas para cumprimento do 
primeiro objetivo estabelecido no plano de trabalho deste estudo.  

Para revisão de literatura, foram selecionados artigos científicos que abordam os 
temas: pós-graduação, pós-graduação em educação e sistema de avaliação da 
CAPES. Os artigos foram consultados através da livraria de revistas e artigos científicos 
SciELO, a qual está disponível no endereço: http://www.scielo.org/php/index.php...O 
próximo seguinte foi a busca no site da Capes dos relatórios da avaliação dos PPGD da 
Unir. Estes por sua vez estão disponíveis em: 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao
http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/legislacao
http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-pos-graduacao
http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-pos-graduacao
http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIesPrograma&codigoIes=10001018
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIesPrograma&codigoIes=10001018
http://www.scielo.org/php/index.php
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http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/AvaliacaoTrienalServlet?ano=2006&aca
o=pesquisar&IES=unir&Area=0. A compatibilização dessas diversas fontes geraram 
informações necessárias à interpretação dos dados, orientados pelo Plano de Trabalho 
em seus objetivos. 
 
RESULTADOS 
 
A analise da base de dados permitem as seguintes constatações, relativas ao contexto 
da pos-graduação na UNIR. São oito os programas de pós-graduação stricto sensu em 
funcionamento, dos quais sete cursos de mestrado e um curso de metrado e doutorado. 
São eles: Programa de Desenvolvimento regional, Biologia Experimental, Geografia, 
Ciências da Linguagem, Administração, Educação, Psicologia e Letras. O Programa de 
Biologia Experimental desenvolve um curso de mestrado acadêmico, o qual teve seu 
início em 2001, e um curso de doutorado cujo início se deu em 2005. Este Programa 
tem o maior conceito Capes na instituição, sendo ele 4. O Programa conta com 15 
docentes. Sua área de avaliação é Ciências Biológicas III. As linhas de Pesquisa são: 
Projeto Isolado, Bioquímica/Biotecnologia: Purificação e caracterização de 
biomoléculas; Controle Biológico de Infecções; Epidemiologia; Estrutura molecular de 
antígenos de parasitas da malária humana e suas com virulência; Hepatite; 
Leishmaniose; Química de Produtos Naturais: Estudo Fitoquímico e Farmacológico de 
Plantas Medicinais; Relações entre fatores genéticos e susceptibilidade a doenças; 
Taxonomia e epidemiologia molecular de agentes infecciosos virais e bacterianos 
responsáveis por diarréias infantis; e virologia. O programa de pós-graduação 
Desenvolvimento Regional, funciona regulamentado pela CAPES desde 2004. 
Desenvolve um curso de mestrado. As linhas de pesquisa são: Monitoramento 
Ambiental; Produtos Naturais e Biodiversidade; Políticas Públicas; e Desenvolvimento 
Sustentado. Faz parte da área de avaliação multidisciplinar, conta com um corpo 
docente de 33 profissionais. O conceito Capes para o programa é 3. O programa de 
Geografia tem funcionado de 2006, desenvolvendo um curso de mestrado acadêmico, 
seu conceito Capes é 3. Seu corpo docente é composto por 20 docentes.  As linhas de 
pesquisa deste programa são: Projeto Isolado; Gestão de Território; Meio Físico e 
Desenvolvimento Sustentável; O Estado e Políticas de Desenvolvimento; Populações 
Amazônicas e Cidadania. O Programa de Pós-Graduação em Administração foi iniciado 
em 2006, desenvolve um curso de mestrado acadêmico, tem no seu corpo docente 11 
profissionais, seu conceito capes é 3. Suas linhas de pesquisa são: Projeto Isolado; 
Controladoria de Organizações; Gestão de agronegócios e Sustentabilidade. O 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem conta com 17 docentes. Não 
está disponível no Caderno de Indicadores o ano de início do Programa. O conceito 
Capes é 3. São desenvolvidos projetos de pesquisa isolados. Os programas de 
Educação, Psicologia e Letras receberam conceito 3 e possuem, respectivamente, 
nove, onze e dezesseis docentes. Estes programas estão aguardando homologação do 
CNE Para este estudo foram consultados os resultados da avaliação 2007 (triênio 
2004-2006). 

De acordo com estes resultados entre os programas de pós-graduação da Unir, 
os Programas Desenvolvimento Regional, Administração e Desenvolvimento regional 
têm forte inserção social. Todavia, o Programa em Desenvolvimento Regional foi 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/AvaliacaoTrienalServlet?ano=2006&acao=pesquisar&IES=unir&Area=0
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/AvaliacaoTrienalServlet?ano=2006&acao=pesquisar&IES=unir&Area=0
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apreciado como deficiente e com grande risco de ser descredenciado nesta avaliação. 
Foi apontado como falha grave a relação entre o número de defesas e o número de 
publicações, pois de acordo com o relatório as defesas não têm se revertido nem em 
publicações locais. Outro fator foi o quadro docente, apontado pelo relatório como 
fatores negativos o alto índice de colaboradores, entre 33 docentes apenas nove 
permanentes. Ainda foi apontada a concentração de carga didática em professores 
colaboradores, e professores visitantes sem nenhuma atuação. Nesta avaliação o 
relatório apontou na apreciação do programa em geral uma piora significativa . O 
Programa de Pós-Graduação em Administração teve vários critérios como titulação e 
publicação, por exemplo, considerados não aplicáveis, dado ao fato de o Programa ter 
sido iniciado recentemente. Foi recomendado que se estabelecessem parcerias com 
outras instituições devido a pouca experiência dos docentes O Programa de Pós-
Graduação em Biologia Experimental, de acordo com o resultado da avaliação tem bom 
impacto para a região amazônica, no entanto, o desempenho do programa foi 
considerado inferior em relação ao triênio passado. O Programa de Geografia foi 
caracterizado com baixa inserção regional, porém foi levado em conta que foi recém-
implantando, portanto ainda teve poucas possibilidades. Ressaltou-se a saliente 
participação de docentes em atividades voltadas para a extensão e para a produção de 
conhecimento associado à região Amazônica, temática básica da área de concentração 
do programa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir desse estudo constatou-se que a avaliação tem assumido um papel 
central na gestão do Ensino Superior. No âmbito da Pós-Graduação brasileira, o 
sistema de avaliação da CAPES, tem sido apontado como responsável pelo sucesso 
dos estudos pós-graduados no país, aliado a políticas indutivas bem articuladas e 
consideráveis financiamentos. A avaliação na gestão do ensino superior completa sua 
função quando empregada no aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas nas 
instituições, sendo assim, a avaliação enquanto formativa pode representar uma 
importante ferramenta para solucionar debilidades, fortalecer as qualidades e ainda 
projetar o desenvolvimento da IES.  Apesar de o sistema de avaliação da Capes 
ainda ter um caráter homogeneizador, várias discussões têm apontado para a 
necessidade de um sistema que considere as diferenças, com ênfase não apenas no 
produto, mas no processo, que considere as especificidades dos programas, das 
instituições e das próprias áreas de pesquisa. A partir da análise dos resultados da 
avaliação do triênio 2004-2006, percebeu-se que dos quatro programas da Unir que já 
passaram pela avaliação, todos tiveram suas atividades consideradas importantes paro 
o desenvolvimento regional. Contudo os Programas Biologia Experimental e 
Desenvolvimento Regional foram apontados como programas com baixo 
desempenho.Os critérios apontados como os motivos para esse desenvolvimento 
negativo são principalmente associados às publicações dos alunos e dos docentes. Nos 
dois programas a defesa de teses foi considerada boa, ou seja, os programas têm 
formado pesquisadores em boa escala. Então, apesar de estarem contribuindo para o 
desenvolvimento regional através de seus produtos e da formação de pesquisadores, 
os programas ainda são considerados com baixos conceitos pelo sistema de avaliação 
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da CAPES. Uma das mais acirradas discussões a respeito da avaliação da pós-
graduação brasileira diz respeito a este critério. O que é mais importante, publicar em 
periódicos que atendem preferencialmente as questões de interesses particulares de 
países hegemônicos, ou contribuir para o desenvolvimento local? O que é mais 
importante, pesquisar o que está na moda ou pesquisar o que vai melhorar a qualidade 
de vida da população? Quem é mais importante, a população em geral ou as empresas 
que imperam internacionalmente?Sobre o sistema de Avaliação da Capes, de acordo 
com Spagnolo e Souza (2004, p.8): “A avaliação caracteriza-se, finalmente, por ser 
essencialmente acadêmica.Valoriza, sobretudo, a pesquisa e as publicações científicas. 
Menor atenção é dada, tradicionalmente, ao ensino, à extensão, à cooperação com 
setores empresariais e governamentais e ao impacto que as atividades desenvolvidas 
nos programas possam ter na sociedade em geral”. Isto confirma que o sistema de 
avaliação e controle da pos-graduação é determinante para a subsistencia dos 
programas, sugerindo pouca capacidade de respostas internas às pressões da agencia 
e impondo alternativas para a consolidação dos programas que deverão conviver entre 
a pressão sobre estes programas, a manutenção dos mesmos pelo corpo docente, nem 
sempre tão produtivo quanto as exigências formais e a dimensão institucional na efetiva 
oferta de condições para que o curso se consolide e que merece analise detalhada em 
pesquisa anteriores. 
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RESUMO 

Os recursos audiovisuais são uma importante ferramenta para o processo de ensino e 

aprendizagem. Todavia, a forma pela qual são empregados, as dificuldades e os tipos de materiais 

utilizados são variantes importantes do processo. Nesse sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo verificar concepções e dificuldades dos professores na utilização do vídeo. A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionários (com professores de distintas formações) e 

entrevistas (professores de ciências). Os resultados dos questionários apontam que a maioria dos 

docentes faz uso de vídeos em sala de aula, entretanto todos reconhecem problemas durante a 

formação, o que pode prejudicar o uso desses materiais. Já os professores das entrevistas revelam 

atividades de êxito e algumas importantes dificuldades e contribuições para o uso de vídeos em 

sala de aula. 

 

 

Palavras-chave: vídeo, formação de professores, ensino de ciências. 

  

 

*ABSTRACT 

Audiovisual recourses are an important tool to the teaching-learning process. However, its use, 

difficulties and the materials employed are significance variances in this process. By the way, this 

work aimed verifying conceptions and difficulties presented by teachers during the use of videos. 
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The date were obtained by mean of questionnaires (teachers of different areas) and interviews 

(science teachers). The results indicated that the most teachers have used video in classroom, but 

they also have recognized some problems during teacher education which can be prejudicial to 

the use of this tool. Teachers interviewed pointed successful in some activities, as well as 

difficulties and important contributions to the use of video in the classroom.  

*Keywords: video, teacher education, science teaching. 
 

INTRODUÇÃO 

Os recursos audiovisuais tem se consolidado como uma importante ferramenta no processo de 

ensino e aprendizagem. Segundo Ferrés (1996), um bom vídeo pode introduzir um novo assunto, 

despertando a curiosidade e a motivação para novos temas. Isso pode facilitar o aprofundamento 

do assunto do vídeo e/ou o conteúdo programático. Vélazquez-Marcano et al. (2004) afirmam 

que o uso de visualizações é muito importante para o ensino de Química, principalmente na 

forma de demonstrações na sala de aula e animações que evidenciam a natureza particulada da 

matéria. Estudos vêm mostrando que o uso de animações moleculares em nível microscópico e 

demonstrações em vídeo facilitam a transição entre os níveis de representação simbólico, 

macroscópico, melhorando a compreensão conceitual e a habilidade de criar modelos mentais 

dinâmicos (Russel et al., 1997). Marcelino Júnior et al. (2004) também ratificam a importância do 

uso de filmes como elemento curricular, mas suas vantagens não dependem somente dele, mas de 

seu uso em conjunto com outros recursos. 

         Por conter característica sensorial, visual, escrita, musical e falada, a linguagem audiovisual 

é capaz de chegar simultaneamente por diferentes caminhos, despertando sentimentos. A 

linguagem audiovisual consegue chegar e ir além do que o ser humano percebe através de 

imagens básicas, centrais, simbólicas e padronizadas que de alguma forma se apresentam e se 

relacionam, provocando diferentes emoções e sensações (ARROIO; GIORDAN, 2006). O vídeo 

pode atuar no processo ensino/aprendizagem não apenas como um auxílio, mas também como 

um elemento configurador da relação professor, aluno, conteúdos e objetivos que se refletem nos 

processos cognitivos e atitudinais dos estudantes. Dessa forma é visto como recurso informativo, 

sedutor e divertido. No contexto escolar, o vídeo aparece como um auxílio para o professor e 

utensílio de aproximação com o cotidiano e de comunicação com a sociedade (MORAN, 1995). 

Entretanto, é um erro acreditar que tal recurso vá resolver todos os problemas desse complexo 

ambiente que é a sala de aula. Isso porque, como qualquer instrumento didático, o vídeo é uma 
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ferramenta de apoio ao professor, e assim como outras ferramentas de ensino, um fator 

preponderante é o emprego que se faz. 

 Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo mapear as dificuldades e 

contribuições do uso de vídeos em sala de aula, a partir do que relatam professores atuantes no 

estado de Rondônia, visando, desta maneira, construir um panorama que auxilie o emprego cada 

vez mais efetivo de tal recurso futuramente. 

 

METODOLOGIA 

O primeiro momento consistiu no levantamento da opinião e das dificuldades de 

professores do estado de Rondônia sobre o uso de vídeos como recurso didático. Este 

levantamento foi feito por meio de questionário e envolveu 118 docentes participantes do 

Programa de Formação Continuada Mídias na Educação. Neste levantamento, foram 

considerados docentes de diferentes áreas de conhecimento e níveis de ensino. A escolha 

pelos questionários foi devido à elevada quantidade de participantes. Após a leitura inicial das 

justificativas foram identificadas unidades de significação nas respostas, sendo as mesmas 

determinadas em categorias, que representam o agrupamento de unidades de significação em 

comum.  

A segunda etapa da pesquisa envolveu o mapeamento das dificuldades enfrentadas 

especificamente pelos professores de ciências. Essa etapa envolveu a realização de 

entrevistas. Os sujeitos da pesquisa foram inicialmente três docentes de Química e de ciências 

das escolas participantes do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência). A entrevista é uma importante ferramenta, pois é permite uma abordagem mais 

profunda. A entrevista realizada foi do tipo semi-estruturada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    A primeira parte da pesquisa refere-se ao levantamento conduzido por meio de 

questionários. Nesta, dos 118 professores participantes, 37 são professores graduados em 

pedagogia, 1 em Ciências da Computação, 2 em Matemática , 3 em Geografia, 19 em Letras 

Português, 3 em Ciências Biológica, 2 em Letras Inglês, 1 em Alfabetização. Os demais não 

informaram este dado. 
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     Os professores também foram questionados sobre como foram desenvolvidas  as 

atividades com o vídeo. Os principais usos apontados pelos participantes foram para debates 

(43 professores), despertar o interesse com documentários e filmes (27  professores), 

complementar o assunto da aula (15), explorar imagens e outras linguagens utilizadas (6).  

         Em relação aos aspectos positivos e negativos no uso de vídeos educativos empregados                                     

em sala de aula, os professores responderam em sua grande maioria que há mais pontos  

positivos que negativos. Nas justificativas aparecem questões como: facilita a aprendizagem 

(51), inovação da aula (10), complementação da aula (15), maior participação dos discentes 

(5). Em contrapartida, os pontos negativos são: vídeo tapa- buraco (48), maior tempo para 

preparar (4), falta de recurso da escola (3). 

   

     Quanto à capacitação dos professores ao empregar vídeos como recurso didático, 65 deles 

acreditam que são capacitados enquanto 49 não estão. As justificativas para os que 

responderam SIM são: formação adequada (12), a procura por novas experiências (13). Para 

os que responderam  NÃO: falta de capacitação, precisa de aperfeiçoamento (43). 

    Quando questionados em relação às principais dificuldades para a elaboração e uso de 

atividades que envolvam vídeos, as justificativas foram as seguintes: falta de tempo (49), falta 

de material na escola (24), falta de conhecimento sobre informática (15), encontrar conteúdos 

compatíveis com o programático (8), não tiveram dificuldades. 

             No que diz respeito à formação para o emprego de tal recurso didático, os professores 

foram unânimes, argumentando que a formação inicial deixou a desejar a esse respeito.  

        Quanto ao que pode ser melhorado na formação do professor para o uso de vídeos, as 

justificativas são as seguintes: formação continuada (70), buscando recursos (38).          

    Na segunda etapa desta pesquisa foram feitas entrevistas com três professores, aqui 

denominados de R, G e C. Sobre o uso de vídeos em sala de aula a professora R diz que já 

empregou tal recurso: 

  “...um vídeo, que é um documentário de um físico, é um documentário, uma série sobre a teoria 

de Dalton até o modelo atômico...” 
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     Na experiência vivenciada, a professora argumenta que a atividade com vídeos não foi tão 

frutífera, pois a maioria dos alunos não participou.  

  “Eu falei que ia ter atividade em vídeo...era pra fazer uma atividade informal , o que eles 

tinham entendido, mas pouquíssimos fizeram...”  

     Esse pode ser um fator negativo que influencia o fato da professora empregar o vídeo com 

pouca frequência. Quando relata suas dificuldades, ela aponta que muitas vezes os estudantes 

acreditam que o vídeo está associado à ausência de aula.  

“ Sim, as dificuldades é a  resistência dos alunos, como eles não estão acostumados, eles pensam 

que  a aula de vídeo é pra descansar, não ter aula.”   

     Tais aspectos podem ter na origem na história escolar dos estudantes. Conforme apontam 

Moran (1995), o uso em demasia de vídeo no formato tapa-buraco ou como ―enrolação‖ pode 

prover no estudante uma associação deste recurso sempre com tais características. Isso se 

torna prejudicial, na medida em que os estudantes passam a adquirir resistência ao uso de 

vídeos, ou se recusando a trabalhar em atividades a ele associado, ou simplesmente 

desenvolvendo atitudes negativas. Santos et al. (2010), em trabalho desenvolvido com 41 

estudantes de graduação em Química de duas distintas universidades federais, reportam que 

boa parte dos estudantes que vivenciaram situações com o uso de vídeos encontram-se 

frustrados, justamente devido aos usos descontextualizados da disciplinas ou sem objetivos. 

    Em relação ao uso, outro professor entrevistado relata não encontrar tanta dificuldade, seja em 

relação ao material disponível ou à participação dos estudantes:  

   “Eu geralmente utilizo para mostrar experiências, para conteúdos que é necessário a 

visualização, aquele vídeo Telecurso 2° grau (...). Não tenho dificuldade, porque todo o 

material que nós utilizamos para passar o vídeo nós temos na própria escola, temos televisão, 

DVD, aparelho de videocassete (...). Já passamos experiências com os alunos a respeito de 

misturas na química, os alunos puderam ver as substâncias sendo separadas passo a passo...” 

 Percebe-se na fala do professor usos bem interessantes do vídeo enquanto recurso didático, 

sobretudo no caso da Química ou das Ciências Naturais de uma forma geral. Para Arroio e 

Giordan (2006), a experimentação na química também pode ocorrer por simulação com vídeo, 

especialmente em situações em que a atividade no laboratório apresente perigo aos alunos, ou 

em experimentos que exigem muito tempo e/ou recursos inexistentes, como por exemplo, no 

caso da falta de determinados reagentes e equipamentos. 
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     Já a professora C, relata a utilização vídeos sempre relacionados ao conteúdo da disciplina, 

mencionado diversas fontes para os materiais empregados.  

    “...de acordo com o conteúdo, tem conteúdo que dá para trabalhar com o vídeo, em relação a 

química orgânica e a inorgânica também...eu utilizo da BBC,superinteressante também, da 

TV Escola já usei, Telecurso 2° grau e outros eu baixo da internet”. 

    Em relação às dificuldades encontradas na utilização dos vídeos esta afirma que não as possui. 

    ―Não, nós temos data show na escola, computador, então fica fácil de passar...Só televisores 

nós temos quatro, data show três e então não temos essa dificuldade no uso desta 

ferramenta”. 

     No que se refere a uma experiência vivenciada, a professora C relata que fez uma atividade 

com vídeos animados e que teve boa participação por parte dos alunos. 

 

   ―...principalmente vídeos animados, eles gostam muito porque da pra ver,visualizar a questão 

das relações da química, alguns experimentos que eu peguei  que dava pra reproduzir na 

hora, bem simples, do 2° grau. Foi um debate bem interessante”. 

    Há uma divergência nas opiniões dos professores com relação à utilização dos vídeos, 

começando pela frequência com que esses vídeos são utilizados por um e outro professor. 

Dois dos três professores entrevistados utilizam o vídeo com frequência. Outra diferença 

percebida são as dificuldades. A professora R, por exemplo, afirma sobre a resistência dos 

estudantes, enquanto os professores G e C relatam boa receptividade das atividades. Nas 

experiências vividas em sala de aula, estes dizem que houve participação na atividade, 

enquanto a professora R relata não ter tido. Isso pode estar associado às condições 

proporcionadas pela escola para que o professor utilize essa ferramenta em suas aulas e 

também às experiências anteriores dos estudantes. Ao mesmo tempo, os professores G e C não 

mencionam atividades escritas solicitadas a partir do vídeo, diferentemente da professora R, o 

que também pode estar relacionado à resistência mencionada. O tempo que o professor utiliza 

para procurar os vídeos, prepará-los e realizar uma aula com os mesmos também pode ser uma 

das variáveis.  

         Pode-se observar também que todos os professores realizam debates depois de passarem o 

vídeo, mas apenas um deles utiliza o texto didático em associação ao vídeo. De acordo com 

Marcelino Júnior et al. (2004), trabalhar o vídeo em associação com o texto didático permite 
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adotar a concepção do audiovisual como um elemento curricular, pois é fundamental que além 

da visualização do experimento os alunos descrevam e debatam sobre o mesmo.   

 

    CONCLUSÃO 

         Os resultados apresentados acenam para a utilização do vídeo em sala de aula, uma vez que 

muitos já usam essa ferramenta como parte de suas aulas. Entretanto, sobretudo no caso dos 

docentes que responderam ao questionário, alguns aspectos formativos parecem influenciar 

negativamente o uso dos vídeos. Os professores foram unânimes ao reconhecer deficiências 

formativas nesses termos. No caso dos  professores entrevistados, todos também já 

empregaram o vídeo em sala de aula. Dois deles usam tal ferramenta com frequência e de 

distintas formas, como para despertar o interesse ou apresentar experimentos. Também 

acreditam obter bons resultados com tais estratégias, principalmente no que se refere à 

participação dos estudantes. Já um dos docentes entrevistados apresentou algumas 

dificuldades no uso de vídeos em aulas, em especial a resistência dos estudantes em atividades 

concomitantes ao vídeo, o que pode influenciar na pouca frequência do emprego desse 

recurso. Outrossim, tal resistência pode estar associada à vivencia desses estudantes em 

atividades com vídeos. 
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EUCLIDES DA CUNHA E A GENEALOGIA DA IDENTIDADE DO HOMEM 

AMAZÔNICO 

ARTHUR CESAR REIS, LEANDRO TOCANTINS E A MODERNIZAÇÃO 

CAPITALISTA NA AMAZÔNIA: HISTÓRIA, LITERATURA E PODER. (DÉCADA DE 

1960) 

 

 

Adriana Conceição dos Santos da Silva 
164

 

Alexandre Pacheco 
165

 

 

RESUMO: 

A análise realizada sobre o livro ―À Margem da História‖ tem por intuito revelar como foi 

construída, a partir da substituição da história pela geografia, a identidade do homem amazônico 

por Euclides da Cunha, visto que partimos do pressuposto de que o autor teria realizado essa 

construção dentro daquilo que Ettore Finazzi Agrò também prescreveu para o sentido e a forma 

do sertanejo em ―Os Sertões‖, ou seja, um produto da ―presença de uma ausência‖. Como 

também perceber qual foi a recepção contemporânea da obra de Euclides da Cunha por autores da 

região amazônica, como Leandro Tocantins. 

 

Palavras-chave: Identidade, Homem, Euclides da Cunha, Ausência, Presença.  
 

ABSTRACT: The analysis on the book "On the Fringes of History" is meant to reveal how it was 

built from the replacement of history by geography, the man's identity Amazon by Euclides da 

Cunha, since we assume that the author would have done that construction within what Ettore 

Finazzi Agrò also prescribed for the direction and shape of the frontiersman in " Os Sertões ", or as 

product of the "presence of absence." But also see what was the contemporary reception of the 

work of Euclides da Cunha by authors from the Amazon region, as Leandro Tocantins. 

 
Keywords: Identity, Man, Euclides da Cunha, Absence, Presence. 

 

INTRODUÇÃO 
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A leitura da obra ―À Margem da História‖ desde sempre convidou-nos a pensar como 

Euclides da Cunha
166

 teria realizado a concepção de seu homem amazônico dentro de sua 

aventura na grande planície brasileira. Ideia sobre essa concepção surgiu, sobretudo após lermos 

autores como Ettore Finazzi-Agrò e seu ensaio sobre a origem do homem de Euclides em ―Os 

Sertões‖ 
167

, como também a partir do nosso contato com uma outra obra fundamental para o 

estudo da história e da cultura amazônicas: ―Euclides da Cunha e o Paraíso Perdido‖, de Leandro 

Tocantins.  

Em outras palavras, passamos a procurar entender como Euclides da Cunha construiu a 

representação de seu homem amazônico enquanto produto daquilo que o historiador Ettore 

Finazzi-Agrò denominou como ―a presença de uma ausência‖ para o homem de ―Os Sertões‖. 

Discussão presente em seu ensaio ―Geografias da Memória: A Literatura Brasileira entre História 

e Genealogia‖. 
168

 

 Dessa forma, pretendemos demonstrar neste artigo que houve por parte de Euclides da 

Cunha um interesse em evidenciar o cenário Amazônico, no início do século XX, a partir de seu 

encontro com o ―deserto‖, com o distante. 
169

 Ao observar a região o autor percebeu a 

grandiosidade do local e ao mesmo tempo seu abandono, percebendo uma Amazônia esquecida 

da civilização, ela e o homem que nela se encontrava. A partir disso, o autor mostra em seus 

relatórios como chefe da Comissão de Reconhecimento das Nascentes do Rio Purus como esse 

                                                 
166

 Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em 1866 em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Em 1885, ingressou na 

Escola Militar e por motivos de indisciplina acabou sendo desligado no ano de 1888. Colaborou com ―A Província 

de São Paulo‖ através de escritos que combatiam o governo e ao mesmo tempo defendiam a instauração da 

República. Foi readmitido e promovido no exército após reingresso na Escola Politécnica e a instauração da 

República. Após ingresso retorno na Escola Superior de Guerra, cursou engenharia e artilharia, também nesse 

momento bacharelou-se em matemática, ciências físicas e naturais. Na seqüência de sua vida, passou a se dedicar à 

engenharia civil, deixando novamente o exército. Em 1897 foi convidado pelo o jornal ―O Estado de São Paulo‖ para 
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Amazônia como chefe da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus. Essa experiência durou até 1905, inspirando-

lhe o projeto de nova obra ‗Um Paraíso Perdido‘, que jamais escreveria‖. CUNHA, Euclides da. À margem da 

História. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2006. p 223, 224.  
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homem conviveu com o abandono e o desinteresse por parte de uma sociedade, que, em seu 

centro político e econômico, estava em busca de uma modernização aos moldes das potências 

europeias.  

 

OBJETIVOS 

 

 Demonstrar à luz da análise das discussões entre História e Ficção, que a imaginação 

literária, estiveram subjacentes à realização do discurso histórico de Euclides da Cunha, a partir 

de sua obra À Margem da História serão capazes de nos revelar a busca por uma genealogia da 

forma e do sentido da identidade do homem amazônico. 

 Perceber que os discursos que procuraram construir o homem amazônico a partir desta 

identidade tornaram-se possível graças ao recurso metodológico que procurou buscar a origem 

dos elementos constitutivos desta identidade naquilo que em sua antiguidade estaria inscrito na 

distância geográfica que a Amazônia possui em relação ao Brasil. 

 Evidenciar que a recepção contemporânea da obra de Euclides da Cunha por autores da 

região amazônica, como Leandro Tocantins, será capaz de legitimar as proposições de uma 

―ausência‖ que compõe a identidade do homem amazônico como fator importante para o 

entendimento dos problemas da região e como tendo estado presente em também em obras como 

Os Sertões. 

 

METODOLOGIA 

 

Método 

 

Utilizaremos uma abordagem teórico-metodológica da História Cultural para 

apreendermos as práticas e representações contidas nos discursos presentes em À Margem da 

História. Abordagem procurará perceber como os discursos presentes em seus artigos podem 

conter representações de práticas culturais dimensionadas em termos de classes sociais. 

 

Procedimentos 
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Esta pesquisa é de característica bibliográfica. Pretendemos, dessa forma, encarar a obra À 

Margem da História de Euclides da Cunha como documento histórico capaz de nos revelar as 

práticas e representações de seu papel enquanto intelectual diante do poder no Brasil do início do 

século XX. 

Realizamos pesquisa bibliográfica sobre os temas propostos no projeto de pesquisa e 

elaboramos fichamentos das obras citadas na bibliografia proposta pelo orientador. Foram 

realizados estudos de textos como: À Margem da História e Os Sertões, Euclides da Cunha; 

Geografias da Memória: A Literatura Brasileira entre História e Genealogia, Ettore Finazzi-

Agrò. Euclides da Cunha e o Paraíso Perdido. Leandro Tocantins. 

 

RESULTADOS 

 

 Euclides da Cunha em sua obra ―Os Sertões‖ cria a identidade do sertanejo a partir do 

pressuposto de que esse homem ―é antes de tudo um forte‖, um forte vivendo em meio as 

terríveis adversidades do deserto representado pelo Sertão baiano. Em se tratando, porém, da 

descrição da identidade que faz do seringueiro que se forma no espaço amazônico em ―À 

Margem da História‖, entendemos ser tal descrição produto da transferência de parte da forma 

como Euclides construiu uma origem para o seu sertanejo a partir de um longínquo. Nesse 

sentido, o autor procurou representar o seringueiro como sendo produto da chegada ao também 

longínquo amazônico do migrante sertanejo, do jagunço
170

, que ao se transformar no brabo e 

depois no seringueiro naquelas paragens, continuou a estar distante do centro civilizado do país. 

Assim, na construção de uma origem para a figura do seringueiro, Euclides recupera, através da 

geografia, a presença de um homem que é também o produto de uma ―falta‖ em plena região 

amazônica.  

Neste sentido, o discurso de Euclides da Cunha buscou construir uma identidade para o 

seu homem amazônico de forma semelhante ao que realizou para o seu homem em ―Os Sertões‖, 

                                                 
170

 De acordo com Bartelt: [...] ―o conceito jagunço - sertanejo não é um sinônimo no sentido puro. Quando se usa 

jagunço neste sentido, aplica-se uma sobrecarga semântica que provém do outro significado, aquele que (não 

esqueçamos disto) introduziu o conceito no português do litoral. Jagunço frisa então as qualidades de valentão, de 

agressividade instintiva, da força bruta no sertanejo. Levando em consideração o interdiscurso hegemônico, esta 

recriação de jagunço aponta ainda uma criminalidade pelo menos latente.‖ BARTELT, Dawid Danilo. O Cerco 

Discursivo de Canudos. Revista Cadernos do CEAS. Fortaleza, pp. 37-46, maio1997 
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ou seja, utilizando o recurso da substituição da História pela Geografia, ou melhor, e se dizendo 

agora, através da mobilização de um memorialismo geográfico.  

Isso está refletido em sua busca pela identidade desse homem através do recolhimento dos 

fragmentos dispersos de sua existência no momento em que Euclides realizou sua experiência na 

Amazônia. Tudo isso, a partir de um movimento, como fala Agrò, arqueológico e genealógico, 

passível de permitir a construção da origem e destino da trajetória desse homem através do 

recolhimento de seus ―cacos coloridos e vetustos‖ encontrados no espaço distante e atrasado que 

contemporaneamente viveu e isoladamente conviveu com outras regiões mais modernas do país.  

Os resultados de nossa investigação sobre a genealogia da forma e do sentido da 

identidade do homem amazônico em ―À Margem da História‖ nos mostrou que Euclides 

procurou representar esse homem como produto de uma ausência dos caracteres da civilização 

ocidental emergida no bojo da modernidade. 

 Ao compararmos o discurso que Euclides procurou construir sobre o homem amazônico a 

partir dessa identidade em ―À Margem da História‖, com o discurso que ele procurou construir a 

partir da forma e do sentido do sertanejo na obra ―Os Sertões‖, percebemos que ambas as 

construções foram possíveis graças ao recurso metodológico que tem como intenção a busca da 

origem dos elementos constitutivos dessas identidades, naquilo que em sua antiguidade estariam 

inscritas na distância geográfica que tanto o Sertão, como a Amazônia, possuíram, naquele 

momento, em relação ao Brasil. Ou seja, através da utilização do recurso metodológico que tem 

como percurso encontrar uma origem para essas identidades através de uma substituição da 

História pela Geografia, no sentido de perceber como se elas se forjaram através de sua 

―presença‖ no longínquo. 

Leandro Tocantins reitera em sua recepção na década de 1960, o Euclides que fez uso do 

espaço geográfico como forma de determinar o tempo vivido por seu homem amazônico. 

Trazendo o sertanejo migrante e o transformando-o no seringueiro que carrega consigo, de 

acordo com Agrò, a reconstrução [...] ―de uma origem plural e o destino incerto de uma 

Comunidade que não tem, na verdade, nada em comum senão, justamente, o Nada que a institui, 

o Esquecimento que a funda.‖ 
171

  

                                                 
171

 AGRÓ, Ettore Finazzi. Geografias da Memória: A Literatura Brasileira entre História e Genealogia. In: Anos 90 

(Revista do Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Porto Alegre, 

dez/1999, nº 12, p. 14.  
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Para Tocantins, Euclides através da mobilização de sua ―História Social‖ foi capaz de 

representar seu seringueiro como herdeiro da memória de outros seringueiros. Seringueiros que 

só poderiam ter suas vidas reconstruídas, através da análise de suas experiências na própria 

contemporaneidade do mundo geográfico isolado dos seringais em que viveram no início do 

século XX, sobretudo na Amazônia acreana. Tal é a história deles marcada pela ―falta de 

origem‖, por não possuírem uma ―pátria‖, por não possuírem definição de sua descendência ou 

mesmo alguma tradição. De forma que, nessa condição foram fundados no espaço amazônico 

imenso e fundamentalmente sem história.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do nosso trabalho demonstram que Euclides da Cunha tanto em ―Os 

Sertões‖ como em ―À Margem da História" procurou representar seu homem em meio ao deserto 

do sertão e da Amazônia a partir da problemática da ―presença‖ de uma ―ausência‖. Dessa forma 

podemos afirmar que entre os anos de 1902 a 1909 (anos em que foram respectivamente 

publicados tais livros), a produção escrita de Euclides foi simbolicamente marcada por essa 

dualidade constitutiva da representação tanto do sertanejo, como de seu homem amazônico, 

representado, sobretudo pela figura do seringueiro. Homens, enfim, simbolicamente descritos 

como sendo produtos de adaptação, ao mesmo tempo em que foram desprovidos dos elementos 

essenciais da civilização do centro.  

Percebemos então, que é justamente a problemática da recorrência da presença desse 

simbolismo enquanto fato discursivo e histórico presente na escrita do autor, entre os anos de 

1902 a 1909, que nos demonstram a possibilidade da construção histórica de uma representação 

desse homem em Euclides da Cunha em ―À Margem da História‖ como sendo produto também 

de uma ausência.  

Observamos, também, como Tocantins mobilizou de forma criativa o ―adivinho, o 

interprete e o artista‖ contido em Euclides, para retratar a importância do estilo literário na escrita 

da história, como também sua importância na construção da forma e do sentido do seringueiro na 

Amazônia e a denúncia de suas precárias condições de vida. Sendo que a partir de tal uso 

podemos afirmar que Tocantins instaurou a possibilidade de uma função social para a obra de 
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Euclides, ou seja, a função de reverter ensinamentos para a superação de problemas que 

continuavam a se fazerem presentes na Amazônia, em plena década de 1960.  
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO ESCRITOR GILBERTO FREYRE (DÉCADA DE 

1960) 

ARTHUR CEZAR REIS, LEANDRO TOCANTINS E A MODERNIZAÇÃO 

CAPITALISTA NA AMAZÔNIA: HISTÓRIA, LITERATURA E PODER. (DÉCADA DE 

1960) 

 

Lauriano Miranda da Silva
172

 

Alexandre Pacheco
173

 

RESUMO:  

Neste trabalho mostraremos como se deu a construção pública da imagem de Gilberto Freyre por 

ele mesmo na imprensa, na década de 60, cujas características encontradas foram: o 

individualismo, espontaneísmo e o personalismo. A partir disso, veremos que essa postura de 

Freyre foi capaz de legitimar representações de posicionamentos políticos, de classe e valores 

relacionados com as práticas provenientes de uma formação acadêmica de elite, como também do 

papel que o mesmo teve diante do poder. Neste sentido, procuramos evidenciar as posições 

intelectuais e acadêmicas de Freyre, bem como as posições políticas do homem Gilberto Freyre. 

Ao ficarem explicitas tais representações, demonstramos como elas foram capazes de se 

legitimarem e se imporem à escrita de outros intelectuais como Leandro Tocantins e Arthur 

Cezar Ferreira Reis, a partir de sua recepção no campo da história e das ciências sociais.  

 

Palavras-chave: Imagem, Gilberto Freyre, Representações, Poder, Intelectuais. 

 

 
ABSTRACT 

In this paper we show how was the building's public image by Gilberto Freyre himself in the 

press, in the 60s, whose characteristics were: individualism, spontaneity and personalism. From 

this, we see that this stance of Freyre was able to legitimize representations of political positions, 

class and values related to the practice from an academic elite, but also the role it had before the 

power. In this sense, we show the positions of Freyre's intellectual and academic and political 
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positions of man Gilberto Freyre. By leaving such explicit representations, we demonstrate how 

they were able to legitimize and impose themselves to the writing of other intellectuals such as 

Leandro Tocantins and Arthur Cezar Ferreira Reis, from its reception in the field of history and 

social sciences. 

   

 

Keywords: Image, Gilberto Freyre, Representation, Power, Intellectuals. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho mostraremos como se deu a construção pública da imagem de Gilberto 

Freyre por ele mesmo na imprensa, na década de 1960.  As Características encontradas foram: 

individualismo, espontaneísmo e personalismo. A partir disso, veremos que essa postura de 

Freyre foi capaz de legitimar representações de posicionamentos políticos, de classe e valores 

relacionados com as práticas provenientes de uma formação acadêmica de elite, como também do 

papel que o mesmo teve diante do poder. Neste sentido, procuraremos evidenciar as posições 

intelectuais e acadêmicas de Freyre, bem como as posições políticas do homem Gilberto Freyre, 

sobretudo nos anos de 1960. 

Ao ficarem explicitas tais representações, demonstraremos como elas foram capazes de se 

legitimarem e se imporem à escrita de outros intelectuais, bem como Leandro Tocantins e Arthur 

Cezar Ferreira Reis, a partir de sua recepção no campo da história e das ciências sociais. Sendo 

que para a realização desse intento, testaremos como se deu essa recepção no campo intelectual 

dos estudos da chamada Lusotropicologia e que foi criada por Freyre nos anos de 1960.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Esta pesquisa é de característica bibliográfica e documental. Encaramos, dessa forma, os 

artigos, entrevistas e palestras de Gilberto Freyre como documentos históricos representativos do 

seu papel enquanto intelectual perante seu público no Brasil. 

 Neste sentido, realizamos a análise do sentido constante no discurso de Gilberto Freyre, 

para que pudéssemos relacioná-lo aos discursos de outros intelectuais, como também em relação 

ao contexto histórico de sua época.  
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A partir disso, utilizamos a abordagem teórico-metodológica da História Cultural para 

apreendermos as práticas e representações contidas nos discursos presentes na produção literária de 

Gilberto Freyre. Abordagem que procurou perceber como os discursos presentes em seus artigos 

contiveram representações de práticas culturais dimensionadas em termos de classes sociais. 

A obra de Pierre Bourdieu foi utilizada a partir de suas discussões sobre seu conceito de habitus 

e campo para podermos apreender como certas representações constantes na imagem de Gilberto 

Freyre se relacionam com o habitus presente no campo dos intelectuais e o poder.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Procuramos demonstrar como se deu a construção pública da imagem de Gilberto Freyre 

por ele mesmo na imprensa, na década de 60, cujas características encontradas foram o 

individualismo, espontaneísmo e o personalismo.  

Percebemos como essas representações constantes de sua postura diante do público, 

fossem na imprensa ou na universidade, foram mobilizadas por Freyre para justificarem seus 

posicionamentos revolucionários e ao mesmo tempo conservadores diante do campo intelectual.  

Neste sentido, o individualismo do autor pôde ser percebido como relacionado à sua 

aversão em relação aos cânones do pensamento e do poder oficiais que sempre influenciaram a 

escrita dos intelectuais brasileiros, já que constantemente procurou construir suas análises sobre a 

cultura brasileira a partir das possibilidades revertidas por seu livre exame.   

Já a espontaneidade de Gilberto Freyre através de seu discurso se mostrou como algo que 

se relacionou com certa engenhosidade no autor. Engenhosidade, por sua vez, que se confrontaria 

com um temperamento singular e mesmo rebelde a certas convenções universitárias e aos estilos. 

Sendo que essa espontaneidade estaria ligada ao seu comportamento intelectual e às relações do 

mesmo com seu personalismo e seu individualismo, já que para Freyre liberdade intelectual 

deveria ser algo a ser cultivado juntamente com certa dose revolucionária, ambos combinados, 

entretanto, às tradições, às constantes apresentadas pela cultura e a certos valores 

imprescindíveis. 

Por outro lado, a manifestação de uma auto-imagem personalista surgiria em Freyre, em 

primeiro lugar, a partir de sua crença de que não seria um escritor autêntico, mas apenas homem 

de letras, as pessoas que escreveriam através do estudo dos autores clássicos, sem, no entanto, 
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exprimirem seus próprios pontos de vista sobre a vida, a natureza, ou, enfim, sobre o que elas 

próprias enxergariam, observariam, experimentariam, recriariam e sentiriam. O escritor para 

Freyre mostraria sua presença perspicaz ao exalar seu próprio conhecimento sobre as coisas que 

escreve.  

 Do ângulo, entretanto, dos posicionamentos políticos do homem Gilberto Freyre, 

sobretudo no que diz respeito ao comportamento personalismo do autor, não se descartando os 

outros comportamentos, mostramos nesta pesquisa como o mesmo foi mobilizado para justificar 

sua ambigüidade em relação ao poder, sobretudo quando achou que poderia ficar impune por esse 

comportamento político, nos anos de 1960, quando passou a ser duramente criticado por outros 

intelectuais por ter apoiado o golpe de 1964 e a ditadura instaurada a partir dos anos de 1960, no 

Brasil. 

Pacheco ao retratar as posturas de Rubem Fonseca no campo literário na década de 60 e 

70, através de Castro Rocha, mostra-nos como a posição ambígua de Freyre não seria a posição 

isolada de um escritor, mas sua ambigüidade seria produto da própria forma como os escritores 

lidam com o poder a partir de seus interesses no campo literário. 

Ao ficarem explicitas tais representações de sua personalidade, procuramos demonstrar 

também como elas foram capazes de se legitimar e se impor à escrita de escritores como Leandro 

Tocantins e Arthur Cezar Reis, a partir da recepção que realizaram da obra de Freyre, no campo 

da Lusotropicologia, para a realização de seus estudos amazônicos. Sendo que, por um lado, 

percebemos que a recepção, sobretudo da obra Lusotropical de Gilberto Freyre por Leandro 

Tocantins e Arthur Cezar Reis acabou por legitimar o personalismo, o individualismo e o 

espontaneísmo de Freyre. Sobretudo ao terem incorporado os valores contidos em tais 

comportamentos às suas obras sobre os problemas regionais amazônicos. Por outro lado, também 

ajudaram a legitimar o próprio homem Gilberto Freyre, seu posicionamento político e de classe 

diante do poder regional ao qual estiveram vinculados desde os anos de 1950.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em nosso trabalho procuramos demonstrar como se deu a construção pública da imagem 

de Gilberto Freyre por ele mesmo na imprensa, na década de 60, cujas características encontradas 

foram o individualismo, espontaneísmo e o personalismo.  
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A partir disso, demonstramos como tais representações constantes de sua postura diante 

do público, fossem na imprensa ou na universidade, foram mobilizadas por Freyre para 

justificarem seus posicionamentos revolucionários e ao mesmo tempo conservadores diante do 

campo intelectual. Sendo que também foram mobilizadas por Freyre para justificar sua 

ambigüidade em relação ao poder, sobretudo quando achou que poderia ficar impune por essa 

postura nos anos de 1960, quando passou a ser duramente criticado por apoiar o golpe de 1964 e 

a ditadura instaurada a partir dos anos de 1960, no Brasil. 

 Ao ficarem explicitas tais representações de sua personalidade, demonstramos como elas 

foram capazes de se legitimar e se impor à escrita de escritores como Leandro Tocantins e Arthur 

Cezar Reis, a partir da recepção que realizaram da obra de Freyre no campo da lusotropicologia 

para a realização de seus estudos amazônicos.  

 A partir da análise das relações de Freyre com estes intelectuais mostramos como as 

imagens pelo menos do personalismo e do individualismo de Freyre, nesse campo, se colocaram 

como exemplo de um caso particular possível, uma figuração em um universo de configurações 

possíveis, das formas de agir e pensar do autor literário diante do público e da imprensa a partir 

de seus interesses de classe. 

A partir disso, demonstramos como, sobretudo o personalismo de Freyre se postou como 

representação no campo da lusotropicologia dos valores elitistas de sua formação acadêmica, bem 

como a manifestação do posicionamento de classe de Freyre, já que enquanto ciência ligada ao 

seu regionalismo representou a idéia de que deveria haver conciliação entre os setores 

tradicionais e as novas forças sociais emergentes no país, em suas respectivas regiões, a partir, 

segundo Ribeiro, de uma retomada do passado e dos valores tradicionais como fundamentos para 

uma autenticidade da cultura e da vida nos trópicos. 
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RESUMO 

A partir da identificação de agentes/atores de organizações populares da sociedade civil de Porto 

Velho entendemos sua atuação frente às ações do Governo Federal no período de 1950 a 1960, 

para o desenvolvimento regional. O período analisado de 1950-1960 abrange o governo de 

Juscelino Kubitschek até meados da ditadura militar. Em ambos os discurso acreditava-se que a 

região amazônica era um vazio demográfico que deveria ser colonizada e integrada à economia 

nacional. A abertura da BR-029 (atual BR-364) em 1960 demonstra que a idéia de 

desenvolvimento significaria uma nova era por começar e a Amazônia aparecia nos discursos 

políticos. As organizações foram identificadas partindo dos conceitos de Antonio Gramsci sobre 

sociedade civil, hegemonia e Estado. Que nos serviu para compreender como os organismos 

locais se posicionaram diante dessas ações, isto é, se eram dirigentes (hegemonia) ou dominados 

(coerção). Nosso objetivo foi compreender os olhares dos agentes/atores identificados sobre o 

papel das organizações populares e como percebiam o processo de desenvolvimento regional. 

 

 

Palavras-chave: Rondônia, Sociedade Civil, Organizações Populares 

 
ABSTRACT 

Through the identification of the agents/actors of the popular organizations in civil society of Porto Velho we could 

understand how they acted in front of the Federal Government actions at the 1950-1960 period for the regional 

                                                 
174

 Acadêmica do curso de História da Universidade Federal de Rondônia 
175

 Professor do Departamento de História. 
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development. Our studied period of 1950-1960 comprehend Juscelino Kubistchek government till a part of the 

military dictatorship. In both speeches the Amazon area had demografic void and it should be colonized to integrat 

the nacional economy. The opening of BR-029 (current BR-364) in 1960 shows that development idea meant a new 

age and the Amazon apeared in political speeches. The popular organizations were identified by the concept of 

Antonio Gramsci about civil society, hegemony and State. Wich help us to comprehend how the local organizations 

positioned them selves in front of those government actions, it is, if they were leaders (hegemony) or dominated 

(coercion). Our goal was to understand the vision of the agents/actors, identified, upon the role of the popular 

organizations and how they perceived the process of regional development. 

 

Keywords: Rondônia, Civil Society, Popular Organizations. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este projeto visa, a partir da identificação de agentes/atores de organizações populares da 

sociedade civil, entender sua atuação frente às ações do Governo Federal, para o 

desenvolvimento regional. 

Por mais que no período Vargas as ações políticas voltadas para Amazônia tenham sido 

diminutas, num dos seus discursos ele afirma que a Marcha Para o Oeste seria o ―verdadeiro 

sentido de brasilidade‖, pois dessa maneira todo Brasil estaria integrado; nesse período foi criado 

o Território Federal do Guaporé. Contudo essa marcha intensificou-se na década de 50 através de 

projetos que visavam o desenvolvimento da Amazônia e para a execução desses projetos foram 

criados o Plano de Valorização Econômica da Amazônia e, posteriormente, a Superintendência 

(SPVEA). A abertura da BR-29 (atual BR-364) em 1960 demonstra que a idéia de 

desenvolvimento significaria uma nova era por começar e a Amazônia passava a fazer parte 

dessas falas. 

Tendo como referencial teórico o filosofo italiano Antonio Gramsci, e partindo de seus 

conceitos de Estado Ampliado, Hegemonia, Sociedade Civil, Intelectual Orgânico, foi possível 

identificar atores das organizações civis populares nesse período e compreender sua visão ante os 

programas do Governo Federal para Amazônia. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Revisão da Literatura 

 

Fomos direcionados a leitura de autores que tratassem sobre o referencial teórico adotado 

e autores que abordassem as temáticas da História de Rondônia para um maior entendimento e 

domínio do período. 

Começamos com a tese de doutorado do orientador Antonio Cláudio, no qual se encontra 

os fundamentos da pesquisa e a conjuntura nacional e regional da época. E para maior 

compreensão das temáticas regionais lemos o livro de Dante Ribeiro e Marco Teixeira, onde 

compreendemos de maneira ampla os acontecimentos na região amazônica na segunda metade do 

século XX, como a visitação do presidente Vargas a Porto Velho e a  criação do Território 

Federal de Rondônia, assim como órgãos criados para o fomento do desenvolvimento na região. 

No livro de Paulo Nunes de Leal é narrado como ocorreu a abertura da BR-029 através da 
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―Caravana Ford‖ no final de 1960 e os antecedentes de sua abertura, também encontramos nomes 

de participantes na Caravana. 

Para o embasamento teórico lemos dois livros de Antonio Gramsci: Os Intelectuais e a 

Organização da Cultura; Cadernos do Cárcere (vol.3). E para maior compreensão dos seus 

conceitos lemos Luciano Gruppi e Sônia Mendonça.  

 

Referencial Teórico 

 

O referencial da pesquisa está baseado no intelectual italiano Antonio Gramsci. 

Baseando-se nos pressupostos marxistas do materialismo histórico, Gramsci, assim como o 

próprio Marx, vê uma relação entre a sociedade civil e o Estado, considerando a sociedade civil 

como o conjunto das relações sociais que se manifestam no Estado, em sentido restrito. O Estado, 

então, é a expressão do conflito entre as classes. 

Essa noção, entretanto, não foi a primeira a ser formulada acerca do Estado Moderno. O 

primeiro a pensar sobre Estado Moderno foi Maquiavel, que via a dominação do governante mais 

sobre os homens do que sobre os territórios. Para ele o Estado deveria ser um ente unitário, ou 

seja, exercido por apenas uma pessoa. Esse Estado seria independente de quaisquer outros 

poderes. Os pensadores depois dele viam a formação desse Estado a partir de um contrato. Em 

Hobbes, ele era o moderador dos egoísmos ou de selvageria dos homens. Para Locke, assim 

como num contrato, o Estado poderia ser feito ou desfeito (caso houvesse o desrespeito do 

governo ao contrato). Hegel diz que o Estado e a sociedade civil são distintos. 

A novidade das formulações de Marx, implicam em ver o Estado como elemento de 

classe. Todavia, essa discussão não foi aprofundada pelo autor. Gramsci, aprisionado pelo cárcere 

de Mussolini, refletiu sobre a política italiana e os caminhos possíveis para uma revolução 

comunista naquele país. De suas reflexões derivaram alguns conceitos, que ora utilizamos nessa 

pesquisa. 

 

Estado Ampliado 

Gramsci vê uma relação entre Estado e sociedade civil. Para ele compõe o Estado a 

sociedade civil e a sociedade política, por isso seu conceito de Estado Ampliado. É nele que 

ocorre a condensação das relações sociais presentes numa dada sociedade; este Estado ampliado, 
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enquanto relação social, engloba tanto a sociedade civil quanto a sociedade política numa 

interação permanente
176

. 

 

Sociedade Civil 

É na sociedade civil que a hegemonia é exercida e onde os aparelhos privados de 

hegemonia (organismos de participação política, cuja adesão aos mesmos é voluntária e não 

coercitiva), estão. 

O partido, ou moderno príncipe, é importante pois é um elemento da sociedade civil, 

capaz de funcionar como um ―intelectual coletivo‖, atuando sobre o povo que está pulverizado e 

disperso para despertar e organizar sua vontade coletiva. 

 

Sociedade Política 

A sociedade política, também chamada de Estado em sentido restrito. É identificada com 

o que comumente conhecemos como Estado, ou seja, o conjunto de aparelhos e agências do 

poder público: a burocracia, a força policial e militar. 

                                                 
176 MATTOS, Marcelo Badaró. História: Pensar e Fazer. Rio de Janeiro; Laboratório Dimensões da história, 1998. 
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Hegemonia 

O principal conceito é o de hegemonia, que é o momento onde a visão de mundo de um 

determinado grupo se impõe sobre os demais e também a habilidade dirigente desse grupo assim 

como sua capacidade de conquistar alianças, atraindo para si diferentes extratos sociais. Portanto 

a hegemonia não é apenas política, mas é também um fato cultural, moral, de concepção de 

mundo, afirmando assim a capacidade dirigente de uma classe que antes era subalterna. 

 

Intelectuais 

São estes que irão formar as ideologias necessárias para que determinado grupo alcance a 

hegemonia sobre os outros grupos. E eles serão os elaboradores dessa ideologia, organizadores 

das massas.  

Segundo Gramsci há dois tipos principais de intelectuais: os tradicionais e os orgânicos. O 

intelectual tradicional tem um papel importante na mediação política entre os interesses de 

diferentes classes. Já o orgânico, seria o organizador, o persuasor permanente das massas. O 

intelectual orgânico tem a função dá a homogeneidade à consciência da classe. 

 

Utilizando os conceitos na pesquisa 

Para compreender o olhar que as organizações civis tiveram ante os projetos do Governo 

Federal, esses conceitos nos serviram. A exemplo do conceito de hegemonia, foi possível 

entender como os governantes conseguiam atrair para si pessoas de diferentes classes, através de 

seus discursos que, de alguma maneira, tinham um cunho geral, ou seja, de que toda população 

era responsável pelo progresso. 

No período juscelinista o elemento central da política econômica era o 

desenvolvimentismo. Isso funcionaria como o discurso hegemônico. Compreender como os 

organismos locais se posicionaram diante disso, é entender se eram dirigidos (hegemonia) ou 

dominados (coerção). E será a partir dos pressupostos gramscinianos que os dados colhidos serão 

analisados e discorridos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Treinamentos para coleta de dados 
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1) Técnicas de fichamento – para a uniformização dos dados e uma maior organicidade 

para o armazenamento, utilizando técnicas como: ficha bibliográfica, ficha de conteúdo 

e ficha temática 

2) Técnica de armazenamento de dados – as primeiras informações eram anotadas em 

papel-ficha, e depois todos esses dados foram digitalizados para que toda equipe tivesse 

livre acesso ao conteúdo. 

3) Técnicas para realização de entrevistas semi-estruturadas – a partir da leitura sobre 

métodos e técnicas em coletas de dados orais, estabelecer protocolos para a entrevista, 

para a transcrição, autorização de uso e análise dos dados. 

4) Entrevistas – foram feitas a partir de roteiros para o direcionamento do entrevistado ao 

período pesquisado. Os entrevistados foram pessoas que participaram de segmentos da 

sociedade civil ou de eventos políticos. 

5) Coleta de dados – a partir das entrevistas realizadas com agentes políticos locais e suas 

visões sobre as ações do governo federal para região nos anos 50 a 60. 

6) Análise dos dados – baseados nos conceitos derivados da produção de Antonio Gramsci 

e dos demais teóricos citados anteriormente, analisar os olhares sobre os programas 

para o desenvolvimento regional e sobre as organizações civis em Rondônia. 

 

Resultados e Discussões 

 

Foram identificadas organizações populares do período de 50-60, que ainda remanesciam 

em Porto Velho, como Sindicato dos Soldados da Borracha, Associação dos Seringueiros, 

Colônia de Pescadores Tenente Santana e Sindicato dos Estivadores. 

Na visita realizada a esses organismos da sociedade civil local os resultados foram 

bastantes frustrantes, no que diz respeito ao acervo ou documentos que nos fornecessem pistas. 

No Sindicato dos Soldados da Borracha e Associação dos Seringueiros, que estão localizados no 

mesmo prédio, não possuíam documentos ou atas da Associação. Na Colônia de Pescadores 

Tenente Santana, não havia nenhuma pessoa disponível no local quando fizemos as visitas. No 

Sindicato dos Estivadores solicitamos documentos, ou atas pertencentes ao órgão, referentes ao 
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período de estudo, mas fomos informados que devido a uma mudança na direção os únicos 

documentos disponíveis eram da administração presente.  

Desta forma as organizações que poderiam constar alguma informação sobre sua 

participação na política do período não tinham organização de seus documentos ou atas. Ou seja, 

identificar o posicionamento dos segmentos civis frente ao que se propagandeava sobre 

desenvolvimento não se daria através de análise documental. 

Como tínhamos o intuito de um levantamento prévio sobre a existência de documentação, atas e 

panfletos dessas organizações, pois poderiam ser identificadas pessoas envolvidas na política em 

prol de sua associação, fomos direcionados as entrevistas com pessoas que tiveram alguma 

relação com os programas voltados para a região. 

Com a entrevista foi possível identificar uma reprodução dos discursos proferidos pelos 

governantes, não se vê uma crítica por parte do entrevistado às ações empreendidas pelos 

mesmos, e muito menos quanto ao desenvolvimento ou progresso regional. É como se, não 

houvesse o que criticar, mas apenas acatar e que tudo os que os governantes fizessem seria bom. 

Mesmo quando se comentou sobre algum ―mal‖ quanto ao progresso proveniente de projetos, o 

discurso do entrevistado ainda foi uma reprodução do governador de Rondônia no período de 

1960, onde ele dizia que juntamente com as coisas boas as ruins também viriam para Rondônia. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo através da entrevista foi difícil identificar o posicionamento da sociedade civil 

popular de Porto Velho. A documentação das organizações não existe mais e os agentes/atores 

identificados para a coleta de dados orais não ficam muito a vontade para serem entrevistados. 

Percebe-se que as filiações partidárias estão ligadas a laços familiares ou de amizades, então uma 

crítica mais ferrenha a qualquer político do período não é visível. 

Quanto ao progresso e desenvolvimento tanto o entrevistado da sociedade civil popular 

quanto os da sociedade civil patronal acreditam que houve progresso para a região, especialmente 

com a BR-029 na década de 1960. Para eles a mesma representou a independência alimentícia da 

Bolívia e sua carne bovina. Assim como de outros alimentos que eram escassos devido a falta de 

ligação por meio terrestre. Mas os entrevistados admitem que conjuntamente ao progresso, 
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pessoa de má índole adentrariam Rondônia. Mais uma vez essa visão de progresso e de pessoas 

ruins demonstram a repetição do discurso dos governantes. 
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AGENTES POLÍTICOS E SEU OLHAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

(ORGANIZAÇÕES CIVIS PATRONAIS) 

SOCIEDADE CIVIL E FRONTEIRA: RONDÔNIA (1950/1960) – 2ª. ETAPA 

Tathiane Martines da Silva Pimenta
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Antonio Claudio Barbosa Rabello
178

 

 

Resumo: 

Esse trabalho tem por finalidade analisar as formas de organização e de atuação da 

sociedade civil em Rondônia durante as décadas de 50 e 60, período marcado por uma intensa 

ação do Estado Brasileiro na implementação de políticas de desenvolvimento para a região 

amazônica. Tendo por objetivo identificar agentes políticos de organizações civis patronais e seus 

olhares sobre os programas de desenvolvimento promovidos nos anos 50 e 60. Para a realização 

deste trabalho, foi adotado como referencial teórico o italiano Antonio Gramsci, e os seus 

conceitos de Estado Ampliado, Hegemonia, Intelectual Orgânico e Sociedade Civil. E foi através 

destes conceitos que foi possível fazer a identificação dos agentes políticos e compreender os 

seus olhares acerca dos programas de desenvolvimento regional realizado pelo Governo Federal. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Sociedade Civil, Organizações patronais. 

 

 
Abstract: 

This study has the finality to analise the forms of organization and the civil society action in Rondônia 

during 50-60 decades, that period was marked by intense action of the Brasilian State with policies of development 

for amazon area. Our goal was identify political agents from the civilian employers‘ organizations and their point of 

view about the development programs promoted in the years 1950 and 1960. For the realization of this work we 

adopted the as teorical reference the italian Antonio Gramsci, and his concepts of Expanded State, Hegemony, 

Organic Intellectual and Civil Society. And through those concepts was possible identified the 

political agents and comprehend their look about the programs for regional development realized 

by the Federal Government. 

 

Keywords: Regional Development, Civil Society, Employers‘ Organizations 
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 Acadêmico do curso de Historia da universidade Federal de Rondônia 
178

 Professor do departamento Historia. 
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Na década de 50, o governo tratava a Amazônia como um local de risco, como se na 

região não houvesse um povo, ou pelo menos um povo não adequado para gerar o 

desenvolvimento
179
. Essa região era considerada vulnerável, ―um risco para a civilização e para a 

nação brasileira‖ (Rabello, 2004). A ocupação significaria, então, uma proteção.  

A primeira iniciativa do Estado foi a campanha ―Marcha para o Oeste‖, onde ele 

inventou a ocupação, a integração e o desenvolvimento do oeste brasileiro. Além disso, para 

cuidar das fronteiras do país, o Estado criou os Territórios Federias, dentre os quais o Território 

Federal do Guaporé (Atual estado de Rondônia). Porém após o fim da guerra e a desocupação dos 

seringais da Malásia, a borracha brasileira perdeu a competitividade no mercado internacional e a 

produção de látex amazônico entrou em declínio. 

Como a produção gumífera não conseguiu promover o desenvolvimento, criou-se a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), ela foi 

responsável pela elaboração das metas que deveriam ser realizada para que o desenvolvimento 

local ―caminhasse junto‖ com o desenvolvimento nacional.  

Ainda com o objetivo de desenvolver a região. Durante o período de Juscelino 

Kubitscheck, a SPVEA assumiu a construção da rodovia Belém-Brasília, foi uma estratégia do 

Plano de Segurança Nacional para integrar o oeste com o resto do país. Porém, mesmo após a 

construção das rodovias que ligavam a Amazônia com o resto do país, ela continuou como uma 

região marginal, pois ela continuava fora do projeto de nação, estes tinham um atenção voltada 

aos grandes centros
180

. 

Nota-se que nas décadas de 1950-60
181

, o período da nossa pesquisa, houve uma série 

de programas destinados ao desenvolvimento da região, antes vista como algo mítico, um 

―inferno‖, que depois da década de 50 passou a ser vista como ―a selva a ser vencida‖. Diante 

disso, procuramos entender como estes programas foram aceitos (ou não) pelos agentes políticos 

de organizações civis locais. 

 

Referencial Teórico  

O referencial escolhido foi o filosofo italiano Antonio Gramsci (1881 – 1937). Bem 

articulado na política socialista, foi preso em 1926 acusado de participar de atos revolucionários 

                                                 
179

 Desenvolvimento entendido como ―sinônimo‖ de industrialização. 
180

 Podemos perceber essa questão até os dias de hoje. 
181

 Temos consciência que durante esse período houveram mais ações do governo na região com o intuito de 

promover o desenvolvimento, porém citamos apenas alguns como exemplos.  
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contra o governo fascista. Na prisão, Gramsci escreveu um conjunto de textos analisando o 

regime fascista da Itália na sua época, que foram publicados como ―Cadernos do Cárcere‖.  

Gramsci nota elementos de consenso e coerção que se formam através de lutas entre 

classes sociais. Os principais conceitos de Gramsci que utilizará: hegemonia, aparelhos privados 

de hegemonia e intelectuais orgânicos. 

Os aparelhos privados de hegemonia são os grupos, as sociedades civis. São organismos 

que tentam transformar em maioria a sua visão de mundo. Ao conseguir fazer isso, esses 

aparelhos privados alcançam a hegemonia. Entende-se hegemonia como direção, a capacidade de 

um grupo se tornar dirigente, de indicar o caminho, capacidade que um grupo tem de trazer 

outros grupos para o seu. E para conseguir esse convencimento, é necessário a atuação dos 

Intelectuais orgânicos, aqueles que nascem no meio e se tornam organizadores, eles são 

responsáveis pelo convencimento do povo. 

 

Metodologia 

O procedimento metodológico foi divido em quatro fases. A primeira e a segunda fase, 

Revisão Bibliográfica e Treinamento para a coleta dos dados escritos, respectivamente, 

ocorreram no âmbito do Laboratório de Geografia e Planejamento Ambiental 

(LABOGEOPA/UNIR). A terceira etapa consiste na Coleta de Dados, ao qual foi realizada 

mediante á entrevistas semi-estruturadas realizadas com agentes políticos locais, que tenham 

participado de eventos políticos e de segmentos da sociedade civil nos anos 50 e 60. E por ultimo, 

através do arsenal teórico baseado nos conceitos derivados da produção de Antonio Gramsci, foi 

possível analisar os olhares sobre as organizações civis em Rondônia e principalmente, os olhares 

sobre os programas para o desenvolvimento da região. 

 

Discussões de dados coletados 

O sub-projeto destina-se a identificar agentes políticos de organizações civis patronais e 

seus olhares sobre os programas de desenvolvimento promovidos nos anos 50 e 60. Para 

responder essa questão, o plano de trabalho possui três objetivos: Identificar agentes políticos que 

atuaram no período; Compreender, através do seu olhar particular, o papel das organizações civis 

locais e Compreender, através do seu olhar particular, as visões sobre o desenvolvimento 

regional. A seguir tentarei mostrar que cumpri todas as etapas, alcançando a todos os objetivos. 

 

a) Identificar agentes políticos que atuaram no período 
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A nossa pesquisa foi dividida em duas etapas. No primeiro projeto ―Sociedade Civil e 

Fronteira: Rondônia (1950/1960)‖, as alunas Lene Souza de Quadros e Sári Possari dos Santos 

puderam identificar os agentes políticos locais, que participaram de eventos políticos e de 

segmentos da sociedade civil nos anos 50 e 60. Dentre esses agentes políticos que nós 

identificamos, alguns deles se destacam um pouco mais. Seja pela sua influência econômica, seja 

pela sua participação política, seja pela atuação em diversas áreas.  

Desse modo, a partir dessa identificação, foi possível a preparação dos roteiros das 

entrevistas. Optamos pelas entrevistas devido o fato de que não há um acervo de documentos das 

organizações civis da época e os documentos que encontramos no arquivo do Estado estão em 

péssimas condições. 

Durante a nossa pesquisa, realizamos três entrevistas. A escolha por esses três agentes 

políticos se deu pelo fato de que os três, de alguma forma, estavam ligados e até mesmo atuantes 

na política local do período estudado. O primeiro entrevistado, o empresário udenista Luiz 

Malheiros Tourinho foi participante de organizações civis patronais, o que tornou um importante 

ator tanto na economia, como na política local do Território. Ele foi fundador e presidente da 

União dos Estudantes Secundaristas do Guaporé, tesoureiro da União Brasileira dos Estudantes 

Secundários, presidente da Associação dos Seringalistas do Guaporé e da Associação Comercial 

do Guaporé, nesta, duas vezes. 

O segundo entrevistado, Euro Tourinho, irmão do Luiz M. Tourinho, foi o administrador 

do negocio da família, o seringal. Depois da queda da borracha, se tornou empresário e ficou 

alternando entre os seus negócios e o jornal ―Alto Madeira‖, onde trabalhava como jornalista, 

(atualmente, proprietário). Alem disso, fez parte de organizações civis patronais, como a 

Associação do Seringalista do Guaporé, a União dos Estudantes Secundaristas do Guaporé e 

partidos políticos, UDN e mais tarde, MDB. 

A terceira entrevistada, Yêdda Borzacov, filha do médico Ary Tupinambá Penna Pinheiro 

e afilhada e sobrinha do líder político Aluizio Ferreira Pinheiro, foi professora de História. 

Também participou de associações e grêmios estudantis. 

Foram feitas perguntas pertinentes à pesquisa, onde foi capaz, através das respostas dos 

entrevistados, identificar certos elementos capazes de nos mostrarem os olhares dos agentes 

políticos de organizações civis patronais acerca dos programas de desenvolvimento. 

 

b) Compreender, através do seu olhar particular, o papel das organizações civis locais; 
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Nosso referencial teórico, Gramsci, teoriza sobre as organizações civis. Ele compreende 

que são as pessoas que se relacionam na sociedade civil que direcionam, que defendem suas 

visões de mundo. Procuram transformar os interesses do seu grupo particular em direção, 

transformar sua visão em sociedade política.  

Gramsci percebe que a sociedade civil compõe a estrutura política. Alega que não existe 

uma sociedade civil desorganizada, ela é articulada, organizada. Sociedade civil faz parte de 

organismos que possuem uma determinada visão de mundo, ex. Associação dos Seringalistas. As 

sociedades civis são aparelhos privados de hegemonia.  

Partindo desse pressuposto, perguntamos aos entrevistados sobre a importância de se fazer 

parte de uma organização civil. O senhor Luiz Tourinho respondeu reforçando o conceito de 

Gramsci. Disse que estar associado a uma organização significava lutar por seus interesses em 

companhia de pessoas que almejavam o mesmo. 

Agora naquela época quando meu pai fundou a associação seringalista, 

o quê que era? Nada. Nada. Talvez por espírito progressista que ele tinha dentro 

dele, como eu anos depois herdei... Porque eu fundei a associação dos 

Estudantes Secundários do Guaporé? Pelo desejo de ter curso superior aqui. 

Porque eu pressenti que ia chegar a um ponto que... Eu ia chegar aonde? Eu ia 

poder voar? Não. Então tinha que arranjar aqui. Então fundei... Assim eu juntei 

as pessoas que se interessavam pelo mesmo... Pra ter mais força, né? Assim a 

gente ia ter mais voz. 

 

Porém, curiosamente, os outros dois entrevistados, que também participavam de 

organizações civis, ao serem perguntados sobre a importância de se fazer parte de uma sociedade 

civil, dizem que as sociedades não tinham grande importância, que não possuíam ambição 

política. 

(...) os sindicatos não tinha ambição política. A atuação política é 

apagada.
182

 

 

Mas de um modo geral, realmente eles criavam essas associações de 

classe e tudo mais, mas não havia muito... Criavam por criar e não tinha... (...) 

Não, não tinha força política. (...) Não é questão de força política porque naquele 

tempo nem se falava em força política. Havia o seguinte, aquele idealismo de 

apoiar o amigo tal, “é meu amigo vou apoiar!” não havia... Tanto é que os 

governadores não foram daqui, vinham todos de fora.
183

 

 

                                                 
182

 Euro Tourinho. 
183

 Yêdda Borzacov. 
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 Diante disso, fica algo contraditório. Um lado afirmando a importância das organizações 

civis, reforçando o conceito gramsciano e o outro assegurando que as associações eram algo sem 

força, sem ambição política. 

 

c) Compreender, através do seu olhar particular, as visões sobre o desenvolvimento 

regional. 

Quando perguntamos sobre a questão do desenvolvimento, as respostas foram parecidas, 

se não iguais. Toda a população almejavam a abertura da BR. Esperavam os benefícios que a 

construção trouxe junto com ela ―Então se aguardava com grande expectativa e esperança de 

realmente tirar do isolamento, tirar do isolamento essa área”
184

. 

Os entrevistados comungam a mesma visão sobre o desenvolvimento. Eles entendem 

desenvolvimento dentro de um progresso que está ligado a estrada, que está ligado ao acesso a 

consumo, está ligado a melhoria da qualidade de vida e tudo isso seria possível através da 

rodovia.  

Há um senso comum na opinião sobre o que era o desenvolvimento, porém o senhor Luiz 

Tourinho, mesmo almejando grandemente o progresso da região, quando o presidente Juscelino 

Kubitschek implantou o seu plano de governo ―Cinqüenta em cinco‖, ele foi contra. Foi contra 

por ser membro da UDN e por causa das adversidades naturais que existiam na região. Como eles 

mesmo diz: 

“eu criticava de pano, porque a origem na UDN, a meta 5 em 50, 

ate porque o que atingiu a nossa reunião, que vem bater em Rondônia, 

através da Brasília-Acre, um projeto ousado, de mais de 2500km mais ou 

menos de extensão, ele vinha trazer ousadamente, o progresso para esta 

região. Eu, como administrador novo, saindo da escola, dizia que não se 

podia fazer uma meta daquela natureza num país como o Brasil, de 

dimensões continentais, de dificuldades mais absurdas da Amazônia, pela 

agressividade do meio, pela dificuldade ecológica, pelos rios, cerca de 

350 e „tantos‟ cursos de rios atravessaria no trecho Brasília-Rondônia, 

conseqüentemente uma dificuldade terrível de custos financeiros pra obra, 

como seria fazer uma obra grandiosa dessa de 5 anos com a rapidez? 

Então, teoricamente, eu criticava e era um critico” 

. 

Mas essa oposição acaba quando o entrevistado vê a obra finalizada. Quando vê a rodovia 

construída se torna favorável e percebe os benefícios que a estrada trouxe junto a ela. 

 

                                                 
184

 Yêdda Borzacov 
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Considerações Finais 

Ao analisar os dados, percebemos que o olhar sobre o desenvolvimento acabou sendo algo 

‗unificado‘ na sociedade rondoniense. Eles entendem desenvolvimento dentro de um progresso 

que está ligado a estrada, que está ligado ao acesso a consumo, que está ligado a vinda de lojas, 

está ligado a melhoria da qualidade de vida através da rodovia. A única pequena divergência 

encontrada foi que um dos entrevistados, que fazia parte da UDN, era contra, inicialmente, 

Juscelino Kubitschek, por Juscelino ser do PSD. Porem, tirando essa divergência, ao final, ao ver 

a obra, a rodovia construída, o entrevistado ele se mostra favorável, mais do que isso, convencido 

que aquele caminho era bom. 

O objetivo segundo era compreender o papel das organizações civis patronais na visão 

desses agentes políticos e nesse ponto há uma certa divergência. Porque de um lado, temos um 

entrevistado que teve uma militância muito grande em organizações civis, teve ate recentemente, 

quando foi presidente do SEBRAE de Rondônia, que fala que era importante participar, pois elas 

eram um mecanismo de pressão, onde junto a outros agentes poderiam externalizar suas idéias. E 

por outro lado, temos entrevistados que diz que as associações civis não tinham tanto peso 

político. 

 A análise da história de Rondônia subseqüente nos levam a crer que a posição adotada 

pelo primeiro entrevistado, Luiz Tourinho, diante o papel que essas organizações empenhavam, 

como ele acreditava, de vender ou defender uma idéia, foi, de fato, importante, apesar de não ter 

sido considerada pelo outros. A visão que o entrevistado possui nos remete ao nosso referencial 

teórico. Segundo Gramsci, são as pessoas que se relacionam na sociedade civil que direcionam, 

que defendem suas visões de mundo. Procuram transformar os interesses do seu grupo particular 

em direção, transformar sua visão em sociedade política. 

 Nota-se essa importância das organizações civis, ao observar a trajetória seguinte dele. 

Participou de diversos organismos, foi fundador e presidente da União dos Estudantes 

Secundaristas do Guaporé, tesoureiro da União Brasileira dos Estudantes Secundários, presidente 

da Associação dos Seringalistas do Guaporé e da Associação Comercial do Guaporé, nesta, duas 

vezes. Participou também de partidos políticos. Era udenista e foi líder do MDB na sua criação na 

época do bipartidarismo. Além disso, ele participou ativamente da economia de Porto Velho. 

Segundo ele cita, ele foi vendedor de Jeep, Ford-willys, trator, foi concessionário Ford, Volks e 

fundador da FIAT na região. 
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Todavia, essa divergência de opiniões nos leva a necessariamente a ir atrás de novos 

olhares, novas entrevistas. Só assim será possível ter uma consideração ou uma conclusão desse 

trabalho, que é o que o trabalho propõe fazer. 
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ANÁLISE DE EFETIVIDADE ENTRE ESTRATÉGIAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS DE 

HEDGE PARA O CAFÉ ROBUSTA EM CACOAL, RONDÔNIA 

 

EFETIVIDADE DE HEDGE EM RONDÔNIA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE A BM&F 

E LIFFE 

 

Cássio Sousa Nascimento
185

 

Carlos André da Silva Müller
186

 

RESUMO 
 

A agricultura brasileira tem papel de grande importância dentro do cenário nacional. Um 

dos produtos que geram grandes divisas para o Brasil tornando-o o maior exportador dessa 

commodity é o café. Em se tratando de café robusta o Estado do Espírito Santo é o grande 

produtor do tipo robusta, tendo em seguida o Estado de Rondônia como produtor desse tipo de 

café (conillon). Por ser um produto de grande volatilidade o uso de mercados futuros faz-se 

necessário para minimizar os riscos.  Este artigo teve como objetivo estimar o hedge de mínima 

variância para o café robusta no município de Cacoal no período entre 2000 e 2008, para isso, 

foram utilizados dados de contratos futuros realizados pela BM&F, bem como os preços à vista 

de café robusta de Cacoal da Safras&Mercados. Para o cálculo das estratégias de hedge foi 

utilizado o Método de Regressão Linear por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), e a redução 

de riscos foram obtidos por meio da redução do desvio-padrão.  

 
Palavras-chave: café robusta, Rondônia, mercados futuros, hedge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185

 Acadêmico do curso de Ciências Econômicas da universidade Federal de Rondônia. 
186

 Professor  do departamento de Administração do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – NUCSA. 



635 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos pontos de grande destaque na composição do PIB em que há uma grande 

participação é o agronegócio brasileiro destaque mundialmente, também destacado pela 

diversidade de produtos aqui cultivados, como exemplos, a soja, a cana-de-açúcar entre outros, 

gerando grandes divisas para o país. 

No país há vários Estados que se destacam na produção de café um deles é Minas Gerais 

pela produção de café arábica e Rondônia pela produção de café conillon (robusta). Contudo um 

dos pontos negativos que caracterizam a comercialização dessa commodity é a oscilação de 

preços, que pode trazer conseqüências negativas ao produtor rural fazendo com que sua renda 

decresça. 

O processo de cultivo do café rondoniense inicia-se na época que o então Estado era ainda 

Território Federal, quando houve a migração de famílias de sua grande maioria do Sudeste e Sul 

do país para colonizar o Estado. Segundo Marcolan et al. (2009) o plantio de uma lavoura perene, 

no caso um cafezal, no lote recém ocupado pelo agricultor migrante e sua família, caracterizava o 

real interesse deste colonizador em se fixar na nova terra (parcela, lote ou propriedade rural), 

facilitando, portanto, a oficialização da ocupação temporária da área por meio do ―título de 

posse‖, expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

constituindo-se em um dos motivos pelo qual a cultura do café sempre se manteve como a 

principal lavoura perene pioneira em área plantada. 

Isso posto uma forma de minimizar a volatilidade de preços do café, sendo que o mesmo é 

caracterizado por uma grande variação de preços seja por vários fatores: clima, crédito, preço. O 

uso de mercados futuros é de grande relevância para o produtor, pois na realização de proteção 

(hedge), o produtor estará garantindo que o seu produto não irá ter quedas acentuadas, como 

ocorre no mercado físico. 

Diante disso, os instrumentos derivativos constituem em importante meio para atividade de 

gestão de risco e realização de hedge dos agentes que participam na comercialização de produtos 

agrícolas. (MARTINS; CASTRO JUNIOR, 2006). 

No Brasil, a instituição responsável pela negociação de commodities é a Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BM&F).Além da bolsa brasileira, outras se destacam na comercialização 
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de commodities entre elas estão: Chicago Mercantile Exchange (CME), London International 

Financial Future & Options (LIFFE), Chicago Board Of Trade (CBOT), entre outros. Uma das 

bolsas internacionais referência na comercialização de contratos futuros de café é a LIFFE onde 

há negociações futuras de café robusta sendo cotados US$ por tonelada. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

O surgimento dos contratos futuros vem de muito tempo atrás com o aparecimento do primeiro 

contrato a ser comercializado em 1848 pela Chicago Board Trade (CBOT) que atualmente 

trabalha com diversos produtos desde a commodities até nota do tesouro norte americano. 

Já o primeiro contrato futuro de café só foi lançado pela Bolsa de Nova York em 1882, ano em 

que a bolsa foi fundada. Em 1916 a bolsa de NY passou a denominação de Bolsa de Café e 

Açúcar de Nova York e em 1979, ao se fundir com a Bolsa de Cacau de Nova York, foi criada a 

Coffee, Sugar e Cocoa Exchange (CSCE). No ano de 2004 a CSCE e New York Cotton 

Exchange (NYCE) se fundiram e fundaram a New York Board of Trade (NYBOT), que em 2007 

foi vendida a InterContinental Exchange (ICE Futures). Os contratos de café passaram, então, a 

ser negociados em sua plataforma eletrônica (BARABACH, 2009). 

As primeiras tentativas de compatibilizar as teorias de hedge existentes até a década de 70 

devem-se a Johnson (1960) e Stein (1961). Eles integraram a tradicional teoria da aversão ao 

risco com a hipótese de Working (1952, 1963), de esperança de maximização de lucro. Ou seja, 

simplesmente aplicaram a noção de utilidade média-variância de Markowitz e foram capazes de 

explicar por que agentes envolvidos com a produção, estocagem e processamento de bens, 

supostamente ―hedgers‖, manteriam posições parcialmente protegidas. Ao fazer isso, 

descobriram que o objetivo de minimizar os riscos implica uma posição ótima de contratos 

futuros. (BUENO e ALVES, 2001) 

Uma estratégia de hedge utilizando contratos futuros no mercado futuro consiste em, ao 

estar posicionando em determinada quantidade de um ativo no mercado à vista, decide-se tomar 

posição em determinado número de contratos no mercado futuro, compondo dessa forma uma 

carteira, cujo principio básico é mitigação dos riscos.  

Em se tratando de hedging existem nos mercados futuros existem dois tipos de hedging: 

Hedge de compra e hedge de venda. O hedging de venda requer uma posição vendida em 

contratos futuros sendo mais usada quando indústrias ou produtores possuem o ativo e esperam 
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vendê-lo no futuro. O hedging de compra requer uma posição comprada em contratos futuros e é 

utilizada quando geralmente empresas ou indústrias torrefadoras necessitam adquirir determinado 

ativo no futuro. (HULL, 2003) 

Há varias estratégias que podem ser adotadas na minimização de riscos utilizando contratos 

futuros uma delas é a estratégia de hedge de mínima variância que Segundo CARTER (1999 

apud Santos et al., 2008) os produtores de commodities podem se beneficiar com a redução de 

risco de preço de seus produtos ao realizarem hedge (proteção) com contratos futuros. Essa teoria 

é corroborada com estudos realizados para se encontrar o ponto de hedge ótimo que é o 

percentual da produção física que deverá ser negociada nos mercados futuros atestando assim os 

benefícios na redução dos riscos de preço com o hedge. 

 

METODOLOGIA 

 

Segundo Silva apud Hull (1998) surge a introdução da idéia de hedge de mínima variância. 

Essa técnica busca maximizar a eficiência da proteção obtida quando usamos contratos. A 

fórmula para encontrar o número ideal de contratos é: 

 

Onde; 

N: Quantidade ideal para a realização do hedge; 

; Tamanho da posição a ser hedgeada (unidades); 

; Tamanho de um contrato futuro (unidades); 

; Razão de hedge que minimiza a variância da posição do hedge e; 

 

Onde; 

: Coeficiente de correlação entre S e F; 

: Desvio padrão de S; 

: Desvio padrão de F; 

S: Valor do contrato à vista; 

F: Valor do contrato futuro. 
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Essa equação mostra a quantidade de contratos que minimiza os riscos relacionados à 

oscilações de preços de café, tornando um meio eficaz de redução de preços que o agricultor pode 

usar tendo a utilização de contratos futuros um meio de estabilidade em relação aos preços da 

commodity. 

RESULTADOS 

 

A Ilustração 4.1 mostra a evolução dos preços do café tanto físico quanto futuro no 

período compreendido entre os anos de 2000 a 2008. Nele observa-se que os preços caminham 

juntos, sendo os preços futuros sempre maiores em relação aos preços no mercado à vista. 

 

 
Ilustração 4.1. Comportamento dos preços futuro e à vista do café para o município de 

Cacoal, no período de 2000 a 2008. 

Fonte: Safras&Mercados, BMF, 2009. 

 

Destaca-se no mesmo a baixa ocorrida nos preços da commodity nos anos 2001/2002 

causada por um grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda de café fazendo com que os 

preços depreciassem no período citado. 

Contudo nos anos seguintes a essa crise o preço do café tornou-se a patamares 

consideráveis, tanto que no ano de 2005 o preço da commodity comercializado nas Bolsas de 

Mercadorias elevou-se consideravelmente, mas os preços à vista de café robusta em Cacoal não 

seguiram a mesma trajetória, inviabilizando assim a utilização de estratégias de hedge, o que será 

observado mais adiante. 

Na tabela 4.6 observa as estratégias de hedge para os anos de 2000 a 2008 nelas destaca-se 

que as estratégias encontradas levou-se em conta os contratos dos meses anteriores destacando 
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assim realmente a efetividade de hedge, pois a análise de períodos atuais é explicados por dados 

passados. 

Tabela 4.8 Estratégias de Hedge (fora da amostra) 

Fonte

: 

Dado

s da 

pesqu

isa 

 

Nota-

se quase todos os anos estudados o cafeicultor terá proteção de preços como é o caso do ano de 

2006 que destaca que em todos os meses de vencimentos dos contratos junto a BM&F ( março, 

maio, julho, setembro e dezembro) que mostra que em todos os meses ele reduzirá seus riscos de 

preço, sendo o mês de setembro o mês mais vantajoso para o uso de contratos futuros reduzindo 

em cerca de 37% a variação dos preços do café. 

Ao contrário de 2006, o ano em que a negociação de contratos deixa de ser atrativa ao produtor 

rural são os anos de 2001 e 2007, sendo os meses de julho e setembro os piores meses de 

negociação de contratos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil o agronegócio tem grande participação na geração de renda, de emprego e de 

divisas. Um dos Estados que importantes no âmbito nacional, é Rondônia, tendo sua produção 

voltada ao café robusta tendo também o Estado do Espírito Santo como produtor desse mesmo 

tipo de café. 

Sendo essa commodity ter uma grande volatilidade de preços faz-se necessário o uso de 

mecanismos que mitiguem esses riscos, com isso tem na utilização dos mercados futuros uma 

forma de minimizar essas variações inerentes a esse produto. 

Para o trabalho utilizou-se os dados de café robusta do município de Cacoal no período de 

2000 a 2008. Nos anos estudados verificou-se que em grande parte dos anos a redução de risco é 

favorável ao produtor, como em 2008 tendo uma redução de em torno de 52%. Contudo houve 

                                         VENCIMENTO 

ANO MARÇO MAIO JULHO SETEMBRO DEZEMBRO 

2000  15,63 21,98% -36,43% 11,65% 

2001 15,66% 35,34% -102,02% -3,21% 17,80% 

2002 38,13% 3,05% 42,53% -0,18% 14,38% 

2003 -36,66% 8,07% 27,81% 2,97% -125,84% 

2004 -12,69% 14,69% 28,04% -10,86% 37,16% 

2005 27,29% -14,46% -7,40% -81,59% 4,54% 

2006 15,83% 16,35% 29,14% 37,76% 17,11% 

2007 1,73% 7,94% 23,54% -171,48% -21,48% 

2008 34,19% -10,91% 15,48% -0,66% 24,53% 
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momentos em que não houve essa redução é o caso do ano de 2005, onde não apresentou redução 

de risco para o produtor de café rondoniense. 

Outro método de análise feito no trabalho foi na obtenção das razões de hedge para o café 

robusta tendo como análise os contratos de café negociados na BM&F, com obteve resultados em 

grande parte favoráveis ao produtor, caracterizados em grande parte pela redução de riscos de 

preços ao produtor, como é o caso do ano de 2006 em que em todos os contratos negociados a 

redução foi significativa.   
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REDE DE COOPERAÇÃO SUSTENTÁVEL NA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO 

AGRO ECOLÓGICO: CONECTANDO O LOCAL AO GLOBAL 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO: EVIDÊNCIAS APLICADAS À REDES 

SOLIDÁRIAS 
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RESUMO 

 

A busca de maneiras para o desenvolvimento sustentável da produção do algodão 

agroecológico tem começado a ganhar importância perante o cenário internacional, uma vez que, 

cada vez mais, o mercado internacional tem exigido produtos ecologicamente corretos, além 

disso, associadas a essas exigências, o conjunto de atores necessitam ter condições competitivas. 

Essa aparente contradição sugere que a contribuição da cooperação local para a competitividade 

internacional depende, muito provavelmente de condições organizacionais da cadeia como um 

todo e das diferentes formas de cooperação em cada elo da cadeia produtiva, isto é, a cooperação 

local entre os produtores de produtos agro-ecológicos. Existem estratégias de internacionalização 

para que os produtos agroecológicos das redes solidárias sejam exportados, alcançando o 

mercado internacional.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Algodão Agroecológico, Mercado Internacional, Cadeia Produtiva, 

Redes Solidárias. 

 

ABSTRACT 

 
 The search for ways to develop sustainable agro-ecological production of cotton has begun to gain 

momentum before the international scene, as increasingly, the international market is demanding environmentally 

friendly products, also linked to those conditions, the set Actors need to have competitive conditions. This apparent 

contradiction suggests that the contribution of local cooperation for the international competitiveness depends, most 

likely of organizational conditions of the chain as a whole and the various forms of cooperation in each of the 

production chain, ie, cooperation between local producers of products agro-ecological. Strategies for 

internationalization of the products of agro-ecological solidarity network are exported, reaching the international 

market.  
 
KEY WORDS: Cotton Agroecology, International Marketing, Supply Chain, Network in Solidarity. 

 

INTRODUÇÃO 
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As diversas mudanças sociais e político-econômicas em todos os setores que a 

globalização de mercados vem trazendo, acarreta inúmeras transformações significativas para a 

gestão e o desenvolvimento das organizações. Com isso, as alianças estratégicas, tais como a 

formação em redes de empresas (capitalistas e solidárias), que se configuram entre as várias 

formas de colaboração nacional e internacional, possibilitam às organizações inserirem-se no 

contexto da globalização e da internacionalização, com um real ganho de vantagem competitiva, 

mesmo tendo como principal característica a economia solidária.  

Entretanto, o início do processo de internacionalização é um grande desafio para a 

maioria das empresas brasileiras. Defasagem tecnológica e desconhecimento sobre mercados 

internacionais são fatores que ainda dificultam as ações de internacionalização de empresas 

brasileiras. Com isso, uma alternativa encontrada pelas empresas solidárias, para adentrarem a 

esse mercado complexo, é a união em redes empresariais solidárias partindo de uma lógica 

desenvolvida nas cadeias produtivas inseridas nas cadeias de valor globais. 

 

OBJETIVOS 

A pesquisa objetivou investigar, de maneira geral, Identificar as estratégias de 

internacionalização aplicadas à rede solidária na cadeia produtiva do algodão agroecológico. 

Entretanto, pode-se destacar como objetivos específicos: analisar os critérios de Identificar a 

forma como produtos oriundos do algodão agroecológico estão sendo ofertados no mercado 

internacional; Compreender a visão dos gestores quanto à internacionalização de produtos de 

redes solidárias; Relacionar conceitos de estratégias internacionais ao entendimento dos gestores 

no tocante ao processo de internacionalização. 

MÉTODO 

Para a elaboração deste trabalho foram necessários dois momentos distintos: O primeiro 

foi a busca de material teórico para fundamentar a temática proposta, realizando-se então a 

revisão bibliográfica. O segundo momento foi a realização do estudo de caso, aplicando 

questionários, a partir do método survey.  

A abordagem empírica escolhida para o trabalho é a qualitativa, pois a análise a ser 

desenvolvida trata de um fenômeno relacionado a aspectos sociais e tem por objetivo aprofundar 

a compreensão de um determinado fenômeno (Nakano;Fleury,1996).  
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Um dos exemplos de método utilizado na abordagem qualitativa é o estudo de caso, que 

pode ser único ou múltiplo. O estudo de caso tem como finalidade documentar e analisar, com o 

nível de detalhe exigido pela pesquisa, a atividade de uma organização ou de um grupo dentro 

desta organização (Westbrook, 1995 apud Nakano, Fleury, 1996). Com observância aos 

procedimentos técnicos (GIL, 1994, pg.34), a pesquisa será fundamentada com materiais obtidos 

através de: Revisão Bibliográfica: a partir de trabalhos já publicados sobre economia solidária, 

constituindo-se principalmente de livros e materiais disponibilizados na internet. Levantamento 

de dados secundários: pesquisa de dados em documentos publicados em seminários e revistas. 

Pesquisa Primária: Aplicação de questionários com perguntas fechadas e aplicação do survey. 

 

 

RESULTADOS  

 

A prática da produção de algodão agroecológico e orgânico no Brasil começou em 1993, 

no Ceará, quando, em Tauá, a Adec beneficiou e comercializou a primeira safra de agricultores 

familiares, indo para o Sertão Central e o Norte do Ceará, pelas mãos do Centro de Pesquisa 

Esplar. 

O algodão orgânico é auditado e certificado por um organismo credenciado; já o 

agroecológico é cultivado conforme as práticas da Agroecologia, já preenchendo os requisitos 

para a certificação orgânica. 

A Adec comercializa a fibra ecológica, desde 2004, pelo sistema de comércio justo para 

a empresa Veja Fair Trade, da França, e para a Justa Trama, no Rio Grande do Sul. 

O mercado europeu tem acesso exclusivo a um tênis ecologicamente correto, produzido 

com matéria-prima, mão-de-obra e tecnologia brasileiras. A empresa francesa Veja utiliza 

algodão agroecológico do Ceará, borracha natural do Acre e couro ecológico do Rio Grande do 

Sul na produção de uma linha exclusiva de tênis. O projeto se apoia em três principais pontos: 

privilegiar materiais ecológicos; utilizar o comércio do algodão de forma equilibrada; e fabricar 

os produtos com dignidade, numa nova maneira de pensar e de agir, criando um canal de 

solidariedade ecológica do produtor ao consumidor (VEJA.FT, 2010). 

A origem do projeto de Veja pode ser resumida em uma pergunta: é um outro mundo 

possível? Com algodão agroecológico do nordeste de Brasil, a borracha do Amazonas selvagem e 
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o couro ecológico, a empresa francesa Veja estão inventando métodos novos do trabalho. Porém, 

em entrevista com a presidente da Univense umas das coordenadoras da Justa Trama, a dona 

Nelsa afirmou que a empresa francesa, por não estar inserida na rede solidária da cadeia 

produtiva do algodão agroeológico, ela não estaria inclusa nos princípios que regem a economia 

solidária, haja vista a empresa fazer parte de um mercado capitalista. Já na visão do Sr. Francisco 

Soares de Souza, que é um associado à ADEC há dois anos, entende que a Veja não rege os 

princípios da economia solidária, entretanto, a mesma permitiu estimular a expansão da produção 

através de agricultores/as familiares de mais sete municípios cearenses, em atenção à demanda 

crescente.  

Partindo do contrato firmado entre a Veja Fair Trade e a Adec, que é baseado na ética e 

na transparência, valores indispensáveis à construção de relações de confiança entre todos os 

envolvidos, resultando em maior segurança de colocação do algodão no mercado, melhor 

remuneração para quem produz e beneficia, contribuindo também para a consolidação de relações 

mais justas entre diferentes integrantes da cadeia produtiva, subtende-se que a estratégia de 

internacionalização aplicada ente fonercedor (produtores representados pela ADEC) e comprador 

(a empresa francesa Veja), são as formas de redes, em que, de acordo com Humphrey, Schmitz 

(2004) neste tipo de relação as firmas dividem informações e a interação é coordenada havendo 

dependência recíproca.  

O comprador pode especificar padrões em termos de produto e processo, e sabe que o 

fornecedor pode atender às suas exigências.  Como por exemplo, a Veja controla firmemente sua 

produção e produz somente ordens solicitadas com seis meses de adiantamento, ou seja, não há 

nenhum estoque extra produzido. A produção tem que adaptar-se às variações climáticas próprias 

ao sertão semi-árido. Isto significa ter que às vezes reduzir as quantidades requisitadas por 

varejistas para refletir a colheita.  

A empresa Veja e a Cooperativa Univens/RS adquiriram as primeiras toneladas do algodão através do comércio justo. 

Estas compram o algodão a U$3,30/Kg de pluma o que permite à Adec pagar aos agricultores U$0,9/Kg, mais que o dobro dos 

preços do mercado convencional. Com preços, volumes e demais condições de venda do algodão estabelecida pelo contrato com a 

Adec. 

 No Ceará, uma usina compra a arroba (15kg) do algodão tradicional por cerca de R$ 

12,00. Com o comércio justo, os produtores orgânicos têm a venda garantida e recebem R$ 24,90 

pela mesma quantidade de algodão agroecológico. A diversidade de plantas proporciona melhor 
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aproveitamento do potencial de cada área, em função de exigências diferenciadas de luz, umidade 

e nutrientes por parte de cada planta. O manejo de pragas se dá com a catação dos botões florais 

afetados pelo temido bicudo.  

Para enfrentá-lo sem a necessidade de agrotóxicos, são feitas pulverizações com extrato 

de folhas de nim, ou seja realmente os gastos com a produção do algodão agroecológico é 

superior à do algodão convencional. É uma prática que associa, em seus objetivos, a geração de 

renda, a melhoria da qualidade do solo, a diversificação da oferta de alimentos sadios e o 

desenvolvimento de uma consciência ecológica entre famílias que dela participam, mas isso se dá 

pela busca de um comércio justo e ecológicamente correto trabalhando com os princípios da 

economia solidária e construindo uma nova forma de pensar na preservação da natureza, 

vendendo produtos de qualidade e com preços que garantem a competitividade dos seus produtos 

no mercado nacional e internacional. 

A empresa Veja não trabalha com propagandas e publicidade, sendo os recursos assim 

economizados são reatribuídos diretamente a cadeia produtiva do algodão, porém o meio de 

divulgação utilizado pela empresa são blogs e sites na internet que possuem fotos e vídeos dos 

tênis e de como são confeccionados. O produtor de matérias prima assim é retribuído ao seu justo 

valor - que inclui no impacto social e ambiental - e as sapatilhas & acessórios fabricados na 

dignidade. A ausência de publicidade permite propôr as sapatilhas a um preço equivalentes aos 

das grandes marcas, enquanto que a fabricação das sapatilhas Veja custa 7 à 8 vezes mais caro 

(matéria prima/fabrica) . 

O conceito de roupa ecológica vai além de estampas que remetem à preservação 

ambiental, considerando tanto matérias-primas quanto processos de fabricação ambientalmente 

sustentáveis. No Brasil, este mercado — considerando o potencial — ainda está nos passos 

iniciais 

A Justa Trama é a marca da Cadeia Ecológica do Algodão Solidário, da qual participam 

trabalhadores organizados que integram empreendimentos da Economia Solidária. São homens e 

mulheres agricultores, coletores de sementes, fiadoras, tecedores e costureiras. Os 

empreendimentos destes trabalhadores cobrem todos os elos da indústria têxtil — do plantio do 

algodão à roupa.  
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Quem está na produção da roupa Justa Trama é também o proprietário da marca. Assim, 

ao comprar uma roupa da Justa Trama, o consumidor tem a oportunidade de contribuir para a 

consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável e solidário, em que a cooperação vai 

do primeiro ao último elo da cadeia: o próprio consumidor final. Segundo o agrônomo do Centro 

de Pesquisa e Assessoria (Esplar), Pedro Jorge Ferreira Lima, em oito municípios do Ceará — 

Canindé, Choró, Forquilha, Massapé, Quixadá, Santana do Acaraú, Sobral e Tauá — agricultores 

familiares articulados pela Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá 

(Adec) plantam e colhem o algodão agroecológico empregando técnicas de conservação do solo e 

da água, valorizando a biodiversidade, sem uso de agrotóxicos. 

Começa com o algodão agroecológico cearense, cultivado sem pesticidas ou adubos 

químicos, com preços justos, determinados em conjunto. No Acre, confere preços justos à 

borracha natural, dos seringueiros, que trabalham pela valorização da floresta e lutam contra o 

desmatamento. O couro, adquirido no Rio Grande do Sul, é curtido sem cromo, com o uso de 

extratos naturais de acácia. A produção dos tênis também é gaúcha, observando boas condições 

de trabalho e respeito aos direitos dos trabalhadores.  

A comercialização fica a cargo de uma organização não-governamental (ONG) francesa, 

principalmente em lojas selecionadas do mercado europeu. Mas também os tênis já são 

comercializados nos Estados Unidos, Canadá e Ásia. O primeiro modelo de tênis da marca é 

inspirado no voleibol brasileiros dos anos 70. 

 Veja é encontrado na Europa, Japão e Estados Unidos, a empresa foi idealizada por dois 

franceses que operam no Brasil. O foco da marca é usar alternativas ecológicas, trabalhando com 

o algodão e o látex do comércio justo, respeitando a dignidade dos trabalhadores.  

 

CONCLUSÃO 

 

Torna-se evidente que a cadeia produtiva solidária proporciona que todos os produtos 

intermediários  sejam comercializados levando-se em conta valores da economia solidária e que 

apenas os produtos finais, as roupas, bolsas, sapatos e sapatilhas sejam vendidas no mercado. 
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Além disso, com a venda dos produtos finais sendo realizada em um mercado que 

valoriza tais produtos e exportando para locais onde se comercializam produtos do Fair Trade ou 

se consolidando esse mercado nacionalmente, a dependência em relação ao mercado se torna 

ainda menor já que esses produtos (finais) não ficam totalmente sujeitos à lógica de competição. 

É interessante que a venda desses produtos, sejam acompanhados de material explicativo, pois 

ajudam a aumentar a conscientização das pessoas em relação à importância da compra de 

produtos elaborados de acordo com os princípios da economia solidária, auxiliando na própria 

divulgação no mercado. 

Para que a organização em cadeia produtiva solidária venha a resultar em uma melhora 

na vida dos trabalhadores dos envolvidos, promovendo maior justiça social, é necessário que a 

formação de preços dos produtos envolvidos seja realizada de maneira clara e transparente, que 

haja um consenso no que se refere à justiça no pagamento pela produção e que os custos de 

produção sejam calculados levando em consideração todas as variáveis envolvidas no processo. 
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Pâmela Marcela Silva Bonfim 

 

PROJETO: ANÁLISE DE EFETIVIDADE ENTRE ESTRATÉGIAS ESTÁTICAS E 

DINÂMICAS DE HEDGE PARA O CAFÉ ROBUSTA EM CACOAL, RONDÔNIA. 

 

SUB-PROJETO: Análise do comportamento de base em mercados futuros para os 

preços de café robusta de Cacoal, Rondônia. 

 

RESUMO: O café está entre os produtos agropecuários que têm os maiores níveis de 

volatilidade de preços, o que significa riscos para os produtores rurais que mantém esse cultivo. 

Todavia, esses riscos podem ser gerenciados a favor desses produtores por meio da utilização de 

contratos futuros. Foi possível perceber que o produtor rural seria beneficiado pelo movimento da 

base, pois a mesma apresentou uma seqüência de fortalecimento, porém onde ocorreu 

enfraquecimento os riscos de base estavam altos e poderiam trazer prejuízos ao produtor rural 

que realizasse hedge de venda. 

 

ABSTRACT: The coffee is among the agricultural products that have the highest levels of price volatility, which 

means risks for farmers who keep this culture. However, these risks can be managed for the benefit of the producers 

through the use of futures contracts. It was possible to see that farmers would be benefited by the movement of the 

base, since it presented a sequence of building, but where the risk was of weakening basis were high and could harm 

the farmer to undertake hedge selling. 
 
1.Introdução 

O café arábica é o produto mais desenvolvido na Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F) entre os produtos agrícolas nacional, apresentando um grande volume de negociações 

entre os contratos negociados. Apesar da pouca liquidez da maioria dos contratos de commodities 

agropecuárias, o café se destaca como a principal commodity transacionada nos mercados futuros 

do Brasil. Isso se dá tanto em termos do número de contratos negociados, como em termos do 

volume financeiro envolvido nessas transações (67% dos contratos agropecuários negociados em 

2000 na BM&F, em termos de volume financeiro) (LAMOUNIER, 2006). 

Segundo Bitencurt (2002), por o café ser a commodity que apresenta maiores níveis de 

volatilidades, as operações de hedge se tornam importantes instrumentos de redução de risco. 
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Uma forma de reduzir riscos oriundos do mercado físico é através de estratégia de hedge, que 

pode ser definido como uma operação que tem ao objetivo a diminuição dos riscos, garantindo 

assim a posição no mercado. O hedge é utilizado por meio do mercado futuro para reduzir riscos 

que geralmente estão ligados a preços. O contrato futuro possui especificações, tanto de 

quantidade, classificação do café, preço, que garantem a liquidez do contrato. 

Ainda que a característica fundamental do mercado futuro seja a possibilidade que os 

agentes têm em operar posições de hedge, destaca-se como uma das principais complicações na 

determinação de um hedge o conhecimento da base. A base caracteriza-se como a diferença entre 

o preço físico e o preço futuro. Para que um hedge seja efetivo, deve existir uma coerência no 

percurso dos preços nas praças e o preço do mercado futuro, caso haja um ―descolamento‖ entre 

esses preços o agente não garantirá a fixação de seu preço, passando a correr o denominado risco 

de base (BITENCURT et. al, 2002). 

1.1. Produção de café em Cacoal/Rondônia 

Rondônia destaca-se por ser o sexto produtor do país e o segundo em café robusta. 

Superado apensas pelo Espírito Santo. A tabela 1.1 apresenta os principais estados produtores, 

tanto de café arábica quanto robusta. 

 

Tabela 1.1. Produção (1.000 sacas de 60 kg) e produtividade (sacas/ha) dos principais 

estados produtores café e Brasil por qualidade para safra 2006/2007. 

Estado 
Produção 

Produtividade 
Arábica Robusta Total 

Minas Gerais 21.957 30 21.987 21,73 

Espírito Santo 2.128 6.881 9.009 19,04 

São Paulo 4.470 - 4.470 21,07 

Paraná 2.248 - 2.248 22,41 

Bahia 1.725 526 2.251 23,02 

Rondônia - 1.263 1.263 7,77 

Brasil 33.015 9.497 42.512 19,75 

Fonte: CONAB, 2007. 

 

Como pode ser observado na Tabela 1.1, na safra 2006/07, Espírito Santo produziu 6,88 

milhões de sacas de café robusta, e deteve 72% da produção nacional, enquanto que Rondônia, 

atingiu 13%, com 1,2 milhão de saca. Outra questão interessante é o fato de o Estado de 

Rondônia não ter produção de café arábica significativa, o que pode ser explicado pelas 

condições climáticas da região ser quente e chuvosa, o que não propicia essa produção. 

Verifica-se também a baixa produtividade de Rondônia em comparação com os 

principais estados produtores (7,77 sacas/ha). O relatório de acompanhamento da safra brasileira 

da CONAB (2008) aponta que, entre os motivos da baixa produtividade, estão o manejo com 

práticas inadequadas, elevado custos dos insumos, baixa fertilidade dos solos, cafezais 

decadentes, entre outros. Por outro lado o próprio documento indica melhorias, dado que a 

produtividade deverá crescer para 9,27 sacas/ha para a próxima safra, embora ainda esteja muito 

baixo. 

1.2. Problemas de pesquisa 

O Estado de Rondônia tem firmado sua economia no agronegócio. Percebe-se então 

como a produção de café é importante para Cacoal e Rondônia como um todo. Comparando a 

produção de Cacoal com os outros municípios do Estado de Rondônia, vemos a importância do 
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café para sua economia. O cultivo de café no Estado ainda é feito com baixo nível tecnológico, o 

que faz com que o grão produzido da variedade robusta tenha qualidade inferior, o que se reflete 

nos preços pagos pelo produto.  

Uma justificativa é o fato de os preços de café robusta não serem utilizados em Bolsas 

de Mercadorias. Visto isso, têm-se como problema de pesquisa verificar o comportamento da 

base entre os preços à vista do café robusta de Cacoal e futuros de café arábica na BM&F para 

realização de hedge de produtores de café robusta no município de Cacoal, por ser o maior 

produtor, e assim verificar possibilidades de atuação em mercados futuros.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Analisar o comportamento da base para os preços de café robusta de Cacoal e os preços 

futuros de Café Arábica negociados na BM&F. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Encontrar o movimento da base entre os preços futuros de café arábica e preços à vista de 

café robusta de Cacoal; 

 Mensurar fortalecimento e enfraquecimento da base; 

 Verificar os ganhos e perdas de possíveis hedgers de Cacoal compradores e vendedores 

com contratos futuros na BM&F. 

 

2. Fundamentação teórica 

Segundo Marques e Mello (1999), os produtos agropecuários em geral, têm grande 

importância para a economia de um país. Em se tratando de produtos agropecuários, há 

complicações que afetam tanto a produtividade quanto a lucratividades dos mesmos. Um 

exemplo disso é o café, por se tratar de um produto de grande volatilidade, seja por condições 

climáticas ou pela sazonalidade inerente a essa commodity, o que tornam necessários encontrar 

meios que reduzam o tanto quanto possível os efeitos de variação de preços desse produto. 

Os mercados futuros são uma forma de assegurar-se, em meio a tantos riscos do mercado. 

Quem atua no mercado futuro tem certa garantia quanto aos efeitos negativos de uma queda ou 

elevação de preços. A busca por proteção nos mercados futuros está significativamente ligada ao 

preço, pois há uma incerteza de preços em tempo futuro, o qual é estabelecido através de um 

contrato futuro (HULL 1999). 

Junqueira (2005), retrata que, nos contratos futuros, constam as especificações de 

qualidade do produto negociado, cotação, variação mínima de apregoação, oscilação máxima 

diária, unidade de negociação, meses de vencimento, data de vencimento, local de formação  do 

preço e de entrega da mercadoria, período e procedimentos de entrega e retirada da mercadoria, 

liquidação financeira, arbitramento, ativos aceitos como margens de garantia e custos 

operacionais. Desse modo os contratos futuros tornam-se padronizados, de modo que, no pregão, 

sejam negociados o preço e a quantidade de contratos, uma vez que todos se referem ao mesmo 

produto, mesmo local de entrega e mesma quantidade por contrato.  

Segundo Silveira (2002) o desconhecimento da base, em um determinado momento futuro 

é a principal fonte de risco nas operações de hedge.  O agente utiliza em mercados futuros apenas 
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uma porção da sua produção total. Dessa forma, torna-se necessário que os agentes escolham 

uma proporção da posição à vista que se deve assumir em mercados futuros, a fim de minimizar o 

risco associado as mudanças no valor de ser portfólio. Esta proporção é conhecida como razão 

ótima de hedge, e mostra o quanto o hedger deve fazer de proteção no mercado físico com uma 

posição no mercado futuro. 

Assim, o conhecimento do comportamento da base permite escolher os contratos e os 

momentos de entrada e saída do mercado para eu haja maiores chances de que o ganho obtido em 

um mercado supere a perda ocorrida em outro. Esse conhecim3ento, também é fundamental 

quando ser visa estabelecer estratégias de hedgers, que utilizam os contratos de opções, pois ao 

exercer a opção, o hedger tomará uma posição em relação a contrato futuro, que poderá ser de 

vendida ou comprada.  

Para Castro Jr. (1999), os fatores que determinam o risco de base são definidos como 

sendo: tipo de qualidade do produto, localização e a qualidade da mercadoria no mercado físico 

(local) pode diferir das especificações do contrato futuro, acrescentando um elemento de 

incerteza e contribuindo para o aumento do risco de base.  

3. Metodologia 

A construção das séries temporais das bases inicia-se pelo cálculo da base diária, por 

meio da equação:  

Base (B) = Preço a vista (S) - preço futuro (F) (01) 

Onde: 

B = base para dado vencimento; 

S = preço à vista  

F= preço futuro  

Através dessa fórmula obtém-se a base, onde se analisa a variação de certa mercadoria de 

acordo com o tempo. Isso para o produtor rural é de grande importância, pois em se tratando de 

produtos agropecuários, ocorrem variações que afetam o rendimento do produtor afetando assim 

a sua rentabilidade. 

Para obter o risco de base mensal foi utilizado o mês anterior ao vencimento, por exemplo, para 

contratos com vencimento em março foram utilizados os meses de fevereiro para análise da base, 

e assim sucessivamente com todos os contratos. Foi calculada a variação entre o período final e o 

inicial.  O desvio-padrão e a média foram calculados a partir das variações obtidas. A mesma 

linha de raciocínio foi utilizada para obter o risco de base anual. E então, dividiu-se o desvio-

padrão pela média para obter o risco de base. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

 

A tabela 4.1 apresenta os resultados do comportamento da base para os cinco contratos 

negociados de café arábica na BM&F, para os anos entre 2000 e 2008. 

 

Tabela 4.1. Comportamento da base. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Março - 0,37 1,77 7,33 - 4,74 - 10,14 8,94 5,06 - 9,44 

Maio 11,47 - 4,12 7,66 - 7,50 6,57 - 5,62 8,21 - 8,71 - 0,36 

Julho 12,14 1,95 6,82 - 0,73 9,42 17,39 6,94 13,53 - 15,86 
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Setembro 5,53 - 1,79 1,33 4,51 0,20 8,45 1,14 0,09 - 10,48 

Dezembro 2,11 2,91 3,34 2,87 - 16,08 11,23 - 4,29 - 7,01 0,45 

Fonte: Dados de Pesquisa. 

 

A tabela 4.3. apresenta a variação da base e o risco de base para os contratos com vencimento em 

março. Por exemplo, foi analisado o período de fevereiro até 2000 até fevereiro de 2001, ou seja, 

um ano antecedente ao contrato. 

Tabela 4.3 – A variação da base e o risco de base (R$), para os contratos com vencimento 

em março, nos anos de 2001 a 2008. 

Mês/ano Variação Desvio padrão Média Risco de base 

Mar-01 41,56 10,58 -48,38 0,22 

Mar-02 3,94 4,48 -37,75 0,12 

Mar-03 14,91 4,61 -31,90 0,14 

Mar-04 -8,80 4,04 -30,65 0,13 

Mar-05 -49,05 14,41 -49,24 0,29 

Mar-06 21,31 16,28 -77,25 0,21 

Mar-07 19,65 6,03 -51,54 0,12 

Mar-08 -12,82 9,77 -48,36 0,20 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para os contratos com vencimento em março, observa-se que ocorre variação da Base em 

todos os contratos. Em março de 2005, o enfraquecimento foi mais significativo com -49,05 e 

observa-se que o risco de base no mesmo período apresentou uma incerteza de 0,29. De oito 

vencimentos estudados, apenas três apresentam enfraquecimento. Onde o fortalecimento 

beneficia o hedger de venda. 

 

A tabela 4.4, apresenta a variação da base e o risco de base(R$), para os contratos com 

vencimento em maio. Por exemplo, para os contratos com vencimento em maio utilizou-se os 

meses de maio do ano 2000 até abril de 2001. 

 

  Tabela 4.4 – A variação da base e o risco de base (R$), para os contratos com vencimento 

em maio, nos anos de 2001 a 2008. 
Mês/ano Variação Desvio padrão Média Risco de base 

Mai-01 20,57 8,87 -43,72 -0,20 

Mai-02 3,46 4,54 -37,86 -0,12 

Mai-03 7,61 3,92 -30,29 -0,13 

Mai-04 -4,62 5,32 -32,89 -0,16 

Mai-05 -58,09 22,44 -60,07 -0,37 

Mai-06 48,98 14,79 -69,97 -0,21 

Mai-07 16,15 6,29 -49,08 -0,13 

Mai-08 -10,76 11,06 -51,19 -0,22 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pode-se ver na tabela 4.4. que a variação da base enfraquece no mesmo período em que 

enfraquece nos contratos de março. Onde no contrato de maio de 2005 o enfraquecimento foi 

maior e vê-se ainda que o risco de base é substancialmente maior que no contrato de março do 

mesmo ano. 

5. Considerações Finais 

Na apresentação do relatório parcial foi sugerido que incluíssemos pequisas relacionadas 

ao comportamento da base utilizando períodos prolongados, considerando a amplitude de um 

ano, desde início da preparação da colheita até o período de safra. 

Os resultados finais apresentados atendem o que foi proposto no relatório parcial. A 

pesquisa apresenta um estudo da base e risco de base simplificado para um período prolongado. 

Foi possível perceber que o produtor rural seria beneficiado pelo movimento da base, pois a 

mesma apresentou uma seqüência de fortalecimento, porém onde ocorreu enfraquecimento os 

riscos de base estavam altos e poderiam trazer prejuízos ao produtor rural que realizasse hedge de 

venda. 
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RESUMO 

  

A presente pesquisa vincula-se ao Grupo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares Afro-

Amazônicos/GEPIAA e contempla as questões relativas ao povoamento de Rondônia, dando 

ênfase à problemática do papel das populações negras nesse processo. O objetivo da pesquisa se 

concentrou em rastrear nas fontes primárias e secundárias da história as doenças cuja origem é 

atribuída supostamente à África de forma a confirmar ou não esta hipótese e, por conseguinte 

determinar a origem e evolução no espaço amazônico das principais moléstias que afligiam não 

só os negros escravizados como também os indígenas e por último identificar as concepções e 

práticas de cura tanto por parte do saber médico como do saber popular. A metodologia aplicada 

foi investigação nas fontes primarias e secundarias da historia existentes a respeito da 

problemática. Vale ressaltar ainda a relevância da pesquisa que se concentra principalmente na 

escassez de estudos, de dados e de documentação no tocante as questões étnico-raciais na 

Amazônia. 

 

Palavras-chave: Populações Afro-Amazônicas, Doenças e arte médica popular. 

 

 
ABSTRACT 

 

This research is linked to the Group for Research and Interdisciplinary Studies Afro-Amazônicos/GEPIAA 
and addresses issues relating to the settlement of Rondonia, emphasizing the issue of the role of blacks 
in that process. The goal of the research focused on tracking in primary and secondary sources of history 
diseases whose origin is attributed to Africa supposedly in order to confirm this hypothesis or not and 

                                                 
189

 Acadêmica do 6° período do curso de História da Universidade Federal de Rondônia. 
190

 Prof. do departamento de História. 



656 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 
therefore determine the origin and evolution in the Amazon area of the main diseases afflicting not only 
the enslaved blacks, but also the indigenous and finally identify the concepts and practices of healing from 
both the medical knowledge and popular knowledge. The methodology was applied research in primary 
and secondary sources of history concerning about the problem. It is worth emphasizing also the 
importance of research that focuses primarily on the scarcity of studies, data and documentation regarding 
the ethnic and racial issues in the Amazon. 
 

Keywords: Afro-Amazonian populations, diseases and medical art 

popular. 

 

 

 

 

1. Introdução 

 

Doenças dos Escravos na Amazônia é um estudo que contempla as questões relativas ao 

povoamento de Rondônia, dando ênfase à problemática do papel das populações negras nesse 

processo, pois foram populações até então esquecidas pela historiografia, não só rondoniense 

como também brasileira. A escassez de estudos, de dados e de documentação no tocante as 

questões étnico-raciais no Brasil é notória, sobretudo no que se refere à problemática de cor, raça 

e identidade. Somente recentemente o mundo acadêmico passou a tratar com mais ênfase esses 

temas, hoje na pauta das políticas públicas, que são atuais e muito recorrentes quando se trata da 

questão de negritude, é nesse sentido que se concentra a relevância da pesquisa, ao buscar 

contribuir com posteriores estudos no tocante as questões étnicas e raciais.  

Dessa maneira a proposta de pesquisa é buscar partir de novas perspectivas historiográficas, a 

origem e a evolução das doenças no espaço amazônico. Por conseguinte, pretende-se realizar um 

levantamento não só bibliográfico como também documental a respeito das enfermidades que 

assolaram a Amazônia. A partir desse levantamento, poderemos caracterizar os princípios que 

norteavam o entendimento das doenças e quais eram as principais práticas de cura identificadas 

por essas fontes.  

O problema de pesquisa é que essas doenças são atribuídas por certa historiografia à origem 

africana. Assim, o objetivo da pesquisa, é o de rastrear nas fontes primárias e secundarias da 
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historia as principais doenças de forma a confirma ou não esta hipótese, de resto pouco 

convincente na historiografia consultada.  

O método de trabalho constitui-se em determinar a origem e a evolução das principais 

doenças que afligiam as populações amazônicas até o século XIX de forma a confirmar ou não 

sua origem africana, além de perceber suas concepções e práticas de cura, tanto por parte do 

saber médico como por parte do saber popular, isso em um investigação nas fontes bibliográficas 

específicas. 

O segundo momento da pesquisa constitui-se pela busca de documentos primários, 

representados nesta pesquisa pelas cartas e crônicas de viajantes que percorreram a Amazônia no 

século XIX, que avaliam as condições sanitárias da Amazônia. A partir da leitura e analise destes, 

pretendeu-se alcançar e consolidar algumas discussões propostas inicialmente no relatório parcial 

ao desenvolver maiores análises as fontes documentais, já que esta proporciona conhecimentos 

pouco divulgados pela literatura brasileira e que nos permite identificar a propagação das 

enfermidades na Amazônia. 

2. A Construção Social da Doença: a associação de raça à doença 

Os séculos das luzes e, por conseguinte os avanços da medicina que busca compreender o 

funcionamento do corpo humano e combater com eficácia as enfermidades, não tiverem impactos 

somente sobre o corpo do indivíduo, pelo contrário a medicina nesse momento passou a se 

direcionar cada vez mais para a saúde da população. Dessa maneira, ao contrário da concepção 

hipocrática, que propunha compreender a natureza da doença em termos individuais, a 

racionalidade iluminista, passa a aprender a saúde como fator social, que amplia assim o campo 

normativo das ciências médicas. 

              As moléstias que afetaram o Brasil no final do XVIII e inicio do século XIX foram 

associadas com o grande movimento de miscigenação que a nação passara, o que implicaria na 

concepção de alguns médicos e sanitarista de que a miscigenação levaria a deterioração das 

raças.Dessa maneira, ocorre a chamada ―ditadura sanitária‖, como resposta a realidade do país, 

no qual médicos e sanitaristas insistiam em uma primazia de sua atividade frente á vontade do 

indivíduo em nome dos desígnios da coletividade.  

É a partir dessa conjuntura que se pode compreender como ocorre o ―problema negro‖. Os 

negros, escravos, africanos, se tornam ―classes perigosas‖ e passam a ser objeto da ciência. É pela 
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ciência que se define a diferença e a inferioridade. A questão fundamental estava na ―fraqueza 

biológica‖ de determinadas raças, que seriam mais propícias ou causadoras de doenças e 

epidemias no Brasil. Não se tratava de combater as doenças, mas era o doente, a população, que 

estava em questão. 

Nessa perspectiva a doença ao invés de ser um fator social passava a estar ligada à 

natureza. Dessa maneira, criou-se um sentimento geral, era necessário um ataque total aos 

elementos causadores de infecção no interior da sociedade e tornar assim salubre apenas um setor 

da população, a ―classe branca‖. O embranquecimento da população eliminaria a herança 

africana e com isso as doenças. Assim nas searas dos saberes e das práticas em torno da doença, 

da saúde e da cura é que se consolidam as explicações de cunho racial e determinista ambiental e 

que implicam na fundamentação de uma ideologia social das doenças no Brasil. 

3. Da origem e evolução das doenças no espaço amazônico. 

O pensamento médico do século XVIII era baseado na interpretação hipocrática da teoria 

humoral. A Natureza era constituída pela mistura dos elementos: ar, terra, água e fogo. Conforme 

a mistura desses elementos, resultavam as qualidades de seco, úmido, quente e frio, surge assim a 

teoria hipocrática dos quatros humores do corpo humano. As diferentes combinações dos quatro 

humores e das quatro qualidades (quente, frio, úmido e seco) davam lugar aos aspectos 

qualitativos das doenças e indicavam o modo de ação dos medicamentos. 

Nesse sentido o viajante enviado da Coroa Portuguesa onde percorreu as capitanias do Grão-

Pará, Rio Negro, Mato-Grosso e Cuiabá entre 1783 e 1792 Alexandre Rodrigues Ferreira, 

também influenciado diretamente pelas teorias dos humores, quando procura entender os 

causadores das enfermidades na capitania do Mato Grosso busca esclarecer e entender as 

condições físicas da região caracterizando os terrenos com sua geografia e a distribuição 

hidrográfica, as qualidades do ar e das águas, descrevendo os habitantes da terra e seus costumes, 

para depois, ao final do manuscrito discorrer sobre as enfermidades e sua terapêutica. 

As observações dos viajantes da Amazônia remetem à verificação de que um dos 

principais meios de transmissão de doenças era a atmosfera corrompida por miasmas com os 

relatos de Antonio José de Araújo Braga, cirurgião e também um funcionário da Coroa, as 

enfermidades mais comuns observadas à margem do Rio Negro eram sarnas, pústulas, tosses 
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convulsivas, cólera e febres. Em sua maioria eram provocadas pelos miasmas podres de que a 

atmosfera se acha carregada, pelo calor quente e úmido e pelas águas estagnadas do rio. Em 

outras palavras significa dizer que as descrições contido nesses relatórios, estavam baseados na 

teoria hipocrática dos humores, ao associar os males como dependentes do clima. 

Por conseguinte, desse estudo paralelo entre as narrações dos viajantes que descrevem a 

constituição física dos habitantes da floresta amazônica e as descrições das condições de saúde da 

África, podemos apontar um resumo geral das enfermidades que afetaram os povos da Amazônia 

isso a partir de cinco pontos característicos: 

1. Que as condições sanitárias precárias facilitavam o aparecimento de enfermidades. De 

acordo com Alexandre Rodrigues as ocupações urbanas encontradas á beira dos rios 

amazônicos estavam longe dos ideais de salubridade mesmo para os padrões para a 

época. 

2.  Que os ameríndios do Brasil eram dificilmente acometidos por uma doença que não 

seja exclusivamente peculiar; 

3.  Tanto negros como as demais classes da população participavam dos males aí 

reinantes, dependentes do clima. 

4.  A maior mortalidade de índios era causada por uma peste introduzida pelos europeus, a 

varíola; 

5. Que as descrições contido nesses relatórios sobre as condições sanitárias da Amazônia, 

estavam baseados na teoria hipocrática dos humores, ao associar os males como 

dependentes do clima. 

 

4. As enfermidades e os saberes sobre o corpo das populações amazônicas. 

Para todas as enfermidades presente na região Amazônica existem os seus curandeiros, que 

observam as moléstias, e que pela força do uso do costume , aplicam a cada uma delas diversos 

remédios; no que se empregam também algumas mulheres pretas, que têm o nome de 

Curandeiras: cujos remédios pela maior parte consistem no conhecimento de várias ervas, e na 

aplicação delas ás enfermidades. 

Por quase todo o século XVIII houve uma carência de médicos e licenciados em todo o 

Brasil, a medicina estava nesse sentido entregue nas mãos de cirurgiões pouco preparados, 
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barbeiros sangradores, que aplicavam ventosos e cáusticos, além dos enfermeiros, que tinham 

alguma pratica em hospitais. Tornavam-se assim cirurgiões práticos, treinados pelas santas casas.  

Além disso, os progressos feitos pela medicina e pela farmacologia na Europa no século XVIII 

demoravam a chegar no Brasil, onde o exercício da profissão encontrava-se defasado pelo 

contato escasso com o mundo europeu. 

Nesse contexto histórico em que a medicina era acessível apenas a um grupo socialmente 

favorecido, uma vez que existia um forte determinismo das teorias raciais e ecológicas em 

relação à saúde, como explanado acima, e devido também aos medicamentos possuírem 

elevadíssimos preços e a escassez de médicos, motivos os quais dificultavam ainda mais o acesso 

do grupo popular ao tratamento médico. Nessas condições as populações enfermas buscaram um 

tipo de arte medica não determinada pelo saber cientifico europeu, para a então cura de suas 

indisposições. 

Essas atividades de curandeirismo ou mesmo as práticas ritualistas empregadas com a 

finalidade de encontrar a cura de doenças foram registradas tanto em palavras quanto em imagens 

pelos viajantes que estiveram no Brasil no século XIX. 

Essas populações embora não possuíssem nenhum tipo de conhecimento puramente 

teórico se apossaram de seu espaço, da floresta, para adquirir a cura de seus males. É no domínio 

material da farmacognosia, da matéria medica que essas populações possuem numerosas 

experiências, em grande parte, talvez de uma antiga ciência natural ou tradições. 

Em suma, a cura mágica representa para as camadas populares, um universo alternativo 

ao saber médico, já que na maioria das vezes o médico popular faz parte do mesmo grupo social 

de seu cliente, sendo capaz, portanto de compreender e incorporar a experiência de vida do 

indivíduo que o procura. 

 

5. Considerações Finais  

A partir da bibliografia consultada entendemos que desde o período colonial até grande parte 

do segundo reinado as doenças e a saúde são caracterizadas, associadas e identificadas através de 

fatores raciais e étnicos vigentes. Assim a saúde é caracterizada como um fator social e a doença 

passa a estar relacionada com a natureza biológica. As descrições dos viajantes que percorrem a 
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Amazônia entre o século XVIII e XIX revelam que a questão fundamental das doenças 

amazônicas não estava na ―fraqueza biológica‖ de determinadas raças, que seriam mais propícias 

ou causadoras de doenças e epidemias no Brasil. Mais sim em falta de estrutura sanitária 

adequada e também de uma medicina oficializada. 
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AS NARRATIVAS KARO/ARARA. 

ÍNDIOS E SERINGUEIROS: CONTATO INTERÉTNICO, VIOLÊNCIA E IMAGINÁRIO. 

KARO/IKOLÉM 

A RESISTÊNCIA ÉTNICA SOB IMPACTO DA VIOLÊNCIA. AS POPULAÇÕES 

INDÍGENAS NO PROCESSO DE COLONIZAÇÃO EM RONDÔNIA. 

NARRATIVAS E IMAGINÁRIO. 

 

Caroline Ribeiro Souza
191

 

Edinaldo Bezerra de Freitas
192

 

Resumo 

Este trabalho pretende abordar as populações indígenas frente ao processo da colonização 

em Rondônia. Buscamos localizar através das narrativas indígenas as imagens e representações 

da etnia indígenas Karo/Arara e Ikolém/Gavião frente ao processo de contato interétnico, e 

contribuir desta forma para a constituição do conhecimento crítico dialogando em torno de 

questões da cultura, etnicidade e imaginário.  

Palavras-chave: Karo/Arara. Etnicidade. Fronteira. Imaginário. 

Abstract: This study addresses indigenous population into the process of colonization in 

Rondônia. We seek to locate through the narratives indigenous images and representations of 

indigenous population Karo/Arara, regarding the process of contact, and thus contribute to the 

creation of knowledge critical dialogue around issues of culture, ethnicity and imaginary. 

 

Keywords: Karo / Arara. Ethnicity. Frontier. Imaginary. 

 

Introdução 

                                                 
191

 Acadêmica do curso de história da Universidade Federal de Rondônia* 
192

 Professor Doutor do departamento de História e Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia.  
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Esta pesquisa se realizou através de leituras de caráter multidisciplinar utilizando 

conhecimentos de historia, filosofia, antropologia e sociologia para ler e interpretar as narrativas 

indígenas aqui expostas. Pretendemos com este trabalho compreender as diversas representações 

do contato interétnico e suas conseqüências. 

Os princípios indutores de análise das narrativas estão baseados nas teorias do Imaginário 

francês, aqui representado nas obras de Gilbert Durand. Dialogamos com os trabalhos de Fredrik 

Barth com o conceito de grupos étnicos, onde destaca a impossibilidade de se apreender os 

diversos grupos étnicos apenas por meios de um conjunto de traços culturais distintivos, uma vez 

que as fronteiras culturais são responsáveis pela definição da organização social de cada grupo, e 

a etnicidade corresponde a identidades coletivas de cada grupo. Para João Pacheco de Oliveira 

Filho é necessário perceber a existência de um determinado ―fato histórico‖, pois instaura novas 

relações do grupo com o território e deflagra várias transformações, o que proporciona uma visão 

mais adequada das diversas situações históricas. Utilizamos a idéia de fronteira através da obra de 

José de Souza Martins, onde o autor destaca a existência de fronteiras, que não são físicas, mas 

sim imaginárias, geralmente são caracterizadas e definidas como situação de conflitos. 

 

Os estudos do contato Interétnico 

 

Em Rondônia, o processo de colonização é um acontecimento recente, que ganhou força 

no início do século XX, quando a ação de expansão do capitalismo na América Latina se 

intensificou. Através de políticas estatais para assegurar o projeto de ocupação e colonização na 

região, o Estado brasileiro assegurou a criação de empresas para incentivar a incorporação da 

Amazônia na economia nacional. (MARTINS, 1996. P.68) 

A partir dos diversos ―surtos‖ econômicos e a crescente migração, resultaram grandes 

mudanças tanto na geografia, quanto na vida daqueles que aqui viviam, sobretudo, as populações 

indígenas, onde muitas delas não tinham passado sequer pelo contato interétnico inicial. Tais 

populações sofreram invasão de seus territórios, e foram submetidas às mais diversas formas de 

exploração e abuso, processos que até hoje pouco se conhece. (RIBEIRO, 1986. P. 24) 

Neste contexto de violência e cooptação, se inserem o grupo étnico Arara que Auto 

denomina-se ―Karo rap‖ – ―Nós Arara‖. Pelo critério lingüístico, são classificados como grupo 

pertencente à família Rama Rama do tronco Tupi. (RODRIGUES, 1986) Habitam a terra 
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indígena Igarapé Lourdes, distribuídos em duas aldeias a Iterap e a Paigag, localizadas no 

município de Ji- Paraná. Dividem esse território com outra etnia, os Gavião, e é visível o mal 

estar entre os dois povos, já que são conhecidas as historias de conflitos entre si.  

Com a intenção de sistematizar os principais momentos históricos do grupo, a etno-

história dos Arara foi dividida em etapas no decorrer do projeto Karo/Ikoló
193

 e discutida em 

reuniões com a comunidade indígena. Desta forma, foram estabelecidas as seguintes etapas: 

Tempo das malocas; Primeiros contatos e vida nos seringais; Re-aldeamento; Luta pela terra; 

Venda de Madeira e Os Arara hoje. 

 

 

Fronteiras e Etnicidade 

 

João Pacheco de Oliveira Filho, trabalha com o conceito de ―situação histórica‖, diante 

dos diversos contextos, onde sem constroem alianças, conflitos e adesões aos diversos tipos de 

códigos culturais que são construídos nos diversos processos sociais, uma vez que é comum 

implantar na literatura a chamada ―etnologia das perdas‖, onde se prega a noção de que no 

decorrer dos processos históricos, os diversos grupos étnicos foram perdendo a etnicidade. 

(OLIVEIRA FILHO, 1998. P. 68-69) 

Trabalhamos com o conceito de Grupo Étnico para se pensar os diversos grupos em 

interação social. Em O guru, o iniciador e outras variações antropológicas, Barth destaca a 

impossibilidade de se apreender os diversos grupos étnicos apenas por meios de um conjunto de 

traços culturais distintivos, uma vez que a diversidade étnica pode existir na ausência de traços 

culturais específicos. Dessa maneira, para Barth, os grupos étnicos não são somente 

caracterizados por diferenças entre valores culturais, linguagem ou perpetuação da espécie. Sua 

proposta é caracterizar a etnicidade como categoria atributiva e identificadora empregadas pelos 

próprios atores mediante contextos específicos, em sua maior parte de conflito. (BARTH, 2000. 

P.189-190) 

  Barth objetiva a constituição dos grupos étnicos e os mecanismos de manutenção de suas 

fronteiras, chamando a atenção para s características empíricas que as constituem. Segundo o 

                                                 
193

 O projeto Karo/Ikoló foi realizado entre os anos 2000 e 2001, financiado pelo MEC, contou com a colaboração da 

Diocese de Ji-Paraná, Organização Panderej e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
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autor, o isolamento geográfico não pode ser representado como fator decisivo para a existência da 

diversidade cultural, uma vez que mesmo em situações de contato entre diferentes grupos étnicos 

as distinções étnicas são mantidas nesse sentido, são as fronteiras étnicas que definem a 

organização social do grupo e a etnicidade corresponde a identidades coletivas de cada grupo. 

(BARTH, 2000. P.190)
 
 

 No sentido de compreender a questão do intenso movimento migratório, apresentamos 

aqui as idéias do sociólogo José de Souza Martins que trabalha com o conceito de fronteira, 

utilizado como algo além da fronteira geográfica ou a fronteira de mercado, mas sim o local de 

disputas e diferenças étnicas e de concepções variadas, ou seja, ―a degradação do Outro nos 

confins do humano‖. (MARTINS, 1997. P. 11) 

Para José de Souza Martins, a Amazônia se encontra em situação de fronteira, pois se em 

situação de expansão territorial e demográfica nos chamados ―espaços vazios‖. Este processo 

muitas vezes é acompanhado por diversas formas de violência e cooptação, o que caracteriza e 

define a fronteira como situação de conflito social. (MARTINS, 1997. P.68) 

Lembramos que nossa pesquisa se situa no contexto do projeto nacional brasileiro de 

integração da Amazônia, que abrange principalmente os últimos quarenta anos e culminou em 

nossa região, na criação do atual estado de Rondônia. 

 

Métodos e Procedimentos 

 

Esta pesquisa se realiza a partir das narrativas constituídas num processo de entrevistas 

coletadas entre os anos de 2000 e 2001 no projeto Karo Ikoló (projeto financiado pelo MEC). 

Para este trabalho, contou-se com a assessoria dos profissionais: Prof. Dr. Edinaldo Bezerra de 

Freitas (UNIR-RO), historiador e Profª. Drª Betty Mindlin Antropóloga e teve  intenção de fazer 

um trabalho de fortalecimento do processo de educação escolar indígena dessa etnia.  

 Optamos por trabalhar com fontes orais por entender este como um instrumento 

metodológico capaz de nos auxiliar na apreensão dos mais diversos ambientes, ouvir, dialogar, 

encontrar ―Histórias de vida‖ trazidas pelos relatos através da memória e experiência vivenciadas. 

Uma vez que cada narrador produz a sua própria versão dos fatos ocorridos, com esquecimentos, 

lembranças, silêncios, podemos assim ter do mesmo fato, diversas versões ao invés de uma 

versão única, verdadeira e totalizante. (MONTENEGRO, 1994. P. 13); (SAMUEL, 1990) 
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Em relação ao trabalho de história oral com indígenas, podemos perceber que este pode 

ser uma forma de se estabelecer uma serie de conhecimentos que não são colocados nos 

documentos oficiais. (FREITAS, 2004) As narrativas coletadas nos apresentam um grandioso 

panorama da etno-história Arara, que traz conteúdos acerca das etapas do contato, histórias de 

vida que se misturam com a trajetória do grupo. 

    

Resultados Finais 

 

 Ao considerarmos a forma como se deu as primeiras formas de contato dos Arara com a 

sociedade ocidental, por cooptação e recrutamento, podemos destacar as primeiras formas de 

violência sofridas pela etnia diante do contato interétnico ―Os brancos faziam antigamente com a 

gente. Eu não sei, eu acho que antigamente os pais sabiam. Eu não sei como os antigos 

conheceram o branco, antigamente, eu estou dizendo,amansaram os brancos aqui na Santa Maria, 

antigamente‖. (Nhombeu). Em grande parte das narrativas, os índios trazem a idéia de amansar 

como forma de conhecer ―e o branco chamando pra amansar nós‖ (Nhombeu), ―Meu pai viu os 

brancos faz tempo, ele andava amansando eles, andava, amansando o Barro, antigamente‖, (Cida 

Yari) ―Aqui mesmo branco conheceu a gente, eles dizem (os índios). Depois os seringueiros 

conheceram nós, antigamente. O velho Barro que amansou e conheceu nós primeiro, eles falam. 

Quando o velho Barro amansou nós, nós ficamos todos espalhados pra lá, eles falam‖. (Firmino 

Hotxana).Esta violência é representada através da invasão das terras indígenas pelos seringalistas, 

e a descrição das mortes causadas pelo branco e trazem a idéia de reação ―o branco nos matou 

antigamente, nós ficava  cantando, batendo timbó, no Igarapé Ya‘Mm. Depois os brancos vieram 

atrás deles (os índios), para matá-los, e amarraram eles os índio, acho que assim fizeram 

antigamente”(Paulo Orok Mãn). Pela distribuição de ―presentes‖: ―Primeiro conhecer os branco, 

pai vovô que carrega para ele ai ele pega coisa pra ele pra distribui pro povo aqui‖ (Procópio 

Na‘xot wet), e a forma de trabalho que os índios foram inseridos, onde trabalhavam para os 

seringalistas ―O pajé trazia as coisas para a gente escondido, no começo, falaram‖, (Procópio 

Na‘xot Wet), ―começaram a amansar dando algumas coisas para eles, mercadoria‖ (Irineu de 

Oliveira Silva) em regime de semi-escravidão em troca de materiais industrializados.  

  Em grande parte das narrativas, os índios começam o relato a partir dos primeiros 

contatos e da apresentação do espaço inicial, nomeiam e quantificam as antigas aldeias, ―Tem 



668 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

vários lugares, muitas aldeias que deu nome de esses lugar, que tem vários nomes que ninguém 

decora na cabeça tudo. Tem a que falei lachigui, lamorati, tem Notachi lá pra cima, tem 

kimerêngá que é lá pra cima, Kiawalhava‖ (Firmino Hotxana), ―Depois nós fomos embora lá para 

o Igarapé Ya‘kõm, depois, para o Igarapé Kowãy. Lá é aonde nós anda vamos mais de verdade. 

Lá pra cima no igarapé também, pra cima do Riachuelo também.‖( Firmino Hotxana), ―A gente 

não sabe aonde nós moramos, aqui é o lugar aonde nós crescemos, na Aldeia l Perot Ká‘ (Pedra 

Cascalhenta), eles moraram na Aldeia Kanã Op (Terra Vermelha), na A Ideia Wáâg é aonde nós 

morávamos mesmo, na Aldeia Xapya Korokõi Ká‘ a gente morava. Eles mudaram muito de lugar 

fazendo as malocas‖(Maria  Ora Yô).  

A figura do seringalista ―Barros‖ aparece como a representação mais significativa no 

momento do contato, pois segundo as narrativas, ―Barros‖ teria sido responsável pelos primeiros 

recrutamentos dos índios para o trabalho nos seringais, ―O Barro que nos amansou e nos viu pela 

primeira vez, ele nos viu faz tempo Viu os nossos pais. E o Barro andou amansado os nossos pais 

há muito tempo‖ (Firmino Xit Xabat), ―Meu pai viu os brancos faz tempo, ele andava amansando 

eles, andava, amansando o Barro, antigamente.Eu não conheci meu pai antigamente. Só o meu 

pai que conheceu o Barro, andando.‖ (Cida Yari ). Nas narrativas, ele aparece sob diversas faces, 

ora como a figura do colonizador que traz as primeiras formas de contato através da violência 

proliferador de doenças ―O Barro trouxe doença para nós, matando nós todos eles disseram, 

acabando de matar o resto de nós‖, (Firmino Xit Xabat) ―Antigamente, o finado Barro vivia 

querendo nos matar ele mesmo, na maloca, faz tempo‖ (Benedito Nhombeu), ―O Barro andou nas 

matas, antigamente, para apagar nossos rastros‖ (Cida Yari) e com ela as representações de uma 

vida ocidental e que nas palavras de Durand194 pode nos remeter ao simbolismo da ―queda‖, ou 

seja que traz a desestruturação da etnia que leva á perda da terra e a sua quase dizimação ―O Barro 

que nos amansou e nos viu pela primeira vez, ele nos viu faz tempo. Viu os nossos pais. O Barro trouxe 

doença para nós, matando nós todos eles disseram, acabando de matar o resto de nós‖.(Firmino) 

Em algumas narrativas, o Barros aparece como o seringalista que traz o progresso, muitas vezes, 

ele aparece como uma figura paterna ―o pai Barro‖ que defende, adota, e cuida dos índios, e que 

troxe melhoria para os índios. ―Agora a gente vive bem na mão do branco. Agora a gente vive bem na 

mão da FUNAI.‖ (Benedito Nhombeu) 

                                                 
194

 DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo, Martins Fontes, 2002. 
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 Com o estabelecimento do contato, perderam a posse de suas terras, muitos passam a viver nos seringais, 

outros são adotados e passam a viver nas cidades juntamente com os brancos ―Aí é que esses casal de branco me 

pegaram para criar aí eles me botaram na escola, estudei‖ (Irineu de Oliveira Silva). Essa situação só se reverterá 

com o trabalho de re-aldeamento feito pelo então SPI, que expropriou os seringueiros e os posseiros que ali se 

estabeleceram ―Aí depois apareceu SPI, agente tava primeiro tudo espalhado aí nos branco, nós trabaiando‖ 

(Benedito Nhombeu), ―Foi o Padre que mostrou os índios para o S.P.I., antigamente, começou andando, conhecendo 

os índios‖( Procópio Na‘xot Wet), ―órgão SPI que começou a trazer o povo de novo pra aí, depois do SPI a FUNA1 

como está até hoje, aí trazer de novo onde é o local deles mesmo onde ta até hoje aqui‖ (Firmino Hotxana), teríamos 

então a visão de  ascensão da etnia, que passa a viver em comunidade étnica novamente, reeditando formas de 

sociabilidades e cooperação, diante do desafio das novas situações históricas. 

Ao estudarmos a etno-história Arara podemos perceber semelhanças com os atributos simbólicos do 

caminho do herói, com a representação da ―queda‖, no caso dos Arara,  que  passaram a conviver com a dicotomia 

da vida ocidental, utilizando materiais  que até então não condiziam com a sua realidade como facões, machados, 

roupas. Sofreram com o desaldeamento, foram expulsos de suas terras originais e passaram a viver nos seringais. A 

ascensão viria com a retomada das terras, demarcação de seu território e o re-aldeamento, e a elaboração de formas 

para lidar com as novas realidades. A partir dessa compreensão, concluímos a pesquisa sistematizando um olhar 

sobre o imaginário indígena sobre o processo interétnico visto em uma perspectiva da violência da colonização e de 

um imaginário da resistência.  

Referências 

BARTH, Fredrik. O Guru, O iniciador, e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro, 

Contra Capa, 2000. 

DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo, Martins Fontes, 

2002. 

FREITAS, Edinaldo Bezerra de. Fala de índio, História do Brasil: o desafio da etno-história 

indígena. In Revista Brasileira de História Oral. 

MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do Outro nos confins do humano.  São 

Paulo, HUCITEC, 1997.  

MARTINS, José de Souza. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico 

da frente de expansão e da frente pioneira. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 8(1): 25-

70, maio de 1996. 

MONTENEGRO, Antônio Torres. História Oral e memória: a Cultura Popular revistada. São 

Paulo: Contexto, 1994. 

OLIVERIA FILHO, João Pacheco de. O nosso Governo, São Paulo, Marco Zero. 1988. 

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. Uma etnologia dos ―índios misturados‖? Situação colonial, 

territorialização e fluxos culturais. Revista Mana, 4(1), 1998. 

RODRIGUES, Aryon Dall‘Igna. Línguas Brasileiras. São Paulo, Loyola, 1986. 

SAMUEL, Raphael. ―História Local e História Oral‖, in: História em Quadro Negro.Revista 

Brasileira de História. S.Paulo, ANPUH, nº19, 1990. 

THOMPSOM, Paul. A voz do passado. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1988. 

 

AGRADECIMENTOS: 

Ao CNPQ; 

Ao PIBIC; 

À UNIR; 

Ao Centro de Estudos do Imaginário 



670 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Aos Meus amigos Lauriano Miranda e Adriana Conceição pela colaboração na execução deste 

trabalho. 

______________________ 

CONTATOS 

Orientando:Caroline Ribeiro Souza 

E-mail: Carolineribeirosouza@gmail.com 

Orientador: Prof. Doutor Edinaldo Bezerra de Freitas 

E-mail: Edinaldo@unir.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



671 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC UNIR/CNPQ 

AGOSTO/2009 A JULHO/2010 

 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

“PERCEPÇÃO DO CIDADÃO EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS AMBIENTAIS NO 
MUNICÍPIO DE CACOAL (RO)” 

 

Raquel  Capeline Cardoso195
  

Drª. Eleonice de Fátima Dal Magro
196

  

 

RESUMO: a pesquisa propõe-se a identificar e discutir os problemas ambientais instalados no perímetro urbano 

do município de Cacoal (RO), com enfoque na percepção dos munícipes em relação à ligação destes com o processo 

de ocupação reconhecidamente não planejado, o que fez com que não se atentasse para alguns mecanismos legais 

reguladores do uso e ocupação do solo. O método utilizado é o dedutivo, posto que alicerçado em teorias e leis de 

caráter mais amplo para então justificar a ocorrência de fenômenos particulares. Do ponto de vista de sua natureza, 

trata-se de uma pesquisa aplicada que objetiva gerar conhecimentos que possam ser aplicados na prática. Como tal, 

envolve verdades e interesses locais. No que concerne aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, cuja 

finalidade explicita por Gil (1991, p 45), consiste em ―[...] proporcionar  maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a  construir  hipóteses‖. Uma vez realizada a pesquisa de campo, obteve-se 

algumas respostas que são indicativos de que a problemática ambiental permeia o cotidiano dos munícipes de 

Cacoal, ainda que nem sempre estes adotem postura adequada no trato com o meio ambiente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Durante o processo de ocupação o município de Cacoal, no Estado de Rondônia, 

recebeu uma forte carga de influência de diferentes culturas, sendo povoado inclusive por aqueles 

                                                 
195

 Pesquisadora voluntária PIBIC/UNIR/2009-2010. Acadêmica e membro do Centro de Estudos de Ciências Socioambientais 

(CECISA), do campus da UNIR em Cacoal. 
196

 Orientadora. Coordenadora do Centro de Estudos de Ciências Socioambientais (CECISA), do campus da UNIR em Cacoal. 
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que por aqui se deslocaram com o firme propósito de explorar as riquezas naturais, uma vez que 

por longo período perdurou a idéia de que a natureza era uma fonte inesgotável e que de tais 

recursos se poderia fazer uso indiscriminada e infinitamente. 

Esta concepção, aliada à ausência de políticas condizentes culminaram por fazer com 

que os problemas ambientais não ficassem restritos ao meio rural, posto que a área urbana 

apresenta sinais de degradação ambiental resultantes da ocupação desordenada. As condições 

atuais dos rios Tamarupá e Pirarara representam um claro exemplo. A pesquisa propõe-se a 

contribuir para identificar a percepção dos munícipes quanto aos problemas ambientais já 

instalados, com destaque para a percepção acerca do comprometimento dos cursos d‘água 

denominados Tamarupá e Pirarara, por serem perenes e estarem apresentando sinais de 

esgotamento sem que ações concretas sejam adotadas com vistas a mitigar tal problema. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Seguindo o delineamento geral da pesquisa ora proposta, o método utilizado é o 

dedutivo, posto que alicerçado em teorias e leis de caráter mais amplo para então justificar a 

ocorrência de fenômenos particulares.  Do ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma 

pesquisa aplicada que objetiva gerar conhecimentos que possam ser aplicados na prática tendo 

como foco os problemas ambientais decorrentes da ocupação não planejada do espaço urbano de 

Cacoal e seus reflexos nas águas superficiais. Como tal, envolve verdades e interesses locais. 

No que concerne aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, cuja 

finalidade explicita por Gil (1991, p. 45), consiste em ―[...] proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses‖. Quanto aos 

procedimentos técnicos, envolve o levantamento bibliográfico e a realização de entrevistas com 

pessoas diretamente envolvidas com o problema pesquisado, além da análise de exemplos que 

estimulem a compreensão do todo.  

A última fase da pesquisa deu-se avaliativa e averiguou-se a percepção ambiental por 

parte dos munícipes de Cacoal, mediante adoção da avaliação comportamental, que avalia as 

expectativas comportamentais dos usurários mediante a aplicação de 100 (cem) questionários 

com perguntas abertas e fechadas com moradores, priorizando-se pioneiros e os que residem em 
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áreas de alta vulnerabilidade como nas margens dos rios Tamarupá e Pirarara, os quais foram 

escolhidos aleatoriamente.   

 

2.   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Meio ambiente, o homem e a questão ambiental 

 

Para Christofoletti (1999, p. 1), ―A significância e a valorização a respeito do meio 

ambiente estão relacionados com a visão de mundo imperante em cada civilização, apresentando 

inclusive nuanças em seus segmentos sócio-econômicos‖. O autor prossegue argumentando que 

―Por essa razão, o relacionamento entre o homem e o meio ambiente possui variações de região 

para região e ao longo da história‖. A partir desta concepção, pode-se aferir que há uma estreita 

ligação entre o ser humano e o meio que o circunda, porém, a forma como este reage à limitação 

imposta pelo meio ambiente para a exploração dos recursos naturais é muito variável posto que as 

reações recebam influência de questões culturais, religiosas, econômicas e conjunturais.  

Em que pesem as divergências de posicionamentos na questão se faz necessário 

conceituar meio ambiente e outros temas de relevante interesse segundo a concepção da 

legislação pátria e de estudiosos da área, com destaque para a promulgação da Lei nº 6.938/81, 

que descreve como meio ambiente o ―Conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas‖. 

Observa-se que tal Lei dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e estabelece ainda que 

―O meio ambiente natural ou físico é constituído pelos recursos naturais, como o solo, a água, o 

ar, a flora e a fauna, e pela correlação recíproca de cada um destes elementos com os demais‖ 

(BRASIL, 1981). 

Christofoletti (1999, p. 37), ao discorrer sobre o tema enfatiza: ―O substantivo ambiente 

e o adjetivo ambiental vêm sendo empregados de forma generalizada e ampla, nas lides 

científicas e jornalísticas, expressando variedade de facetas em seus significados. Muitas vezes há 

incoerências e erros grosseiros em sua aplicação.‖ Assim, para o autor (op cit.): 

O termo ambiente possibilita ser aplicado a questões que oscilam desde a escala de 

grandeza mundial até a microescala pontual. Pode-se falar do ambiente terrestre, dos 

ambientes oceânicos, dos ambientes lacustres, dos ambientes das plantas, dos animais e 

dos homens. A palavra é a mesma, mas diferentes são os significados e a expressividade 

do fenômeno mencionado.  
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Brackley (apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 37) resume a questão ao afirmar que ―O 

ambiente é comumente usado para referir-se às circunstâncias nas quais vive o homem.‖ Dias 

(2004, p. 7), por sua vez, enfatiza que ―O meio ambiente, ou simplesmente ambiente, não é 

formado apenas pela flora e fauna, água, solo e ar, como tradicionalmente definido.‖ Observa-se 

que, apesar da variedade de conceitos atribuídos ao meio ambiente, seu conceito não chega a ser 

incerto, posto que praticamente todas as conceituações reconheçam a indissociabilidade do 

homem e do meio que o circunda.  

A própria Constituição Federal de 1988 definiu meio ambiente como sendo ―[...] bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida‖ (BRASIL, 2008). Assim, a 

Constituição estabeleceu limites à utilização do bem ambiental na medida necessária para 

garantir uma vida saudável e a sua manutenção, tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos.  

A este conceito soma-se a ideia da sustentabilidade dos recursos naturais, que visa 

garantir a utilização de tais bens pela geração atual sem comprometer a capacidade de sua 

utilização pelas gerações futuras. Cumpre aqui observar a existência de constituintes do meio 

ambiente natural e do meio ambiente artificial, sendo este último caracterizado pelos elementos 

que formam o espaço urbano construído, conforme afirma Mazzini (2003). 

Brasil, Santos e Simões (2004, p. 20) asseveram que “Cientificamente, meio ambiente é 

a soma de todas as condições externas nas quais um organismo, uma condição, uma comunidade 

ou objeto existe. Daí a grande insensatez de não levarmos em conta o respeito pela natureza: é a 

nossa garantia de sobrevivência‖.  

Desta feita, pode-se constatar que a poluição do ar atmosférico e do solo pelos produtos 

químicos usados na agricultura, pelos resíduos industriais e também pelo lixo produzido nas 

cidades faz com que a degradação do meio ambiente seja visível e que os seus efeitos sejam 

sentidos por todos os seres vivos uma vez que os problemas ambientais não respeitam limites 

geográficos, ao passo que, ―O espaço ocupado pelo homem sofre constantes modificações 

relacionadas ou impostas pelo próprio homem, as quais podem ser danosas ao meio se não 

tratadas corretamente (DAL MAGRO, 2009, p. 26). 

Assim, a atenção tem se voltado para a questão ambiental em um ambiente em que as 

pessoas estão mais sensíveis aos problemas ocasionados pelo mau uso dos recursos naturais e 
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consequentemente mais atentas ao gerenciamento deficitário dos mesmos. A seguir são 

abordados mais especificamente itens como o impacto e a degradação ambiental, além de outros 

igualmente importantes para a contextualização e entendimento da questão ambiental do 

município objeto de estudo. 

 

2.2  Impacto e degradação ambiental  

 

Entende-se por impacto ambiental, de acordo com o estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986: 

 

É qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetem: 

I - a saúde, a segurança e o bem estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos naturais (CONAMA, 1986). 

 

Dentre estes itens convém salientar que por biota entende-se a flora e fauna de uma 

região ou período específico ou ainda a reunião de todos os organismos de uma biosfera. Isso 

reforça a idéia de interação entre os diversos sistemas que compõem o planeta Terra. A questão 

maior que decorre desta interação reside na problemática ambiental decorrente da junção de 

fatores aliada ao conflito de interesses entre os diversos atores envolvidos.  

Por isto, é imprescindível identificar a qual tipo de impacto se refere uma abordagem 

para então direcionar adequadamente a coleta de informações e análise, uma vez que o impacto 

ambiental das atividades humanas, de forma simplificada resume-se em três grandes problemas, 

inseparáveis, mas inconfundíveis, cada um com uma sistemática de análise científica distinta: as 

atividades energético-mineradoras; as atividades industriais-urbanas; e as atividades 

agrossilvopastoris.  

 Em geral, os critérios, instrumentos e métodos utilizados para avaliar o impacto ambiental 

são próprios a cada uma dessas três atividades e não universais, em virtude das particularidades 

locais e abrangência do impacto, a serem observadas. Isto faz com que a avaliação do impacto 

ambiental de cada uma destas atividades seja distinta. 
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Ao discorrer sobre a degradação ambiental, autores como Brasil, Santos e Simões 

(2004, p. 22) afirmam que ―[...] ocorre quando existe uma alteração adversa das características 

ambientais, e se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a 

capacidade produtiva dos recursos ambientais.‖ Ou seja, a degradação ambiental pode ser 

provocada por todo indivíduo, seja ele pessoa física ou jurídica, de direito publico ou privado.  

A condição primordial para esta caracterização diz respeito a responsabilidade, quando 

este venha a ser responsável, ainda que indiretamente, por atividades que causem alterações ao 

meio ambiente. Em uma abordagem do impacto ambiental deve-se considerar o viés ecológico e 

o sócio-econômico, não sendo possível desvincular um do outro. 

 

2.3  Poluição ambiental e suas formas 

 

 Poluição é uma mudança indesejável no ambiente, que ocorre geralmente com a 

introdução de concentrações exageradas de altas substâncias prejudiciais ou perigosas, calor ou 

ruído no ambiente natural ou construído. Reconhecida como uma das grandes vilãs no processo 

de degradação do meio ambiente, a poluição pode ser provocada por diversas formas, os quais, 

conforme apontamentos realizados por Brasil, Santos e Simões (2004) podem ser: poluição 

industrial (pessoa jurídica); poluição hídrica; poluição sonora; poluição atmosférica; dano e 

acidente nuclear; e, ação humana (pessoa física). 

 Destas, o presente estudo concentra-se na poluição decorrente da ação humana, com 

destaque para o lixo e a poluição hídrica. Tais formas de poluição são agravadas com o aumento 

da população, estando atrelada inclusive ao melhoramento das condições de vida e  na origem de 

um aumento do efeito poluidor dos esgotos urbanos.  

Estes contêm, além de detritos orgânicos, restos de alimentos, sabões e detergentes, 

contendo, portanto hidratos de carbono, gorduras, material protéico, detergentes, fosfatos e 

bactérias, que, não tratados adequadamente, são carreados para o lençol freático, comprometendo 

sua manutenção. 

 

3. RESULTADOS 
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Na pesquisa de campo obteve-se algumas respostas que são indicativos de que a 

problemática ambiental permeia o cotidiano dos munícipes de Cacoal, ainda que nem sempre 

estes adotem postura adequada no trato com o meio ambiente. Uma questão que se observa diz 

respeito à falta de conscientização ou mesmo a necessidade de se negar à realidade, que acomete 

principalmente aqueles que residem em áreas de vulnerabilidade ambiental como nas 

proximidades dos rios ou nos bairros oriundos de invasão, posto que a tendência, confirmada 

pelas respostas obtidas, é de procurar negar o óbvio quando o assunto diz respeito aos impactos 

ambientais de tais ações. Isto demonstra inclusive o quanto à educação ambiental precisa ser 

trabalhada em âmbito municipal a fim de promover a conscientização, tão necessária para 

mitigação dos problemas ambientais. 

Foram entrevistadas 100 (cem) pessoas, sendo 40 do sexo masculino e 60 do sexo 

feminino, correspondendo a 40% e 60%, respectivamente. Questionados acerca do tempo de 

residência no município de Cacoal, observa-se que a maioria reside há mais de 20 anos, posto que 

são 42 respondentes que enquadram-se neste período, ou seja, 42%. A seguir, tem-se 30 que aqui 

fixaram residência em período compreendido entre 11 e 20 anos (30%); 18 entre 6 e 10 anos 

(18%), 06 pessoas (6%), entre 02 e 05 anos e 03 pessoas a menos de 04 anos (4%), conforme 

gráfico a seguir. 

                               

                             
Figura 1: 

Identificaçã
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P

ara identificar a percepção do cidadão cacoalense acerca da poluição dos rios no município foi 

apresentada a seguinte pergunta: ―Em sua opinião, o que mais contribui para a poluição dos rios 

de Cacoal? A este questionamento foi franqueada a marcação de mais de um quesito apresentado, 

ao que obteve-se 222 respostas sendo: para 56 pessoas (25,20%), o lançamento  de esgoto nos 

rios representa fator de poluição dos rios.  

Tempo de Residência

Menos de 2 anos

Entre 2 e 05 anos

Entre 6 e 10 anos

Entre 11 e 20 anos

Mais de 20 anos
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 Para 72 deles (32,43%), o lixo jogado na margem dos rios é o principal responsável pela 

poluição, enquanto para 35 (15,78%), a ausência de conscientização é responsável. Por outro 

lado, obteve-se 19 respostas para a falta de planejamento na implantação de bairros, 

correspondendo a 8,57%, enquanto 40 (18,02% das respostas) apontam para o lixo jogado nas 

ruas como o fator de poluição mais importante. O gráfico a seguir evidencia os 3 itens mais 

apontados pelos respondentes. 

 

Em sua opinião, o que mais contribui para a poluição dos rios de 

Cacoal?

Lançamento de esgoto nos

rios

Lixo jogado nas margens

dos rios

Lixo jogado nas ruas

 
   Figura 2: Três principais causadores da poluição dos rios 

   Fonte: dados da pesquisa 

 

 

O município de Cacoal dispõe de sistema de coleta de lixo, o qual é descartado em um 

lixão. Os respondentes manifestaram-se desta forma à pergunta: ―Quanto à coleta de lixo, os 

Como o Sr. (Srª.) vê o sistema de coleta de lixo em Cacoal?‖: para  13 pessoas, o sistema de 

coleta de lixo tem se mostrado bom, o que corresponde a 13%. Por outro lado, 27 pessoas (27%)  

consideram-no regular enquanto que 53 consideram deficitário, o que equivale a 53% da amostra, 

e para 3 pessoas o sistema de coleta de lixo demonstra-se péssimo, o que equivale a 3% da 

amostra. 

Por fim, em resposta à pergunta: ―No tocante aos bairros provenientes de invasões, os 

mesmos ocasionaram algum impacto ambiental em Cacoal? De que forma?‖, apresentada de 

maneira aberta, no intuito de obter maior número de informação, observou-se que talvez em 

decorrência da baixa escolaridade, muitas pessoas apenas afirmaram não haver impacto 

ambiental. A maioria das pessoas (cerca de 90%) limitaram-se a respostas evasivas, sem muito 

argumento.  

Dentre as respostas, cumpre transcrever uma especificamente, dada por um senhor que 

possui apenas o ensino médio e trabalha como serviços gerais, mas que se revelou conhecedor da 

problemática ambiental. Segundo o mesmo, ―Em relação aos bairros criados através de 
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invasões, tem sim sua parcela de contribuição na poluição ambiental. Não foi um bairro 

planejado então o poder público é bastante ausente quando se trata de sua infra-estrutura, 

principalmente no saneamento básico como coleta de lixo e rede de esgoto. O poder público tem 

grande parcela de culpa por permitir que os bairros fossem criados por invasões. No âmbito 

geral, todos têm culpa pela poluição, nossa população não tem educação ambiental. O poder 

público não faz sua parte, não respeitando a área de limite de preservação da margem dos rios e 

igarapés na área urbana do município.‖  

Com estas palavras, demonstra-se um pouco da percepção deste cidadão quanto à 

problemática ambiental, sendo que a mesma não representa um problema pontual e isolado do 

município pesquisado mas sim um mal que assola a todos e como tal deve ser tratado mediante a 

adoção de medidas preventivas ou punitivas, quando o caso assim o exigir. Porém, infelizmente 

esta não é a palavra predominante. Na contramão, têm-se respostas que afirmam que as invasões 

não acarretam problemas ambientais ou que o esgoto e lixo descartado nas ruas e margens de rios 

não contribuem para o aumento da poluição.  
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INTRODUÇÃO 

As pesquisas sobre o estresse ressaltaram as interações entre a pessoa e o meio ambiente 

como fator crucial na compreensão emocional de determinado organismo. Segundo Samulski, 

Chagas e Nitsch (1996), os reflexos da interação com o ambiente refletem-se na pessoa em seus 

processos somáticos e psíquicos, enquanto que na esfera ambiental destacam-se os processos 

ambientais e sociais como fatores relacionados na dinâmica de interação organismo e ambiente. 

O estresse está presente em todos os momentos que sentimos determinadas emoções. 

Todos os organismos estão expostos a eventos que despertam os mecanismos internos de controle 

emocional e desencadeiam respostas emocionais. Assim, segundo Selye (1965), ―o mendigo que 

passa fome e o glutão que come em excesso, o pequeno comerciante com o constante pavor de 

vir a falir, e o homem de grandes negócios, lutando para ganhar mais um milhão – todos estão 

também sob stress‖ (p.5). 

 Considerando que o estresse envolve uma reação organísmica em meio a situações difíceis 

ou excitantes, ele pode ocorrer em qualquer pessoa, independentemente da idade, sexo, raça e 

situação socioeconômica (LIPP, 1984, 1996a). É um estado de tensão que causa uma ruptura no 

equilíbrio interno do organismo, ou seja, um estado de tensão patogênico do organismo. O 

mailto:nanda_pslg@hotmail.com
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desequilíbrio ocorre quando a pessoa necessita responder a alguma demanda que ultrapassa sua 

capacidade adaptativa (EVERLY, 1990) apud (LIPP, 2001). 

 Outros autores, que definem o estresse como percepção, defendem que o estresse surge de 

processos perceptivos e cognitivos, que produzem sequelas físicas e psicológicas. Assim, Lazarus 

(1993) interpreta a interação entre agentes estressores e o ser humano em termos de apreciação e 

avaliação. Deste ponto de vista, a condição de estresse só existe quando o indivíduo a percebe 

como tal. 

 Assim como em diversas situações cotidianas que promovam modificações no repertório 

comportamental das pessoas e que por ventura exijam adaptação à nova realidade como se pode 

observar hoje na nova dimensão que o trânsito automobilístico adquire em Porto Velho.   

 

Fases do estresse 

Na revisão de seus conceitos realizada em 1984, Selye sugeriu que o organismo tenta 

sempre adaptar-se ao evento estressor e nesse processo ele utiliza grandes quantidades de energia 

adaptativa. Na primeira fase, a do alerta, o organismo prepara-se para a reação de luta ou fuga, 

que é essencial para a preservação da vida. Os sintomas presentes nessa fase referem-se ao 

preparo do corpo e da mente para a preservação da própria vida. Se o estresse continua presente 

por tempo indeterminado, a fase de resistência inicia-se, quando então o organismo tenta uma 

adaptação, devido a sua tendência de procurar a homeostase interna (CANNON, 1939). 

Na fase de resistência as reações são opostas àquelas que surgem na primeira fase e 

muitos dos sintomas iniciais desaparecem dando lugar a uma sensação de desgaste e cansaço. Se 

o estressor é continuo e a pessoa não possui estratégias para lidar com ele, o organismo exaure 

sua reserva de energia adaptativa e a fase de exaustão manifesta-se, aparecendo, então as doenças 

mais sérias. Embora Selye tenha identificado somente três fases do estresse (alerta, resistência e 

exaustão), no decorrer da avaliação do ISSL, uma quarta fase foi identificada, tanto clínica como 

estatisticamente. A essa nova fase foi dado o nome de quase-exaustão. Essa fase caracteriza-se 

por um enfraquecimento da pessoa que não mais está conseguindo adaptar-se ou resistir ao 

estressor. As doenças começam a surgir, porém, ainda não são tão graves como na fase da 

exaustão. Embora apresentando desgaste e outros sintomas, a pessoa ainda consegue trabalhar e 

―funcionar‖ na sociedade até certo ponto, ao contrário do que ocorre na exaustão, quando a 
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pessoa pára de ―funcionar‖ adequadamente, não conseguindo, na maioria das vezes, trabalhar ou 

concentrar-se. 

 

Sintomas do estresse 

Os estímulos eliciadores apresentam-se das mais variadas formas e a maneira como 

afetam cada organismo é bem singular, o que pode provocar uma resposta de estresse em 

determinado indivíduo também pode ser inofensivo à outro, embora os sintomas se mostrem 

iguais em todos os indivíduos. 

O organismo, segundo Lipp (1996b), responde ao estresse de forma dinâmica, de modo 

que quando uma reação se inicia instala-se um processo bioquímico. O início desta manifestação 

independe do evento que ocasionou a tensão, manifesta sintomas parecidos em todas as pessoas 

dentre estes: taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular, boca seca e sensação de alerta. O 

estresse pode ou não levar a um desgaste do organismo, sua intensidade, duração e 

vulnerabilidade do organismo são fatores que podem interferir no processo, cujo desgaste do 

organismo ocorre em função da perturbação da homeostase do organismo por um longo período 

(LIPP, 1996b), abrangendo desde comportamentos psicológicos a somáticos, sendo que na fase 

de Alarme repostas físicas como fuga podem ocorrer (LIPP, 2001). 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

OBJETIVO GERAL: 

O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar se o trânsito automobilístico é entendido 

como fonte de estresse em transeuntes da cidade de Porto Velho (RO).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar os transeuntes que apresentam sintomas significativos de estresse; 

 Identificar em que fase do estresse se encontra esses transeuntes; 

 Identificar qual a sintomatologia mais presente nesses transeuntes.  

 

METODOLOGIA  

PESQUISA DE CAMPO QUANTITATIVO-DESCRITIVA 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2003), esta pesquisa pode ser classificada como uma 

pesquisa de campo, quantitativo-descritiva. Uma pesquisa de campo é aquela utilizada com o 
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objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema. O que 

principalmente caracteriza esta pesquisa como uma pesquisa de campo é o levantamento nas ruas 

(campo) das percepções dos transeuntes a respeito do trânsito automobilístico como eliciador de 

estresse e aplicação dos instrumentos de coleta de dados no próprio local.  

Um dos tipos de pesquisa de campo é a pesquisa quantitativo-descritiva. Para Marconi e 

Lakatos (2003), a pesquisa de campo quantitativo-descritiva consiste em investigações que 

objetivam o delineamento ou análise das características principais ou decisivas de um fenômeno. 

 

PARTICIPANTES E LOCAL 

A população alvo dessa pesquisa foi definida, sendo 10 transeuntes de Ruas/Avenidas de 

cada uma das zonas de Porto Velho, totalizando uma amostra de 40 transeuntes que acreditam no 

trânsito automobilístico como causador de estresse. A amostra foi composta por pessoas acima de 

18 anos de idade, que apresentaram sintomas significativos de estresse (significativos de acordo 

com o Inventário utilizado), aceitaram participar da pesquisa e que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) e conforme as exigências da Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia (CEP) em cujo a pesquisa foi submetida e 

aprovada. 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

Foi utilizado um Questionário Sociodemográfico (Anexo 01) contendo informações como 

o nome, endereço, telefones, sexo, idade, escolaridade, estado civil, números de filhos, orientação 

religiosa, situação empregatícia, renda dos sujeitos, com o objetivo de coletar dados de 

identificação dos participantes. 

 

O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

O processo de investigação do estresse foi feito com a aplicação do ISSL que visa 

identificar de modo objetivo a sintomatologia que o paciente apresenta, avaliando se este possui 

sintomas de stress, o tipo de sintoma existente (se somático ou psicológico) e a fase em que se 

encontra. Apresenta um modelo quadrifásico baseado inicialmente no modelo trifásico de Selye 

(1984) e com relação aos efeitos do estresse poderem manifestar-se tanto na área somática como 
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na cognitiva e aparecem em sequência e gradação de seriedade à medida que suas fases de 

estresse se agravam.  

O ISSL é um teste útil na identificação de quadros característicos do estresse, 

possibilitando diagnosticar o estresse em adultos e a fase do estresse em que a pessoa se encontra. 

Adicionalmente, aponta a área de maior vulnerabilidade, onde o estresse se manifesta na pessoa 

avaliada. Baseia-se em um modelo quadri-fásico e propõe um método de avaliação do estresse 

que enfatiza a sintomatologia somática e psicológica etiologicamente a ele ligada. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES 

Chegamos aos seguintes resultados em relação a amostra de 40 colaboradores escolhidos 

mediante a indagação no momento em que eram abordados nos locais, se os mesmos acreditavam 

que o trânsito automobilístico causa estresse, e da aplicação do ISSL com posterior resultado 

positivo para estresse, não sendo quantificado na pesquisa os resultados negativos para estresse. 

O perfil sociodemográfico dos colaboradores indicou que 57,5% dos participantes eram do sexo 

feminino enquanto que 42,5% eram do sexo masculino. A idade dos participantes variou de 18 a 

57 anos, sendo que a média foi de 30 anos. Os 40 participantes apresentam sinais significativos 

de estresse segundo o instrumento utilizado, sendo que apresentam dentro de suas 

particularidades fases diferenciadas da síndrome e também da sintomatologia. 

No Gráfico 01, pode se observar que foi possível identificar na amostra apenas três fases 

do estresse das que são mensuradas pelo Inventário ISSL, são elas: Fase de Resistência, Quase-

Exaustão e Exaustão.  

Gráfico 1. Fases do Estresse –Geral (Todos os participantes da pesquisa) 
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Ao analisarmos os dados das Fases de Estresse de forma geral, ou seja, de toda a amostra, 

abrangendo as quatro zonas, verificamos que estão presentes três fases, sendo que a Fase de 

Resistência se mostrou presente em 90% dos participantes, a Fase de Quase-Exaustão 7% e a 

Fase de Exaustão 2%. A prevalência da Fase de Resistência é uma constante nas pesquisas, como 

podemos ver em Santos (2006) no grupo de pesquisa foi detectada a prevalência na fase de 

resistência (72,7%) e em Moreira (2006) 94% achavam-se na Resistência, fase associada a 

prejuízos importantes na qualidade de vida.  

No Gráfico 2 pode se observar que os participantes do sexo masculino apresentaram duas 

Fases do Estresse, a de Resistência e a de Quase-Exaustão. 

 

Gráfico 2. Fases do Estresse Geral/Sexo Masculino. 

 

 

A análise das Fases do Estresse em relação ao sexo mostrou que os homens apresentaram 

duas fases, a de Resistência e a de Quase Exaustão, sendo a Fase de Resistência a de maior 

preponderância, está presente em 94%  dos participantes do sexo masculino. A resistência é uma 

fase onde o indivíduo busca o reequilíbrio através da utilização de suas reservas de energia 

adaptativa, procurando resistir a um estressor que não foi assimilado de forma salutar ou que 

continua causando-lhe desconforto físico e/ou psíquico (Lipp, 1996a).   

No Gráfico 3 pode se observar que as participantes do sexo feminino apresentaram três  

Fases do Estresse, a Fase de Resistência, a Fase de Quase-Exaustão e a Fase de Exaustão.  

 

Gráfico 3. Fases do Estresse Geral/Sexo Feminino. 
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Conforme demonstra o Gráfico 3, o sexo feminino apresentou três fases, Resistência, 

Quase-Exaustão e Exaustão, sendo que a Fase de Exaustão está presente em 5% das participantes. 

Na pesquisa de Moreira (2006) a fase de quase-exaustão compreendeu 10 mulheres do grupo 

infertilidade, o que sugere que essas mulheres já começaram a apresentar comprometimentos 

físicos ou psicológicos, porém ainda não tão graves como na fase de exaustão, que envolveu 

apenas duas mulheres. Nesse estágio, além do surgimento de doenças como hipertensão arterial, 

problemas dermatológicos prolongados, sintomas gástricos, entre outros, elas podem apresentar 

os seguintes sintomas psicológicos: depressão, raiva, ansiedade, angústia, apatia e 

hipersensibilidade emotiva. 

No Gráfico 4 podemos verificar através da aplicação do ISSL qual sintomatologia está 

mais presente em nossa amostra geral dos transeuntes (zona norte, da zona sul, da zona leste e da 

zona oeste) da cidade de Porto Velho (RO) em horário de tráfego automobilístico mais intenso. 

 

Gráfico 4. Sintomatologia – Geral (Todos os participantes da pesquisa) 
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De forma geral, os dados mostram a prevalencia da sintomatologia Física em 57% dos 

participantes da pesquisa, sobre a Psicológica em 43% dos participantes. Demonstrando que 

ambos os sintomas, tanto Físicos como os Psicológicos, encontram-se presentes na vida dos 

transeuntes de Porto Velho decorrentes das mais variadas fontes de estresse e entre elas como os 

participantes mesmo acreditam, o trânsito automobilístico. Assim como em Santos (2006) no seu 

grupo de pesquisa, a sintomatologia física foi predominante (63,6%), e em Camelo e Angerami 

(2004) Embora a porcentagem entre predomínio de sintomas físicos e psicológicos não tenha se 

diferenciado de forma importante, físicos 10 (56%) e psicológicos 8 (44%), os primeiros 

revelaram-se predominantes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

Os resultados da análise dos dados da pesquisa demonstram que a Fase de Resistência é a 

mais presente nos participantes, o que esta e acordo com pesquisas que enfocam o estresse e 

sendo essa fase Durante a resistência, cognitivamente a pessoa não apresenta maiores 

conseqüências em relação ao estresse, mantendo uma pseudoadaptação que caracteriza a 

expectativa de que o estressor se extinga ou passe a não mais incomodar. São as alterações 

fisiológicas que sinalizam a incapacidade do organismo lidar com a experiência estressante, 

incitando o aparecimento de respostas orgânicas inadaptadas e que comprometem o 

funcionamento geral do corpo.  

Nesta pesquisa as mulheres parecem estar mais expostas à condição de estresse, já que as 

mesmas apresentaram a fase de estresse mais perigosa – Fase de Exaustão, e isso pode estar 

relacionado tanto a sua condição biológica como pelos papéis culturais que a sociedade lhe 

impõe. Como pudemos observar na indicação dos dados, nas mulheres está presente a fase mais 

grave do estresse, que é a Fase de Exaustão. 

No que concerne a Sintomatologia observamos a prevalência dos sintomas físicos 

(cansaço constante, sensação de desgaste físico constante, insônia, tensão muscular, entre outros) 

sobre os psicológicos (aumento súbito de motivação, vontade súbita de iniciar novos projetos, 

pensar constantemente em um só assunto, entusiasmo súbito, entre outros), demonstram bem a 

utilização dessa energia e o esgotamento do corpo frente às demandas do dia a dia. O que sugere 
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que a qualidade de vida desses participantes pode estar prejudicada, pois o cansaço e o desgaste 

físico podem estar interferindo no desempenho das mais variadas funções que ela desenvolve. 
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O SUJEITO DEPRESSIVO NA CULTUA NARCISISTA: UM ESTUDO 

PSICANALÍTICO 

A PULSÃO DE MORTE NA DEPRESSÃO: UM ADVENTO DA CULTURA 

NARCISISTA 

Halanderson Pereira
197

  

Melissa Andrea Vieira de Medeiros
198

  

  

RESUMO  
Este trabalho se propôs a estudar o fenômeno da depressão por meio das falas dos sujeitos que 

sofrem com a sintomatologia deste estado psicológico. Traçou-se como objetivo conhecer a vida 

dessas pessoas, no intuito de saber como vêem e enfrentam esse mal-estar. Para isso, foram 

selecionados cinco colaboradores que foram atendidos pelo Serviço de Psicologia Aplicada da 

UNIR no ano de 2009. Para nortear a pesquisa foi utilizado o arcabouço teórico psicanalítico na 

proposta de Fábio Herrmann para a clínica extensa, sendo esta última o instrumento de análise do 

material coletado. Os resultados apontam para os tratamentos psicoterápicos e medicamentosos 

como as principais vias para a ―cura‖ ou para amenizar o sofrimento psíquico, sendo o último a 

opção mais procurada. Além disso, as dificuldades para elaborar lutos foi um dos temas que 

permeou a fala dos colaboradores.  

Palavras-chave: Depressão; Psicanálise; medicalização; Teoria dos Campos.  

  

ABSTRACT  
This paper proposed to study the phenomenon of the depression by means of speaks of the people 

that suffer with the symptoms of this psychological state. It was traced as objective to know the 

way of life of these people, in intention to know how they see and they face this ill-being. For 

this, five collaborators had been selected who had been taken care by the Service of Psychology 

Applied of UNIR in the year of 2009. To guide the research was used the psychoanalytic theory 

of Fábio Herrmann for extensive clinic, and this was the instrument of analysis of material 

collected. The results point to psychotherapies and medicated treatments as the primary route for 

the "cure" or to diminish the psychic suffering, and this as the most popular option. Moreover, the 

difficulties to develop grief had been one of the themes that permeated the speech of 

collaborators.  

Keywords: Depression; Psychoanalysis; Multiple Filds Theory.  

  

INTRODUÇÃO  
Entre 1965 e 1970 a depressão se estabeleceu com vigor no seio da medicina geral e se expandiu 

por intermédio da mídia, a toda população, sendo que sua conceituação caiu no senso comum. 

Esse fenômeno figurou-se como uma das principais formas de sofrimento psíquico presente na 

contemporaneidade. Sua presença foi tão marcante, que se chegou a  

denominar esta era como a ―era das depressões‖, em comparação ao final no século XIX, 

marcada pela histeria destacada principalmente por Freud. (ROUDINESCO, 2000).  

                                                 
197
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198
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Para cada doença histórica surge um novo tratamento, que se propõe miraculoso, o do século XIX 

foi o antidepressivo. Como exemplo podemos citar o Prozac, a ―pílula da felicidade‖, 

comercializada em 1987 nos EUA e que, em cinco anos depois, mais da metade da população do 

mesmo país já a tinha consumido.   

Com as classificações nosológicas das psicopatologias nos manuais DSM-IV (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) e CID-10 (Classificação Internacional de 

Doenças) houve também uma banalização dos diagnósticos e prescrições medicamentosas. A 

medicalização psicofarmacológica passou a ser a principal modalidade de intervenção da 

psiquiatria, relegando as intervenções psicoterápicas e de abordagem fenomenológica, como a 

Psicanálise, a segundo plano.  

Watson Cristopher Lach, faz uma leitura desse quadro em seu best seller ―A Cultura do 

Narcisismo: A vida Americana numa Era de esperanças em Declínio‖, afirmando que a cultura do 

individualismo e do espetacular impulsionaram o seu avanço. Lach (1983), diz que o homem 

econômico foi substituído pelo homem psicológico, produto final do individualismo burguês, 

caracterizado pela busca da felicidade restringida a uma preocupação narcisista com o ―eu‖.  

O autor aponta para uma personalidade narcisista patológica e mesmo recebendo inúmeras 

críticas sobre tal afirmação presenciamos que na cultura do eu a depressão emergiu como uma 

nova categoria patológica.   

A cultura narcisista aliada à cultura farmacológica trouxe consigo uma infelicidade insuportável, 

derivada das diferenças existentes entre o que se é ou o que se gostaria de ser. Os ideais de corpo, 

família, carreira profissional, de produtividade e crescimento estão calcadas cada vez mais na 

conquista individual. O discurso do ―eu‖ devora o discurso do ―nós‖. As faltas, o vazio e o 

desamparo são condições consideradas inaceitáveis ou se apresentam impossíveis de serem 

elaboradas. A ingestão indiscriminada de psicoativos representa uma tentativa de preencher o que 

foi perdido, o que é representante de uma falta.   

A psiquiatria preconiza a depressão como uma patologia nosográfica específica, tratável 

basicamente por ação medicamentosa, porém o referencial psicanalítico entende o que se 

denomina ―depressão‖ como um mal-estar comum na humanidade civilizada.   

Diante desse contexto, buscamos empreender um estudo da depressão, tendo como referencial 

teórico norteador o arcabouço teórico psicanalítico dentro da perspectiva de Fábio Herrmann para 

a Teoria dos Campos, partindo da premissa de que o estado depressivo é um mecanismo de 

defesa egóico contra as situações de perdas e obstáculos naturais inerentes à condição humana.   

  

MÉTODO  
As estratégias de escuta e de leitura das entrevistas foram realizadas e analisadas a luz do 

arcabouço teórico psicanalítico, tendo por base a proposta desenvolvida por Hermann a Teoria 

dos campos em interface com outros campos de conhecimento. Destaca-se que a pesquisa seguiu 

um método fora do setting clínico convencional, para obtenção e para análise dos dados.   

Herrmann (1979) diz que a psicanálise nasceu com a intenção de compreender a realidade 

humana, sua psique, mas, por inúmeras vezes, foi relegada a uma discussão epistemológica e 

vista apenas como psicoterapia. O autor frisa que a psicanálise é marcada desde sua gênese 

freudiana pela ação em pesquisar, seu método, não obstante, é essencialmente investigativo.   

Seguimos as proposições da Teoria dos Campos para obtenção e análise do material desta 

pesquisa. Contudo, este método não define um entendimento escolástico dentro da psicanálise; 

aliás, propõe o método de ruptura de campo, no qual a construção teórico-clínica parte da 

composição clínico-teórica, que permite chegar à teoria, nunca vir dela.  
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... a Teoria dos Campos não deseja interpretar o social com base na psicologia ou na psicopatologia individual. Ao 

contrário, afirma que a psique não é individual e, portanto, que a investigação psíquica deve procurar cobrir a 

totalidade do sujeito em questão, mesmo que, como aqui, se limite apenas a esboçar a visão de um fragmento do real 

que nos cabe elucidar e sob um só aspecto (...) Com isso, o psicanalista pode ocupar sua posição de investigador da 

psique humana sem incidir no primarismo de separar indivíduo e sociedade para depois os confundir, usando 

esquemas individuais para interpretar o social.(Herrmann, 1992, p.47).  

Herrmann refere-se neste comentário à nossa inevitável inserção na cultura a qual pertencemos e 

aponta a possibilidade de ruptura deste campo, para que se revelem aspectos críticos e possamos 

constituir criativamente novas compreensões.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES   
Os resultados apontam para os tratamentos psicoterápicos e medicamentosos como os principais 

caminhos para a ―cura‖ ou para amenizar o sofrimento psíquico, sendo o último a opção mais 

procurada e/ou indicada.   

A psiquiatrização e medicalização dos estados depressivos foram fenômenos que surgiram com o 

decorrer das entrevistas e na sua posterior análise. Por meio das rupturas de Campo foi possível 

auferir tais conteúdos das falas dos colaboradores.  
Campo significa uma zona de produção psíquica bem definida, responsável pela imposição das regras que organizam 

todas as relações que aí se dão; é uma parte do psiquismo em ação, tanto do psiquismo individual, como da psique 

social e da cultura. (HERRMANN, 2001, p.59).  

Ao romper o campo dos momentos da vida dos participantes marcados por intenso sofrimento 

psicológico, surgiram outros significados e acepções de saúde, bem-estar e felicidade. Nas 

situações de crise os sofrimentos decorrentes do estado ―depressivo‖ foram considerados 

insuportáveis, impossíveis de serem elaborados pelo recolhimento e introspecção. A medicação 

surge como uma possibilidade de preencher as faltas de forma imediata. Entretanto, com o 

decorrer das entrevistas, observou-se que este campo enrijecido de bem-estar não se sustentava, 

já que com o passar do efeito dos psicoativos as tristezas pareciam mais ampliadas.    

“Eu sabia que o remédio não diminuía minha dor, pois depois que passava o efeito dele voltava 

tudo de novo e mais forte, não queria e nem quero ficar dependente de remédios. Agora quando 

fico muito ansiosa prefiro tomar maracujina, remédios caseiros”(MARTA).  

Além disso, as dificuldades para elaborar lutos foi um dos temas que permeou a fala dos 

colaboradores.Nas entrevistas continham inúmeras situações de perda, configurando o luto como 

um fenômeno comum ao estado depressivo apresentado pelos participantes da pesquisa.  

“Na minha infância eu era uma menina mais retraída, tímida, sozinha, acho que já eram indícios 

de que eu tinha essa doença, mas tudo piorou quando perdi minha filha por  

negligência médica, minha vida mudou e minhas outras gravidezes foram 

complicadas”(MARTA).  

“Sempre me anulei para cuidar do meu marido e dos meus filhos, porém veja o que aconteceu. 

Fui abandonada, traída, roubada e agora meus filhos me tratam como se eu fosse uma 

intrometida”(Iracema).  

A psicanálise compreende o luto como uma condição natural e necessária a vida e saúde 

humanas. Enfrentar as perdas e a própria morte é reconhecer as limitações do gozo que se pode 

ter, ele é apenas parcial e nunca pleno. Na cultura do narcisismo, porém, há baixa tolerância as 

perdas, em conseqüência há uma busca incessante por elementos que preencham as faltas. A 

busca desenfreada por uma vida feliz, restringida à idéia de bem-estar, supostamente 

salvaguardada pela identificação vendida pela cultura do consumo, como imagens de beleza, 

sucesso, saúde e juventude, entre outras, demarcam um território da onipotência do eu, que 
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rejeita veementemente um sentimento de incompletude. A cultura do espetacular vende por meio 

dos meios de comunicação um gozo pleno, mas para se chegar a este estado é imprescindível que 

sejam preenchidos as faltas e vazios: eis que surgem os medicamentos.  

Todavia, para Freud (1917) o luto é um trabalho que tem fim, trata-se de um desligamento e 

reinvestimento objetal. Quando o eu perde seu objeto de investimento, toda a libido, que até 

então estava ligada a ele, deve ser retirada e investida em outro objeto. Esse é um processo que 

requer tempo. ―É de fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição 

libidinal, nem mesmo na realidade, quando um substituto já lhes acena. (FREUD, 1917, p.276).  

Fédida (2002), a partir do trabalho Luto e Melancolia, entende a depressão como um processo de 

luto, reservado ao termo/conceito melancolia a indicação de uma maior comprometimento do 

sujeito a nível estrutural. Diz ainda que a depressão não deve ser caracterizada enquanto estrutura 

psíquica, por se tratar de um estado próprio à constituição do aparelho psíquico, compreendendo 

que tal quadro caracteriza o humano.  

O autor vê a depressão como uma defesa do psiquismo, como um estado do ego que sente 

constantemente ameaçado por forças internas e externas. O humano, como se sabe, não suporta 

por muito tempo o contato com a dura realidade, e um dos recursos à sua disposição para se 

proteger desse contato tão frustrante e ameaçador é a depressão.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Não foi proposta ou intenção dessa pesquisa desprestigiar ou ignorar os avanços da psiquiatria e 

psicofarmacologia, enquanto campos válidos de conhecimento teórico e prática terapêutica. 

Entretanto, cabe destacar que há nessas vertentes, assinalado na fala dos colaboradores, 

promessas de bem-estar e felicidade imediatas, oferecidas e vendidas pela cultura do narcisismo. 

Frente a isso, questionamo-nos até que ponto o tratamento estritamente medicamentoso promove 

o sujeito a um estado de pleno prazer e ―cura‖ sem que esse tenha que trabalhar suas dificuldades 

pessoais frente ao mundo e seus obstáculos naturais ou criados.    

Na fala dos colaboradores foram apresentadas outras estratégias de enfrentamento ao mal- estar, 

além das psicofarmacológicas. A psicoterapia, as atividades sociais e os exercícios físicos foram 

destacados como recursos eficazes para a busca da saúde psicológica, mas com um diferencial: 

segundo os sujeitos da pesquisa, não se configuram como danosas ou viciantes, mesmo não 

alimentando promessas de cura e bem-estar imediatos.   

Reiteramos que na pesquisa não há uma promoção da eliminação do tratamento 

psicofarmacológico nas situações ou quadros considerados depressivos, mas destacamos e 

enfatizamos que o estudo diagnóstico e a prescrição de remédios específicos sejam realizadas 

embasadas de acordo com a fala do sujeito, de seu próprio histórico de vida e não simplesmente o 

enquadrando nos manuais de nosologias psicopatológicas.   
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RESUMO  

O Second Life (SL) é uma plataforma de desenvolvimento de ambientes virtuais criada em 2002 pela 

Linden Labs. Apesar de o SL ser propriedade da Linden Labs, todos os direitos de autor sobre os mundos 

e personagens criados pelos utilizadores pertencem aos próprios. Este fator inovador fez crescer o SL 

exponencialmente, uma vez que os utilizadores passaram automaticamente a cocriadores e puderam, desde 

então, participar na economia do SL. Nesse projeto de iniciação científica pretende analisar cada uma 

destas situações com maior detalhe e, desse modo, contribuir para uma fácil introdução ao SL e a alguns 

dos potenciais modos de uso: a educação, a investigação, entretenimento e principalmente as modalidade 

de e-business do tipo C2C, B2B e B2C. Uma das ferramentas de e-business estão integrando através da 

internet são as comunidades virtuais, que despertam o interesse do ser humano, e conseqüentemente das 

empresas, que utilizam este ambiente para difundir sua marca/produto e para a realização de negócios. 

Assim a utilização de ambientes virtuais é crescente, e a inserção de empresas nestes ambientes também, 

justamente encurtar distâncias e proporcionar o relacionamento com os parceiros. Logo, surge a questão 

de como são realizados estes negócios e de que forma isso pode acontecer. Este projeto de iniciação 

científica, busca aprimorar o conhecimento acadêmico com relação às comunidades virtuais e os negócios 

realizados nela com base no Second Life.  

Palavras-chaves: Adm. de Sistema de Informação, Inteligência Competitiva, Second Life  

 

ABSTRACT  
The Second Life (SL) is a platform for developing virtual environments created in 2002 by Linden Labs. Although the 
SL is owned by Linden Labs, all copyright in the worlds and characters created by users themselves belong to. This 
new factor has increased exponentially the SL, since the users will automatically co-creators and have since then 
participate in the economy of SL. Scientific initiation of this project to examine each of these situations in greater 
detail and thus contribute to an easy introduction to SL and some of the potential modes of use: education, research, 
entertainment, and primarily the form of e-business C2C, B2B and B2C type. One of the tools of e-business are 
integrated via the Internet are virtual communities, which attract the interest of mankind, and therefore the companies 
that use this environment to spread their brand / product and the realization of business. Thus the use of virtual 
environments is growing, and incorporation of companies in these environments too, just shorten distances and 
provide the relationship with partners. So the question arises of how these transactions are conducted and how this 
can happen. Scientific initiation of this project, seeks to improve academic knowledge with regard to virtual 
communities and business made it based on Second Life.  

Keywords: System of Information in Business (BSI), Competitive Intelligence, Second Life  
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*INTRODUÇÃO  

O Second Life (SL) é uma plataforma de desenvolvimento de ambientes virtuais criada 

em 2002 pela Linden Labs. Nestes ambientes os utilizadores podem-se criar avatares
3

, interagir 

com outros avatares, construir qualquer tipo de objeto, trocar e comprar criações feitas, assim 

como comprar terrenos virtuais. Fundamentalmente, e à imagem da Web 2.0, é um ambiente que 

vive da presença e criatividade dos utilizadores, ou seja, fornece todas as ferramentas necessárias 

para que cada um dos participantes possa criar um pedaço desse mundo. Tudo o que podemos ver 

no interior do SL é criado pelos seus utilizadores sem qualquer orientação ou direção. Julgamos 

mesmo que a única linha orientadora deste universo acaba por ser a constante tentativa de 

replicação do mundo real, através dos monumentos, das personagens, suas roupas e qualidades 

físicas, assim como hábitos e comportamentos das comunidades no SL (PENTEADO, 2007).  

O estudo, realizado por meio de 850 entrevistas na web, revela que 44% dos 

participantes já ouviram falar do Second Life (SL), mas nunca entraram na rede. Entre os que já 

tentaram se aventurar, 13% já entraram no site, mas não completaram o cadastro; 11% já 

entraram, mas não são usuários ativos e 4% são ativos (navegam pelo menos uma vez por 

semana). No entanto, 28% nem sabem o que é Second Life (GILLMOR, 2004).  

O que mais influenciou a entrada de internautas no Second Life foram reportagens fora 

da web (36%), reportagens na web (24%) e indicações de amigos pela web (23%). De acordo 

com a pesquisa, as razões mais citadas por aqueles que ainda não entraram no mundo virtual 

estão falta de hábito (41%), conexão lenta (19%), não se interessam por mundos virtuais (16%), 

não têm tempo para perder com isso (14%), a configuração do computador não permite (12%) e 

proteção à privacidade (6%).  

Entre os usuários que não completaram o cadastro, 25% acharam o processo lento, 25% 

acharam burocrático e em 22% dos casos o sistema travou. Entre os que se cadastraram, mas não 

se tornaram ativos, não o fizeram por falta de tempo (30%), por acharem lento (24%), por não 

terem a configuração adequada (20%), por não entenderem o funcionamento (10%) e por não 

gostarem (4%).  
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O metaverso tem 8,7 milhões de residentes, sendo 1,6 milhões ativos (que acessaram  

o serviço nos últimos 60 dias). Ainda de acordo com a Linden Lab, repetindo o fenômeno Orkut, 

o Brasil já é uma das maiores comunidades do SL, com cerca de 40 mil residentes  
3 

Avatar (do sânscrito awattar), conceito hindu para manifestacao visivel de uma divindade, está entre encarnação de deus e 

imanência de uma divindade. Na computação o termo é usado para o usuário que se encontra em uma realidade virtual.  

atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha num total de mais 1 bilhão de usuários (APPEL, 

2006)  

O SL emergiu como a plataforma de eleição para o desenvolvimento de comunidades 

virtuais online dada a sua vertente aberta. Apesar de o SL ser propriedade da Linden Labs, todos 

os direitos de autor sobre os mundos e personagens criados pelos utilizadores pertencem aos 

próprios. Este fator inovador fez crescer o SL exponencialmente, uma vez que os utilizadores 

passaram automaticamente a co-criadores e puderam, desde então, participar na economia do SL. 

Assim, os utilizadores já sentiam que não estavam a perder tempo, mas antes a criar algo que 

poderia inclusivamente ter retorno financeiro.  

O Second Life para alguns, não passa de um simples ‗joguinho‘; para outros, é o futuro 

da Web, com os conceitos de ‗ilhas‘ substituindo os de sites, de ‗trilhas‘ substituindo os de menu, 

da não necessidade de utilização de um browser e do código aberto. Cabe a nós pensar nas 

possibilidades que surgem para a EaD. O Second Life é um ambiente colaborativo 3D de 

realidade virtual, em que é possível montar seu avatar, construir, comprar e vender objetos (ou 

seja, um ambiente que contempla, virtualmente, o conceito de propriedade intelectual), e que por 

isso possui seu próprio dinheiro, o Lindendolar.  

As instituições educacionais já participam do Second Life,até agora, estar lá mais para 

marcar presença e marketing, mas já há pesquisas sendo realizadas sobre as potencialidades da 

ferramenta para a EaD, e inclusive algumas experiências pioneiras.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Permita-se dizer que a única regra desse universo resulta ser uma réplica (avatar) 

constante do mundo real através dos monumentos, personagens, de seus estilos de vestuários, 

qualidades físicas e psicológicas  
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Second Life ―trata-se de um ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns 

aspectos a vida real e social do ser humano‖. Dependendo do tipo de uso, pode ser encarado 

como um jogo, um mero simulador, um comércio virtual ou uma rede social (Torres Neto, 2010).  

O Second life é também uma rede social, onde se pode fazer novos grupos de amigos, 

participar de faculdades integradas, visitar salas de artes,organizar reuniões virtuais, promover 

festas, palestras e eventos, dentre vários outros veículos de entretenimento que são utilizados no 

Second Life para uma interação entre os usuários.O Second Life ainda é um ―meio publicitário e 

já se consolidou como tal devido a grande quantidade de investimentos neste ambiente 

virtual‖.Grandes marcas divulgam seus produtos e serviços através do SL, é o caso da GM do 

Brasil.  

No aspecto educacional o Second Life é uma ferramenta ―com um potencial único para 

criar comunidades de aprendizagem, muito mais interessante‖ do que faculdades de ensino a 

distancia via internet, que têm sido o padrão em EaD. ―É uma ferramenta poderosa para facilitar 

o envolvimento dos alunos‖ (MATTAR NETO,2007).  

A economia do Second Life se baseia em uma unidade monetária chamada dólar 

Linden (Figura 2). O dólar Linden (ou LindenX) é uma moeda virtual que pode ser utilizada em 

compras virtuais de objetos também virtuais, mas isso não significa que seu valor seja nulo. Os 

moradores podem recorrer a um serviço de câmbio a fim de converter os dólares Linden em 

dólares norte-americanos. Em 2009 cambiou-se 150 milhões de dólares .  
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O metaverso tem e 8,7 milhões de habitantes, com 1,6 milhões de downloads (que tem 

aumentado o serviço nos últimos 60 días). Também de acordo com Linden Lab, repetindo  

o fenômeno Orkut, o Brasil já é uma das maiores comunidades de SL, há uns 40 mil 
habitantes abaixo dos Estados Unidos e Alemanha (Appel, 2006). Portanto, tendo em 
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conta estas informações preliminares se estima que a população brasileira no Second 
Life pode chegar a três milhões em abril de 2010. O SL é um metaverso, que está 
sendo utilizado por muitas empresas no mundo todo que estão fazendo diversos tipos 
de operações entre consumidores (C2C), e de empresas para consumidores (B2C), 
incluido o de Educação a distancia -EAD, ilhas de relacionamentos substituirá a 
funcionalidade atual do Orkut (Figura 4).  

 

 

Considerações Finais  

O uso da Internet em negócios virtuais não é uma novidade, aliás várias empresas de 

diversos ramos a utilizam de diversas maneiras, e as organizações essencialmente tradicionais 

pela forma de gestão, como também na maneira de fazer negócios, passam por processos de 

mudanças para se manterem na nova realidade tecnológica informacional.  

No ambiente virtual, o consumidor tem a conveniência de poder comparar preços de 

lojas do mundo inteiro, antes de efetuar a compra. Com o acesso maior a informação por parte 

dos compradores e vendedores, a internet tem levado o varejo tradicional para a competição 

global, mediante um modelo de varejo mais competitivo, com baixos preços e competição 

aumentada. Em virtude destas mudanças estratégicas no varejo mundial, o varejista deve ter 

respostas competitivas e habilidade de inovar e imitar seus concorrentes agilmente, isto requer 

infra-estrutura ágil apoiando sua decisões estratégicas, como uma plataforma virtual como o 

Second Life.  

O Second Life para alguns, não passa de um simples ‗joguinho‘; para outros, é o futuro 

da Web, com os conceitos de ‗ilhas‘ substituindo os de sites, de ‗trilhas‘ substituindo os de menu, 

da não necessidade de utilização de um browser e do código aberto. Cabe a nós pensar nas 

possibilidades que surgem para a EaD.  



701 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Para a economia, os efeitos se produzem como resultado do comportamento do 

consumidor: a demanda crescente de bens em ambientes de realidade virtual, uma variedade de 

custos nas atividades virtuais, e também para a necesidade de espaços reais.  

O Second Life tem recebido muita atenção dos meios em seu conjunto, sobre todo os 

agentes especializados em informática, porque o número de usuários registrados, assim como os 

ativos tem aumentado significativamente, e seu uso como uma ferramenta educativa segue 

crescendo de forma exponencial, como é o caso brasileiro da Unisinos e da Universidade 

Anhembi Morumbi.  

Ao final de 2009 o total de residentes do Second Life como comerciantes, criadores, 

construtores, educadores, empresas, empresários, latifundiários e outros alcançaram o número de 

um bilhão horas usuário e um mais de bilhão de usuários, movimentando uma economia de mais 

de $150 milhões de dólares somente no último trimestre de 2009.  

Cabe salientar que além do aspecto empresarial, outros estudos devem ser feitos no 

sentido de analisar o Second Life como nova forma de se ver a subjetividade humana, ou como 

presente ou como extensão dela; mas isso é outra pesquisa.Referências Bibliográficas  
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A (RE) Construção do Espaço e Memória das Famílias Migrantes da Região de 

Ariquemes e de Ouro Preto – RO 

 

Colaborador: Eliaquim Timóteo da Cunha  

Orientadora: Dra. Lilian Maria Moser  
 
Introdução  

O presente relatório é um dos resultados das experiências da convivência, das 

orientações, dos trabalhos de campo e das discussões de três anos de graduação e de dois 

anos de participação no PIBIC. É ganho de muito peso para minha vida acadêmica. Agradeço a 

professora Lilian Maria Moser pelo convite e pelo voto de confiança para fazer participar da 

pesquisa.  

Esta etapa da pesquisa trata do contexto da colonização em Rondônia, nas décadas de 

1970/1990, momento de implementação dos projetos de colonização e de assentamentos que 

em tal processo novos espaços e lugares foram criados e construídos pelas famílias que se 

fixaram na região de Ouro Preto do Oeste, para iniciar uma nova etapa de suas vidas, onde 

tiveram que construir novos lugares a partir das experiências trazidas de seu antigo espaço.  

As famílias são impelidas a adaptar-se ao novo espaço – Amazônia. Pelo fato de 

praticarem atividades do cotidiano, trabalho, estudo e lazer, as pessoas reconstroem o lugar 

que se torna parte da expressão do seu modo de vida.  

A agricultura constituiu-se o impulso principal para a maioria dos migrantes oriundos de 

várias regiões do Brasil, especialmente pelos descendentes de alemães, italianos, poloneses 

com tradição agrícola, legado de seus antepassados vindos para o Brasil na colonização do 

café, em meados do séc. XIX e início do séc. XX, para as regiões sudeste e sul. Além desse 

fator, a propaganda oficial do Governo Federal que consistia na ocupação efetiva através de 

Projetos de Colonização, inseridos no programa “Operação Rondônia” (IANNI, apud MOSER, 

2006) e oficiosa através dos convites de amigos e parentes mais próximos, em que a terra era 

distribuída gratuitamente pelo INCRA.  

A definição de fronteira em relação a um espaço estrutural e sua potencialidade é circunscrita a 

limites impostos pela formação social em que se situa. No contexto da colonização recente em Rondônia 

torna-se relevante estudar a:  

… relação das famílias com a terra no contexto da fronteira, do processo de 

colonização „espontânea‟ de áreas livres, devolutas, e do movimento posterior de 

titulação e parcelamento jurídico das mesmas áreas. A relação do grupo com a 

política e as práticas dos projetos de colonização e assentamentos… (Musumeci, 

1988, p.27)  

A fronteira que tem como especificidade o fato de ser espaço não plenamente definido, 

nessas circunstancias as famílias se adaptam e exercem determinada consciência política e 

econômica e vivem do uso da terra, moradia, agricultura, pecuária e extrativismo. Essas 

relações afloram o enfrentamento de uma consciência coletiva esse enfrentamento é como o 

indivíduo vê o grupo e como atua no grupo.  

A comunicação informal de parentes e amigos provocaram uma avalanche populacional 
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para a região é interessante observar os impactos e mudanças causadas nas pessoas com o 

contato depois da chegada.  

No meu primeiro ano da pesquisa um dos pontos de grande relevância observado é a união familiar 

e a maneira de se adaptar e transformar o ambiente:  

… a própria racionalidade da organização familiar não depende… da família em si mesma, 

mas (…) da capacidade que esta tem de se adaptar e montar um comportamento adequado ao 

meio social e econômico em que se desenvolve… (Abramovay, 1998, p.23).  

No relato do senhor Nivaldo pode-se observar que as soluções para os problemas se  

dão em reunião familiar e a solução para a perda da lavoura é vir para Rondônia  

Essa geada deixou a gente sem camisa por que matou a nossa lavoura até raiz. Foi quando o pai 

já com seus sessenta e cinco anos falou ―aqui não dá mais pra gente ficar sem a lavoura o jeito 

é procurar outro lugar e a história sobre Rondônia está muito bonita e bem contada eu vou lá 

vê‖… (Nivaldo)  

 

Método e Teoria  

Buscamos interpretar o processo de colonização recente no estado de Rondônia e nos 

apoiamos em documentos e fontes orais. Alguns relatórios do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA, elaborados nos anos (1970, 1974, 1980 e 1986), e também relatos 

– entrevista gravadas nos anos de 2007/2008 – de pessoas que chegaram à Rondônia em 

função dos projetos de integração e colonização – PIC. Com auxílio destas fontes podemos 

interpretar algumas transformações ocorridas na região.  

Trabalhamos com relatos orais com famílias que vivem na região de Ariquemes e de 

Ouro Preto do Oeste. Esses relatos foram realizados com os moradores mais idosos, entre 

homens e mulheres. Os relatos gravados e depois transcritos e textualizados para depois serem 

estudados e contextualizados para analisar a (re) construção do novo espaço pelos migrantes 

de Ariquemes e de Ouro Preto do Oeste.  

Trabalhamos também com outras fontes de dados e com narrativas, acreditando na 

importância da complementariedade e da comparação, que (Bertaux,1989) considera dimensão 

fundamental da análise sociológica e que corresponde à função analítica dos relatos orais, 

antecedida pela função exploratória e que encaminha a função expressiva, fases que 

entrelaçam a pesquisa. Visto que já temos uma pesquisa sócio-econômica da região de Ouro 

Preto do Oeste que com o qual foi formado um banco de dados e os relatos da migração das 

famílias.  
As falas gravadas transcritas e textualizadas e posteriormente, após estudo, análise, interpretação 

e comparação, constituem-se documento, em que o objetivo principal não é a busca e nem o 

restabelecimento da verdade, mas de versões e de experiências, onde o colaborador apresentará 

convergências ou não.  

Para alcançar respostas aos objetivos nos apoiamos no método da História Oral com 

auxílio das fontes bibliográficas e dos documentos utilizados para realização da pesquisa. A da 

História Oral dá suporte às discussões das novas perspectivas do trabalho histórico bem como: 

Espaço, Cotidiano, Mentalidades, Estilo de Vida, Família, Memória, História do Tempo 
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Presente, Subjetividade do Historiador.  

Nessa pesquisa destacamos que foi de fundamental importância à realização das visitas 

na região de Ouro Preto, na “linha” 80 na área rural, nas propriedades dos municípios de Nova 

União e Mirante da Serra com as pessoas que se fixaram naquela região desde década de 

1970 até os anos 1990.  

As observações no trabalho de campo interpretações que estão além do que foi gravado, 

nas emoções não captadas pelo gravador de áudio, no que foi percebido ao lermos nas suas 

narrações. Ficamos em torno de três dias hospedados nas casas dos moradores da região, 

presenciamos momentos de refeições, lazer e trabalho.  

A realização prática, a ida a campo e as leituras, foram planejadas e discutidas entre a 

orientadora e o grupo participante da pesquisa, em reuniões ocorridas quinzenalmente, em que 

a professora esclareceu dúvidas e apontou o caminho que o trabalho devia seguir. As 

narrativas, os documentos e a bibliografia são fontes que nos ajudaram à interpretar os estudos 

da colonização recente em Rondônia.  

Vários historiadores preocuparam-se em discutir a historiografia, isto é, a maneira e o 

meio social em que a história é produzida e como esse meio social influência e é influenciado 

pelo modo escolhido de realizar o trabalho histórico, pelo modo de fazer história. Isto está 

relacionado com as discussões da subjetividade do pesquisador que não está à parte dos 

acontecimentos que estuda, nas palavras de Lucien Febvre: “… O meio social penetra a priori 

no autor da obra histórica, enquadra-o e, numa larga medida, determina-o na sua criação…” 

(Febvre, 1989: p.209). Isso leva a seguinte pergunta: Com qual tipo de História eu trabalho?  
Confesso que não é simples responder. Os parágrafos seguintes fazem parte das tentativas de responder tal 
indagação.  

A perspectiva histórica que embasamos nossa pesquisa podemos dizer que, é herança 

da Escola dos Annales
1

. Falar dos Annales não é fácil até porque autores conseguiram de 

forma magnífica abordar sua formação e desenvolvimento. Para citar, ou pelo menos elucidar, 

as perspectivas da Escola dos Annales fundada pelos historiadores franceses Marc Bloch e 

Lucien Febvre em 1929. Citamos Peter Burke
2 

com objetivo de estudar e avaliar os resultados, 

dos Annales, como e por quem foram produzidos, propõe como abordagem central do livro as 

questões da “substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-

problema”, outra questão é a interpretação das atividades humanas e não apenas a “história 

política”, sim as mentalidades, os estilos de vida; o terceiro apontamento de Burke é a 

interdisciplinaridade caminho auxiliar que abarca as duas primeiras questões é aí, na 

interdisciplinaridade, que a História realiza diálogos com outras disciplinas como: Sociologia, 

Geografia, Economia, Psicologia, Antropologia.  

A pesquisa aqui apresentada tem semelhanças nas abordagens de Burke mencionadas acima, tais 

semelhanças são encontradas, em nosso caso, no que se refere a preocupação de interpretar não apenas as 

políticas do governo federal na colonização em Rondônia e também não tratar os relatórios elaborados 

pelo INCRA como as únicas fontes possíveis para realização do trabalho. Todas essas fontes juntamente 

com os depoimentos das pessoas que viveram o período, 1970-1990, proporcionam aos nossos estudos 

algumas perspectivas para respondermos nossas indagações. Outra questão de semelhança é a 

interdisciplinaridade que nessa etapa tentamos dialogar História e Geografia, especificamente no que se 

refere à questão do espaço.  
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… A verdadeira matéria do estudo é essa história ―do homem em relação ao seu meio‖, uma 

espécie de geografia histórica, ou, como Braudel preferia denominar, uma ―geo-história‖. A geo-

história é o objeto da primeira parte do Mediterrâneo, para a qual devota quase trezentas páginas, 

descrevendo montanhas e planícies, litorais e ilhas, climas, rotas terrestres e marítimas… (Burke, 

1991: p.49).  

Os historiadores têm cada vez mais expandidos seu leque de temas e questões nas 

abordagens de seus trabalhos. Trabalhar, na perspectiva histórica, a relação “homem e espaço” 

dá-se pelo motivo do homem está intimamente ligado ao espaço, esta observação é  

1 

Originalmente chamada Annales d‟histoire économique et sociale, tendo por modelo os Annales de Géographie de Vidal de la Blache, a 

revista foi planejada, desde o seu início, para ser algo mais do que uma outra revista histórica. Pretendia exercer uma liderança intelectual 

nos campos da história social e econômica. Seria o porta-voz, melhor dizendo, o alto-falante de difusão dos apelos dos editores em favor 

de uma abordagem nova e interdisciplinar da história. (BURKE, 1991: p.30). 
2

BURKE, Peter. A Revolução Francesa da Historiografia: 

A Escola dos Annales, 1929/1989. São Paulo: Editora  

Universidade Estadual Paulista, 1991.  

encontrada nos relatos dos nossos entrevistados. O espaço é constantemente transformado a realização das 
construções e das reformas: casas, lavouras, estradas, ruas, tavernas, lotes, bairros e também a arquitetura, o 
material usado, a decoração são atributos da relação “homem e espaço”. Tal perspectiva enriquece o trabalho 
histórico como os temas: cotidiano, família, memória e outras fontes além dos documentos escritos como, por 
exemplo, fotografias e relatos orais.  

No prefácio do livro espaço e lugar Yi-Fu Tuan (1983) diz que escreveu um livro intitulado 

topofilia (1980) com a intenção de interpretar a ―ampla variedade de atitudes e valores relacionados com o 

meio ambiente físico do homem‖. O escopo do presente relatório está próximo da questão levantada por 

Yi-Fu Tuan. A observação a respeito da experiência que encontramos nos relatos está a questão que nos 

ajuda a compreender situações peculiares e muito interessantes:  

… Experienciar é vencer os perigos. A palavra ―experiência‖ provém da mesma raiz latina 

(per) de ―experimento‖, ―experto‖ e ―perigoso‖. Para experienciar no sentido ativo, é 

necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto… (Tuan, 1983: 

p.10-11).  

Temos que ter o cuidado ao usar algumas propostas de Yi-Fu Tuan no que refere-se a 

individualidade, quer dizer, as vivencias e impressões únicas do indivíduo, mas isso é um ponto em que 

devemos observar como essas impressões são postas para o grupo em que o indivíduo convive e como o 

grupo ―recebe‖ tais observações:  

… para frente, para trás e para os lados são diferenciados pela experiência, isto é, conhecidos 

subconscientemente no ato de movimentar-se. O espaço assume uma organização coordenada 

rudimentar centrada no eu, que se move e se direciona… (Tuan, 1983: p. 13).  

Outra observação do autor que nos identificamos é o termo: “Topofilia é o elo afetivo, 

vivido a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vívido e concreto como 

experiência pessoal…” (Tuan, 1980: p.5).  

Clive Ponting
3 

no livro Uma história verde do mundo estuda na perspectiva da longa duração e 
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aborda várias civilizações e em diversos períodos da história humana, as relações do homem com os 

ecossistemas as mudanças causadas ao meio ambiente pelo modo de vida e como o modo de vida 

transforma os ecossistemas. É nesse movimento que estão direcionadas suas análises, a preocupação está 

além de somente descrever as condições ambientais o autor abarcar as discussões em que:  

… os aspectos ‗verdes‘ não se referem simplesmente ao estado do mundo natural, mas incluem 

outros problemas centrais, como o uso das fontes de energia, a distribuição da  

3 

PONTING, Clive. Uma História Verde do Mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.  

pobreza e da riqueza, como as pessoas tratam as pessoas e o que os povos pensam do mundo que 

habitam… (Ponting, 1995: p.16).  

Além de Yi-Fu Tuan e Clive Ponting é interessante observar as considerações de  

Milton Santos que diz:  

… cada localização é, pois um momento do imenso movimento do mundo, apreendido em um 

ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está sempre mudando de significação, 

graças ao movimento social: a cada instante as frações da sociedade que lhe cabem não são as 

mesmas… (Santos, 1992: p.2).  

Essas palavras de Milton Santos nos soam muito familiar, quero dizer, situação muito 

parecida em Rondônia no processo migratório dos anos de 1970, movimento social que 

transformou o ambiente bem como: abertura de estradas, aumento da população, 

desmatamento, uso da terra no cultivo agrícola e pecuário.  

As questões sobre do espaço apresentadas acima fazem parte das leituras realizadas 

para a escolha de qual autor trabalhar no decorrer do trabalho vimos que se podem utilizar 

várias perspectivas para o nosso tema é claro tomando os cuidados para as questões teóricas 

entrarem em conflitos.  

Pretendemos agora entrar no âmbito da História Oral o seu uso e suas contribuições para os 

resultados do nosso trabalho. No que concerne o trabalho com Oralidade nos apoiamos em Montenegro no 

livro História Oral e Memória: A Cultura Popular Revisada  

… À medida que o historiador passa a trabalhar, não mais apenas com documentos que 

retratam um passado longínquo, o resgate da memória coletiva e individual se projeta como 

uma possibilidade de trazer para o plano do historiador o registro da própria reação vivida dos 

acontecimentos e fatos históricos… (Montenegro, 1994: p.20).  

Os relatos dos migrantes, que consideramos base para o nosso estudo, interpretações e 

análise, em relação aos enfrentamentos das famílias nas divisões dos trabalhos, a lida com a 

mata, as doenças tropicais e as motivações que os trouxeram a Rondônia. Estes temas só 

podem ser encontrados na fala de quem os vivenciou. De acordo com Montenegro “a História 
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Oral… Tem possibilitado o resgate de experiências, visões de mundo, representações 

passadas e presentes”.  

As fontes escritas, documentos, em nosso caso são relatórios, elaborados pelo INCRA 

alguns com levantamento de situações do sócio, físico, ambiental e do econômico com o intuito 

de avaliar a viabilidade para implantação de agencias bancárias. As informações contidas 

situam algumas perspectivas da realidade no processo de colonização, na década nos anos 

1980 alguns relatório esboçam os pontos dos Projetos que não atingiram os resultados 

programados, os relatórios da década de 1970 apontam apenas os pontos que deram certo. A 

respeito disso observamos que nos anos 70 era o início do programa e deveria mostrar 

resultados essa questão pode ser uma das explicações de exageros de sucesso nos relatórios.  

Michel de Certeau na obra A Invenção do Cotidiano chama a atenção para observar a construção 

dos documentos, isto quer dizer, indagar quem o elaborou, para quem foi elaborado e em que época, essas 

questões levam à formulação dos dados contidos nos documentos, Certeau diz que contextualizar não 

apenas os dados, mas principalmente a produção do documento:  

… O inconveniente de todo método condição do seu sucesso é extrair os documentos de seu 

contexto histórico e eliminar as operações dos locutores em circunstâncias particulares de 

tempo, de lugar e competição. É necessário que se apaguem as práticas lingüísticas e o espaço 

de suas táticas, para que as práticas científicas sejam exercidas no seu campo próprio… 

(Certeau, 2005: p.81).  

Memória exerce papel fundamental na construção da narrativa com tempo e o espaço como ponto 

de referencia do narrador, a memória aqui não é apenas as lembranças, mas sim a experiência 

compartilhada pelo grupo, ou seja, a memória coletiva.  

Na obra A Memória Coletiva de Maurice Halbwachs, pode-se observar o enfrentamento 

de expressar determinado grupo, determinado comportamento, os choques de uma consciência 

individual e coletiva e a maneira de lidar com esses enfrentamentos ajudam a interpretar como 

o indivíduo vê o grupo e como ele si vê e como expressa tal visão “… Haveria então na base de 

toda a lembrança, o chamado a um estado de consciência puramente individual que para 

distingui-lo das percepções onde entram tantos elementos do pensamento social…” 

(Halbwachs, 2006: p.37)  

As pessoas que construíram desde a picada
4 

até a moradia possuem pontos de referência de 

locomoção diferente de quem chegou após o preparo do terreno, a memória tem como pontos de 

referência acontecimentos que marcaram um grupo, a construção de uma estrada ou de uma vila, por 

exemplo, esses pontos de referência são os lugares onde foram experienciadas transformações  

Nas lembranças mais próximas, aquelas de que guardamos recordações pessoais, os pontos de 

referência geralmente apresentados nas discussões são, como mostrou Dominique Veillon, de 

ordem sensorial: o barulho, os cheiros, as cores… (POLLAK, 1989: p.9)  

No aspecto relacionado à consciência individual e a noção crítica das ações de grupo, encontradas 

nas narrativas, usamos Henri Bergson, na obra Matéria e Memória que aborda a dualidade entre a 

matéria e o espírito, e busca determinar a relação entre eles através da memória  
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Caminhos de um metro e meio a dois de largura dentro da mata.  

… Meu corpo é no conjunto do mundo material, uma imagem que atua como as outras 

imagens, recebendo e devolvendo movimento, com a única diferença, talvez, de que meu corpo 

parece escolher, em certa medida, a maneira de devolver o que recebe… (Bergson, 1990: p. 

11).  

Na questão do cotidiano como referencial teórico temos Agnes Heller em: O  

Cotidiano e a História a autora discute sobre o cotidiano que não é simplesmente o vivido  

diariamente, não quer dizer que aconteçam as mesmas coisas todos os dias, a cada momento o  

indivíduo se depara com acontecimentos que são únicos e que faz com que ele busque  

interpretações e atitudes únicas de cada momento:  

... A vida cotidiana é a vida do inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com 

todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade (...) A vida cotidiana é, em 

grande medida, heterogenia; e isso sob vários aspectos, sobretudo no que refere ao conteúdo e 

à significação ou importância de nossos tipos de atividade. São partes orgânicas da vida 

cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade 

social sistematizada, o intercâmbio e a purificação. (Heller, 2000: p.17-18).  

A obra de Leonardo Boff Os Sacramentos da Vida e A Vida dos Sacramentos  

apresenta alguns significados da matéria presente no cotidiano do indivíduo como único, para  

cada indivíduo seus objetos possuem importância e sentido próprio e sinais que contêm,  

exibem, rememoram, visualizam e comunicam outra realidade diferente deles, ou seja, a  

estima de um determinado objeto terá sentido somente a quem o tem como referência de  

alguma experiência:  

… Toda vez que uma realidade do mundo, sem deixar o mundo, evoca uma realidade 

diferente dela, ela assume uma função sacramental. Deixa de ser coisa para se tornar um sinal 

ou um símbolo. Todo sinal é sinal de alguma coisa de algum valor para alguém… (Boff, 

1984: p. 23).  

De acordo com as observações da autora Leonarda Musumeci na obra O Mito da  

Terra Liberta auxilia na nossa discussão sobre o contexto da colonização recente do que ainda  

era Território Federal de Rondônia e até mesmo como Estado, percebemos a necessidade de  

uma consciência e prática política por parte dos migrantes:  

… A relação do camponês com a terra no contexto da fronteira, do processo de colonização 
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espontânea de áreas livres, devolutas, e do movimento posterior de titulação e parcelamento 

jurídico das mesmas áreas… (Musumeci, 1988: p. 27)  

Para Becker o Estado criou com os projetos de povoamento na Amazônia condições  

para manobrar força de trabalho e conduzir a criação dos novos espaços com sua própria  

racionalidade  

O Estado coordena a nova divisão inter-regional do trabalho. Ele reorganiza o caos das 

relações sociais impondo-lhes uma racionalidade – a sua – tendo como instrumento 

privilegiado o espaço: o econômico se reconsidera em termos especiais – fluxos e estoques – 

e o Estado tende a controlá-lo a assegurar sua coordenação integrando e rompendo o espaço 

anterior, e produzindo seu próprio espaço (…) A fronteira pode ser definida como espaço de 

manobra das forças sociais. É também o espaço de projeção para o futuro da expectativa 

potencialmente gerada de alternativas para um desenvolvimento socialmente mais 

harmônico dentro da vida capitalista (BECKER, 1990: p.16-17)  

No que concerne à questão do trabalho familiar encontramos relações próximas ao  

exposto por Francisco de Assis Costa  

... A empresa familiar camponesa, diferente da empresa capitalista, não se relaciona com o 

trabalhador apenas como portador de uma jornada de trabalho, que se renova a cada contrato – 

ou deixa de existir por um ato unilateral de vontade. Aqui o trabalhador é por inteiro, seu 

componente e sua potência de trabalho… (Costa, 2008: p.203)  

Relação do espaço e da memória construídas pelas famílias no novo lugar do ontem e do hoje  

O conceito de experiência é de fundamental importância para compreendermos as  

situações vividas e relatadas pelos colaboradores no contexto de nosso estudo  

… Vivenciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir dele. O dado não pode ser 

conhecido em sua essência. O que pode ser conhecido é uma realidade que é um constructo da 

experiência, uma criação de sentimento e pensamento […] Experienciar é vencer os perigos. A 

palavra ―experiência‖ provém da mesma raiz latina (per) de ―experimento‖, ―experto‖ e 

―perigoso‖. Para experienciar no sentido ativo, é necessário aventurar-se no desconhecido e 

experimentar o ilusório e o incerto. Para se tornar um experto, cumpre arriscar-se a enfrentar os 

perigos do novo. Por que alguém se arrisca? O indivíduo é compelido a isso. Está apaixonado, 

e a paixão é um símbolo de força mental. (Tuan, 1983: p.10-11)  

A iniciativa de buscar terra que fosse produtiva e juntamente com as propagandas  

sobre as doações de terra na região Amazônica, mundos e sonhos de uma vida melhor, com  

mais oportunidade de trabalho forram idealizados. As pessoas que tiveram que passar pelo  

processo de construir a picada, posteriormente preparar o terreno para o plantio e construir a  

moradia. Para essas pessoas a terra, o trabalho e a família possuem significados bem  
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particulares, mesmo os que chegam à mesma época viveram situações diversas e cada família  

encontrou soluções para cada problema surgido.  

Para a família do Sr. Nivaldo a solução das percas da produção em razão da geada, a  

solução é vir para Rondônia. Com os relatos obtidos podemos observar as relações com o  

espaço físico, os resultados dos trabalhos e as colheitas são dependentes do clima e cada  

surpresa é enfrentada e sempre se busca uma saída:  

―... A terra lá no Paraná é muito produtiva e continua sendo um dos maiores produtores de 

grãos do país. Naquela época estávamos produzindo muito apesar do nosso pedaço ser 

pequeno, cultivamos café, mas teve uma geada em setenta e cinco ficou conhecida por todo 

país… Essa geada deixou a gente sem camisa por que matou a nossa lavoura até raiz...‖ (Sr. 

Nivaldo).  

 
O espaço construído  

Anteriormente expusemos do processo da picada, moradia, preparo da terra, em fim,  

muitas famílias passaram por essas etapas como é o caso de Dona Dolvina que teve que lidar  

com o trabalho do lote e da criação dos filhos, ela diz que seu esposo faleceu em acidente de  

caça. A fala da Dona Dolvina é fortemente caracterizada por arrependimento de ter saído de  

―sua terra‖. Ao falar de sua vida em Rondônia fala a respeito da construção da picada, do  

barrado, quer dizer, ela como tantos outro tiveram que começar do ―zero‖ sua vida em  

Rondônia é a luta de boa parte de sua vida construindo um lugar para viver: rezar, dançar,  

trabalhar e morar.  

... Quando cheguei aqui trabalhava na roça, plantando, derrubando cheguei a pagar até pra 

derrubar por que meu marido faleceu antes de fazer a derrubada. Meu marido morreu de tiro de 

carabina caçando... Vir pra cá era muito difícil, pois era tudo picada, e nós tínhamos que sair 

pela manhã bem cedo, pra carregar os burros... eram seis animais, mas a tropa chegou atrasada 

porque tinha viajado no dia anterior e quando saímos já eram quase onze horas... Até 

chegarmos aqui já era de madrugada e a carga foi caindo pelo caminho, quando chegou lá na 

linha 35 precisamos descarregar o resto que não dava mais pra andar, pois escureceu de uma 

vez e nós montamos no burro e viemos embora tivesse um sacaria que eu pensei que era uns 

panos pra nós nos cobrirmos, acabou caindo dentro de um córrego e molhou tudo e então 

vimos não era só os panos eram um saco de trigo, uns travesseiros e um relógio enrolado no 

pano, molhou o trigo, molhou o relógio, molhou tudo, as coisas dentro da água e o burro não 

agüentava de canseira não e ficava no meio das picadas de pau e de coisas, porque não era uma 
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picada limpa se fosse era fácil de andar, mas naquela pauleira pra andar quem agüentava? Mas 

disso tudo o que mais eu senti falta foi da estrada, naqueles barraquinhos ruins que a gente 

morava quando dava uma chuva de vento já atravessava pro outro lado e pra gente sair era 

aquela dificuldade tremenda... (Dona Dolvina).  

Habitação  

Ao chegarem aos lotes constroem uma moradia provisória também conhecida por  

Tapiri com cobertura de madeira (tabuínha) ou palha e piso de chão batido, moradias  

provisórias que duravam anos.  

… Com o dinheiro dava até para nós comprarmos um sítio lá na BR, nós não precisávamos ter 

vindo pra cá se enfiar aqui meu sentimento é esse, nós gastamos todo o dinheiro com o povo lá 

na linha 20 e acabou rapidinho e não compramos nada, e não tínhamos nem a casa, fiz casa 

depois de cinco anos de estar aqui ficamos morando em barraco durante esses cinco anos e 

resultou em pouca terra… (Dona Dolvina)  

… Naquele tempo dava muita formiga a noite quando dava temporal, e as formigas 

andavam pelas paredes do barraco se escondendo da chuva, uma noite caindo um 

temporal, e se sentia o vento porque os barracos tinham cada brecha na parede que 

dava pra ver tudo o que tinha do lado de dentro e de fora, ninguém tinha móvel, não 

se tinha nada… (Dona Eva)  

 
Lugar íntimo  

É muito interessante a chamada de atenção do senhor Nivaldo para o lugar de conversa  

com sua esposa ―não foi almoçando nem jantando, sim na cama‖, ou seja, não foi uma  

conversa com a família ou visinhos, sim pensamento íntimo.  

A cada dia que a gente vivi a gente aprende mais, ontem mesmo estava falando com minha 

mulher não foi almoçando nem jantando sim na cama, terminamos a oração… rezamos 

juntos… eu falei pra ela o mundo está se acabando e povo não está prestando atenção… a 

nossa maior perda são as famílias‖. (Sr°. Nivaldo)  

Essa fala do senhor Nivaldo lembra o termo Topofilia usado por Yi-Fu Tuan ―é o elo afetivo, 

vivido a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vívido e concreto como experiência 

pessoal…‖.  

 

Considerações  

A história produzida pelos Historiadores traz elementos identificáveis do universo social e 

cultural e esses elementos foram expostos e identificados em nossas fontes. Logo os fatores 

epistemológicos, metodológicos e ideológicos voltam a entrar no cenário, inter-relacionando-se 

com as práticas cotidianas do mirante, tendo como alicerce a família onde podia apoiar-se. 
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Deste modo durante todas as etapas da pesquisa conseguimos observar, tomar nota e gravar 

algumas das relações vividas.  

Esperamos que o estudo da trajetória das famílias do PIC Ouro Preto-Ro nas décadas 

de 1970 a 1990 proporcione maior conhecimento sobre as formas de migração realizadas por 

famílias oriundas de várias regiões do país. Objetivamos também através dos registros das 

Histórias de Vida e depoimentos dos migrantes, estabelecendo em maior aprofundamento na 

reconstrução histórica da região.  
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ANÁLISE DOS CONCEITOS RELACIONADOS AOS TIPOS DE LÍDERES E SUA 

ILUSTRAÇÃO EM FILMES DE DIVERSOS GÊNEROS 

Eliara Nunes de Assis
199

  

Ms Wellington Silva Porto
200

  

 

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo verificar como a utilização da arte 

cinematográfica pode ser uma ferramenta pedagógica utilizada no processo de ensino-

aprendizagem da Administração. Pretende-se, portanto, analisar os diversos tipos de lideranças 

utilizando-se de produções cinematográficas. Dessa forma, há possibilidade de conhecer a relação 

pedagógica da arte com o processo de ensino aprendizagem da Administração, desenvolver uma 

visão socioprática da aprendizagem por meio da arte; estimular a utilização de inovações 

metodológicas no ensino da Administração, fortalecendo o vínculo e a relação de convívio entre 

professor, estabelecer, de forma prática, uma caracterização dos diversos tipos de liderança 

difundidos na literatura científica, utilizando-se personagens vividos em películas 

cinematográficas e analisar o contexto decisório dos líderes enfocados, observando a conciliação 

da subjetividade e objetividade nas respectivas tomadas de decisões.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. Arte Cinematográfica. Liderança.  

ABSTRACT: This study aims to determine how the use of cinematic art can be an educational 

tool used in the teaching-learning Administration. It is intended, therefore, to examine the 

different types of leaders using the film productions. Thus, there is possibility to meet the 

pedagogical relationship of art to the process of teaching and learning of Directors, develop a 

vision of social practice of learning through art, to stimulate the use of methodological 

innovations in teaching administration, strengthening the bond and the relationship of living 

between teacher, set up in practice, a characterization of different types of distributed leadership 

in the scientific literature, using the characters lived in cinematographic films and analyze the 

decision context of leaders focused on observing the reconciliation of subjectivity and objectivity 

in their decision making .  

KEY-WORDS: Teaching and learning. Film Art. Leadership.  

1. INTRODUÇÃO  

A pesquisa proposta está relacionada com a possibilidade de utilização da arte  

cinematográfica como uma ferramenta pedagógica e inovadora no processo de ensino 

aprendizagem, como a utilização de filmes pode traduzir-se em conhecimento e  

aprendizagem dos alunos, sem prejuízo da qualidade de aprendizado.  

                                                 
199

 Acadêmica concluinte do curso de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

Campus Cacoal e voluntária do PIBIC de 2009 até 2010 
200

 Professor orientador, mestre e efetivo da UNIR Campus Vilhena 
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O termo liderança tem sido um dos assuntos mais debatidos e estudados nas cadeiras 

universitárias, exclusivamente nos cursos de administração, que tem como premissa formar bons 

gestores, grandes líderes e não apenas ―chefes‖. A figura de um líder em uma organização é 

como a figura de um pai ou uma mãe em uma família. É a conduta deste líder que irá influenciar 

no comportamento de seus subordinados, são suas decisões que influenciarão nos resultados da 

empresa, a forma como se porta este líder fará com que sua equipe seja altamente competente, 

resultando assim em uma empresa competitiva.  

Nota-se então, a relevância e responsabilidade que tem um líder em uma organização. É 

importante ressaltar que a figura de um líder não surge somente no contexto empresarial, e não se 

forja um líder nas cadeiras universitárias do curso de Administração. Um líder poder surgir em 

qualquer meio social, a exemplo de Jesus de Nazaré, que foi um grande líder, entretanto, não 

demonstrou sua capacidade natural de liderar no meio empresarial, e, quanto ao conhecimento de 

liderança adquirido, não passou por nenhuma escola universitária de Administração.  

A velocidade com que os recursos tecnológicos avançam, em modernidade, é 

proporcional à necessidade de geração de conhecimentos obtidos pelo processamento das 

informações disponíveis nos diversos tipos de mídias, na sociedade contemporânea. Neste 

contexto, torna-se patente, no meio acadêmico, a preocupação em acompanhar os avanços 

tecnológicos, bem como criar novas formas de ensinar, utilizando-se de ferramentas inovadoras 

como metodologia de ensino, de modo que permita ao aluno interagir de forma eficaz na 

construção do conhecimento trabalhado pelo docente.  

Analisando-se o cenário pedagógico dos cursos de Administração, algo chama a atenção 

quanto aos diversos tipos de metodologias utilizadas docentes para explanação do tema liderança, 

com o intuito de mostrar aos discentes a diferenciação dos conceitos de líder e as tipologias deste 

na sociedade, em diversas épocas.  

Todavia, dentre as ferramentas pedagógicas existentes, que são desenvolvidas, testadas ou 
atualizadas com ajuda de recursos tecnológicos, para espargir ou difundir  o conceito de liderança e suas 
tipologias, chama-se a atenção para a relação pedagógica proposta pela inserção da arte cinematográfica 
como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem.  

A presente pesquisa abordará a seguinte questão: Como a utilização de filmes 
pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem da Administração no que 
tange a exemplificação dos diversos tipos de liderança.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Conceituando a Liderança  

A liderança segundo Chiavenato (2000, p.136) pode ser visualizada sob diversos ângulos, 

a saber:  

a) Como um fenômeno de influência pessoal – A liderança é a influência exercida numa 

situação e dirigida por meio do processo da comunicaçãohumana para consecução de um 

ou mais objetivos específicos; b) Como processo de redução de incerteza de um grupo – 

A liderança é um processo contínuo de escolha que permite à empresa caminhar em 

direção a sua meta; c) Como uma relação funcional entre líder e subordinados – 

Liderança é uma função das necessidades existentes em uma determinada situação e 

consiste em uma relação entre um indivíduo e um grupo; d) Como um processo em 

função do líder, dos seguidores e de variáveis da situação – Liderança é o processo de 

exercer influência sobre pessoas ou grupos nos esforços para a realização de objetivos 

em uma determinada situação.  

No que diz respeito às teorias sobre a liderança, o autor afirma que enquanto a abordagem 

dos traços da personalidade de um líder se refere àquilo que o líder é, a abordagem dos estilos de 

lideranças se refere àquilo que o líder faz. Este último por sua vez é explanado pelo autor como 

sendo três os estilos de lideranças: Autocrática – O líder centraliza as decisões e impõe suas 

ordens ao grupo – Liberal – O líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o à vontade 

sem controle algum – Democrática- O líder conduz e orienta o grupo e incentiva a participação 

democrática das pessoas.  

Uma terceira teoria sobre liderança é a teoria situacional da liderança. Nesta teoria o líder 

pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a situação e para cada um dos 

membros da sua equipe. SHIMIZIU (2OO6, P. 368) utiliza-se da teoria do psicólogo suíço Carl 

Gustav Jung (1875 – 1961) para explicar que ao utilizar a mente, a pessoa se envolve com uma 

das seguintes atividades mentais: percepção ou julgamento. Essas atividades definem dois tipos 

psicológicos de indivíduos: os extrovertidos e introvertido, que segundo o autor, ―cada um desses 

tipos psicológicos afetam o comportamento de uma pessoa em muitas áreas, inclusive no 

processo de tomada de decisão‖. E é nesse processo que estão incluídos os lideres. A Liderança 

Situacional, teoria proposta por Paul Hersey e Kenneth Blanchard, aborda duas dimensões do 

comportamento de um líder: O "comportamento de tarefa" (estrutura inicial), e "o comportamento 

de relacionamento" (consideração).   
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O grau com que o líder se dedica a definir papéis, dizer o que, como, quando e onde se deve 
realizar uma atividade, é denominado comportamento de tarefa.  TRAJAN (2002), afirma que toda empresa 
tem dois sistemas: o técnico e o humano. Por ser mais regular e administrável, é no sistema técnico que a 
maioria dos gestores preferem investir tempo e dinheiro. Já no sistema humano, o gestor deve trabalhar 
em equipe, por se tratar de um ambiente irregular, errático, com variações de humor, desejos e saúde, 
física e mental de seus membro.  

Márcio Roberto Bueno de Camargo que é Mestre em Ciências e Práticas Educativas, 

pedagogo, com mais de dez anos de experiência na área de Recursos Humanos e Educação. 

Atualmente é gerente de ensino da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, faz um paralelo entre ―Os 

búfalos e a liderança‖ e delineia o perfil de líder que o mercado busca. Os búfalos são Animais 

tão fortes, tão grandes, mas sem nenhum senso individual de direção. O que o líder decidia estava 

decidido e pronto. Por isso foi tão fácil eliminá-los. Bastava matar o líder da manada que os 

outros búfalos ficavam sem direção, sem caminho a seguir, absolutamente perdidos. O autor faz 

uma comparação entre o os búfalos e um líder ao afirmar que no mundo corporativo, ainda pode-

se observar muitos líderes-búfalos. Líderes que não compartilham a visão, líderes que galgaram 

altos postos por serem ―brutamontes profissionais‖, passando por cima de tudo e de todos para 

alcançar seus objetivos, líderes que, utilizando o poder ao invés da autoridade, fazem as pessoas o 

seguirem.  

No entanto, o autor faz uma alerta ao dizer que o mercado está à caça de gestores que se 

preocupam com o sucesso de toda a equipe, acima do seu próprio sucesso; líderes que 

compartilham a missão e visão da instituição; que respeitam a individualidade e o senso crítico de 

seus liderados.  

As empresas buscam cada vez mais líderes-servos, ou seja, pessoas que apresentam uma 

enorme força de vontade aliada à incrível capacidade de humildade. Líderes que entenderam as 

diferenças entre autoridade e poder. E neste mercado, os profissionais búfalos que não 

atualizarem suas práticas de gestão sofrerão as conseqüências advindas da extinção da espécie.  

Nota-se, portanto, o termo liderança não significa apenas poderes legais que foi dado a 

alguém, mas como afirmou CHIAVENATO (2000, p.134), o administrador precisa conhecer a 

natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar. Já DAVEL, VERGARA e 

GHADIRI (2007), afirmam que administrar com eficácia exige no mínimo de sutileza, 

sensibilidade e maturidade.  
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2.1.2. “Os 8 Tipos de líderes que todo líder deveria conhecer”  

O título acima é obra de um livro que apresenta idéias, opiniões, experiências e os 

experimentos de seu autor. Apresenta ferramenta demarcadora de perfis para entender quase 

qualquer pessoa, organização ou negócio. O autor Del Pe (2008) traz em seu livro um profiling 

de liderança diferenciado dos demais ao criar uma psicologia dos Oitos Tipos de Líderes.  

Em suas viagens a 60 países, estudando, pesquisando e ensinando Del Pe 
traçou  

o perfil analisando os estilos de lideranças de diversos indivíduos nestes e, após algum tempo de 

estudos aprofundados, foi possível estabelecer uma tipologia de liderança baseada em 

característicos comportamentais que se manifestaram nas pessoas estudadas pelo autor. George 

W. Bush, Madre Teresa, Henry Ford, Madonna, Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Willian 

Sheakespeare, Jesus de Nazaré e Bill Gates são alguns dos líderes marcantes da história da 

humanidade, e que o autor classificou em seus oito modelos de liderança a saber:  

O Líder do Tipo I: Ditador, Conquistador e Destruidor  

Os líderes do Tipo I são líderes natos. Eles tendem a ser os líderes mais ambiciosos, 

empregam a força de vontade e a concentração extremamente direcionada. Eles são autênticos, 

ditadores, grandes governadores, altamente decididos ou pioneiros em seus setores, que 

geralmente empregam a força da destruição ou uma atitude conquistadora.  

O Líder do Tipo 2: Amoroso, Sábio e Preservador.  

Os líderes mais venerados são os compreensivos e os sábios do Tipo 2, que são também 

fontes naturais dos relacionamentos.  

Há duas classificações para as pessoas do Tipo 2: o Tipo amoroso e o sábio. Inicialmente, 

os líderes do Tipo 2 empregam o amor  e a abordagem centrados no sentimento para liderarem; 

porém, à medida que avançam na trilha, aguçam o seu lado sábio. Tão logo esse s líderes 

desenvolvem o amos e a sabedoria em conjunto, tornamse os melhores educadores, psicólogos e 

agentes curadores da sociedade.   

O líder do Tipo 3: Empreendedor, Filósofo e Construtor  

O líder do Tipo 3 é um dos líderes mais práticos. É um homem de negócios natos. Este 

tipo é dotado de habilidade para gerar idéias criativas e ganhar muito dinheiro com facilidade. 

Também possui talento para criar organizações e construir infra-estruturas, o que se pode 

constatar observando o cenário de cidades como Nova York, São Paulo, Cingapura ou Paris.  

Além disso, com suas faculdades mentais bem aguçadas que o habilitam a entender um problema 
rapidamente e fazer sugerir soluções em potencial, aliado à sua capacidade natural para convencer 
pessoas e assimilarem suas idéias, as pessoas do Tipo 3 mais voltadas para a filosofia encontram sucesso 
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como diplomatas, negociadores e embaixadores 
O líder do Tipo 4 – Artista, Dramaturgo e Entertainer  

Esses líderes são dotados de talentos criativos e capacidade de ficarem alegres ou de 

fazerem você sorrir. No entanto, também podem ser as pessoas mais difíceis, geniosas e 

temperamentais com quem se trabalhar. Elas não desejam ser reprimidas e não são capazes de 

suportarem gerentes rígidos e planejadores táticos. 

O líder do Tipo 5 – Cientista, Tecnólogo e Inventor  

Eles são líderes mais tranqüilos, calmos e discretos que fazem seus trabalhos em 

laboratórios, fábricas e instalações seguras de pesquisas. Muitos permitem que os empresário do 

Tipo 3 recebam o mérito e obtenham reputação que, por direito, pertencem a eles, do Tipo 5. Os 

líderes do Tipo 3 falam em nome dos do Tipo 5, ou adquirem sua tecnologia e suas patentes. 

O Líder do Tipo 6 – Idealista, Leal e Devotado  

A descrição mais eficaz desses líderes é a de que eles são seus melhores amigos, ou seus 

piores inimigos. Quando você é ídolo deles, eles são capazes de arriscar a vida por você, mas se é 

adversário, podem até explodir ruma bomba para matá-lo. No lado positivo, os líderes do Tipo 6 

têm ótimas qualidades que faltam aos outros tipos, como humildade e fé.   

O Líder do Tipo 7 - Perfeccionista, ritualista e organizador  

Os líderes do Tipo 7 são os mais disciplinados e cerimoniais, apreciam rituais e julgam as coisas 

por seu nível de refinamento e organização. Para eles as coisas mais preciosas da vida são 

limpeza, ordem, pontualidade e simetria. Tudo gira em torno da perfeição, especialmente da 

forma física, esse tipo de líder traz à baila o poder da institucionalização e a burocracia, 

costumam causar a cristalização, ou estratificação, dos velhos sistemas e formas.  

O Líder do Tipo 8 – Os líderes integrados dos líderes  

O líder do Tipo 8 sintetiza o poder das “ligas de liderança” e representa os maiores líderes globais 
do futuro. Eles podem suportar a carga de maiores responsabilidades como líderes dos líderes porque têm 
maior arsenal de pontos fortes, experiência e perspectivas ao qual recorrer. Esta é uma integração dos 
pontos forte de três ou mais tipos puros de liderança complementar; dessa forma, ele pode ser qualificado 
par ser o mais poderoso líder dos líderes. A liderança complementar referese ao equilíbrio das qualidades 
de liderança objetiva dos Tipos 1, 3, 5, e 7, com as qualidades de liderança subjetiva dos Tipos 2, 4, e 6. 
Esses líderes de liga podem combinar a mente  de Albert Einstein, o coração de Madre Teresa, o força de 
vontade de Mahatma Gandhi e o poder e empreendedor e filantrópico Bill Gates em uma só pessoa. Os 
líderes de liga do Tipo 8 normalmente têm a mente forte brilhante, força de vontade, disciplina e 
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consciência, bem como sabedoria, fortes ideais ou filosofias.   

3 METODOLOGIA  

A pesquisa é documental, e objetivamente exploratória e descritiva, visto que, foi 

explorado acervos de filmes. A pesquisa foi dividida em três fases:  

A primeira fase, de caráter exploratório, realizado por meio de fontes primarias e secundárias 
consistindo em um levantamento e verificação bibliográfica sobre os conceitos relacionados a liderança 
inserida no processo de ensino-aprendizagem da administração.  

A segunda fase, de caráter também exploratório e descritivo, foi feito um levantamento do 

acervo de filmes disponíveis no mercado, considerando-se a busca de informações e registro de 

fatos estudados, sem qualquer tipo de interferência com aplicação, tabulação e descrição dos 

dados coletados constituirá na aplicação.   

A terceira fase, de caráter descritivo, com a interpretação das análises dos relatórios 

produzidos sobre os filmes, relatório de resultados e elaboração de conclusões sobre as 

perspectivas esperadas da pesquisa.  

4. RESULTADOS  

Com o intuito de analisar os diversos tipos de lideranças utilizando-se da arte cinematográfica, foi 
feito uma amostra contendo 35 filmes que ilustram líderes dos mais variados gêneros.  

Após a pesquisadora ter assistido todos os filmes da amostra, foi feita uma análise dos filmes. A 
analogia desses filmes foi feita com base no modelo dos 8 tipos de lideranças traçada por Del Pe. A cada 
filme assistido foi feito um relatório descrevendo  

o perfil e o tipo de liderança exercida. Ao passo que o relatório conta a história, enfocando a 

personalidade, o estilo e o modo como o líder em questão conduz sua equipe, foi feita uma 

analogia levando-se em consideração as tipologias e os aspectos personalísticos abordados por 

Del Pe ao traçar seu modelo de liderança. Este autor é tomado como base para apontar os 

diversos tipos de líderes existentes, seja no mundo empresarial ou dentro da sociedade (ver 

quadro 1).  

Ao se fazer estas analogias, é possível contextualizar e identificar o perfil de cada líder na 
sociedade e nas organizações, visto que, ao analisar os filmes tendo como base o modelo de liderança do 
autor supracitado, é feito na verdade um paralelo, pois o autor ao elaborar esta nova psicologia em 
liderança levou em consideração estudos realizados sobre a personalidade de alguns líderes lendários e 
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marcantes em nossa história, a exemplo de Biil Gates, George W. Bush, Madre Teresa e muitos outros, 
durante muitas viagens feitas a 60 países. Vale ressaltar ainda, que muitos dos líderes abordados por Del 
Pe já tiveram suas vidas contadas nas telas do cinema, e, a maior parte da amostra de filmes selecionada 
ilustram histórias reais sobre a liderança de determinado indivíduo que marcou ou que ainda se faz 
presente em nossa sociedade.   

Quadro 1 – Classificação de líderes  

 

  Fonte: Adaptado de Pe (2008)  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o período de execução do presente projeto, pesquisando e buscando informações a 
respeito dessa ferramenta pedagógica proposta pela arte cinematográfica, é possível perceber a 
importância e a utilidade desta no processo de ensinoaprendizagem. Considerar a sétima arte como uma 
ferramenta alternativa e inovadora no processo de ensino-aprendizagem significa a busca de novos 
paradigmas e produção de conhecimentos.  

Segundo a Professora Suely Amorim de Araújo do Departamento de Ciências da Saúde do Centro 
Universitário do Triângulo (UNITRI / Uberlândia - MG), a inclusão de novas formas de construir o processo 
de ensino aprendizagem, é uma medida necessária para uma formação integral e adequada às 
características culturais do cidadão das sociedades modernas. O cinema torna-se uma proposta educativa 
evidente, quando representa um instrumento de mudança social, pelas vias das técnicas e da ciência. 
Considerado como uma ferramenta educacional tem a oportunidade de inserir na sala de aula como 
possibilidade do processo educacional e percorre etapas: impressão da realidade, identificação e 
interpretação. A professora afirma ainda, que trata-se de assistir filmes com intenção pedagógica e não 
para formar meros cinéfilos  

Pensar na arte cinematográfica como uma mera ferramenta de ensino, ou até mesmo como 

um meio mais simplório e facilitador de se trabalhar é ter uma visão muito errônea, sob a ótica 
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educacional. Os filmes vão além das simples ilustrações apresentadas nas telas, na verdade, 

oferecem subsídios para geração de novos conhecimentos. Certamente a ilustração de um filme 

abordando conceitos e tipos de lideranças favorece ao estudante o aprendizado que poderia se 

obtido através de teorias e conceitos da literatura cientifica.  

A arte cinematográfica oferece ao aluno uma forma mais prazerosa de se aprender todas 

essas teorias e conceitos científicos, dispensando assim a velha decoreba e o enfado na hora fixar 

todos esses conceitos. Davel, Vergara e Ghadiri (2007) afirmam que ao passar da ciência para a 

arte abordando questões da administração, passamos da ―melhor explicação‖, ―autoritária‖ a uma 

co-construção de ―uma‖ enriquecedora. Desta forma, o conhecimento obtido não é simplesmente 

descoberto e transmitido, novos conhecimentos são elaborados, co-construídos por professores e 

estudantes durante o espaço de diálogo e discussão e é, exatamente isso o que propõe esta 

ferramenta tão inovadora e construtivista que é arte cinematográfica.   

Através da utilização de filmes como recurso didático, o professor estará proporcionando 

ao aluno à condição de agente ativo no processo de ensinoaprendizagem, desenvolvendo suas 

habilidades e competências, como: senso crítico, criatividade, organização de idéias, mas neste 

processo professor e aluno trocam de papel mutuamente, ora um ensina e outro aprende e vice-

versa.  

O filme pelo filme não conduz à aprendizagem, esse não pode substituir o professor, mas, sim, 
auxiliá-lo e ampliar a capacidade de entrelaçar temas no espaço e no tempo, viabilizando interpretar o 
saber escolar e o saber do mundo. (Silva 2009). Portanto, os alunos não aprenderão sozinhos tudo sobre 
liderança, mas sua ilustração nas películas cinematográficas formarão um subsídio para que os mesmos 
possam compreender da melhor maneira a dimensão e os conceitos sobre o termo liderança.  
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UTILIZADAS PELOS TRANSEUNTES DA CIDADE DE PORTO VELHO, RONDÔNIA, 

REGIÃO AMAZÔNICA: UM ESTUDO COMPORTAMENTAL¹. 

 

Pedro Vasconcelos Corrêa¹, Fernanda De Oliveira Costa¹; Fátima Queiroga² 

¹Bolsistas PIBIC/UNIR/CNPq; ²Professora do Departamento de Psicologia da Universidade 

Federal de Rondônia.  

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, localizada na Amazônia 

Ocidental Brasileira, encontra-se em um processo de transição sócio-econômico-cultural 

resultante da implantação de vários projetos governamentais na região. Este processo de 

transformação modifica a dinâmica interacional dessa cidade exigindo o desenvolvimento, por 

parte de seus moradores, de novas maneiras de adaptação ao novo cotidiano que se instala. 

 Relativo a esse assunto, segundo Corrêa et al (2008) em pesquisa realizada com sujeitos 

experimentais Rattus Novergicus, da linhagem wistar, expostos a níveis elevados de poluição 

sonora, destaca que esse evento contribuiu para a eliciação do processo de estresse, influenciando 

diretamente no processo saúde-doença. O estresse, seja ele de natureza física, psicológica ou 

social, é composto de um conjunto de reações fisiológicas que se exageradas em intensidade ou 

duração podem levar a um desequilíbrio no organismo (LIPP, 2004). 

 Dessa maneira, Queiroga et al (2009) destaca que  eventos públicos que se modificam de 

forma veloz exigindo adaptação dos organismos que convivem diretamente com os mesmos, 

podem se tornar eventos estressores, tornando-se necessário o desenvolvimento por parte do 

organismo, de novas estratégias/comportamentos para lidar com a instalação, em seu repertório 

comportamental, de um novo cotidiano. Coping refere-se aos esforços utilizados por um 

organismo para controlar, reduzir ou tolerar as exigências criadas pelo estresse (LAZARUS E 

FOLKMAN, 1984). 

 Relativo ao trânsito automobilístico da cidade de Porto velho, abordado enquanto um 

evento estressor, diversas estratégias de enfrentamento são desenvolvidas tal situação despertou o 

interesse e o desenvolvimento dessa pesquisa. 

2. METODOLOGIA 
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2.1 ABORGAGEM METODOLÓGICA 

 

           A pesquisa possui enfoque qualitativo e quantitativo. E utiliza como instrumentos a 

psicometria e avaliação psicológica (PASQUALI, 1996; ANASTASI, 1977; MACHADO, 2007). 

 

2.2 PARTICIPANTES 

  

 Participaram dessa pesquisa, transeuntes que circulavam pelas principais avenidas da 

cidade de Porto Velho (RO) em horário de tráfego.   

 

2.3 INTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS  

  

 Para execução desta pesquisa houve primeiramente uma extensa revisão da literatura.  O 

processo de coleta dos dados correu seguindo a metodologia na qual os participantes foram 

inicialmente abordados nas ruas onde foi apresentada informalmente a proposta do trabalho, os 

que aceitaram participar da pesquisa foram conduzidos até o local de aplicação, seguindo a 

respectiva seqüência de aplicação: I - Assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; II - Aplicação do Questionário Sociodemográfico; III - O processo de investigação 

do estresse ocorreu através da aplicação do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de 

LIPP - ISSL (LIPP, 2000); E, IV - Para verificar as estratégias de enfrentamento, foi utilizada a 

Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (The Ways of Coping Checklist – Revised) – 

EMEP de Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro e Becker em 1985, derivada do Modelo Transacional de 

Stress (PEREIRA & ARAUJO, 2006). No Brasil, a escala foi adaptada por Gimenes e Queiroz 

(2000), traduzida de acordo com uma metodologia transcultural empregada para adaptação 

brasileira.  

  

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 A análise dos dados segue basicamente a leitura e descrição dos escores obtidos nos 

instrumentos utilizados  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para Lazarus e Folkman (1984), as estratégias de enfrentamento (coping), podem ser 

localizadas no problema ou na emoção. Quando é focado na emoção, podemos dizer que os 

esforços estão sendo dirigidos a uma busca de alívio da situação aversiva. São normalmente, 

práticas voltadas a uma descarga física dirigida a aspectos somáticos ou de sentimentos que 

visam obter mudanças no estado emocional. Já o enfrentamento (coping) focalizado no problema 

direciona-se não a mudar as conseqüências negativas da situação estressante, mas a encontrar a 

origem da situação na tentativa de solucioná-la.  

 No Gráfico 4 pode se observar os tipos de Estratégias de Enfrentamento mais utilizadas 

pelos transeuntes que participaram dessa pesquisa. 

 

 

 

 

  O gráfico demonstra que 62% das estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 

transeuntes são estratégias focalizadas no problema, estas abrangem comportamentos que 

procuram levar em conta o lado positivo dos problemas que surgem, concentrando-se em 

situações boas que podem surgir diante de eventos estressantes. 20% das estratégias abrangem o 

uso nas emoções para a resolução de problema. E, 18% das estratégias utilizadas abrangem 

comportamentos focados em práticas religiosas e pensamentos fantasiosos para a resolução de 

problemas. É interessante observar, que os transeuntes que participaram dessa pesquisa não 
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utilizam estratégias de enfrentamento focalizadas na busca do suporte social para enfrentamento 

de determinado problema. 

 Relativo às estratégias focalizadas na resolução do estressor baseando-se no problema, os 

dados indicam que nas quatro zonas da cidade de Porto Velho mais da metade das estratégias 

utilizadas em cada uma corresponde a estratégias focalizadas na resolução do problema. Sendo 

que a zona norte (75%) apresenta maior uso das estratégias dessa categoria, a zona leste e zona 

oeste possuem a mesma percentagem de uso (62%), e a que menos utiliza é a zona sul (50%).  

 Em diferentes pesquisas sobre a relação de eventos estressores com as estratégias de 

enfrentamento adotadas para solucioná-los, apontam como uso mais freqüentes de estratégias 

focadas na resolução do problema. Allegretti (2006), em pesquisa sobre enfrentamento de 

estresse em mulheres, ressalta que mulheres casadas focalizam suas emoções para a solução de 

um problema concentrando-se na resolução do problema.  

 Relativo ao uso de estratégias de enfrentamento voltadas para a resolução do problema 

focado no uso da emoção, os dados indicam esses como o segundo tipo de estratégias mais 

utilizadas. Das quatro zonas, a que mais utiliza esse tipo de estratégia é a zona leste (37%) e a que 

menos utiliza é a zona norte (8%). 

 Segundo Trentini et al (2005), o uso de estratégias focadas na emoção é condição 

fundamental para profissionais que lidam diretamente e freqüentemente  são expostos a 

condições crônicas de saúde. 

 O terceiro tipo de enfrentamento mais utilizado pelos transeuntes da cidade de Porto 

Velho abrange o uso de estratégias focadas no uso de práticas religiosas e pensamentos 

fantasiosos para a resolução de problemas. Os dados indicam que essas estratégias consistem no 

terceiro tipo mais utilizado. É mais freqüente na zona sul (27,78%) e na zona oeste (26%). É 

menos utilizada na zona leste (1%). Na zona sul (27, 78%), na zona oeste (26%) e na zona norte 

(17%), assumem o segundo lugar no tipo de estratégia mais utilizada.  

 Na literatura, em diversos estudos, a busca de estratégias focalizadas em práticas 

religiosas e pensamento fantasioso estão presente associada em menor percentagem a outras 

maneiras de lidar com um problema.  Para Krum (2007) o uso de estratégias focalizadas em 

práticas religiosas esta presente em situações de desastres naturais. Um aspecto 

interessante da maneira como os transeuntes da cidade de Porto Velho lidam com eventos 

estressores consiste na não utilização de estratégias focalizadas na busca de suporte social. 



729 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Estratégias baseadas na busca de suporte social estão presentes como componentes em diferentes 

pesquisas o que poderia ser possivelmente objeto de futuras pesquisas que almejassem 

compreender a ausência desse aspecto na realidade dos transeuntes da cidade de Porto Velho. 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

  

 Relativo á maneira de lidar com o transito enquanto evento estressor, os transeuntes que 

circulam nas ruas da cidade de Porto Velho em horário de tráfego intenso utilizam como 

principais estratégias de enfrentamento, estratégias voltadas para a resolução do problema, da 

emoção e práticas sociais/ pensamentos fantasiosos. Não apresentando estratégias voltadas para a 

busca de suporte social. A busca por suporte social é um aspecto dessa pesquisa que poderia ser 

possivelmente objeto de futuras pesquisas que almejassem compreender a ausência desse aspecto 

na realidade dos transeuntes da cidade de Porto Velho. 
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VISÃO DA SUSTENTABILIDADE DOS ATORES CHAVES DE UMA RESERVA 

EXTRATIVISTA (RESEX) EM RONDÔNIA. 

BUSCA DA SUSTENTABILIDADE PARA OS PRODUTOS NÃO - MADEIRÁVEIS 

(PFNM) PARA O ESTADO DE RONDÔNIA (RO). 
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202
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203

  

 

RESUMO 

 

No momento em que o desenvolvimento sustentável ocupa um importante espaço nas discussões 

mundiais é importante ressaltar que o argumento que sustentou a criação das Reservas 

Extrativistas (RESEXs) apresenta três aspectos básicos da sustentabilidade (social, econômico e 

ambiental), além do aspecto legal. Sua criação está ligada aos movimentos ambientalistas que 

serviram de base para as diversas concepções de sustentabilidade. Essas diversas concepções 

influenciaram e influenciam na visão e no grau de percepção dos atores envolvidos nas atividades 

da reserva sobre a sustentabilidade das mesmas. O presente trabalho é um estudo da visão 

predominante de sustentabilidade entre os atores chaves da RESEX Estadual Rio Preto-Jacundá 

localizada no Estado de Rondônia. Esta RESEX faz parte do grupo de Unidades de Conservação 

da Natureza (UC) para o uso sustentável localizando-se na parte nordeste do estado de Rondônia, 

com uma área de 95.300 ha. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, tendo com instrumento 

de pesquisa a aplicação de entrevistas utilizando-se da metodologia de análise de conteúdo para 

tratamento dos dados coletados. Foi constatado que entre os atores da Reserva Extrativista Rio 

Preto-Jacundá a visão predominante foi a de sustentabilidade como utilização racional dos 

recursos naturais garantindo a sobrevivência das populações tradicionais atuais e futuras, levando 

em consideração as dimensões sociais, ambientais e econômicas. Com relação ao grau de 

sustentabilidade da reserva, houve conflito entre os dados apresentados pelos diversos atores 

comprovando a necessidade de melhorar a comunicação entre organizações e extrativistas para 

que ambos atuem juntos para alcançar os objetivos da RESEX. 

 

 

Palavras-Chave: sustentabilidade, atores chaves, reservas extrativistas (RESEXs), RESEX do 

Rio Preto-Jacundá. 

 

 

ABSTRACT 

 

At a time when sustainable development takes an important position in global discussions it is 

important to notice arguments that supports extractive reserves (RESEXs) creation, presenting 
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three basic sustainability aspects (social, economic and environmental), besides the legal aspect. 

Its creation is linked to the environmental movement that formed the basis for different 

sustainability conceptions. These different concepts have influenced, and still influences, the 

vision and the awareness degree of the actors involved on the reserve sustainable activities. This 

is a study of the prevailing view of sustainability among key actors of the Rio Preto-Jacundá 

RESEX located in the Rondônia State. They are part of Conservation of Nature (CN) group for 

sustainable use, located in Rondônia State northeastern part, with an area of 95,300 ha. The 

research has a qualitative approach, the survey instrument interviews application using the 

content analysis methodology for processing the data collected. It was noted among the actors of 

Rio Preto-Jacundá Extractive Reserve the prevailing view was that of sustainability and rational 

use of natural resources by ensuring the survival of traditional current and future populations, 

taking into account the social, environmental and economic. About the reserve degree of 

sustainability, it was noticed there was conflict between the data submitted by the various actors 

demonstrating the need to improve communication between organizations and extractive so that 

both act together to achieve the RESEX goals.  

 

 

Keywords: sustainability, key actors, extractive reserves (RESEXs), Rio Preto-Jacundá RESEX. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, os debates e discussões sobre política, economia mundial e atendimento das 

necessidades de gerações futuras giram em torno do Desenvolvimento Sustentável. Os grandes 

desastres ecológicos originaram diversos movimentos ambientalistas desencadeando na criação 

de Unidades de Conservação (U.C) como forma de compensar os danos causados ao meio 

ambiente e à sociedade em geral. Quando nos referimos às Reservas Extrativistas (U.C para o 

Uso Sustentável), estes dois termos se tornam ainda mais importantes ao lembrar que o 

argumento que sustentou a proposta de sua criação apresentava os aspectos: social, para garantir a 

manutenção e sobrevivência das populações tradicionais; o aspecto econômico, para melhorar as 

condições de produção extrativistas e de utilização de suas riquezas e o aspecto ambiental, 

relacionado à preservação da floresta, além do aspecto legal que garante o direito de ocupação de 

áreas da floresta onde vivem há gerações (ALLEGRETTI, 1989). 

Apesar de assegurar às populações tradicionais o uso sustentável de suas terras, as 

mesmas enfrentam problemas para a produção e comercialização de seus produtos. Para Borges e 

Braz (1998 apud BALZON, 2006), os extrativistas sempre combinaram suas atividades com a 

caça e plantio de culturas alimentares, porém com a crise da castanha e da borracha foram 

obrigados a adotarem outros métodos de subsistência como o beneficiamento local dos produtos e 
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pequenas atividades agropastoris. No entanto, a atividade agropastoril passou a ser criticada no 

momento em que desestrutura o sistema tradicional extrativista. Dessa maneira, as populações 

extrativistas apresentam problemas para estabelecer uma economia baseada em produtos não 

madeiráveis indo contra os objetivos estabelecidos no projeto de criação das Reservas 

Extrativistas. 

Assim, diante deste contexto e tendo em vista os objetivos do Projeto do Grupo - Busca 

da Sustentabilidade para os Produtos Não - Madeiráveis (PFNM) para o Estado de Rondônia, esta 

pesquisa visa responder ao seguinte questionamento: qual a visão de sustentabilidade 

predominante entre os atores chaves da Reserva Extrativista do Rio Preto Jacundá em Rondônia? 

Sendo que a criação dessas Unidades de Conservação parte da necessidade de alcançar a 

sustentabilidade aliando o desenvolvimento à conservação natural. A abordagem do problema 

estará restrita a uma das principais RESEX no estado de Rondônia, escolhida com base no 

critério de acessibilidade tanto em termos físico quanto na obtenção dos dados. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa em desenvolvimento adota a abordagem qualitativa. Quanto à sua natureza 

se caracteriza como do tipo descritiva por se tratar da descrição de determinadas características 

de uma população acerca de um assunto (GIL, 2002). Com relação aos procedimentos técnicos é 

bibliográfica e documental para a obtenção de dados relativos à identificação dos atores chaves 

da RESEX selecionada. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas através de uma 

pergunta aberta predeterminada com liberdade de direcionar o foco para explorar mais 

amplamente a questão. A técnica utilizada na pesquisa para identificar as características das 

visões de sustentabilidade existente na RESEX é a análise de conteúdo. Além da análise de 

conteúdo das entrevistas serão feitos registros das observações de campo.  

 

 

RESULTADOS 
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Na pesquisa foram entrevistados doze atores chaves da RESEX Rio Preto-Jacundá, 

sendo três extrativistas e nove gestores de organizações que interferem de alguma maneira na 

gestão da RESEX. Os dados para análise foram coletados por meio de entrevistas semi-

estruturadas através de uma pergunta aberta predeterminada com liberdade de direcionar o foco 

para explorar mais amplamente a questão. A pergunta realizada aos atores foi a seguinte: 

 O que significa (ou entende por) para o Sr(a) a palavra sustentabilidade? 

A partir da resposta perguntava-se em seguida como eles viam a RESEX, quais as 

dificuldades da comunidade ou de implantação de projetos e qual era sua visão sobre a mesma, 

qual era o modelo mental ideal de futuro. 

Dois extrativistas não responderam à pergunta. Um afirmou que já havia sido informado 

sobre o que poderia ser sustentabilidade, mas não saberia explicar, o outro afirmou não ter 

conhecimento e preferiu não responder. 

Dentro das características apresentadas, pode-se inferir que a visão predominante entre 

os atores chaves da Reserva Extrativista Rio Preto-Jacundá é a de Sustentabilidade como 

utilização racional dos recursos naturais garantindo a sobrevivência das populações tradicionais 

atuais e futuras, levando em consideração as dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

Através do registro de campo, a falta de visão por parte de dois extrativistas, nos leva a 

concluir que houve uma falha de comunicação entre técnicos e gestores de organizações com a 

comunidade em geral. Pois se os atores chaves não sabem responder e não possuem visão, as 

chances de o restante da comunidade também não saber é grande.  

A existência de visões parecidas entre os atores responsáveis por organizações está 

relacionada ao conhecimento técnico e acadêmico que todos tiveram a oportunidade de conhecer. 

O ator que não respondeu à questão não apresentou justificativa, mas também não respondeu à 

outras questões permitindo concluir que não houve interesse em responder, mas que 

possivelmente o ator tinha conhecimento sobre o termo. 

Quando comparado à visão definida na literatura, temos a visão dos gestores de 

organizações muito próxima a ela, enquanto a dos extrativistas precisa ser trabalhada, pois visões 

devem existir para direcionar as ações. Em termos gerais encontramos três tipos atores: aqueles 

que não possuem visão; aqueles que acreditam estar construindo a sustentabilidade, mas ainda 

falta muito; e aqueles que acreditam ser sustentáveis. 
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 A observação de campo permitiu averiguar que apesar dos atores visualizarem uma 

Reserva de Uso Sustentável como foi definido na sua criação, a maioria não conhece ou não 

analisa o contexto em que ela foi criada e não se colocam no lugar de atores responsáveis pela 

construção de uma nova realidade ou como peças de movimento dela. Alguns colocam a 

responsabilidade sobre determinados órgãos como se os mesmos devessem resolver tudo e não 

como direcionadores e parceiros. 

Quando questionados sobre a sustentabilidade da RESEX, os resultados obtidos 

apresentam que dentre os entrevistados a maioria (58%) acredita que melhorias dentro da Reserva 

estão acontecendo, mas que ainda há muito a ser melhorado como: maior fiscalização da 

comercialização ilegal de madeira, melhoria da qualidade de vida, mas que aos poucos a 

Sustentabilidade da Reserva vai acontecendo, mas que precisam do apoio de outras entidades e da 

própria comunidade para validar os projetos que estão em fase de elaboração ou execução. 

Afirmam também que melhorias como capacitação da comunidade para melhor utilização dos 

recursos já está acontecendo e que a energia através de geradores também. No entanto, essa 

maioria é composta exclusivamente por gerentes de organizações. A parte envolvida mesmo, os 

extrativistas, não apontam melhoria. Em alguns casos, apresentam regressão da Reserva, 

afirmando que promessas foram feitas e não cumpridas, deixando a comunidade sem assistência. 

Algo que precisa ser repensado quanto ao futuro da Reserva. 

Um extrativista afirmou não vivenciar mudanças dentro da Reserva, alega que projetos 

foram prometidos, mas poucos realizados. Afirma também que sua permanência na Reserva se dá 

pelo fato de ter nascido e se criado nela, sem perspectiva de melhora de vida na cidade. Vive na 

Reserva uma realidade impositiva sem muito esclarecimento sobre sua contribuição para o 

objetivo maior da RESEX.  Alega também que o plano de manejo criado para o uso sustentável 

não tem fiscalização e que a comercialização ilegal de madeira é grande indo contra o que foi 

prometido na criação da Reserva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar em uma questão tão complexa possibilitou levantar inúmeros aspectos contrários 

e contraditórios entre atores que deveriam atuar conjuntamente e não o fazem por diversos 

motivos, alguns desconhecidos, outros, nem tanto. A participação da comunidade em todas as 

etapas de implantação de projeto é essencial para o seu êxito. No entanto, apesar desta situação 
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parecer óbvia, na maioria dos casos não se observa a participação da comunidade durante a 

elaboração e criação do projeto. Dessa forma, a participação não é interpretada como parceria, na 

qual todas as partes envolvidas são responsáveis pelo sucesso ou fracasso das ações. 

A visão expressa por seus atores apresentam valores cognitivos e seguem diferentes 

ideologias e modelos. A identificação comparação e correlação das mesmas permitem criar foco 

e direcionar as ações humanas em busca de objetivos e metas para o alcance do tão almejado 

Desenvolvimento Sustentável. 

O presente estudo permitiu maior compreensão acerca do tema sustentabilidade, que 

correntes influenciaram na sua concepção e como o termo foi moldado para diversas áreas e 

como os atores envolvidos diretamente como o desenvolvimento sustentável observam ao seu 

redor e quais suas perspectivas de futuro.  
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CULTURA AMAZÔNICA EM GUAJARÁ-MIRIM: BOI-BUMBÁ BRINCADEIRA OU 
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A FESTA DO BOI-BUMBÁ NA AMAZÔNIA: ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo principal investigar as representações espaços-culturais dos 

moradores de Guajará-Mirim no que tange a festa do Boi Bumbá e suas relações com a construção do espaço 

rondoniense. Analisando a brincadeira de Boi do município de Guajará-Mirim/RO, como forma de competição e 

atrativo turístico, tendo em vista a compreensão dos valores culturais adquiridos na evolução história do festejo. 

Utilizando como ferramenta de análise a aplicação de mapas mentais à respectiva comunidade, inter-relacionando o 

festejo do Boi-bumbá e a construção de suas espacialidades. Desta forma caracterizando o espaço mítico da festa e 

suas possíveis influências na cultura da região. 

 

 

Palavras-chave: Representação, Boi Bumbá, Turismo, Mapas mentais, Cultura. 

 

 
ABSTRACT 

This study aims at investigating the representations and cultural spaces for the residents of Guajará-Mirim in 

terms of the party Boi Bumba and their relationships with the construction of space Rondônia. Looking at the game 

of the county of Ox Guajará-Mirim/RO as a form of competition and tourist attraction, with a view to understanding 

the cultural values acquired in the evolution history of the celebration. Using as a tool for analyzing the application 

of mental maps of their community, inter-relating the celebration of the Boi Bumba and the construction of its 

spatiality. Thus characterizing the mythic space of the party and its possible influence on the culture of the region.  

 

Keywords: Representation, Boi Bumba, Tourism, Mental maps, Culture. 
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INTRODUÇÃO 

As festas populares são de peculiar importância na formação da identidade cultural de 

uma região. Este sistema de representações se expressa em práticas culturais objetivadas pelas 

festas. Em contrapartida, reconhecemos que na medida em que os grupos sociais estruturam e 

reestruturam o espaço, a variável característica da prática cultural transforma-se em uma 

assimilação e preservação. Na presente discussão, partimos do pressuposto que este processo 

acontece em escala regional. 

Logo, como forma de identificação das práticas culturais estará sendo analisada às inter-

relações dos moradores de Guajará-Mirim à luz dos seus sistemas de representações sociais 

(MOSCOVICI, 1961), utilizando como ferramenta de análise a aplicação de mapas mentais 

(KOZEL, 2007) ao respectivo grupo social, inter-relacionando o festejo do Boi-bumbá e a 

construção de suas espacialidades. Desta forma, caracteriza-se a festa e suas possíveis influências 

na cultura popular da região. Uma das funções deste projeto é contribuir, para compreensão da 

sociedade brasileira através das diversas facetas da cultura em dimensões espaciais. 

Com o decorrer da pesquisa estamos investigando quais os valores adquiridos com o 

decorrer das mudanças ocorridas, conforme o tempo e o espaço do festival folclórico. Sendo um 

dos fatores fundamentais em nossa pesquisa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A cultura é regada por valores extremamente diversificados, onde partimos do 

pressuposto da importância do estudo da Geografia Cultural
207

, contextualizada em todos os 

aspectos do cotidiano
208

, nos dias atuais. Desta forma destacaremos nosso ponto de partida na 

investigação da cultura regional presente nos moradores de Guajará-Mirim referente a festa do 

Boi Bumbá e suas relações com a construção de espaço rondoniense. 

Segundo Paul Claval (2001) a cultura é indispensável ao indivíduo no plano de sua 

existência material, pois ela permite sua inserção no tecido social, quando proporciona uma 

significação à sua existência e à dos seres humanos que o circundam e formam a sociedade da 

qual se sentem membro, neste sentido o autor acima afirma: 

                                                 
207 A Geografia Cultural pode ser definida como o subcampo da Geografia que analisa a dimensão espacial da cultura.(CORREA & ROSENDAHL, 2003) 

208 ―O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia ( ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente
‖

. (CERTEAU , 

1996:31) 
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A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos 

e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em outra escala, pelo 

conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma 

geração a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha no 

território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se manifestaram. Não é, 

portanto um conjunto fechado e imutável de técnicas e de comportamentos. 

(CLAVAL, 2001, p.63). 

 

Desta forma com base no conceito de Paul Claval (2001), podemos observar, dentro do 

contexto do município de Guajará Mirim, os processos de formação dos espaços-culturais da 

região. Com a transmissão da herança que foi adquirida no decorrer dos anos de festival e hoje 

é passada de geração a geração entre familiares que vivem essa cultura, percebemos como o 

Boi-Bumbá passa a ganhar força dentro do município, denominando suas próprias 

características adaptadas de acordo com os costumes e realidade de Guajará-Mirim. 

As representações sociais seriam a própria trama da vida social, possuindo um caráter 

relacional tanto entre indivíduos como entre grupos sociais. Deste modo, são os fenômenos 

sociais que revestem as representações do seu caráter concreto e inteligível. De acordo com 

Fausto Gil ―mesmo que tempo e espaço gerem determinadas formas de representação, é na 

dualidade sujeito e objeto que reside o denominador comum que pode conceber toda forma de 

representação‖ (GIL FILHO 2008). Assim percebemos que as representações esta 

inteiramente ligada as relações sociais, logo a festa do Boi Bumbá representa uma ligação 

forte entre os participantes. 

Muito mais do que uma observação ou opinião sobre o mundo, o ato de representar é a 

expressão de uma internalização da visão de mundo articulada que gera modelos para 

organização da realidade. 

(GIL FILHO, 2008:24) 

 

Analisando o conceito de Gil Filho (2008), observamos o ato de representar como uma 

visão de mundo que gera modelos de organização, assim nossa pesquisa pretende entender os 

modelos de organização presente no município de Guajará-Mirim. 

Segundo Benchimol (1999) O complexo cultural amazônico compreende um conjunto 

tradicional de valores, crenças, atitudes e modos de vida que delinearam a organização social e o 

sistema de conhecimento, práticas e usos dos recursos naturais. Desta forma observamos que a 

cultura amazônica é um produto brasileiro de muitas correntes culturais e diversos grupos sociais 

que atribuíram características a comunidade Amazônica no decorrer de sua formação. Assim a 



740 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

Cultura da brincadeira de Boi-bumbá, foi sendo introduzida na região e demarcando sua 

identidade cultural. Hoje o festejo de Boi-bumbá expande pela região Norte, podendo ser visto 

em constante crescimento, como podemos observar no Município de Guajará Mirim RO, que a 

cada ano que passa ganha cada vez mais força. 

MÉTODO 

O estudo tem como base a pesquisa qualitativa por interpretar o fenômeno vivenciado, 

percebido e observado pelo sujeito que contribuiu com a pesquisa. A aplicação deste método 

desenvolve na observação, descrição e compreensão do objeto de estudo, caracterizando, assim, 

nossa pesquisa. 

Desta forma, utilizaremos, também, a abordagem fenomenológica, utilizando como base o 

pensamento de Merleau Ponty (1994), que firma a fenomenologia como o estudo das essências. 

Como ferramenta para as análises das experiências humanas, esta sendo utilizado a 

aplicação de mapas mentais aos moradores do município de Guajará Mirim, dessa forma 

possamos ter uma visão mais abrangente das formas de representação da região e destacando 

como o lugar é compreendido e vivido. Caracterizando como o ―vivido simbólico‖ que se 

revelaria nas imagens elaboradas pelos moradores, assim compreendendo a definição de Salete 

kozel (2007): 

―Pensar os mapas mentais como uma forma de linguagem nos permite ir além da 

referência ao lugar e ao mundo vivido cujas bases teóricas se encerram na 

fenomenologia.‖ (2007:136) 

 

Procedimentos da Coleta de Dados: 

A fim de testar as hipóteses levantadas, foi utilizada a de coleta de dados e análise do 

material. O método da pesquisa está organizado em cinco momentos. 

i) De caráter bibliográfico e exploratório no que se refere a caracterização dos grupos 

amazônicos e manifestações culturais; 

ii) De caráter exploratório no que se refere a evolução do turismo na região. 

iii) De caráter teórico específico no que tange á espacialidade e identidade cultural das 

comunidades amazônicas, na coleta de registro documental; 

iv) Aplicação de mapas mentais aos moradores do município de Guajará-Mirim. 

v) De caráter empírico a partir da percepção sensível dos dados coletados em campo. 
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  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O ensaio esta sendo uma continuação da pesquisa anterior onde trabalhamos com adultos, 

envolvendo uma etapa de representação do lugar central de Guajará Mirim conversas informais, 

avaliação, leitura e interpretação das representações elaboradas. 

A avaliação dessas representações passa por três fases: a leitura do desenho feito pelos 

moradores; as revelações feitas por eles, e a interpretação do pesquisador. A análise pode ser 

observada e acompanhada nas descrições a seguir: 

                     

Figura 01: Mapa Mental: Lúcia Gomes: Representa o espaço mítico da Escola Almirante 
Tamandaré, lugar onde adquiriu o valor emocional pela festa do Boi-Bumbá. 
 

A imagem 1, representada por uma moradora do município de Guajará Mirim, com 38 

anos de idade, participa do festival como espectadora, em sua representação a autora nos mostra 

como começou a sua interatividade com a cultura do boi-bumbá, em seu relato percebemos que 

existe uma forte memória em relação a sua infância, logo relatando a escola Estadual de Ensino 

Almirante Tamandaré, onde começou as atividades do boi bumba Flor do Campo. 

Para melhor compreensão deste mapa mental, partimos para a concepção de TUAN 

(1983), definindo que ―O espaço mítico orientado tem características gerais. Organiza forças da 

natureza e da sociedade associando-as com localidade ou lugares significante dentro do sistema 

espacial‖. Assim percebemos o espaço mítico que se formou nessa escola, o valor cultural 

repassado para espectadora é marcado ate os dias atuais em sua fase adulta. Foi na escola que a 

dona Lúcia aprendeu o significado de boi bumbá, e o valor adquirido passou a aumentar cada vez 

mais com o decorrer do festival. 
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Figura 02: Mapa Mental: Liziane Vargas: Representa a importância do atrativo turístico no município. 

Este mapa mental elaborado por uma moradora do município de Guajará-Mirim, de 22 

anos de idade, brincante do Boi-Bumbá Malhadinho, trás em sua representação uma forma de 

pensar voltada para o atrativo turístico do município e para a diversão que representa em sua 

vida, onde logo deixa escrito: ―O boi é tradição em nossa cidade, todos os anos Guajará recebe 

muitos turistas que vêm assistir o festival que pra mim é muito divertido e eu amo essa festa que 

é maravilhosa‖. 

Dentro desse contexto ao analisar a descrição que Benchimol (1999:13) nos trás a respeito 

de complexo cultural amazônico, que ―compreende um conjunto tradicional de valores, crenças, 

atitudes e modos de vida que delinearam a organização social e o sistema de conhecimento, 

práticas e usos dos recursos naturais (...), responsáveis pelas formas de economia de subsistência 

e de mercado‖ Passamos a compreender a forma que a população recria mecanismos de 

subsistência tornando o festival folclórico um atrativo turístico movimentando uma comunidade 

intensamente, gerando renda, sendo intensificado a cada ano que o festival é realizado.  
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Figura 03: Mapa Mental: Roseli Almeida: Representa o amor e a participação de sua família na luta 
pela conquista do seu Boi Bumbá Flor do Campo. 

A imagem 3, representada por uma moradora do município de Guajará Mirim, com 30 

anos de idade, participa ativamente na organização do Boi-Bmbá Flor do Campo. Logo em sua 

representação nos mostra seu amor pelo Boi-Bumbá onde coloca a sua imagem dentro de um 

coração e ao lado a sua família. Em seu relato nos conta que a participação no festival tem grande 

importância e pôde levar esse valor, que a mesma adquiriu ao conhecer essa cultura, para dentro 

de sua casa convencendo todos a participarem dessa brincadeira de Boi-Bumbá,  

Para melhor compreensão deste mapa mental, continuamos com a concepção de Milton 

Santos nos trás a ―cultura, como forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, 

é uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu 

meio‖. É nessas palavras que percebemos como a comunicação entre os individuo participa 

ativamente na transmissão da cultura, ao mostrar em sua representação como levou essa cultura 

para dentro da sua casa a autora desse mapa mental revela que a cultura é uma herança e também 

um aprendizado. 

                          

Figura 04: Mapa Mental: Marcos Ribeiro: Representa a força e a raça do seu Boi-Bumbá Flor do Campo. 

 

A imagem 4, representada por um morador do município de Guajará Mirim, com 26 anos 

de idade, participa passivamente no Festival como espectador, adorador do Boi-Bumbá Flor do 

Campo, relata em sua representação a luta pela vitória do seu boi do coração. Em suas palavras 

afirma gostar do boi vermelho dês de sua infância, e hoje anualmente espera pela manifestação 

folclórica que se realiza sempre no mês de agosto. 

Para melhor entender este mapa mental, citamos TUAN (1983) onde logo cita que ―a 

cultura é desenvolvida unicamente pelos seres humanos. Ela influencia intensamente o 
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comportamento e os valores humanos. Assim percebemos como a Cultura se desenvolve e 

influencia no comportamento do individuo, transformando a cultura em valores humanos que são 

concebidos e transmitidos de geração a outra. Marcos Ribeiro é um representante dessa 

manifestação adquiriu essa cultura e hoje ela influencia diretamente em seu comportamento, 

repassando um valor emocional em sua representação. 

Hoje percebemos que a cultura do boi já faz parte do cotidiano desta comunidade, que 

acaba transmitindo valores humanos e culturais que são repassados de geração em geração. É 

desta forma que passamos a acompanhar o processo de aceitação da Cultura na região, com 

crianças, jovens e adultos todos envolvidos em uma realização de ver seu boi vitorioso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em primeiro momento coletamos dados na Secretaria de Cultura, onde pode nos revelar a 

importância do festival para a região, destacando que esse evento movimenta a economia local, 

gerando renda a comunidade que se empenha em oferecer um bom espetáculo a região. 

Os resultados finais mostram a caracterização fenomenológica da área de estudo quanto à 

forma de representação e identificação do aspecto sócio-cultural. Com o auxílio de ferramentas 

impostas pelo método aplicado, como o estudo da fenomenologia, juntamente com o resgate 

histórico-documental do festival e com a análise da aplicação de mapas mentais, constatamos 

como está sendo configurado e percebido os fenômenos culturais no espaço de Guajará-Mirim 

RO a partir do início desse Festival Folclórico. 

Com a resposta fornecida pelos mapas mentais constatamos que, o espaço mítico está 

presente no município, e passa a ganhar forma a cada momento. Percebemos como o valor 

afetivo referente a cultural foi sendo adquirido e moldado, passando a ganhar força com o 

decorrer dos anos. Em todos os mapas, a força do imaginário no mundo vivido por esses 

moradores, diante da brincadeira do Boi-Bumbá, é extremamente marcante. 

Percebe-se modificações das espacialidades no decorrer do festejo, ressaltamos a 

movimentação do município neste período, sendo possível notar casas caracterizadas de acordo 

com as cores dos Bois-Bumbás, o comércio movimentando-se em função da manifestação com 

decoração e venda de artefatos voltados ao festival, re-configurando nesse período o espaço 

tradicionalmente visto em outras épocas do ano. 
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Os dados obtidos nos mostram hoje uma forte interação da sociedade com a manifestação 

folclórica, antigamente não se via o mesmo. Notamos também com o auxílio dos mapas mentais, 

que no início ocorreu uma grande resistência na formulação dos festejos. Esse processo de adesão 

da cultura no município foi gradativo e hoje se consolida passando a ganhar valores cada vez 

mais marcantes, A luta da parte dos organizadores, em firmar a cultura na região foi de 

primordial importância, a batalha em conseguir apoio, foi marcante na história do município. 

Hoje notamos que a cultura popular da região ganhou forma, e a brincadeira de boi-bumbá é 

referencia em toda a região. 
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RAIZEIROS E A SUA ARTE DE CURAR – SEUS MODOS E SUA VIDA 

 

 

Roberto Alves Da Silva
209

 

Prof
o
. Dr. Josué da costa silva

210
 

Marcela Arantes Ribeiro
211

 

RESUMO: 

 

 
Titulado de ``Tecnologia e saberes ribeirinhos, um projeto de desenvolvimento local para sustentabilidade da vida‖; 

sendo o qual o sub projeto é identificado como: ―Raizeiros e a sua arte de curar - seus modos e sua vida ‖.  Objetiva 

principalmente demonstrar a relação cultural entre a as pessoas e a cura por meio do trabalho que realizam os 

raizeiros do município de Porto Velho e neste mesmo sentido observamos a profissão dos farmacêuticos de 

manipulação, na qual é regulamentada por órgãos fiscalizadores da saúde. 

 

Palavras chave: Raizeiros, Plantas Medicinais e Cultura. 

 
  

 

ABSTRACT: If titleholder as: ``Technology and to know messengers, a project of local development for support 

of the life‖; being which sub project is identified as: ―Raizeiros and its art to cure - its ways and its life‖. Objective 

mainly to demonstrate to the cultural relation between the people and the cure by means of the work who carry 

through the raizeiros of the city of Porto Velho and in this exactly felt we observe the profession of the manipulation 

druggists, in which it is regulated by agencies fiscalizadores of the health. 

 

 Words key: Medicinal Raizeiros, Plants and Culture.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 
Visa primeiramente colocar a real situação atual dos raizeiros do município de Porto Velho, assim como fazer uma 

observação sucinta dos técnicos de farmácias de manipulações. Também se destacam nesta pesquisa a população da 

cidade analisada e consequentemente entram nos estudos vários autônomos que revendem remédios embalados 

manualmente a base de plantas medicinais. Focalizamos que o caminho que percorremos tem como base 

                                                 
209
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210
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fundamental a história de vida das pessoas entrevistadas e a coletividade cultural existentes nelas. Sistematicamente 

destacamos a grande história de vida que os raizeiros e várias pessoas entrevistadas nos repassaram, no qual foi 

verificado que elas detêm um grande conhecimento de plantas medicinais e as suas finalidades fitoterápicas para a 

cura. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Culturalmente a região amazônica tem se constituído do poético imaginário, sincretismo entre o colonizador e o 

colonizado. Tanto é que geograficamente toda cultura, é mesclada de um emaranhado de vidas que vivem, sofrem e 

experimentam juntas suas rotinas diárias, isso é a relação dos raizeiros com a geografia. Muitos raizeiros que tiveram 

ensinamentos de curas e de misturas, com seus avôs e até bisavós, utilizavam-se um termo muito comum que é a 

―mata‖. Onde são tiradas as plantas, para tal Silvio Simione da Silva,2003:31, deixa claro a seguinte afirmação em 

que: 

 

(...) a categoria espaço geográfica, assim ganha importância fundamental, pois a natureza em seu conjunto foi 

transformada em formas produzidas pelo o homem conforme o modo que se organiza ou é organizado para produzir. 

Por isto, podemos falar de um a natureza socializada, ainda que esta seja uma floresta como a Amazônia, pois, todos 

seus recursos já têm donos, a interferência humana já faz presente mesmo nos locais de ―mata virgem‖ através de, 

leis ambientais, títulos de terras etc. 

    Por seguinte é aceitável colocar que a mata é um local não visto ou alcançado, é neste ponto que o olho           de 

geográfico, tem que funcionar.  A mata por si só é a reunião de todos os lugares, é um lugar especifico, e sim é o 

lugar do homem e dos animais, onde os limites não podem ser encontrados. E dando mais ênfase ao termo ―matas‖, e 

considerável colocar o que Ponty, 199: 257 afirmam que: simples presença de um ser vivo já transforma o mundo 

físico, (...) da aos estímulos no sentido que eles não tinham. 

 

 

3. MÉTODO 

 

3.1 Enfoque Metodológico  

 

 Teve o delineamento com a teoria de representatividade cultural assim como a identidade cultural dos raizeiros e a 

comunidade do bairro Nova Floresta, no qual foi o nosso primeiro passo. Encaixa-se numa pesquisa qualitativa 

como o objetivo principal interpretar o fenômeno vivenciado, percebido e observado pelo sujeito que contribuiu 

com a pesquisa. Fundamentamos basicamente nos conceitos desenvolvidos por: MEIHY (1996), SILVA (2007) e 

CLAVAL (2001); utilizamos algumas histórias de vidas de nossos entrevistados, no qual nós fomos apenas 

coadjuvantes. 
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3.2 Procedimentos da Coleta de Dados  

 

     Sistematicamente nossas bases teóricas percorrem as especificidades das Ciências Humanas, para comprovar as 

nossas hipóteses, dividimos a nossa pesquisa em duas divisões preliminares: 

AAA)))    Foram de caráter bibliograficamente e exploratoriamente no que se tange a caracterizações;  

BBB)))    Foi de caráter puramente empírico, a partir da percepção sensível dos dados coletados em campo. 

 Foram realizadas pesquisas bibliográficas para leituras e fichamentos dos seguintes autores: Paul Claval, 

Bontempo, Balbach, Clifford Geertz, Mary Douglas, Yi-Fu Tuan e Delgado. Primordialmente aplicamos a pré 

entrevista, entrevista, o retorno do colaborador e o arquivamento do material; portanto nesta fase correspondente 

da entrevista sub dividi-se em: transcrição, textualização e transcriação. Em suma interpretamos as entrevistas 

pela proposta da geografia cultural. 

   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 . Os raizeiros de Porto Velho e sua significância cultural 
 

 
No nosso percurso desta pesquisa que se iniciou em agosto do ano de 2.009 e está sendo finalizado no 

mesmo mês referido, no qual o ano é subseqüente ao relatado, tivemos muitos empecilhos, assim como muitos êxitos 

no andamento do nosso trabalho final. Durante a nossa jornada foram entrevistados oito colaboradores dois quais 

existem pessoas que apenas vendem os produtos fitoterápicos (sem fazer as misturas medicinais), outros são técnicos 

especializados no assunto e também há raizeiros que não fazem mais esse trabalho; em síntese podemos colocar que 

todos contribuíram elevadamente a esta pesquisa final; e lembrando que só conseguimos contato com todos porque 

ambos estavam interligados, pois através de cada um foi indicando o outro. Também citamos a imensa colaboração 

dos moradores do bairro Nova Floresta, que responderam ao nosso pequeno questionário aplicado; nesta realizada 

uma pequena pesquisa entre os moradores do bairro Nova Floresta (foi escolhido este bairro por ter sido o nosso 

primeiro passo do andamento do mesmo), para identificarmos as plantas que eles utilizam no método caseiro para a 

cura alguma enfermidade. Foram entrevistados 60 moradores, dos quais 45 eram mulheres e 15 eram homens. A data 

da referente pesquisa foi realizada nos dias 16 e 17 de dezembro de 2.009. Primordialmente é de grande valia 

salientar que estamos trabalhando e percorrendo com a geografia humana, no qual o nosso material valioso é as 

experiências vivenciadas pelos raizeiros (alguns), os técnicos farmacêuticos de manipulação e juntamente com 

moradores (inicialmente foi trabalhado no bairro Nova Floresta) da cidade de Porto Velho. Por isso, ambos as partes 

formam uma relação geográfica. Das 60 pessoas entrevistadas utilizam respectivamente: 45 pessoas usam a flor do 

maracujá, 8 pessoas usam a camomila e 6 pessoas usam o boldo. Do gênero masculino, apenas 9 pessoas utilizam a 

flor do maracujá e 6 pessoas utilizam a camomila. Em suma podemos verificar que os moradores do bairro Nova 

Floresta utilizam plantas simples para os diversos males como: a insônia, os problemas intestinais e a famosa 
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―ressaca‖. Para finalizar temos que sempre lembrar que a população no geral e os raizeiros detêm um rico saber 

inimaginável sobre a forma fitoterápica das plantas e o nosso quintal pode ser a farmácia natural. 

 

 

 

 

Nesta tabela a seguir listamos todos que colaboraram com esta pesquisa e seu segmento de trabalho com o ramo 

fitoterápico: 

 

TABELA 1 

COLABORADORES* FUNÇÕES 

SR. SOUSA Raizeiro que atualmente não trabalha neste ramo. 

SR. GALDINO ou ―DR. RAIZ‖ (com é mais 

conhecido no Mercado Central de Porto 

Velho). 

Raizeiro que vende remédios naturais e faz consultas; 

detém um grande conhecimento de plantas 

medicinais.  

SRA. NILZA MARCELINO Raizeira e escritora; muito antiga do bairro Nova 

Floresta, também vende seus remédios naturais e 

possui um grande saber do ramo fitoterápico. 

SR. EVARISTO JERÔNIMO Técnico de farmácia em manipulação. 

SR. BAIANO Raizeiro que viaja o Brasil à fora  vendendo suas 

garrafadas medicinais; seu avôs tem descendência 

indígenas.  

DRA. ROSELY VALÉRIA Farmacêutica bioquímica e DRA. Farmacologia em 

produtos naturais. 

SR. JOSÉ DE ANCHIETA Vendedor autônomo de produtos naturais nas feiras 

livres do município de Porto Velho; sendo que, de 

acordo com o mesmo não faz misturas. 

SR. ALTENÍSIO  Técnico em Farmácia e Engenheiro Florestal. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Durante o nosso caminho identificamos que os raizeiros e técnicos farmacêuticos de manipulação possuem formas de 

tratamentos diversificados, também no que tange a observação dos raizeiros fica claro que também entre estes 

profissionais existem formas de trabalhos diferentes (é o caso do senhor Altenisio e da senhora Nilza). Entende-se 

que o primeiro passo de todos é valorizar os nossos conhecedores de plantas medicinais, pois hoje está acontecendo a 

diminuição dos mesmos. Também ressaltamos a opinião dos oito entrevistados que relatam a falta de apoio do 

governo do estado de Rondônia, tem que dar a devida assistência à eles, pois há muita reclamação de todos sobre 

este aspecto. Não se pode existir de maneira nenhuma a rivalidade entre os técnicos de farmácias de manipulação e 

os raizeiros; ambos têm que formarem um elo para a melhora da saúde dos moradores de Porto Velho, porque as 

drogarias existentes na cidade cobram preços elevados nos produtos farmacêuticos. Com a união dos raizeiros e 

fazendo a interligação com as Farmácias. Não querendo de forma nenhuma extinguir as drogarias e sim a as fazerem 

elas a diminuírem seus preços dos medicamentos. Outro ponto a se destacar é a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) está começando a olhar com carinho as pessoas que trabalham com a fitoterapia no contexto cultural e saber 

popular. No momento os raizeiros passam por dois problemas; o primeiro no qual ressaltamos é uma autorização 

legal aprovada pelo órgão local de saúde; o segundo em que foi observado é um local próprio para todos os raizeiros 

venderem seus produtos. No momento os raizeiros passam por dois problemas; o primeiro no qual ressaltamos é uma 

autorização legal aprovada pelo órgão local de saúde; o segundo em que foi observado é um local próprio para todos 

os raizeiros venderem seus produtos. A área analisada identificou seis bairros no município de Porto Velho, onde-se 

verificou neste período da pesquisa uma diversa variedade de pessoas ligadas direta e indiretamente com o ramo de 

plantas medicinais.    Selecionamos por bairro a função de cada pessoa que tenha ligações com o ramo de 

fitoterápicos. Eis as aqui as divisões de cada um, selecionados por localidades. Os raizeiros encontram-se nos 

seguintes bairros: Aponiã, Centro, Nova Esperança, Nova Floresta e Areal da Floresta. Raizeiros (que não praticam 

as misturas, mas detém um grande conhecimento no ramo): no bairro Nova Floresta; os vendedores ambulantes e 

comerciantes (que revendem remédios naturais, como: garrafadas, raízes, chás, entre outros produtos do ramo 

fitoterápicos): bairros: Centro, Nossa Senhora das Graças, Nova Floresta, Areal da Floresta, KM 1 e Nova 

Esperança; e  técnicos de farmácias de manipulação: Centro e KM1. 
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A (RE) CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA E AS IMAGENS NA REGIAO DE ARIQUMES E 

OUTRO PRETO DO OESTE - RO212
 

A (RE) CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO E MEMÓRIA DAS FAMÍLIAS MIGRANTES DA 

REGIÃO DE ARIQUEMES E OURO PRETO DO OESTE – RO. 

Eduardo Servo Ernesto
213

 

  Drª. Lilian Maria Moser
214

 

  

RESUMO 

Procuramos no presente trabalho entender aspectos da capacidade da memória do migrante (re) 

construir seu espaço a partir de elementos de sua cultura, visto que o grupo impõe a 

continuidades, devido o desejo de (re) construir uma identidade no espaço aonde vai exerce sua 

vivencia. Dividimos a referida pesquisa em dois eixos: pesquisa bibliografia simultaneamente a 

análise de nossas fontes. 

  

Palavras-chave: História, fotografia, Memória, colonização recente, Rondônia 

   

 
ABSTRACT 

We sought in the present work to understand aspects of the capacity of the migrant's memory to rebuild his space 

starting from elements of her culture, because the group imposes to continuities, due the desire to rebuild an identity 

in the space where it goes exercises yours lives. We divided referred research in two axes: researches bibliography 

simultaneously analysis of our sources. 

 

Keywords:  History, Photography, Memory, colonization, Rondônia 

 

INTRODUÇÃO 

    A pesquisa qual o presente subprojeto esta inserido está contextualizada no período que traz a 

herança da interferência do estado com seu perfil militar, em que uma de suas características foi à 

busca por uma centralização do poder, para se formar e legitimar o estado. Neste contexto torna-

se fundamental o controle territorial em partes da região amazônica. (BECKER, 1990, 148). No 

caso do PIC Ouro Preto esta estratégia se fez através de processos de planejamentos aonde foram 

assentados milhares de famílias, em sua maioria de baixa e renda e com maior força de trabalho 

familiar, vindas principalmente da região centro-sul do país. 

      Tal problemática nos remete analisar os ―novos‖ espaços criados com a problemática do 

―ontem‖ e do ―hoje‖, visto que estas famílias assentadas se fixaram na região iniciando assim 

                                                 
212
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213
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uma nova vida, aonde tiveram que construir um ―novo‖ espaço com suas experiências culturais 

trazidas de onde migram. Surge assim uma relação dialética entre espaço e a experiência humana 

em que o novo comportamento esta condicionado pelo anterior fazendo com que alguns 

elementos cedam lugar, completa ou parcialmente em virtude de novas características do novo 

espaço. (SANTOS, 2008, p.36) 

      Tais famílias trazem em suas memórias todo um legado de tradições e valores culturais 

juntamente com o desejo de continuar a reproduzi-los inteiramente. Assim ao abordamos o 

universo cultural dos migrantes estamos nos referindo ao trabalho, ao estilo de casa, à 

alimentação, ao plantio e técnicas de plantio, à língua, as festas, à religião e seus rituais. Uma das 

características notórias dos migrantes é a sua luta para manter os seus padrões culturais, a qual 

repercute em suas ações praticas para que mantenham sua identidade. 

DESENVOLVIMENTO 

1.      Aspectos teóricos 

     Para Bloch apud Reis (1996, p.80) historia é ―ciência dos homens no tempo‖. Sendo assim, a 

experiência dos homens se manifesta das mais variadas formas como valores, imagens, 

sentimentos, crença, tradição, essas formas aparecem de diversas maneiras, a exemplo de 

documentos escritos ou mais precisamente fontes de nossa pesquisa: narrativas, imagens e 

memória 

      Vê-se que existem várias formas de registro da atividade humana no tempo e espaço. 

Durante muito tempo foram desprezadas as mais variadas linguagens devido à postura de grupos 

de historiadores frente ao significado de história
215

. Pensamos aqui o documento como nos 

propõe Viera (2003, p. 15), como tudo que o homem produziu. Tal questão é pensada da mesma 

forma por Cardoso & Muad, no que tange a ampliação da fonte fotográfica como se vê na 

seguinte passagem: ―Para os historiadores que ouviram o apelo de Bloch e Febre
216

 o texto ganha 

contornos mais amplos incluindo toda produção material e espiritual humana‖. (CARDOSO & 

VAINFAS, p. 402). Ao dizer de Vieira ―uma evolução das linguagens postas na diversidade de 

manifestações nas relações humanas‖ (2003, p. 21). 

                                                 
215

  Mais precisamente a escola positivista no final do século XIX. Nesta o historiador privilegiava o documento 

escrito. 
216

 Propulsores da escola dos Annales. 
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      Com o advento da fotografia no século XIX esta foi percebida com um ―lápis da natureza‖ 

(BURKE, 2009, p. 282), sendo uma representação objetiva do real, sem qualquer intervenção do 

fotografo ou do fotografado.  

     Sendo assim: 

O caráter de prova irrefutável do que realmente aconteceu, atribuindo à imagem 

fotográfica pelo pensamento da época, transformou-se num duplo da realidade, num 

espelho, cuja magia estava em perenizar a imagem que refleti . A fotografia foi utilizada 

como prova infalsificável, no plano de controle social a imagem foi associada à 

identificação, passando a figurar, desde o século XX, em identidades, passaportes e os 

mais diferentes tipos de carteiras de reconhecimento social. (MAUAD, 1996, p. 74) 

 

     No caso das imagens o pesquisador não pode cair no erro de entender tais registros como o 

real, más sim pensa-los como uma construção. A imagem por si não recupera a realidade. O 

pesquisador deve estar atendo ao modo como a linguagem foi produzida tentando responder por 

que as coisas foram representadas de dada maneira. 

       A saída metodológica seria uma interdisciplinaridade da historia com a antropologia e 

sociologia para entender a dimensão simbólica da fotografia, ou seja, a semiologia, analisar 

praticas cotidianas com o objetivo de pensar as condições de emissão e recepção da mensagem 

fotografia bem como as condições sociais que envolvem sua elaboração. 

      Buscar na semiologia aspectos de leitura fotográfica é justificado no fato da fotografia ser 

considerada um trabalho social de produção de sentido convencionalizados por códigos 

culturalmente aceitos logo do tempo, procura-se considerar a produção simbólica e o papel da 

ideologia na composição da mensagem que a imagem passa. (LIMA, 1995) 

2.      Discussões: Do Conhecimento Construído 

a) A Mostra 

      Propomos aqui algumas reflexões no que tange a analise de uma forma de linguagem muito 

comum no cotidiano familiar, trata-se de retratos de membros do grupo pendurados na parede, 

uma forma de sacralizar na memória do grupo os descendentes deste.  
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Figura 1: Retratos na parede de Dona Luiza. 

Foto: Lilian Maria Moser, acervo CDEAMPRO 

 

     O retrato na posição direta presente na figura um, nos atenta para aquilo que Leite (1993, p. 

178) chama de o ritual de ―tirar retrato‖. A família reunida em volta de um bolo, nos atenta para 

um rito familiar: o aniversário, aonde vários membros se reúnem para uma fotografia afim de 

fixar na memória coletiva lembranças da cerimônia. É neste sentido que Leite ( 1993, p. 159) 

enquadra este tipo de retrato em  ―rituais de passagem‖, afinal procuram mostrar que uma criança 

esta se tornando adulto. 

     Ainda na posição direita, esta presente ao lado da janela e porta da residência, retratos 

presumivelmente de membros familiares que já faleceram, colocados ali intencionalmente 

simbolizando sua presença no momento retratado. Afinal a intenção não foi capturar um 

instantâneo e sim construir uma imagem. 

     O retrato da direita também se encaixa numa análise de ritual de passagem, uma formatura, 

projetando a um status de uma pessoa que detém o conhecimento. Além disto representa um 

símbolo de prosperidade, uma prova ―cabal‖ para com grupo familiar que se chegou a algo. 

Representa tacitamente que as angústias e empreitadas no ―novo espaço‖ valeram de algo 

positivo. 

b) A (Re) Construção da Identidade 

    Com base em nossa fundamentação teórica podemos afirmar que a migração é vista por grupos 

como uma problemática de incerteza. Ao deixar o espaço aonde até então o individuo exerceu 

coletivamente sua vivência e representações, é como se este estivesse deixando sua identidade 
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para trás. Para o imaginário dos migrantes da época confinados apenas aos seus espaços 

geográficos como a casa, vila e seus arredores a viajem era a busca de um ―mundo novo.‖ 

       Ao chegar ao ―novo espaço‖ o grupo tende a (re) construir seus elementos identitários 

presentes em sua cultura material e imaterial, o grupo vai (re) viver seu antigo espaço. 

Parafraseando Halbwachs (2006, p.159) ―quando inserido num novo paço um grupo o molda a 

sua imagem, mas ao mesmo tempo se dobra e procura se adaptar a coisas matérias que nele 

residem‖. 

    Sobre este elemento desçamos a seguinte narrativa: 

Meu tio veio de Ouro Preto, conseguiu uns folhetos lá na comunidade de Ouro Preto lá na Paróquia e nós 

começamos a celebrar o culto. Então no mês de fevereiro de 78 a dona Dirce que era a diretora antiga de 

Ouro Preto e o padre finado Camaione vieram a primeira vez. Foi mesmo que tivesse descido Deus do 

céu. Eles vieram de helicóptero, mas foi uma festa, foi uma alegria pra nós.
217

 

 

     É neste contexto que entra um elemento de fundamental importância na coesão do grupo: a 

religiosidade. Ela características de seu antigo espaço recriando formas de relacionamento com o 

―eu‖ e ―nós‖. Sentimento este que garante a sobrevivência social entre o grupo. Sendo assim a 

religiosidade aparece como um elemento de destaque da cultura imaterial nas narrativas de 

nossos colaboradores em virtude da necessidade de introduzir ordem e percepção em sua nova 

realidade condicionada ao espaço. 

Mais do que qualquer outro grupo, o religioso precisa se apoiar em objetos, em qualquer 

parte da realidade que perdure, porque em si ele não pretende mudar, enquanto sua volta 

todas as instituições e os costumes se transformam as idéias e experiências. A sociedade 

religiosa não pode permitir admitir que não seja hoje como era no inicio. ( 

HALBWACHS, 2006, p. 184) 

 

   A religiosidade se expressa sob as formas simbólicas, estas se espalham no espaço onde o 

grupo exerce sua vivencia, tendo certeza de que ela subsiste. Sendo assim o individuo se vê 

enquanto elemento identitário, tendo a impressão de que não mudou a memória passa a ter a 

função de ver o passado o presente. 

                                                 
217

 Dovina de Lourenzi dos Santos. Arquivo do Centro de Documentação e Estudos Avançados sobre Memória e 

Patrimônio de Rondônia – CDEAMPRO. 
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        Figura 2: Mesa de Dona Luiza                                                                     Figura 3: Dona Luíza em sua sala 

Foto: Sheila Castro, 2009 acervo CDEAMPRO                                       Foto: Sheila Castro 2009, – acervo CDEAMPRO 

 

    Ambas figuras revelam o espaço doméstico de dona Luiza repletos de elementos que remetem 

a cultura imaterial do grupo ao qual esta se insere. Para Halbwachs (206, p. 182) Não há lugar 

que para um cristão não possa evocar deus, a memória do grupo é continua por conseqüente 

transcende o espaço. 

c)  Casa: Objetos e espaço Intimo.  

     A casa de um grupo social não agrupa apenas regras de comportamento, é onde se transmite 

uma visão de mundo que foi passada através de gerações, não apenas proporciona abrigo, é aonde 

existe um reservatório de lembranças e sonhos. 

     Para Tuan (1983, p. 116) sociedades camponesas são muito conservadores, neste contexto 

quando um grupo migra tende a reproduzir ao Maximo características físicas internas e externas 

do seu espaço intimo. E ainda pelo fator de continuidade seus abrigos mostram poucas mudanças 

com o passar do tempo paradoxalmente mesmo indivíduos do grupo tendo conhecimento de 

construção. 
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Figura 3: Residência ao longo da Linha LC 80, Ouro Preto – RO                            Figura 4: Estante de Dona Luiza 

       Foto: Eliaquim Timóteo, acervo CDEMAPRO                                     Foto: Sheila Castro, 2009 – Acervo CDEAMPRO 

 

    A necessidade de (re) construir sua moradia não se da apenas por necessidade de se proteger 

das ações do tempo. Utilizando o conceito topofilia que analisa a percepção, atitude e valores 

entre o homem e o ambiente para Tuan ( 1980, p. 162) a casa ganha status de lugar visto que esta 

representa o centro do mundo, e eixo ou o umbigo do mundo. Sua (re) construção se faz na 

necessidade de criar ordem, assim como na construção de um santuário um casa se transforma em 

um espaço sagrado em virtude de esta remeter a lembranças em outros tempos e no caso do 

migrante espaço, criando assim imagens de um passado longínquo. 

   No que tange a organização do espaço intimo para Bosi (1994, p. 441) espaços em que velhos 

vivenciam seu cotidiano há algo que estes desejam que permaneçam imóveis, o conjunto dos 

objetos que nos rodeiam. Nesse contexto estes amam a quietude. Mas que um sentimento estético 

ou de utilidade, os objetos dão um sentimento de posição no mundo, mostram a identidade de 

seu(s) dono(s).  

    A ordem deste espaço povoado os une e os separa do grupo ao qual fazem parte, é um elo não 

só familiar, mas também com o tempo, o passado. Tais objetos os remetem a reviver outros 

momentos. Quanto mais votados ao uso cotidiano, mais expressivos são os objetos. Para Bosi 

(1994) tais objetos não envelhecem, tampouco tem prazo de validade, são o que a autora chama 

de autobiográfico, visto que os remetem a lembranças relativas a quem foram seus donos no 

tempo e espaço. 
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     Para Halbwachs (2006, p 158) tais ambientes trazem marcas do grupo, a maneira como 

objetos são arrumados assim como todo o arranjo de peças que nos rodeiam trazem a toda 

lembranças de outros espaços. Neste contexto a organização dos objetos autobiográficos marca a 

identidade do migrante que é (re) produzida em seu novo espaço, assim como trás lembranças de 

espaços anteriores da região de onde se migra. 
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HISTÓRIA ORAL DE VIDA NA QUESTÃO DE GÊNERO NO ESPAÇO E NA 

MEMÓRIA DAS MIGRANTES DA REGIÃO DE ARIQUEMES E OURO PRETO 

D’OESTE – RO. 

 

A (RE) CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO E MEMÓRIA DAS FAMÍLIAS MIGRANTES DA 

REGIÃO DE ARIQUEMES E OURO-PRETO D’OESTE – RO 
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218

 

Lilian Maria Moser
219

 

 

RESUMO: 

A nossa pesquisa analisa a relação da memória neste novo espaço cultural criado pelos migrantes, 

utilizando a história oral e conceitos de gênero para entendermos de uma forma mais detalhada 

está nova fronteira cultural, utilizando colaboradoras como fontes de pesquisa. Ademais o nosso 

principal objetivo é estudar os impactos enfrentados pelas mulheres em relação ao espaço físico, 

bem como as adaptações que influenciam diretamente no resgate da identidade feminina e 

feminista nas áreas urbanas e rurais na região de Ariquemes e de Ouro Preto d‘oeste – RO.  

 

 

Palavras-chave: História Oral. Gênero. Feminismo. 

 

 
 

ABSTRACT: 

Our research examines the relationship of memory in this new cultural space created by the 

migrants, using oral history and concepts of gender to understand in a more detailed is the new 

cultural frontier, using sources such as collaborative research. Moreover our main purpose is to 

study the impacts faced by women in relation to physical space as well as the adaptations that 

influence directly in the rescue of female identity and feminist in urban and rural areas in the 

region of Ariquemes and Ouro Preto d'Oeste - RO. 

 

Keywords: Oral History. Gender. Feminism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os projetos de colonização de Rondônia nas décadas de 1970 e 1990 foram 

implementados na perspectiva do capitalismo, contrários ao desenvolvimento sustentável e ao 

gerenciamento da vida em família. As famílias na fronteira construíram dentro de condições 

limitados um espaço onde pudessem reconstruir seu ―novo‖ modo de vida com seus valores 

culturais em que homens, mulheres e crianças pudessem atingir a igualdade nos aspectos a nível 

social e econômico, criando limites para viver sua cultura. Essa realidade de colonização criou 

novos ―espaços‖ em que famílias se fixaram para reiniciar uma nova etapa de sua vida. Pois, a 

estratégia do desenvolvimento na Amazônia refere-se às duas noções de espaço: como lugar da 

ocupação física do território e espaço como o lugar da atuação política. Estas noções se articulam 

construindo os componentes da fronteira. 

 

Revisão da Literatura 

 

Para a construção de nossa pesquisa levamos em consideração algumas obras que fundamentaram 

e enriqueceram em demasia o nosso trabalho. Em ―Identidade Feminina‖ de Muszkat pudemos 

observar como se deu a construção judaico-cristã da submissão da mulher para com o homem, a 

mesma autora disserta sobre a conscientização da mulher contemporânea e os feitos que a mesma 

têm realizado para quebrar tal submissão.Outra livro que nos foi de grade ajuda é ―O que são 

direitos humanos das mulheres‖ de Maria Teles, pois nos traz uma perspectiva interessante de ―O 

que é gênero‖, perspectiva que usamos em nossa pesquisa para elucidar e fundamentar alguns dos 

pontos de nosso trabalho, segundo a autora gênero é uma construção social, ou seja, uma mulher 

é um ser formatado pelo seu meio social, tal qual Beauvoir lembrara em ―O segundo sexo‖, com 

a frase: uma mulher não nasce mulher, torna-se uma. Em ―a dialética do sexo‖ de Firestone fica 

claro que a discussão sobre a temática em pauta não é apenas teórica, no livro a autora cita 

diversos movimentos feministas que tem como objetivo quebrar toda e qualquer submissão da 

mulher para com o homem. Na obra de Friedrich Engels e seu livro ―A origem da Família, da 

Propriedade e do Estado‖, verificamos o conceito de ―matrilinearidade‖ e o autor explica de uma 

forma detalhada como a mulher tornou-se submissa ao homem. Utilizamos-nos de muitas outras 
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obras, mas as que tomaram mais a nossa atenção e nos serviram de referencial foram estas citadas 

à cima. 

 

Referencial Teórico          

 

Buscamos com as teorias fundamentos nos quais iremos dialogar com os nossos objetos, criando 

bases que sustente a pesquisa, para isso nos apoiamos em: M. Bloch, historiador francês que 

escreveu obras riquíssimas uma quais nos servimos, foi: Apologia à História, que traz conceitos 

sobre o trabalho do historiador e qual o verdadeiro objetivo deste na visão do autor. De Certeau é 

outro teórico da História que nos foi demasiadamente importante, pois o mesmo nos explica em 

seu grandioso trabalho ―A escrita da História‖ sobre conceitos e teorias que um historiador deve 

saber, ele lembra que todo trabalho deve ter um objetivo e tal trabalho é influenciado por um 

meio e daí vem a importância de um trabalho historiográfico laico, usando o máximo de 

imparcialidade possível. Na pesquisa relacionada a gênero(mulher) nos apoiamos em duas 

teóricas, Beauvoir em seu livro ―O segundo sexo‖ a autora nos mostra um dos primeiros estudos 

sobre o tema e em M. Teles ―O que são direitos humanos das mulheres‖ uma teórica um tanto 

quanto factual. Nos apoiamos em outros autores, mas os citados a cima foram de fundamental 

importância para nossa pesquisa, ou seja, com eles tivemos um ponto de partida e fundamentos 

para o nosso trabalho. 

 

Método 

 

A dificuldade de definir a história oral advém do problema dela ser uma prática utilizada por 

diversas áreas do conhecimento que a vêem sob olhares diversos, obedecendo todos os quais as 

suas preocupações. Com isso procuramos nos utilizar do método de Montenegro e Paul 

Thompson, pois os mesmos vêem grande necessidade do cruzamento das fontes orais com outras 

fontes e registros históricos, sendo assim nossa pesquisa utiliza-se de duas formas de coleta de 

dados, uma são as fontes orais como já citamos e outra advém de registros oficiais tal como o 

INCRA no nosso caso. 

 

Resultados 
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. A nossa pesquisa se faz pertinente porque vem resgatar a trajetória histórica das primeiras 

famílias que migraram para Rondônia e ao se fixaram, dando ênfase na história das mulheres, 

pois, os discursos oficiais do Estado ainda não elevam a mulher como participante ativa no 

processo de colonização do estado de Rondônia, devido a esta exclusão imposta a um ator que foi 

tão importante para a colonização e crescimento populacional da área aonde se instalavam. O 

trabalho que a mulher executou não a fez melhor nem pior do que o homem, mas a coloca em 

igual a ele, e se são iguais o merecimento deve ser o mesmo, e a mulher também deve ser inserida 

no contexto histórico do estado de Rondônia. Constatou-se segundo a nossa pesquisa que a 

mulher ainda não é devidamente reconhecida como um dos fatores que foram de extrema 

importância para a construção do estado. 

 

Considerações Finais 

Não há como encerrar uma pesquisa de uma complexidade tão grande como a nossa, em virtude do 

pesquisado entendemos que quando se responde uma pergunta relacionada ao tema surgem outras tão 

importantes quanto à primeira, então consideremos estas considerações apenas como encerramento de 

um trabalho que carrega uma complexidade grandiosa, deveras, por trás da palavra gênero esconde-se 

uma ideologia, procurei neste curto tempo em que ingressei no PIBIC ler o mais rapidamente as 

principais obras e escrever de forma clara e sucinta nossas atividades sobre o assunto, partindo deste 

pressuposto esperamos com que haja uma valorização do papel que a mulher exerceu da construção 

de nosso estado, tentando desta forma criar uma equidade de gênero, tal qual Michelle Perrot cita em 

―Os excluídos da história‖: operários, mulheres e prisioneiros, (...) A história, tendo sido sempre 

concebida como somente história dos homens, é preciso então desvirilizá-la. (...) Mas, por outro lado, 

não se trata de substituir por uma história unicamente das Mulheres (...).  
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DONA ESPERANÇA RITA DA SILVA: UMA MÃE DE SANTO NA ESTRADA DE 

FERRO MADEIRA MAMORÉ 
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220
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RESUMO 

O trabalho a seguir se constitui em um estudo de caso em torno de Dona Esperança Rita da Silva, 

a primeira mãe de santo em Porto Velho – RO. O objetivo é apresentar seu legado sócio cultural. 

Pois, Dona Esperança introduz em Porto Velho o culto de matriz africana, além de se fazer 

presente enquanto mulher em uma sociedade e uma história predominantemente masculina; 

ainda, falar de sua relação com o bairro do Mocambo e sua afinidade com as elites locais do 

primeiro quartel do século XX. Isso, a partir de novas concepções historiográficas como a micro 

história italiana e as questões relativas a gênero. 

 

Palavras-chave: ESPERANÇA RITA. MOCAMBO. RELIGIOSIDADE. GÊNERO.  

 
ABSTRACT 

The following paper is a case study about Dona Esperança Rita da Silva, the first mother of 

Saints  in Porto Velho, RO. The aim is to introduce her socio cultural legacy. Therefore, Dona 

Esperança was the one who developed the African cult in Porto Velho besides showing her role 

as a woman in a society predominantly masculine; still, show her relationship with the Mocambo 

quarter and her affinity with the local elites at the first quarter of the 20th century. All that taking 

in consideration  new historical conceptions such as micro Italian history and gender issues.  
  

Keywords: ESPERANÇA RITA. MOCAMBO. RELIGIOSITY. GENRE. 

 

 Introdução 

A pesquisa sobre a vida de Dona Esperança surge de um conhecimento prévio sobre a 

trajetória do Terreiro de Santa Bárbara a partir da Dissertação de Mestrado da historiadora Marta 

Valéria de Lima (2000) 
222

. É baseado em novas perspectivas historiográficas, pois se fundamenta 
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nas teorias da história das mulheres e nas questões relativas a gênero. Isto, uma vez que a história 

dita regional é profundamente marcada pela presença masculina, representada sempre pelos 

homens que para cá afluíram durante a construção da Estrada de Ferro e para a conquista dos 

seringais. Para o desenvolvimento metodológico da pesquisa, a micro história italiana e as 

reflexões acerca do gênero biográfico foram importantes, uma vez que se trata de um método que 

ressurge no campo historiográfico atual.  

Pensar sobre Dona Esperança Rita é falar sobre sua comunidade de destino – população afro 

descendente na Amazônia. Para a etno história, faz se importante compreender a relação de um 

grupo dentro de uma cultura global, ou ainda, “é o desenvolvimento histórico dos diversos 

grupos étnicos a partir das suas particularidades e universos próprios,..., é o estudo dos grupos 

étnicos e de suas interações mútuas” 
223

. Assim, Dona Esperança Rita não é apenas uma 

(indivíduo), mas representa toda uma cultura (coletivo/afro descendente) que se insere naquilo 

que chamamos de cultura regional. 

As obras dos historiadores Lima (2000), Menezes (1998, 2005 e 2007), e Teixeira (1994) 

foram as bases para a discussão mais específica do trabalho: uma biografia. Contudo, diante da 

escassez documental foi necessário recorrer a determinados métodos da história oral, aos moldes 

do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. “Sendo um método de pesquisa, a história oral não é 

um fim em si mesma, e sim um meio de conhecimento”
224

. Então, as entrevistas vêm de certa 

forma preencher determinadas lacunas que os documentos não foram capazes de suprir.  

De modo geral, foram realizadas leituras sobre os cultos de matrizes africanas, 

especialmente, sobre o terecô. Ainda, sobre a micro história e o gênero biográfico, textos de 

Ginzburg (2006), Reis (2008), Levi (1992) forneceram dados e reflexões esclarecedoras.  Sobre a 

questão de gênero e história das mulheres, textos de Del Priore (1992), Theodoro (1996), Brito 

(1998) entre outras apresentaram a evolução do movimento feminista e a posterior abertura das 

ciências humanas, em especial, a História, a aceitação da mulher como objeto e sujeito.  

As representações de Dona Esperança Rita da Silva através dos documentos. 

A obra da historiadora Lima (2000) é a que apresenta Dona Esperança Rita da Silva como 

sendo a primeira mãe de santo em Porto Velho – RO. Este barracão é o primeiro espaço 

                                                 
223
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formalmente constituído para o culto afro brasileiro. Autores como Silva (1984)
225

 e Tupinambá 

(1986)
226

 confirmam o pioneirismo do Santa Bárbara, datado de 1917, embora ainda haja dúvidas 

quanto a precisão desta data. 

Os textos são unânimes quanto a alguns dados: Dona Esperança, natural de Codó, cidade 

à 300 km da capital São Luís, Maranhão. Veio para Porto Velho com seu marido, Raimundo da 

Silva, à convite de um primo, o senhor Irineu dos Santos, para trabalhar na construção da Estrada 

de Ferro Madeira Mamoré, em 1911.  

Quanto às origens de sua religiosidade, sabe-se que era filha de Iansã, que no sincretismo 

afro-católico é representado por Santa Bárbara e praticante do Terecô.  

Nas obras consultadas, sempre era representada como uma mulher caridosa, como afirma 

a passagem: “... têm-se notícias de que mãe Esperança era uma pessoa caridosa, acolhia em seu 

terreiro, verdadeira extensão do seu lar, mulheres desamparadas e também homens que vinham 

dos seringais, contagiados pela malária, com fome”
227

.   

Micro história e os estudos biográficos. 

Na obra de João José Reis, intitulada Domingos Sodré – um sacerdote africano
228

, tem-se 

um exemplo do exercício da micro história italiana, aos moldes daquela praticada por Carlo 

Ginzburg, que tem em seu ―Queijo e os vermes‖, seu máximo expoente. E esta prática norteia a 

pesquisa acerca da vida de Dona Esperança Rita.  

 A micro história analisa a trajetória individual de um ―eu‖, mas em constante diálogo com 

o contexto social, o ―nós‖. A trajetória de vida individual é o fio condutor para se pensar 

determinado tempo, neste caso, a Porto Velho do início do século XX. Para Giovanni Levi 

(1992), ―toda ação social é vista como o resultado de uma constante negociação, manipulação, 

escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma realidade normativa que, embora difusa, não 

obstante oferece muitas possibilidades de interpretações e liberdades pessoais‖
229

. Idéia essa que 

muito se aproxima do que afirma Jacques Le Goff sobre o gênero biográfico: ―acho que a 

biografia se aproxima da história total, que idealizávamos na Escola dos Annales. Quando faço 
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uma biografia, penso que devo, por meio de um personagem, chegar a uma explicação da 

sociedade daquele tempo‖ 
230

.  

 Desse modo, o que a micro história e o gênero biográfico têm por premissas é o que se 

almejou através desta análise: Dona Esperança Rita e seu contexto sócio-cultural, assim como seu 

legado sócio cultural, que compõem os tópicos a seguir. 

Legado afro religioso: o terecô. 

 Quando da vinda de Dona Esperança Rita para Porto velho em 1911, ela trouxe consigo, 

em sua ―bagagem cultural‖, sua religião, o terecô. Ela acaba por introduzir os cultos de matrizes 

africanas na cidade. Este sem dúvidas, principalmente para os adeptos de tais práticas, constitui 

seu mais expressivo legado.  

 Os cultos de Tambor de Mina são predominantes no Estado do Maranhão. O terecô é uma 

versão desta prática comum à capital – o tambor de mina, mas de forma regionalizada e 

sincretizada. Uma vez que esta assimila características muito próximas às práticas indígenas, 

como a pajelança
231

. 

 Dona Esperança era muito procurada por conta de sua prática na arte de curar, 

característica bem definida no terecô. É interessante levar-se em conta as condições sanitárias da 

Porto Velho, pois tanto hospitais, médicos e medicamentos não eram acessíveis à maioria.  

Independência feminina no contexto religioso: a questão de gênero. 

 Fazendo frente a história dita positivista que priorizava a faceta política da sociedade e 

tudo aquilo que era de domínio público, perde-se de vista a participação das mulheres no curso da 

história. Contudo, com as recentes transformações porque passa a disciplina historiográfica, a 

―interdisciplinaridade, uma prática enfatizada nos últimos tempos pelos profissionais da história, 

assume importância crescente nos estudos sobre as mulheres‖
232

.  

 Mais complicado ainda torna-se o debate quando se está a falar das mulheres negras, pois 

esta é duas vezes submetida: pelo gênero e pela cor. Primeiramente como escrava, a mulher negra 

possibilitou o desenvolvimento e a emancipação da mulher branca. Além de levar os recados de 

sua ―sinhá‖, permitia para esta uma vida amena, tranqüila e até ociosa. Cuidava de todos os 
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afazeres da casa grande, e ainda contribuía para a economia do país, pois por vezes, trabalhava 

nas lavouras. Outro ponto interessante que surge destas considerações é o fato da mulher, quer 

negra ou branca, ocupar o espaço do lar, enquanto que para o homem o espaço que lhe cabe é a 

rua. A mulher caberia a história do cotidiano e da vida privada
233

 (DEL PRIORI, 1992). 

 E por fazer parte do círculo familiar enquanto mercadoria teve sua sexualidade abusada e 

transformada em objeto do senhor. Daí advém a suposta sensualidade da mulher negra, que 

sabemos ser resultado de uma construção social. Ainda hoje a mulher negra possibilita a 

emancipação da mulher branca (THEODORO, 1996, 36). 

 A partir destas considerações, é importante que se coloque em xeque determinadas 

vertentes historiográficas, neste caso, a história regional de Porto Velho – RO, que ainda é 

profundamente marcada pela presença masculina. Autoras como a historiadora Nilza Menezes
234

 

e Helena Theodoro
235

 têm trabalhado essa relação entre a mulher e o contexto afro religioso. 

 No caso particular desta pesquisa, a relação se dá entre Dona Esperança Rita e a história 

regional. Basicamente é apresentada apenas como a primeira mãe de santo do Santa Bárbara, 

contudo seu valor enquanto líder de comunidade religiosa que transitava entre o oficial e o não-

oficial (catolicismo/terecô) é relegado à planos secundários, não tendo até a presente pesquisa 

despertado interesses. A história regional aparece construída por homens e para homens. Mas 

havia uma mulher. 

 

Considerações finais:  

Terreiro de Santa Bárbara e Mãe Esperança Rita da Silva: comunicação e negociação com 

as elites locais. 

 Dos milhares de migrantes que afluíram ou foram ―importados‖ para a construção da 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré estava Dona Esperança Rita e seu esposo, que vieram ―tentar a 

sorte‖. Dona Esperança, uma negra maranhense que funda o terreiro de Santa Bárbara dá início à 

ocupação do Mocambo, bairro dos mais antigos da cidade de Porto Velho. 

 E o bairro do Mocambo apresenta-se mais do que uma construção geográfica, mas um 

espaço lúdico, pois é neste lugar que se cria a personagem Mãe Esperança Rita. De acordo com 
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trabalho da historiadora Menezes
236

 intitulado ―Com feitiço e com fetiche: a trajetória do bairro 

de Mocambo em Porto Velho - Rondônia, o lugar tem seu estabelecimento diretamente ligado á 

fundação do terreiro. O trabalho da referida autora é rico em depoimentos de pessoas, antigos 

moradores do bairro. E em cada depoimento analisado, tem-se a imagem de uma pessoa 

extremamente bondosa, querida por todos. Contudo, é importante nos perguntarmos sobre o que 

há por trás dessas falas, do que é tecida essa memória.  

 Segundo Montenegro (1994), “a cultura popular é historicamente determinada. Cada 

época recupera e atribui ao popular um sentido, que, em princípio, resulta da disputa ou das 

relações no interior dos discursos, na medida em que estes discursos se propõem estabelecer 

determinados imaginários” 
237

. Entende-se a partir desta citação que cada grupo conta-se do 

modo como lhe é mais interessante.  

 O bairro do Mocambo é até os dias atuais um lugar marginalizado na sociedade de Porto 

Velho, apesar de estar no centro da cidade.  

 Os depoimentos dos moradores do bairro nos indicam uma mulher que servia de abrigo 

para todos aqueles que o precisassem. No caso do Tenente Fernando, que dizem no imaginário 

popular ter sumido graças a encantamentos de Mãe Esperança, vê-se a tentativa da construção do 

mito, uma vez que o referido tenente veio a morrer três anos após a data que é vinculada a 

Esperança. Ou seja, ela não foi o responsável por sua morte, por seu ―sumiço‖. 

 O que é possível perceber é a constante intenção de dizer: ―nós, do Mocambo, apesar de 

toda violência e prostituição, temos quem nos proteja. Esta nossa guardiã é Mãe Esperança‖. A 

fala de Montenegro é um indicativo para a confirmação desta análise: “através dos depoimentos, 

analisar que elementos simbólicos são construídos pela população, e se apresentam, muitas 

vezes, como o avesso daquilo que lhe é imposto cotidianamente, à medida que essa população 

convive, tolera, assimila, reproduz a cultura oficial”
238

.  

 A cultura oficial – ―nosso país cristão‖ – é negada através da construção/elaboração 

simbólica, nesse caso, de resistência. Dona Esperança, ao dar ―sumiço‖ ao Tenente Fernando, 
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torna-se um símbolo de resistência, de poder frente ao poder oficial e causa admiração em uns e 

medo em outros. 

 Por fim, através desta pesquisa é possível tecer algumas considerações novas dentro do 

contexto da História Regional, em especial, no campo das religiões. Trilhando os caminhos da 

biografia, nos deparamos com Dona Esperança Rita da Silva – relação individual – e sua 

comunidade de destino – os imigrantes, afro descendentes. 

 Nesse espaço denominado Terreiro de Santa Bárbara, deu-se aquilo que Reis (2008) 

chamou de negociação ou mediação. O Santa Bárbara se constitui então, em um perfeito espaço 

de convivência e negociação entre negros e brancos, pobres – a própria comunidade – e a elite – 

Aluízio Ferreira e sua família
239

.  

 Desse modo, Dona Esperança, aproxima-se bastante do escravo liberto Domingos Sodré, 

de João José Reis (2008). Com isso, velhas dicotomias como escravos x libertos, negros x 

brancos, católicos x macumbeiros, são superadas e vão encontrar realidades sociais mais 

complexas. Dona Esperança não era apenas uma macumbeira, mas católica; não era apenas uma 

negra, mas uma negra que dispunha de poder entre as elites locais e prestígios.  

Em parte, pois o vivido jamais se reconstitui como foi. Esta era Dona Esperança Rita da 

Silva, negra maranhense, macumbeira e, sobretudo mulher.  
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OS BARBADIANOS DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ: UM ESTUDO 

SOBRE A PRESENÇA DAS POPULAÇÕES AFRO CARIBENHAS NA AMAZÔNIA, 

ENTRE FINAIS DO SÉC. XIX E PRINCÍPIOS DO SÉC. XX 

PROJETO: POPULAÇÕES AFRO-AMAZÔNICAS DE RONDÔNIA 

 

Priscila Leite Costa
240

 

Marco Antônio Domingues Teixeira
241

 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os Barbadianos na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, de que maneira 

estes participaram da História de Rondônia, qual foi o real papel desenvolvido por este grupo na 

construção da sociedade de Porto Velho, de que maneira eram identificados, e qual a situação 

atual destes afrocaribenhos na sociedade portovelhense. 

Palavras-chave: Barbadianos; Estrada de Ferro Madeira Mamoré; ; História de Rondônia 

ABSTRACT 

This Project presents the Barbadians on the Madeira Mamoré Railroad, how they took part in the 

Rondonia‘s history, what was the real role that this group in the construction of Porto Velho 

society, how they was recognized and what is the present situation of this afrocaribbeans people 

in the Porto Velho society   

Keywords: Barbadians, History of Rondonia, Madeira Mamoré Railroad 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho baseia-se na amplitude dada a História, a partir da Escola dos Annales, corrente que 

inova trazendo em seu caráter interdisciplinar, a ideia de que os documentos não são a história, 

mas sim, que o ―acontecer histórico‖ depende da ação humana. A Escola dos Annales insiste nos 

fenômenos de longa duração, voltado a atenção do pesquisador para a vida política, 

organizacional e econômica de uma sociedade. Assim, a história passou a aproximar-se das 

outras ciências humanas. 
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 Ainda Nesse contexto, atrelada a Escola dos Annales, surge um novo conceito dentro da 

história: a nouvelle histoire. (A Nova História), que Peter Burke, define como uma via negativa, a 

partir do momento em que esta se opõe aos estudos tradicionais da história,  preocupando-se com 

a análise estrutural dos acontecimentos históricos e não, como tradicionalmente, com a narrativa 

desses acontecimentos. (BURKE: 1992, 12) Incluída  na Nova História, está a História dos 

Marginais, que traz abertura aos trabalhos sobre o negro, grupo que tem em seu histórico um 

passado de submissão e dominação pelas elites -marginalizados, participaram, num passado não 

distante, da construção de Impérios e países, com sua força de trabalho, escravos na maioria das 

vezes. Contudo, a participação destes foi excluída da história tradicional, que se interessava quase 

exclusivamente por indivíduos, pelas camadas superiores da sociedade, por suas elites, (reis, 

estadistas ou granes revolucionários), e pelos acontecimentos ou pelas instituições. 

 O marginal passa a ser estudado dentro da História Social, onde o estudo das massas, 

permanentemente distante dos poderes por aqueles que lhe eram submetidos. (LE GOFF, 1993. P. 

156). O marginal, no trabalho presente, é o negro Barbadiano, presente da História de Rondônia 

desde o século XVIII, quando sua participação na construção do mesmo é iniciada com o projeto 

de construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, acertada através do Tratado de petrópolis 

entre Brasil e Bolívia. 

Estratégias Metodológicas 

 A pesquisa metodológica e bibliográfica foi feita inicialmente em acervo pessoal do 

Professor orientador deste projeto e na biblioteca da Universidade Federal de Rondônia, onde 

foram encontradas obras que tratavam principalmente da História de Rondônia de maneira 

generalizada, onde o grupo aqui estudado, os Barbadianos, por vezes era citado somente 

como coadjuvante na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 

 Depois de pesquisada a bibliografia nos lugares citados acima, buscou-se encontrar 

documentos nas Instituições Governamentais. Algumas visitas foram feitas aos arquivos da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia – no arquivos existem 

fotografias, recortes de jornais, vídeos e outras formas documentais sobre o Estado. Foram 

encontradas também nesse espaço algumas entrevistas com barbadianos, já transcritas. 
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 Os tipos de pesquisa, de natureza bibliográfica e documental. 

 Os de natureza bibliográfica: 

―Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet  

     (MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1986).. 

 Sobre a pesquisa documental: 

Quando elaborada a partir de materiais que não  receberam tratamento 

analítico 

      (MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1986). 

 

 Enquadra-se neste caso o material encontrado principalmente em jornais. 

 A utilização da web como meio de busca de fontes, artigos na internet, teses, resenhas, 

entre outros, foi uma alternativa para suprir a dificuldade de se encontrar acervos disponíveis que 

tratem sobre o tema especificamente.  

Resultados 

Barbados é a mais oriental das ilhas caribenhas e está situada na região conhecida como Ilhas 

Ocidentais. Hoje país, Barbados foi colonizado pela Inglaterra em aproximadamente 1627, 

deixando de ser colônia inglesa somente em 1966, quando tornou-se independente politicamente. 

Ainda no século XIX, século de sua independência, devido à reorganização das colônias 

britânicas, o país passou a possuir um excedente de mão de obra, que acabou sendo aproveitada 

por grandes empreiteiros na construção de investimentos do capitalismo mundial, como a 

Construção da Estrada de Ferro Madeira Madeira Mamoré. (FONSECA,TEIXEIRA, 2009)  

 A presença de barbadianos em Rondônia é datada desde o início do século XIX, ainda 

durante a primeira fase da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Os barbadianos 

foram importados como mão de obra para a construção da ferrovia. É necessário dizer que 

durante o mesmo período existia em Porto Velho uma grande quantidade de imigrantes, não só 
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afro caribenhos, mas alemães, ingleses, entre grupos de outras nacionalidades.A presença de 

pessoas de nações diferentes na mesma região é conseqüência de um movimento imigratório 

ocorrido no século XIX :a importação de trabalhadores devido a necessidade de mão de obra para 

o desenvolvimento do sistema capitalista,que não acontecia somente na Amazônia, mas no 

mundo.  

 Apesar da existência de grupos de outras várias nacionalidades, a presença dos negros foi 

citada na literatura da época, e sua  quantidade de  região parece ser elevada, ou mesmo 

numericamente considerável, se comparada a dos imigrantes ―brancos‖.  

 

―Porto Velho tinha uma população de aproximadamente trezentas pessoas. Havia 

norte-americanos, alemães, ingleses, brasileiros, uns poucos franceses, 

portugueses, alguns espanhóis e uma multidão de negros e negras‖  

(FERREIRA, 2005. p.261) 

 

 A citação no livro de Manoel Rodrigues é uma tradução do trecho da obra ―The Sea & the 

jungle‖ ( O mar e a selva) de H. M. Thompson. O escritor inglês esteve em território amazônico 

no período da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré cuja primeira tentativa de 

construção foi ainda no século XIX, no ano de 1872, tornando-se uma obra eficaz somente no 

início do século XX, em 1907, e sendo finalizada em 1912. Thompson esteve em terras 

amazônicas em meados da construção, em 1910. 

 Sob o olhar literário, pode-se então dizer que houve um destaque para a presença de 

grupos afros. Destaque que, no momento pode lhes ter sido atribuído somente por ser 

aparentemente o maior grupo étnico presente sendo utilizado como mão de obra na região. 

Contudo, na sociedade o grupo passou a se destacar também por constituírem no espaço 

amazônico um grupo cujos aspectos culturais trazidos de seus países de origem permaneciam 

arraigados – por exemplo, os barbadianos eram falantes do inglês e assim permaneceram, 

inclusive ensinando inglês aos seus filhos. Além disso, o grupo ―isolou-se‖ num local onde a 

população era majoritariamente barbadiana, o chamado ―Barbadoes Town‖, contituído nos 

limites da ferrovia. 
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 Barbadoes Town, a área de morro, localizada ao sul da construção da Ferrovia mais tarde 

passou a ser conhecida como Alto do Bode. 

 

―Tem gente que diz que Alto do Bode foi porque se criava bode. Não, não. (...) 

Os barbadianos metiam um o terçado no outro (...) Quando os guardas chegavam 

para prender virava Bolinete, o inglês, e o guarda cortado, não entendia nada 

voltava para a cadeia e dizia para o chefe dos guardas que era um tal de Bolinete, 

um tal bodejado que nem bode, aí surgiu o nome‖ 
242

 

 

 A mudança do nome do lugar Barbadoes Town para Alto do Bode está relacionada ao fato 

de que os moradores do Alto do Bode falavam a língua inglesa, enquanto nem os guardas 

citados por Erick Blackman e nem o restante da população da redondeza conseguia entender a 

língua dos moradores do Alto do Bode, então era dito que os barbadianos não falavam, e sim 

―bodejavam. A língua, no período, pôde então ser considerada uma característica do grupo, 

instrumento pelo qual por vezes eram identificados. Barbadianos eram aqueles que bodejavam.  

 O termo ―Barbadianos‖ se tornou um signo e a ele foi atribuído o significado visual ou 

menos imaginário, que caracterizava e tornavam iguais aqueles que eram negros, afro caribenhos, 

falantes do inglês, e ainda anglicanos (LIMA, 2006). A língua inglesa era portanto um dos 

elementos pelos quais o grupo era identificado, e também era elemento que os fazia acreditar 

serem superiores aos demais trabalhadores, contudo Enquanto os afrocaribenhos se colocavam 

acima da população local porque falavam uma língua com influência mundial (GENECY, 2004, 

p.66), este mesmo elemento foi usado para facilitar o investimento capitalista na Amazônia. 

Desde que foi constituída a Madeira & Mamoré Railway Company Limited, pelo coronel norte 

americano George Church, em 1871, a maioria das empresas responsáveis pela construção da 

obra eram estrangeiras, americanas ou inglesas, portanto a língua foi um fator primordial para 

que se estabelecessem as relações de poder na sociedade, ao passo que dava o ―ar de 

superioridade‖ aos barbadianos, não passava de um recurso útil e facilitador nas relações de 

trabalho desses afrocaribenhos em suas funções na construção da ferrovia.  

                                                 
242

  Depoimento de Elton Blackman, ( arquivos do Centro de Documentação do Estado de Rondônia) 
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 Apesar de terem raça, língua e religião ( negros, inglês e protestantes, respectivamente, 

aspectos diferentes da comunidade local), os barbadianos são reconhecidos também por 

desenvolverem no cenário regional que permitiram e contribuíram para o crescimento de Porto 

Velho: 

  ―A atuação de educadoras negras de origem ―barbadiana‖ é mencionada por todos os    antigos 

moradores da cidade ― 

“Professoras muito antigas, como, Judite Holder, e Aurélia Banfield ainda são lembradas 

pelos mais antigos moradores da cidade. Professoras de geração mais recente como 

Gertrudes Holder, Ursula Maloney, Silvia Shockness, Ruth e Raimunda Simoa Shockness 

destacaram-se na estruturação da rede de ensino médio do setor público e do setor 

privado em Rondônia, nos períodos finais da existência do Território Federal ou de sua 

passagem para a condição de Estado. Outras descendentes dos afro-caribenhos, como 

as irmãs Eunice e Berenice Johnson  atuaram na implantação do Ensino Superior em 

Rondônia, desde a criação dos cursos de graduação do Núcleo da Universidade Federal 

do Pará em Porto Velho, até a fundação da Universidade Federal de Rondônia 

(FONSECA, TEIXEIRA, 2009) 

 Considerações Finais 

 A pesquisa partiu do princípio do olhar do negro e de sua colocação dentro da História 

Regional, seu reconhecimento e seus aspectos de alteridade, contudo, percebeu-se que mesmo 

aparentemente destacados como participantes diferentes de outros grupos de negros na história, 

por não terem sido caracterizados por aspectos – em Porto Velho e na construção de Ferro 

Madeira Mamoré – que envolvessem  submissão e escravidão na formação de sua sociedade na 

região do Estado de Rondônia, o interesse que motivou a vinda desses negros para Porto Velho, 

bem como seu trabalho, não passaram de esforços do capitalismo mundial para que, mais uma 

vez, o interesses econômico de uma minoria fosse atendido. A língua inglesa, um dos aspectos 

pelos quais os barbadianos eram reconhecidos e mais se ―gabavam‖, foi na verdade um 

instrumento útil, facilitador dos processos e investimentos na região Amazônia.  

 Por mais que haja reconhecimento e que, a realização do trabalho destes barbadianos 

tenha contribuído para a construção do Estado de Rondônia, bem como para sua modernização e 

progresso, a população afrocaribenha na cidade de Porto Velho vive atualmente como as demais 

comunidades de negros, cada vez mais próximos a proletarização, nos bairros periféricos da 
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cidade – essa proletarização parece ter ocorrido principalmente com a derrubada do Morro do 

Alto do Bode, na década de 60, quando a comunidade barbadiana passou a conviver no mesmo 

espaço que as demais, não sendo mais um grupo destacado dentro da sociedade, geograficamente, 

acabaram por misturar-se aos demais negros, trabalhadores e comunidades locais. 

  História e os interesses do capitalismo parecem estar inteiramente relacionados, ao 

estudarmos as relações sociais e econômicas, com efeitos de longa duração. Os séculos passam, 

os personagens e suas funções mudam, bem como as relações sociais, vividas por este grupo de 

barbadianos, não ocorreu apenas na esfera da produção e reprodução do capital, mas também nas 

demais esferas da vida social, incluindo a cultura. Os negros barbadianos, que se consideravam 

classe média e superiores aos demais trabalhadores, estão agora numa mesma situação que a 

maioria da população local. Foram utilizados e reconhecidos enquanto dentro dos interesses 

econômicos do capitalismo mundial e do governo exerciam funções essenciais, mas que, como os 

anos, passaram. 

Sobre as dificuldades, percebeu-se uma certa reclusão do objeto da pesquisa para contribuir com 

os estudos que tratem sobre barbadianos na região, a justificativa para que isto ocorra pode estar 

ligado a problematização no caráter de identificação desse grupo. Alguns se reconhecem como 

barbadianos, outros como ingleses, mas na maioria dos casos recusam a falar sobre. A causa 

dessa repugna com o tema por parte do objeto não foi descoberta no decorrer da pesquisa, e fica 

como interrogativa final, na conclusão desta pesquisa. Quais são os motivos que causam 

angústias e levam os barbadianos na sociedade atual à restrição ao tratarmos de seu passado na 

História de Rondônia? 
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O ESPAÇO DA PRODUÇÃO CIENTIFICA: UMA QUESTÃO DE GÊNERO. 

CONSTRUINDO CIÊNCIA NA AMAZÔNIA 

 

Cristiane Pereira Ramos
243

 

Maria das Graças Silva Nascimento Silva
244

 

Elaine Filgueiras Fechine
245

  

 

RESUMO* 

Este trabalho apresenta os elementos que relata as desigualdades de gênero existentes na 

sociedade acadêmica, onde dentro desta questão abordaremos como é o trabalho executado por 

pesquisadoras e pesquisadores e seus problemas dentro da academia, especialmente da 

Universidade Federal de Rondônia, com destaque a organização de homens e mulheres dentro da 

esfera acadêmica, no que são organizados, e como os grupos de pesquisa, coordenados por 

homens e mulheres estão inseridos na Universidade Federal de Rondônia e nos Campi da mesma 

Instituição.  

 

 

*Palavras-chave: Mulheres, desigualdade de gênero, atividades acadêmicas. 

 

 

 

 

*ABSTRACT 

This work presents the elements that tells the existing inaqualities of sort in the academic society, 

where inside of this question will approach as it is the work executed for researchers and 

researchers and its problems inside of the academy, especially of the Federal University of 

Rondônia, with prominence the organization of men and women inside of the academic sphere, in 

what they are organized, and as the groups of research, co-ordinated for men and women they are 

inserted in the Federal University of Rondônia and the Campi of the same Institution.  

 

 

*Keywords: 

Women, academic inaquality of sort, activity 
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Introdução 

                    As mulheres estiveram por muitos séculos invisibilizadas pela história, bem como 

nas tomadas de decisões em relação aos homens na condição de atores sociais, uma vez que o 

androcentrismo presente na nossa sociedade privilegiou o homem, ao considerá-lo mais apto ao 

desempenho de atividades e favorecendo assim a condição de superioridade masculina, no que 

concerne essa situação a ciência discute que essas questões são criadas por motivos sociais, onde 

os homens atuam nos espaços públicos, e privados, na posição sempre dominante em relação às 

mulheres. 

          A presença feminina no mercado de trabalho foi mais intensa na Revolução Industrial na 

França no século XIX, quando as mulheres começam a ocupar os espaços de trabalho dos 

homens, com isto, houve em uma nova configuração de mão-de-obra ao capital, que por essa 

ocasião, e pelas péssimas condições de trabalho nas fabricas, foram corajosas a se revoltarem na 

luta por melhores condições de trabalho e salários e carga horária reduzida.  

         A luta pela igualdade de gênero, que segundo YANNOULAS, é originário do latim genus, 

ou seja, um código de conduta, que tinha como objetivo interpretar e organizar a diferença entre 

homens e mulheres, sendo de compreensão dos espaços e as relações de ambos, em um 

movimento a favor a igualdade social. Com essa relação, sempre foi à bandeira que as mulheres 

buscam para a sua liberdade, derrubando barreiras na conquista de seu espaço, no qual foram e 

continuam sofrendo toda forma de preconceito, especialmente quando se dedicam em algumas 

profissões ditas masculinas, geralmente a oposição as mulheres. 

      

Desenvolvimento 

       Um dos maiores problemas do período contemporâneo é o desafio de chegarmos a uma 

cidadania plena para homens e mulheres. A questão de igualdade entre gênero esta distante de 

nossos direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Esta possibilidade esta interligada a 

outra categoria no período contemporâneo: a cidadania. Diante desta sociedade em que vivemos 

se organiza através de critérios de diferenciação de gênero, que termina por estabelecer 

experiências sociais bastante variadas para homens e mulheres. 

         A desigualdade que vivenciamos, traz a relação entre gêneros, pois é um principio dos 

direitos humanos e posteriormente, um dos princípios para o desenvolvimento sustentável, onde a 
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igualdade se exige a redistribuição do poder entre homens e mulheres, em termos do mais 

diversos, como nos aspectos sociais, oportunidades políticas, efetividade das garantias legais e 

das relações pessoais em escala pública e privada. 

 

        A discussão de igualdade entre gêneros é um dos marcos que estão estabelecidos nos 

princípios de direitos humanos, ou seja, na contribuição de uma organização acadêmica feminista 

mais justa e compreensiva, no enfoque de que a luta pelos seus direitos, antes negado as 

mulheres, foi ao longo do tempo garantindo os meios legais para a participação efetivas nos 

âmbitos público e privado. 

 

Universo da Pesquisa 

       Para a pesquisa foi feita uma atualização dos dados dos grupos de pesquisas existentes na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, junto ao Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Cientifica – PIBIC e dados do Programa de Pesquisa – PROPESQ, onde deste 

levantamento, foram obtidos 40 grupos de pesquisa veiculados ao CNPQ na UNIR, em que desta 

realização, montamos um panorama geral da atual situação da pesquisa cientifica dentro da 

instituição. 

 

Metodologia 

   Esta pesquisa é um estudo de caso, pois investigaremos os grupos de pesquisa na 

Universidade Federal de Rondônia. 

        Essa pesquisa tem como característica uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois 

investigaremos os grupos de pesquisa, analisar o cotidiano de pesquisador@s e ainda participação 

e os trabalhos desenvolvidos na universidade pelos grupos. ―A pesquisa qualitativa supõe o 

contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que esta sendo investigada, via da 

regra, através do trabalho de campo‖ (LUDKE e ANDRE, 1986, P.11). 

Para a pesquisa foi feita coleta de dados quantitativos, onde desses dados, obteremos o 

levantamento dos pesquisador@s lideres de grupo de pesquisa, sendo cada organizada pelas áreas 

de conhecimento. 

 

Revisão teórica 
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        As relações entre homens e mulheres na sociedade se baseia por critérios pré-estabelecidos 

que configuram o campo cientifico no espaço social de forma desigual. Nesta questão o campo 

cientifico para Bourdieu ´´ É um mundo social e, como tal, faz imposições, solicitações etc, que 

são no entanto, relativamente independentes das pressões do mundo social global que o 

envolve``(Bourdieu, 1997) Neste contexto, o papel atribuído a mulher é o que torna mais 

vulnerável a uma serie de desigualdades atribuídas pela civilização desde os períodos históricos 

da humanidade, sendo a mulher, um personagem invisível, devido os obstáculos que 

desencadeiam no espaço social, na contramão de vários fatores que violam os direitos igualitários 

do feminismo. 

           O gênero sempre foi motivo de discussões, onde observamos as diferenças sociais que 

implica numa relação que pressupõe ser o feminino somente para questões de mulheres e 

masculino para trabalho somente endereçado a homens, considerado contrários na construção 

social. 

           Timidamente as mulheres foram conquistando seu espaço na sociedade, com acessos e 

conquistas, especialmente na academia cientifica, onde a sua inserção foi na Universidade de 

Zurique na Suíça, a primeira instituição a englobar mulheres no âmbito acadêmico. As conquistas 

feministas foram reconhecidas e foram objetos de estudos de grande relevância no cenário das 

discussões nas universidades         

         Apesar de conquistar o acesso à academia, a mulher ainda vive numa sociedade 

androcêntrica, onde o homem é o centro de todo o domínio, sendo localizado no centro de 

universo, sendo dominante nas comunicações, política e na academia, relacionando o poder do 

homem. 

        Na sociedade brasileira, o patriarcado constitui o homem como dominante e a mulher sua 

subordinada, sendo inferiorizada e desprezada em nossa sociedade, porem, se encontra embutido 

nos espaços sociais de trabalho nas diferentes relações de gênero.                

        A ciência, ao invés de estabelecer a conquista das mulheres, tem-se colocado como uma 

nova divisão de classe.   

        As teorias sobre gênero são pouco mencionadas sendo quase que excluídos das discussões 

acadêmicas no que se relata que o feminismo e sua teorização não tiveram êxito nas instituições 

acadêmicas brasileiras, não sendo reconhecido como uma conquista feminista na maioria das 

professoras e estudantes universitárias. (Carvalho, 2005). 
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Resultados e Dircurssões 

       Os resultados obtidos são de caráter quantitativo, onde foram obtidos dados do PIBIC, 

PROPESQ e desses dados serão organizados o numero de grupos de pesquisas onde as mulheres 

são as lideres, relacionando com os homens lideres de grupos de pesquisa, pois neste trabalho, 

serão organizados os grupos focais, pois para Gondim aponta para ´´uma forma de compreensão 

no processo das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos``. 

          A mulher tem sido objeto de estudo fundamental no meio acadêmico, onde neste estudo 

apontamos uma evolução de muitas discussões e debates que eleva em uma boa posição na 

sociedade, isto revela que as mulheres evoluiram na pesquisa acadêmica, porém a hierarquia de 

gênero permanece na promoção da segregação da mulher continua no corpo acadêmico. 

          Na área de ciências exatas e da terra, se condiciona num domínio dos homens, com 

pequeno avanço das mulheres, onde no passado, sua participação era nula, aumentando ainda 

mais o estereótipo masculino associado a essas áreas (Leta, 2003) sendo uma área de atuação que 

proporciona uma conquista para as mulheres, na área de exatas e da terra predominam os cursos 

de Geografia Física, Química, Física, Informática, Matemática e as Engenharias. 

          Na área de ciências da vida, as mulheres são maioria, pois muito tempo elas eram minoria, 

sendo invertida essa situação, de acordo com (Leta, 2003) ´´as áreas de saúde tem sido lugar de 

maior reconhecimento, com renumeração elevada, sendo que no futuro a presença feminina será 

ainda maior. 

          Nas ciências humanas sociais, verificamos ser a área de grande quantidade de pesquisas, 

foi na década de 1970, no Brasil que as mulheres ingressaram massivamente nos cursos 

superiores, principalmente nas áreas de Ciências Humanas e Sociais (Rosemberg, 1994), trazendo 

a expansão do ensino nesta, sendo que na UNIR, homens e mulheres estão numa posição de 

igualdade, confirmando certa vantagem das mulheres, sendo ainda elas maioria. O avanço das 

mulheres nas Ciências Humanas e Sociais se define em uma atividade feminina continua 

concentrado em setores como das áreas sociais, de serviços de saúde ou de educação, Outra 

questão de desigualdade se comprova na falta de tempo das mulheres em relação aos homens, 

pois mostra os trabalhos organizados por elas, que se da pelo problema de a mulher estar sempre 

envolvida em três ou mais atividades como a família, trabalho e pesquisa, onde dificulta a sua 

carreira. 
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Considerações Finais 

            Ao analisarmos o quantitativo de pesquisadores dos grupos de pesquisa, organizados pela 

Universidade Federal de Rondônia, observamos que desde sua criação, a instituição esta voltada 

para áreas como as ciências humanas, sendo que ao longo do tempo vem abrindo caminhos para 

outras ciências, a exemplo das engenharias que estão conquistando o seu espaço na UNIR, assim 

como as mulheres que vem percentualmente crescendo em relação aos homens na pesquisa. 

            Os dados apresentados pelo questionário foram decisivos para mostrar a maneira que 

os pesquisadores encaram a pesquisa, sendo que as mulheres são maioria nas Ciências Exatas 

e da Terra e Vida e Saúde no Comitê Técnico Cientifico, comitê este que analisam os projetos 

de pesquisa, isto explica que as mulheres estão crescendo no campo cientifico, principalmente 

nas áreas ditas masculinas como Agronomia, Engenharias, e os homens se destacam nas áreas 

de Ciências Humanas, pois eles no Comitê são maioria nesta, ou seja, uma área dita feminina 

se tornou uma parte de destaque para a pesquisa masculina. 

            Outro fator desta pesquisa mostra que as atividades de homens e mulheres, são 

igualitárias, mais a presença masculina ainda é maior nas atividades em campos como pesquisa, 

trabalho de conclusão de curso, extensão, isto indica que a mulher ainda possui a função de 

cuidar do lar, impedindo de avançar na participação de várias atividades dentro da universidade, 

apesar de suas dificuldades que a mulher enfrenta, ela tem se desdobrado para conseguir 

realização profissional na academia.  
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RESUMO: 
Durante anos às mulheres foram relacionados os trabalhos voltados ao cuidado do lar e da família e espaços 

como os de produção de conhecimento lhes foram negados formando uma história de lutas e busca por uma situação 

de equidade. Considerando esses aspectos, na pesquisa, de caráter descritivo, trata-se também de um estudo de caso, 

realizada no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia, avaliou-se como 

ocorrem as relações no cotidiano da pós-graduação quanto às relações de gênero, investigaram-se como ocorrem as 

tomadas de decisões entre os componentes do PPG, produção científica, grau de satisfação na realização das 

atividades e os possíveis entraves encontrados no exercício das atividades acadêmicas. 

 

   Palavras-chave: Gênero, Ciência, Pós-Graduação, Produção científica. 

 

ABSTRACT:  
For years the women were related to the work related to the care of home and family and how the spaces of 

knowledge production have been denied forming a history of struggle and search for a situation of 

equity. Considering these aspects, the research and descriptive, it is also a case study, conducted in the Graduate 

Program in Geography, Federal University of Rondônia, were evaluated as they occur in everyday relations graduate 

as gender relations, we investigated how decision-making occur between components of the PPP, scientific, 

satisfaction in conducting the activities and the possible obstacles encountered in carrying out academic activities. 

 

  Keywords: Gender, Science, Graduate Studies, Scientific Production. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As distribuições dos poderes e das posições no âmbito social estão estratificadas quanto às 

diferenças de gênero. A ciência foi considerada historicamente como uma ferramenta utilizada 

basicamente por homens. Às mulheres, o conhecimento científico foi velado, atribuindo-se a 

estas a responsabilidade de zelar pela família e pelo lar. (GUEDES, 2008). A partir de 

questionamentos de relações de poder entre os ―sexos‖, passou a existir uma maior relevância ao 

conceito de gênero, que permite desnaturalizar as idéias constituídas culturalmente a partir da 

prática social, extinguindo a idéia de que as diferenças biológicas são determinantes e 

justificáveis para atitudes sociais diferenciadas, e até mesmo discriminatórias entre pessoas com 
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capacidades iguais, porém com dessemelhantes caracteres biológicos e genéticos. E é no meio 

dessas transformações que as mulheres vão buscar através da linguagem a utilização de métodos 

através dos quais elas possam suprir suas necessidades de equidade, criando suas verdades. 

(KEHL, 2007). A adoção do @ (arroba) a fim de representar o sexo feminino e masculino, na 

mesma palavra na linguagem escrita, ultimamente, implica nessa finalidade, a fim de que as 

mulheres possam se sentir mais contempladas com a utilização deste símbolo (@), como meio de 

abrangência de representação de todos os sexos, do que com a utilização do pronome masculino.  

Mesmo com a ascensão feminina ao longo dos anos, o acesso delas às universidades 

continuou restrito. Na maioria das vezes sua formação está relacionada basicamente às áreas de 

saúde e educação, conciliando a dupla jornada de acadêmica e dona de casa. Sendo importante 

avaliar como elas vêm conseguindo se manter e desenvolver suas atividades no meio científico e 

se, estas, encontram dificuldades no exercício de suas atribuições acadêmicas e se lhes são 

satisfatórios os resultados e a qualidade dos programas dos quais fazem ou fizeram parte, uma 

vez que ex-discentes também participam da pesquisa.  Em prol de entendermos a forma 

relacional quanto ao gênero no espaço é indispensável conhecermos como esta se dá, também, no 

espaço da Pós-Graduação, negligenciado às mulheres historicamente. O foco de nossa pesquisa 

foi o estudo do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR, a partir da análise das turmas de 2006 a 2009, tendo em vista que estudos 

referentes a esse campo de relações são de singular importância para compreensão da distribuição 

dos homens e mulheres no espaço social, como as questões de gênero influenciam na 

estratificação das posições ou lugares ocupados por homens e por mulheres, inclusive nos 

espaços da Pós-Graduação. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa classificou-se como descritiva, focalizando para a caracterização e descrição 

do quadro de alunos e alunas que compõe o Programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia, 

a partir das diferentes atuações imputadas pelas representações de gênero, verificando-se as 

produções científicas dos mesmos e se estas são desenvolvidas de maneira diferenciada entre os 

homens e as mulheres que compõe esse Programa.  Classifica-se, também, em um estudo de caso, 

através do qual avaliamos as situações do cotidiano de alunos e alunas que compõem o quadro do 

Programa de Pós-Graduação estudado. Dentre os procedimentos executados encontra-se a 
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aplicação de questionários e entrevistas aos alunos que compõem o PPG em Geografia da UNIR, 

das turmas de 2006 a 2009. Contamos com um total de 30 questionários respondidos pelos 

discentes que compõe o PPG, sendo que deste 12  foram respondidos por mulheres e 18 por 

homens, quanto às entrevistas, estas foram realizadas com 10 discentes do Programa. Para a 

aplicação dos instrumentos utilizamos o tipo de análise não-probabilístico e por acessibilidade, de 

acordo com VERGARA, 2004, da amostra não-probabilística destacam-se as selecionadas por 

acessibilidade e tipicidade, no caso de nossa pesquisa, a amostra foi selecionada por 

acessibilidade, que longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona elementos pela 

facilidade de acesso a eles. No caso da pesquisa, pelo acesso a informações advindas de 

colaboração dos discentes do PPG, que tiveram seu direito preservado, de colaborar ou não com a 

pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa realizou-se com acadêmicos e acadêmicas matriculados no Programa entre 2006 

a 2009. Nesse período houve um quantitativo de 76 alunos matriculados dentre os quais 38 são do 

sexo feminino e 38 do sexo masculino. Mas mesmo a presença feminina sendo igual à masculina, 

no que se refere ao número de matriculado@s, no total, a forma como a mulher vai desenvolver 

suas atividades acadêmicas diferencia-se da forma como os homens irão fazê-las. Foram enviados 

61 questionários aos alun@s que estão cursando e que já concluíram o mestrado, destes nos foi 

retornado um total de 30 devidamente respondidos, desses 30 colaboradores 12 são do sexo 

masculino e 18 do sexo feminino. 

A pesquisa constatou que, em se tratando de faixa etária, as mulheres são a maioria a 

chegar ao espaço da Pós-Graduação com idade superior a 30 anos. Das 18 mulheres que 

colaboraram com a pesquisa, 13 ingressaram no Programa com mais de 30 anos de idade. No que 

se refere aos homens, 08 dos 12 que colaboraram com a pesquisa, até o momento, estão acima da 

faixa etária dos 30. Outro aspecto analisado foi o da dupla jornada, no que se refere à conciliação 

das atividades da pesquisa e responsabilidades para com a família, das 18 mulheres que 

colaboraram com a pesquisa, 11 dividem as atividades com companheiro ou com a família e, 

quantos aos homens 05 afirmam a mesma condição, o que pode ser explicado devido ao fato de 

ser atribuído à mulher o papel de mantenedora pelo zelo da família e do lar, então, essa jornada 

passa a tornar-se tripla, uma vez que as atividades realizadas dividem-se entre 
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família+pesquisa+trabalho, explicando-se por isso a divisão por parte de maioria delas, das 

atividades com companheiro ou com a família. Quanto à dedicação exclusiva à pesquisa e 

responsabilização por todas as atividades a diferença entre eles e elas é moderada.  A partir das 

entrevistas confirmamos o anteriormente verificado a partir dos questionários que ocorre no 

cotidiano dos acadêmicos e acadêmicas, uma conciliação entre a pesquisa e demais atividades 

como as do lar ou trabalho fora de casa. 

“Cuidar do marido, e da casa. Sou casada.” 

(Ex-aluna do mestrado em Geografia, turma 2008). 

 

“Trabalho e tento conciliar isso com o desenvolvimento da pesquisa.” 

(Aluno do mestrado em Geografia, turma 2009). 

 

A participação em Iniciação Científica é inferior a não-participação tanto por parte dos 

homens quanto por parte das mulheres, de acordo com os dados obtidos a partir dos trinta 

questionários que obtivemos pelos colaboradores da pesquisa (alun@s ou ex-alun@s do 

Mestrado em Geografia). Através de análises feitas a partir das entrevistas verificamos que a 

participação em iniciação científica é um fator de suma importância ao encaminhamento à Pós-

Graduação. Integrantes do PPG afirmam na participação de Programa de Iniciação Científica o 

motivo que os influenciou ao ingresso no PPG. 

“Por atuar em pesquisa, essa é uma caminhada absolutamente normal”. 

(Ex-aluna do mestrado em Geografia, turma 2006). 

 

“O fato de já está desenvolvendo atividades de pesquisa desde o início da graduação e para dar 

continuidade à formação acadêmica.” 

(Ex-aluna do mestrado em Geografia, turma 2008). 

 

Quanto à participação em grupos de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, maior parte deles e delas afirmou a questão. As mulheres são maioria no que tange a 

questão analisada, fator que mostra positivamente com elas parecem estar buscando mais a 

participação no espaço acadêmico e de produção do conhecimento. No transcurso do exercício da 

Pós-Graduação e demais atividades acadêmicas, o número de publicações de produção científica 

irá colaborar para uma melhor formação d@ discente. Contudo, alguns entraves existem nesse 

período, partindo daí a importância de sabermos se há alguma diferença entre as possíveis 

dificuldades encontradas entre homens e mulheres no que se refere à publicação. 

De acordo com os objetivos da pesquisa, pretendeu-se realizar levantamento da produção 

científica das pesquisadoras e pesquisadores matriculados no curso de Pós-Graduação Mestrado 



794 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

em Geografia da UNIR, a partir disso, verificamos que a produção científica destes está baseada, 

tanto entre os homens quanto entre as mulheres, na produção de artigos, resumo expandido e na 

categoria outros onde especificaram publicações em congressos e simpósios. 

A pesquisa visou também, saber se est@s acadêmic@s encontram-se satisfeitos ou não com 

as atividades do Programa que desenvolvem na universidade. Constatou-se que ambos (homens e 

mulheres) consideram-se sim satisfeitos com o desenvolvimento das atividades. A partir das 

análises das entrevistas aplicadas constatamos algumas distinções quanto às opiniões referentes à 

atuação dos acadêmicos e acadêmicas do PPG em Geografia da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR. Nem todos, dos que participam ou dos que já participaram do Programa 

referido consideram ter tido ocorrências de diferenças quanto à realização de atividades 

relacionadas ao mestrado. Mas, quando em entrevistas perguntamos se houve alguma distinção 

na realização dessas atividades obtivemos: 

“Sim. Em algumas disciplinas o perfil de comportamento dos “meninos” era ratificante da visão de 

superioridade dominante dos machos. Já nas atividades de campo as diferenças se acentuaram, pois, o 

peso da minha condição social de ser mulher ou de entrevistar um homem ou uma mulher, visivelmente 

agilizava algumas questões e velavam outras.” 

(Aluna do mestrado em Geografia, turma 2009). 

“Sim, pelo fato de ser mulher a credibilidade na academia tende a ser menor.” 

(Ex-aluna do mestrado em Geografia, turma 2006). 

Vimos, a partir desses relatos, que algumas mulheres não se sentem privilegiadas, ou seja, 

com uma condição equiparada à dos homens, consideram o fato de ser mulher como sendo um 

fator relevante para que não lhes sejam ofertadas as devidas credibilidades pelo trabalho 

exercido. Quanto às tomadas de decisões no cotidiano da Pós-Graduação, seus integrantes têm 

opiniões diferentes quanto a quem se impõe mais no que se refere às tomadas de decisões: 

“Verifico que pelo número maior de mulheres no PPG, como discentes, ocorre certo predomínio de 

opiniões em relação aos homens. 

(Ex-aluno do mestrado em Geografia, turma 2006).” 

 

“Proporcionalmente, creio que houve um equilíbrio, porém quando se consideram valores absolutos, os 

homens impunham mais freqüentemente suas opiniões.” 

(Aluno do mestrado em Geografia, turma 2009). 

 

“No geral tanto o homem quanto mulheres têm liberdade de opinar, porém pelas próprias 

características, a mulher tende a ser mais flexível e isso pode refletir na prevalência da decisão 

masculina, já que o mesmo não é tão flexível quanto a mulher.” 

(Ex-aluna do mestrado em Geografia, turma 2006). 
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Nota-se então, que no cotidiano das relações mais comuns do Programa de Pós-Graduação 

há uma diferenciação no que tange àquelas ligadas ao gênero dos integrantes do Programa. 

Podemos notar que nem todos se sentem a vontade em falar sobre o assunto, ou às vezes passam 

por situações que diferenciam no comportamento entre os homens e mulheres, mas nem as 

percebem. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apontou resultados voltados à dinâmica das relações sociais, mas 

especificamente no espaço da Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Rondônia.  A mesma nos possibilitou, como resultados de análises, verificar que quanto ao 

número total de alun@s matriculad@s no PPG há um exato equilíbrio entre os gêneros masculino 

e feminino, com uma representação de 50% cada.  

Verificamos, ainda, que dentre ess@s alun@s as mulheres representam a maioria a chegar à 

Pós-Graduação com idade superior a 30 anos. Um dos entraves apontados pelos alun@s que 

compõem o Programa é mesmo o fato de existirem diversas atividades a serem conciliadas com 

as da pesquisa e do próprio PPG, além de tanto os homens quanto as mulheres afirmarem 

trabalhar, considera-se relevante o fato de ser atribuído cultural e tradicionalmente às mulheres o 

maior cuidado pelo lar acrescentando-se mais um item a essa jornada agora tripla (família + 

pesquisa + trabalho).  As produções científicas dess@s acadêmic@s estão voltadas 

principalmente à produção de artigos e resumo expandido, além destes, informaram que outro 

meio de publicação de suas produções científicas refere-se a congressos e simpósios.  No que se 

refere à satisfação, constatamos que de ambas as partes ocorre satisfação quanto ao 

desenvolvimento das atividades bem como o interesse em continuar com a Pós-Graduação 

(Doutorado ou Pós-Doutorado), considerando a opinião da maioria, porém a partir da análise das 

entrevistas nos deparamos com relatos de mulheres afirmando, não se sentirem tão satisfeitas, 

considerando que o fato de ser mulher não implica em uma credibilidade no que tange à atuação 

no PPG. 

No que se refere à atuação no cotidiano do PPG, quanto à tomada de decisões e de impor 

suas opiniões, verificamos que há certo equilíbrio, suposto que na hora de expressar as suas 

opiniões, nas entrevistas, uns afirmavam que havia diferenças e outros não. No entanto, algumas 

mulheres afirmaram que o fato de serem flexíveis, característica considerada da natureza 
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feminina, tornava possível a imposição das opiniões masculinas. Tendo em vista os fatos 

levantados, considera-se haver uma distinção no Programa de Pós-Graduação em Geografia no 

que se refere às formas de relação e de participação entre os gêneros de seus componentes. 
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ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS E VANTAGENS ASSOCIADAS AO ARRANJO 

PRODUTIVO LOCAL  DO LEITE - APLLEITE -   NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES 

 

Hígor Cordeiro de Souza 

ORIENTADOR: Profª. Drª. Mariluce Paes de Souza¹ 

 

Resumo 

 

Este artigo vem com a proposta de apresentar uma discussão sobre Estratégias competitivas e 

vantagens associadas aos APLs (Arranjos Produtivos Locais), com um enfoque no município de 

Ariquemes, produtor de leite bovino no estado de Rondônia. No que tange as Vantagens 

Competitivas trata principalmente das relações que se dão entre o pequeno produtor e o Laticínio 

para onde vende sua produção, buscando fazer uma análise através da teoria das Cinco Forças, de 

Porter. O artigo também busca conceituar os APLs e descrever as vantagens competitivas 

decorrentes dos mesmos.   

 

Palavras-chave : Vantagem Competitiva, Estratégia, Arranjo Produtivo Local, Leite. 

 

Abstract 

This article comes with the proposal to provide a discussion of strategies and competitive 

advantages associated with APLs (clusters of small firms), with a focus on Ariquemes, producer 

of cow milk in the state of Rondonia. Regarding Competitive Advantage deals mainly with 

relations that exist between the small producer and the Dairy where to sell their production, 

seeking to make an analysis using the theory of the Five Forces of Porter. The article also seeks 

to conceptualize the clusters and describe the competitive advantages arising from them. 
 

Keywords: Competitive Advantage, Strategy, Local Productive Arrangement, Milk. 

 

Introdução ao Problema 

 

 . 

O verbete estratégia foi usado inicialmente no ambiente militar designando ―a arte do 

general conduzir um exercito contra o inimigo‖ neste contexto, merece destaque a obra do Chinês 

Sun Tzu, denominada a Arte da Guerra e datada de XX A.C. (MINTZBERG, AHLSTRAND, 

LAMPEL, 2000) 

Ao considerar o breve contexto teórico sobre estratégia e tendo-se em vista a relevância 

do arranjo produtivo do agronegócio leite, dada a sua importância econômica para Rondônia, 
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segundo recentes pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) esta atividade responde por cerca de 14% do PIB do Estado. 

No período inflacionário vivido pelo Brasil os produtores de leite eram prejudicados pelo 

tabelamento de seu produto, daí terem buscado alternativas para produzirem de maneira menos 

dispendiosa e requerido investimentos no setor, visando a qualidade do rebanho de forma a 

melhorar a vantagem competitiva no arranjo produtivo local. 

   .  Entender o contexto do arranjo produtivo do agronegócio leite e considerando as 

políticas de governo para o setor, quando pode-se observar a atenção dispensada pelo Pró-Leite 

para alavancagem da produção, com substituição do rebanho por raças mais produtivas, a prática 

de inseminação artificial, e ainda, o suporte no financiamento de tanques de refrigeração, por 

instituições como a SUFRAMA, possibilita deduzir que estas iniciativas contribuem para a 

melhoria da vantagem competitiva dos produtores.  

Neste trabalho adota-se a visão de Porter sobre estratégia por considerar ser a que melhor 

se aplica no caso e assim  busca-se atender à demanda da pesquisa. 

Após apresentação do contexto e dos conceitos introdutórios, cabe agora discorrer sobre o 

Arranjo Produtivo do estado de Rondônia, especificamente o caso de estudo do município de 

Ariquemes. Tomando por base a definição da Redesist de Lastres e Cassiolato (2003) apud Paes 

de Souza (2007), de que onde houver produção de qualquer bem ou serviço haverá sempre um 

arranjo em seu entorno, envolvendo atividades e atores relacionados à sua comercialização. A 

presente pesquisa tem a preocupação de avaliar as estratégias competitivas e as vantagens 

associadas ao arranjo, de modo que, diante de tais argumentos surge a pergunta que guiará a 

pesquisa: Qual a importância das estratégias competitivas e das vantagens associadas ao arranjo 

produtivo local do leite de Ariquemes?  

 

1. OBJETIVO GERAL 

 

   Avaliar as estratégias competitivas e vantagens associadas ao Arranjo Produtivo Local do 

Leite - APLLeite -   no município de Ariquemes. 

 

1.1 Objetivos Específicos 
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2. Avaliar e descrever as estratégias competitivas detectadas no arranjo. 

 

3. Detectar e Descrever as vantagens decorrentes do arranjo para os produtores e para as 

Indústrias lácteas do município. 

 

4. Descrever e avaliar políticas públicas que fomentem a evolução do APL no município. 

 

 

  

Referencial Teórico 

 

Na obra de Camargos et al (2003 p. 28) tem-se um definição de estratégia que encontra 

aderência com o posicionamento acima, pois o autor diz que: 

 
A estratégia teve várias fases e significados, evoluindo de um conjunto de ações e 

manobras militares para uma disciplina do Conhecimento Administrativo, a 

Administração Estratégica, dotada de conteúdo, conceitos e razões práticas, e que vem 

conquistando espaço tanto no âmbito acadêmico como no empresarial. 

 

   

A escola do Posicionamento 
 

  

 A contribuição de Porter, segundo o autor cinco forças regem o Ambiente organizacional: 

 

 Ameaça de novos entrantes 

 Poder de barganha dos fornecedores 

 Poder de barganha dos clientes da empresa 

 Ameaça de produtos substitutos 

 Rivalidade entre empresas concorrentes 

 

 Vantagem Competitiva 

 

  Porter (1986) coloca que a raiz quanto a analisar o grau de concorrência está na estrutura. 

O diagnóstico da análise estrutural pode acontecer em qualquer país ou mercado e depende de 

analisar as 05 (cinco) forças, que em conjunto determinam rentabilidade a longo prazo e a 

competitividade da empresa.  
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 ,A estrutura a ser avaliada proposta pelo autor são constituídas de: Entrantes Potenciais, 

compradores, substitutos, fornecedores e concorrentes sob a seguinte concepção: Os entrantes 

representam as ameaças de outros concorrentes no setor que buscam ganhar mercado utilizando 

de diversificação, parcerias, aquisições entre outras estratégias sendo as barreiras de entrada ou 

de saída o que pode facilitar ou dificultar a entrada de potenciais concorrentes. 

 As principais barreiras de entrada (economia de escala, diferenciação do produto, capital, 

custos de mudanças, acesso aos canais de distribuição, política governamental). Substitutos: a 

força dos produtos substitutos (desempenham a função de um já existente) representam ameaças 

para a organização. Compradores: o poder da força exercida por grupo de compradores pode ser 

analisada em nível de competição para forçar a baixa e concessão de preços quando os 

compradores se baseiam em assegurar o fornecimento ou a fatores ligados a preço.  

Em decorrência das estratégias o poder dos compradores pode aumentar ou diminuir a 

vantagem competitiva. Fornecedores: o poder de negociação dos fornecedores pode elevar 

preços ou reduzir na qualidade comprometendo a rentabilidade do negócio, como ameaça 

concreta no sentido de melhorar as condições de compra. Concorrentes: a força representada 

pela rivalidade entre concorrentes já existentes utiliza de estratégias como preços, publicidade, 

introdução de novos produtos, prestação de serviços junto aos clientes como vantagem 

competitiva. 

 Porter (1986) propõe que para enfrentar os novos entrantes, substitutos, poder de 

barganha dos compradores, fornecedores  e concorrentes estratégias genéricas como: liderança no 

custo total, diferenciação e enfoque que podem ser usadas em conjunto ou isoladas. Liderança em 

custo, baixo custo compreende alcançar alta parcela de mercado frente ao poder de fornecedores, 

altos investimentos em capital, preços agressivos e prejuízos iniciais tendo como objetivo ganhar 

mercado. A estratégica genérica de diferenciação, criação de diferencial ao produto ou serviço 

existente exige lealdade do consumidor independente do preço. A estratégia de enfoque é no 

sentido de focar um determinado produto e/ou serviço em relação ao concorrente.  

 

 

Conceito de APL e suas Vantagens 

 

Os Arranjos Produtivos Locais são uma maneira integradora de se interpretar o processo 

de produção em um determinado espaço geográfico 
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Segundo definição proposta pela RedeSist: 

 

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais – com foco em um conjunto especifico de atividades econômicas – 

que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e 

a interação de empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até 

fornecedores de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, 

comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de representação e 

associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas 

para: formação e capacitação de recursos humanos (como escolas técnicas e 

universidades); pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 

financiamento. CASSIOLATO e LASTRES, 2003, p.27) 

 

A vantagem da visão em forma de Apls, proposta pela Redesist é a maneira sistêmica com 

que a produção e vista, o que possibilita um uma compreensão mais clara dos atores envolvidos 

no processo e pressupõe uma interação entre os mesmos, tal interação porém, não precisa ser 

necessariamente uma interação direta. Ou seja, para que se caracterize uma interação basta que os 

atores se relacionem cada um com seu objetivo, porém em um mesmo espaço geográfico e em 

função de um mesmo produto. 

 

Materiais e Métodos 

 

A pesquisa realizada é de cunho descritiva e exploratória, as informações aqui descritas e 

debatidas foram obtidas através de acesso às informações do Banco de dados do Centro de 

Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – CEDSA, bem como, se 

baseia nas observações in loco feitas pelo pesquisador durante viagem feita ao município 

estudado e análise de dados a partir de formulários utilizados nas entrevistas com os produtores. 

O universo da pesquisa consiste de 50 produtores, no entanto, foram entrevistados, por 

este pesquisador, 20 produtores, sendo que encontram-se analisados somente os dados 

qualitativos, usando de método participativo através da interação com o presidente da APRODIL, 

representando uma das forças do quadro de análise.   

O modelo de análise dos dados buscou se guiar pela teoria das Cinco forças do mercado 

de Porter, tentando analisar sob a ótica de cada força como se dá o relacionamento entre o 

produtor e o seu meio ambiente de produção e comercialização do leite. 

 

Resultados 

Poder de Barganha dos Compradores 

 

No mercado do leite no estado de Rondônia predominam as pequenas propriedades, 

caracterizadas, em sua maioria, pro produções modestas e embasadas na agricultura familiar.   .      
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Quanto ao escoamento da produção, predominantemente os produtores vendem seu produto 

direto para os laticínios e em muitos dos casos esta é a única maneira  que o produtor pode vender 

o seu produto, de modo que,  este se sente prejudicado pelo preço imposto pelo laticínio, que por 

ser um agente de maior porte acaba, de certa forma, controlando e estipulando o preço do leite 

Poder de Barganha dos Produtores 

 

 Como nos mostra a pesquisa mais de 80% dos entrevistados declararam participar de pelo 

menos uma associação de produtores. Dentre as principais vantagens de ser associado, 

enumeradas pelos produtores estão: conseguir financiamentos, participar de palestras e 

treinamentos e a associação funciona ainda como um ambiente  de discussão para os seus 

problemas comuns. 

No caso do município de Ariquemes já existem associações com mini-indústrias para o 

beneficiamento do leite, como é o caso da APRODIL. Nesta associação os produtores já contam 

com 2 tanques de resfriamento para o leite, 1 máquina para empacotar , e uma máquina de 

pasteurização, todos os equipamentos oriundos parcerias dos associados junto a órgãos como a 

secretaria de agricultura do município e a SUFRAMA, que subsidiou um dos tanques de 

resfriamento da associação. 

Com a infra-instrutora existente os produtores são capazes de produzir e comercializar  

seus próprios produtos, conseguindo assim abandonar a dependência dos grandes laticínios e de 

certo modo até mesmo concorrendo com estes. Tal exemplo ilustra que o poder de barganha dos 

produtores pode ter um grande impacto para a melhoria de suas condições de produção e até de 

vida. 

Rivalidade Entre Concorrentes 

 

Entre os pequenos produtores de leite a rivalidade é praticamente inexistente, a produção 

de leite no estado, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

2010, Rondônia produz 747 milhões de litros de leite por ano, existem 54 laticínios. 

 

Novos entrantes e Produtos Substitutos 

 

Quanto aos novos entrantes, segundo pudemos constatar através de nossas analises, a 

entrada de novos produtores não implica numa mudança siginificativa no cenário da competição, 

no entanto a entrada de novos Laticínio seria um fator de grande impacto influenciando questões 
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como preço do leite, uma vez que haveria uma competição entre laticínios, o que poderia fazer 

com que o preço do leite aumentasse. 

Sobre os produtos Substitutos ainda é praticamente inexistente, no âmbito local, a procura 

por similares, como o leite de soja por exemplo, tal fato esta relacionado não somente com a 

produção de um produto substituto, mas também na aceitação que este tem , ou teria , uma vez 

que esbarraria ainda em fatores de costume e culturais dos consumidores, habituados com o 

consumo de leite bovino.   

Conclusão  
 

Como conclusões  da pesquisa, pode-se perceber o forte Poder de Barganha dos 

Compradores e do Poder de Barganha dos Produtores. Tais forças atuam como principais agentes 

no processo de produção e escoamento da cadeia do leite, tornando assim a relação produtor x 

laticínio  a mais importante sob a óptica das forças de Porter. Sobre o APL do Leite no município 

e as vantagens a ele associadas podemos citar: a proximidade dos atores que facilita o 

intercambio de produtos como insumos e a troca de informações, o que vem a fortalecer o APL e 

suas interações. 
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CADEIA-REDE JUSTA-TRAMA: ATORES E ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO 

ALGODÃO AGROECOLÓGICO EM RONDÔNIA. 

 

ARRANJOS ORGANIZACIONAIS E INTERORGANIZACIONAIS COLETIVOS E A 

COMPLEXIDADE DA GOVERNANÇA EM CADEIA-REDE DE COOPERAÇÃO 

SUSTENTÁVEL. 

 

Rosane Nunes Becil da Silva¹ 

Orientadora: Dra. Mariluce Paes de Souza² 

Co-Orientadora: Msda. Fabiana Rodrigues Riva³ 

 

RESUMO 

O estudo teve como objetivo descrever a cadeia rede Justa Trama identificando os atores 

nos diversos elos da cadeia produtiva do algodão agroecológico em Rondônia e assim contribuir 

para a ampliação do conhecimento sobre a cadeia rede e a sua relação com a Cooperativa Açaí. 

Desenvolveu-se a pesquisa através referencial teórico e entrevistas na qual se procurou entender 

melhor a relação existente entre a Justa Trama e a Cooperativa Açaí, um dos elos existentes da 

cadeia rede. A Justa Trama é uma cadeia-rede que atua com a fabricação de vestuários elaborados 

com o algodão agroecológico. Em Porto Velho, capital de Rondônia, são elaborados os 

aviamentos da Justa Trama, fabricados pela Cooperativa Açaí, utilizando sementes da área 

amazônica, o que traz consigo preservação e desenvolvimento sustentável regional. 

 

 Palavras-chave: Cadeia produtiva. Cooperativa Açaí. Justa Trama.  

 

ABSTRACT 

The study aimed to describe the network chain Justa Trama identifying the various 

actors in the productive chain of agro-ecolological cotton in Rondônia and thereby contribute to 

the expansion of knowledge about the network chain and its relationship with the Açaí 

Cooperative. Developed through theoretical research and interviews in which he sought to better 

understand the relationship between the Acaí,Cooperative and Justa Trama, one of the links 

existing in the network chain. The Justa Trama is a that works with the manufacturing of 

garments made with cotton agroecological. In Porto Velho, Rondônia, the trims are made of Justa 

Trama, built by the Cooperativa Açai, using seeds from the Amazon area, which brings with 

preservation and sustainable regional development. 

 

 

Keywords:  Supply Chain. Açaí Cooperative. Justa Trama.  
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um grande produtor e exportador de pluma; na safra 2007/08 foram 

cultivados 1.077 mil toneladas de algodão em caroço, das quais uma parte representativa foi 

destinada a exportação. (CONAB, 2009) 

A produção do algodão convencional desde 1750, ano de seu surgimento, foi uma fonte 

geradora de renda e de mão-de-obra, entretanto, a busca de um desenvolvimento sustentável 

ocasionou no surgimento da produção de algodão agroecológico (orgânico) final do século XX, o 

qual é produzido sem defensivos agrícolas e sem adubos químicos, o que ajuda na preservação do 

meio ambiente e no cuidado com a saúde. 

No Brasil, os movimentos ecológicos surgiram na década de 1970 e vêm se firmando 

aos poucos, posicionados contra a atual concepção de progresso e desenvolvimento, visando não 

somente à questão ambiental, como também à extinção da miséria, por meio da dignidade e da 

cidadania (REIS, FADIGAS e CARVALHO, 2005). 

Para que se alcancem objetivos de sustentabilidade é importante que o trabalho iniciado 

prossiga em diversas frentes, em âmbito global e local, com as modificações dos sistemas 

produtivos e das práticas de uso dos recursos naturais.  

Sendo assim, parafraseando Metello (2007) temos a cadeia-rede justa-trama como uma 

rede solidária de comercialização, derivada de produtos do algodão agroecológico, cuja principal 

produção primária dessa cadeia produtiva encontra-se na agricultura familiar do nordeste 

brasileiro, mais especificamente no estado do Ceará. Essa rede solidária é composta por outros 

elos importantes distribuídos em diversos estados brasileiros. 

Observando essas questões a presente pesquisa se propôs a analisar como objetivo de 

averiguar a relação entre os elos e atores desta cadeia, que estão presentes no estado de Rondônia. 

Além desse objetivo geral, a pesquisa procura também: a) levantar referências bibliográficas e 

informações sobre a cadeia-rede Justa-Trama; b) conhecer os atores e elos envolvidos na rede; e 

c) identificar a relação da Cooperativa Açaí do estado de Rondônia com a cadeia-rede.  
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Para a realização da pesquisa, partiu-se de primeiro momento de um levantamento 

bibliográfico sobre a Cadeia Rede Justa Trama e o conhecimento dos elos participantes da 

Cadeia. Sendo importante ressaltar que os elos estão dispostos em vários estados brasileiros.  

 REFERENCIAL TEORICO 

No Brasil, o cooperativismo vem surgindo como alternativa ao desemprego ocasionado 

pela globalização da economia, aplicando-se a vários casos, com grande qualidade e 

produtividade. Manifesta-se como forma de organização de trabalho calcada em princípios 

democráticos a serem exercidos em uma sociedade justa, livre e fraterna, materializada por 

empreendimentos econômicos autônomos de propriedade coletiva. 

Uma das mais características para a expressão do autêntico cooperativismo é a economia 

solidária. Pode-se defini-la como a ação capaz de gerar novas oportunidades de inserção social 

por meio do trabalho, a qual está interligada com a democratização da gestão do trabalho com a 

ajuda mútua, responsabilidade, equidade e solidariedade e fortalecimento do desenvolvimento 

local de forma auto-sustentável.  

O papel de uma Cooperativa consiste em ligar os indivíduos que a compõem – esses 

uma vez com necessidades e objetivos comuns – com o mercado consumidor, vale-se ressaltar 

que nessa relação se caracteriza por benefícios que envolvem não só os cooperados, mas também 

o consumidor. Essa relação será mais bem exemplificada na ilustração 1. 

  
Ilustração 1. Relações de uma Cooperativa. Fonte: www.coopernac.com.br/portifolio.php  

 

http://www.coopernac.com.br/portifolio.php
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 Para a melhor compreensão define-se Cooperativa como uma associação autônoma de 

pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, 

sociais e culturais comuns. 

O que caracteriza a organização de uma Cooperativa é a busca da melhoria da situação 

econômica de determinado grupo de indivíduos, solucionando problemas ou satisfazendo 

necessidades comuns, que excedam a capacidade de cada indivíduo satisfazer isoladamente. A 

Cooperativa consiste então, em um meio para que um determinado grupo de indivíduos atinja 

objetivos específicos. Trata-se de uma relação de trabalho onde há benefícios para todos os 

envolvidos. 

 

RESULTADOS 

A Justa-Trama cadeia produtiva de algodão agroecológico surgiu com o objetivo de 

desenvolver um produto todo fabricado por trabalhadores solidários, essa idéia foi criada em 

meados de 2003, só que com planos de ser desenvolvida mais tarde. Entretanto, o fortalecimento 

desse plano através de encontros como os das atividades da Economia Solidária, acarretou no ano 

de 2004 a prática de até então essa idéia, sendo, no entanto, a fabricação de produto ainda através 

do algodão convencional e assim posteriormente a substituição pelo algodão agroecológico. 

A cadeia produtiva Justa-Trama organiza-se envolvendo várias regiões e estados 

brasileiros: Rondônia participa por meio da COOPERATIVA AÇAÍ; no Ceará participa a 

ADEC( Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá, em Tauá); em São 

Paulo participa a CONES( Cooperativa de Nova Odessa, em Nova Odessa); a TEXTILCOOPER 

(localizada em Santo André, São Paulo); a FIONOBRE (Cooperativa Fionobre de Itajaí, em 

Santa Catarina); e a UNIVENS ( Cooperativa de Costureiras Unidos Venceremos) de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul.Como está sendo exemplificado na ilustração 2. 

 

Etapa de Produção EES responsável Forma Jurídica Localização 

Plantio e 

beneficiamento 

do algodão 

Adec 
Associação de 

Produtores Rurais 

Interior do Ceará 

(sede em Tauá) 

Fiação Cones Cooperativa Nova Odessa – SP 

Tecelagem e malharia Textilcooper Cooperativa Santo André – SP 
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Confecção e crochê Fio Nobre 
Microempresa 

Autogestionária 
Itajaí – SC 

Confecção Univens Cooperativa Porto Alegre – RS 

Produção de 

aviamento 
Coop. Açaí Cooperativa Porto Velho – RO 

    Ilustração 2.  Justa Trama – Cadeia Solidária do Algodão Agroecológico. Fonte: METELLO, 2007. 

A Cooperativa Açaí, parte integrante da rede, encontra-se na cidade de Porto Velho, 

Rondônia, foi fundada por um grupo de artesãos num total de 22 pessoas. Os objetivos principais 

que levaram a criação da cooperativa foi a de se ter um local para a venda de seus produtos, 

apresentarem seus principais produtos para futuros compradores e com isso participar de feiras. 

Atualmente a cooperativa conta com um total de 64 cooperados, os principais produtos 

fabricados pela Cooperativa Açaí são: biojóias feitas através de um meio sustentável, além de 

quadros, cerâmicas, adornos e acessórios das roupas da Justa Trama. 

A integração entre as pessoas com o desejo de fazer algo diferente, é uma das 

características da cooperativa, e a partir desta atividade construiu-se um meio de sobrevivência, 

não só por isso, mas também um meio de contribuição para o desenvolvimento local e a 

preservação do meio ambiente. Alguns fatores contribuíram também para a constituição dessa 

idéia, como a matéria-prima, conhecimento, cultura e os próprios recursos naturais que, se 

explorados de forma consciente, auxiliaram na preservação do ecossistema e desenvolveria 

atividade e renda. 

O envolvimento da cooperativa no processo da Justa Trama traz uma aproximação da 

idéia do que é desenvolvimento sustentável, mesmo os cooperados realizando esse trabalho de 

polimento e preparação das sementes como meio de vida, estes já conhecem mais os produtos e 

as diretrizes de economia solidária, alem de haver também uma interligação com os demais elos 

de atividades: fiação, tecelagem, trabalhos manuais e costura com isso os cooperados conseguem, 

a partir desse momento, ter uma breve noção do resultado dos produtos em cadeia produzido. 

A Cooperativa Açaí procura se desenvolver através de uma colheita ―correta‖, a qual 

trás grande benefícios para a floresta aonde não é derrubada nenhuma árvore e também para os 

próprios coletores, aqueles indivíduos muitas vezes excluídos da sociedade que através da 

colheita mantém a floresta, trazendo desenvolvimento sustentável e preservação regional. 
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Percebe-se dentro da Cooperativa um elo entre a Justa Trama que relaciona o individuo 

com uma visão a qual consiste em auxiliar efetivamente a dar o primeiro passo para criar um 

mundo melhor, que resulta em um aumento da auto-estima, além da sensação de fazer parte, de 

estar incluído em uma sociedade que se preocupa com as gerações futuras. 

Algo importante que deve ser frisado é que além da contribuição sustentável, a 

Cooperativa Açaí faz um trabalho social, esses realizados com as presas de Porto Velho, através 

de um convênio permanente entre a cooperativa e o presídio feminino, o qual tem como objetivo 

fortalecer o artesanato regional, gerar oportunidade de trabalho e renda familiar. 

 A Cooperativa Açaí montou uma linha de produção e montagem nas dependências na 

Unidade Prisional Feminina, fornecendo material e maquinário, e utilizando mão-de-obra das 

apenadas. Além da intenção de trabalhar com os familiares das mesmas, conforme a 

reciprocidade do trabalho desenvolvido pelo grupo, esse trabalho tem sido visto também como 

um importante papel no processo de ressocialização da apenada. 

Esse convênio traz consigo também uma chance muito maior de as presas voltarem 

recuperadas à sociedade, porque estão aprendendo uma profissão e poderão sair do presídio já 

empregadas. Pois através da Cooperativa as apenadas aprendem a fabricar bio-jóias e, com isso, 

ganham dinheiro para ajudar suas famílias e assim a progressão de pena. 

Vale-se destacar ainda que todas as bio-jóias fabricadas pelas apenadas têm seus espaços 

garantidos em feiras nacionais e internacionais, assim como tem acontecido com os produtos da 

Cooperativa Açaí. 
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RESUMO 

 

No meio rural brasileiro o agronegócio tem se mostrado com sendo a força motriz do crescimento 

realizando eficiência e competitividade.O setor leiteiro,depois de suas tranformações,vem 

ganhando espaço no mercado,sendo uma atividade importante social e economicamente por 

abranger uma grande parcela de pequenos produtores.O objetivo do trabalho foi de analisar de 

que forma o trabalho cooperativo,as parcerias presentes nesse setor 

tem contribuido para seu desenvolvimento. A metodologia utilizada foi estudo de caso,utilizando 

observações,entrevistas e conversas informais com os produtores rurais.O estudo apresenta como 

as instituições,os agentes e as parcerias por estes,tem demonstrado sendo de fundamental 

importância para a permanência em um ambiente competitivo. 

 

Palavras-chave: Cooperação,Associativismo,Estratégias,Parcerias e Setor Agropecuário. 

 

 
ABSTRACT 

  

In the rural Brazilian agribusiness has proven to be the driving force of growth and efficiency by 

performing competitividade.O dairy sector, after his transformations, has been gaining market 

share, being a socially and economically important activity because it covers a large portion of 

small producers .O objective was to examine how the cooperative work, partnerships present in 

this sector has contributed to its development. The methodology used was case study using 

observations, interviews and informal conversations with producers rural.O study shows how 

institutions, actors and partnerships in these, has been shown being of fundamental importance to 

staying in a competitive environment. 

 

Keywords:  Cooperation, Associativity, Strategies, Partners and Agricultural Sector. 
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INTRODUÇÃO 

                   Dentre as cadeias produtivas do setor agropecuário, a que sofreu maiores 

transformações foi a do leite. Essas transformações são basicamente explicadas pela intervenção 

do governo no mercado dos lácteos a partir dos anos 90. Suas principais causas segundo Gomes 

2001 são: a)desregulamentação do mercado de leite a partir de 1991;b)maior abertura da 

economia brasileira para o mercado internacional, em especial a criação do MERCOSUL;e 

c)estabilização de preços da economia brasileira em decorrência do Plano Real,a partir de julho 

de 1994. 

              Na década de 1990, a produção de leite no Brasil alcançou a terceira maior taxa média 

de crescimento dentro de toda a agropecuária nacional, perdendo apenas, para a produção de 

carne de aves e de soja. 

              A pecuária leiteira no Brasil foi caracterizada pela baixa produtividade nos fatores de 

produção. Somando a isso, a sazonalidade da oferta e a falta de qualidade do leite in natura 

deixavam o país em uma colocação não muito favorável, estando no quadro dos atrasados na 

produção leiteira. 

            Houve uma mudança em 1997, devido os incentivos das grandes indústrias de laticínios 

começaram o processo de resfriamento do leite na propriedade e o seu transporte a granel. Uma 

difusão no trabalho, implementando tecnologia e a qualificação dos produtores e trabalhadores na 

atividade leiteira, realizado por agentes e organizações como Embrapa, Emater, departamentos de 

extensão das indústrias, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e federações da 

agricultura, foi de extrema importância para a preparação dos pecuaristas em relação à 

modernização. 

             A importância econômica e social do agronegócio do leite em Rondônia teve seu início a 

partir da década de 1970. Com o processo de expansão da economia do agronegócio e a 

população decorrente da política de colonização do INCRA. A política definiu a estrutura em 

pequenas propriedades, sendo que a média dos estabelecimentos rurais de todo o Estado em 1995 

era de 116 hectares. Dentre os produtores, os que  produziam leite, a área média era de 70 

hectares (SEBRAE 2002). 

            O crescimento da pecuária bovina no Estado de Rondônia, se destaca pelos seguintes 

fatores: abundância de chuvas, pouca exigência de mão-de-obra e mercado garantido.   
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          O município de Rolim de Moura originou-se do projeto de colonização pelo INCRA, 

destinado ao assentamento de colonos excedentes do Projeto Gi-Paraná. O nome da cidade foi 

dado em homenagem ao Visconde de Azambuja. Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, segundo 

governador da capitania de Mato Grosso, pelos relevantes serviços prestados à região do vale do 

Guaporé. Foi elevada a categoria de município através do Decreto Lei Estadual n.º 071, de 5 de 

agosto de 1983, desmembrado da área de Cacoal. População de 50.249 habitantes e área de 

1.458km. Sabe-se  que a pecuaria vem se desenvolvendo de forma cescente,pelos incentivos 

governamental,pela qualidade da terra ou até mesmo por ações do investimento. (IBGE 2008 ). 

 

Revisão da Literatura 

 

Novas políticas estão sendo a dotadas pelas organizações devido ao processo de desenvolvimento 

tecnológico, busca-se reformular tais estruturas organizacionais com a formação de alianças entre 

parceiros para compartilhar o crescimento e os contínuos incentivos. BEGNIS; ESTIVALETE 

&PEDROZO (2005) destacam a importância do compartilhamento e a comunicação entre os 

parceiros, com efeito, gera o aprendizado possibilitando os ganhos conjuntos. Visto que uma 

parceria envolve questões que estão além do lucro. 

             Para Nantes e Scarpelli (1994) o mercado exige eficiência em todos os segmentos da 

cadeia de produção. Para isso, requer que os produtores sejam capazes de possuírem economia de 

escala que superem os limites tradicionais e agreguem valor ao seu produto. 

             Ressaltam ainda que a solução para esses produtores esteja atrelada à elaboração de 

estratégias de viabilização do agronegócio. Sendo de suma importância que os produtores adotem 

a utilização de tecnologias e novas formas de organização coletiva nos modos tradicionais da 

produção. Uma das razões fundamentais para a inserção em uma cadeia produtiva é a escala de 

produção. Sendo um fator determinante para o escoamento da produção, uma vez que a 

comercialização dos produtos é a função do volume disponível. 

 

Alianças Estratégicas 

 

             O papel das alianças estratégicas está associado à busca de viabilizar o processo de 

industrialização, tanto quanto o de comercialização do leite e de seus derivados no mercado.  
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             Como estímulo as alianças e parcerias que formam valor e sustentabilidade para os 

agentes, BEGNIS; ESTIVALETE &PEDROZO (2005) afirmam que devem estar presentes e 

atuantes o comprometimento, confiança, cooperação, compartilhamento, comunicação e 

compensação. Tendo como essenciais a confiança, a cooperação e a compensação. 

Desempenhando assim, um relacionamento comercial sustentado em critérios objetivos de 

qualidade.  

            A hierarquia das alianças estratégicas pode ser estabelecida como: a) empreendimento 

cooperativo informal, empreendimento cooperativo formal, joint venture, participações societárias 

através de fusões e aquisições. Os motivos que levam as empresas a consolidarem alianças 

estratégicas estão ligados à sua posição no mercado, com a finalidade de defesa, permanência, 

reestruturação e aquisição ou verticalização da produção. (NICÁCIO, 1997). 

           Almeida et. all. (1998) ainda revela que no caso de empreendimentos cooperativos 

formais, a aliança acontece, geralmente, devido a demandas do mercado por produtos ou serviços 

específicos. Diante dessa situação, as empresas procuram parceiras para, juntas, desenvolverem o 

projeto em questão. Nesses casos, não se percebe o domínio de uma sobre a outra, havendo um 

equilíbrio na hierarquia das organizações.   

 

Cooperativismo 

              A palavra cooperação, etimologicamente, vem do verbo latino cooperari, de cum e 

operari = operar juntamente com alguém. Significa trabalhar junto, trabalhar em conjunto.E 

cooperativismo é a doutrina que visa à renovação social por meio da cooperação.( 

FEREIRA,2009) 

 Os princípios doutrinários do cooperativismo podem ser assim resumidos: a) liberdade, 

igualdade, fraternidade e a solidariedade, expressas através dos princípios universais do 

cooperativismo, ou seja, a gestão democrática, a livre adesão, a taxa limitada de juros ao capital, 

a distribuição sobras pro rata, a ativa cooperação entre as cooperativas e a priorização da 

educação cooperativista. Batalha (2001 apud. BIALOSKORSKI NETO, 1994). 

 

A importância do cooperativismo para o agronegócio 
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            Os beneficios gerados gerados pelo cooperativismo é o crescimento da 

região,proprocionando o maior acesso aos mercados e as economias de escala.Sendo de grande 

relevância para a economia brasileira,atuando e apoiando o desenvolvimento econômico e 

social,principalmente os pequenos produtores rurais.Atuam no fomentar,na comercialização dos 

produtos e agregando valor ao aos produtos por meio os complexos industriais.Adotam medidas 

para buscando eficiência,aperfeiçoamento pessoal do campo e das técnicas de produção e no 

planejamento.Adaptar-se com o avanço tecnológico e informacional ao processo produtivo 

conduziram a novos horizontes e uma maior participação no mercado. 

              Essa dinâmica das atividades realizadas contribuem de forma quantitativa para o 

aumento dos recursos a serem utilizados,em seguida,a grega valor aos seus produtos,promovendo 

o processo de multiplicação da renda,dos investimento,resultando em em avanço qualitativo. 

 

Associativismo e parceria 

 

         São formas de organizações que uma sociedade ou comunidade, podem estabelecer e têm 

como principal objetivo alcançar os resultados através do trabalho em conjunto em benefício de 

metas comuns. 

        Para a constituição de uma parceria necessita-se um agente coordenador, a associação de 

produtores, por exemplo, pois envolve um menos numero de pessoas, mostra-se mais adequada e 

possibilita o maior aproveitamento das potencialidades dos produtores e detém o domínio das 

decisões. Possui uma relação bilateral, apenas acontece quando os ganhos são distribuídos de 

forma igualitária entre as partes envolvidas. Para assegurar a repartição dos ganhos aos parceiros 

se faz necessário a elaboração de contratos para a formalização dessa relação. Nos dias atuais, 

muitas parcerias são estabelecidas informalmente (WEYDMANN apud BATALHA 2001). 

                Segundo Batalha (2001), o sistema de parceria pode proporcionar ganhos de escala, 

aumentar seu poder de negociação e diminuir seus custos de produção, garantindo uma melhor 

remuneração pelo produto. O autor ainda destaca que ―a parceria exige iniciativa, liderança, 

empenho e visão empresarial para buscar o parceiro certo, ter confiança no projeto e estar 

disposta a dividir os lucros, ou seja, o negócio precisa ser bom para todos.‖ Do mesmo modo, o 

associativismo permite a confiança entre os produtores na visão e na divisão dos resultados. 
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Associativismo como forma de fortalecimento para associações de produtores 

 

                Produtores em várias regoiões do país estão se organizando em associações,visando a 

uma melhor negociação para o leite produzido em suas comunidades e comunidades vizinhas.As 

iniciativas nascem com o objetivo central de negociar a venda do leite a melhores preços 

recebidos até então por um produtor fornecendo o leite sozinho.É a busca de criar um poder de 

mercado.Geralmente a reunião do leite é feita em tanques comunitários,onde a indústria vai 

apanhar todo o leite de uma só vez. 

                Esse tipo de associação de produtores de leite são de pequeno porte,com pequena ou 

nenhuma estrutura inicial e com uma limitada abrangência geográfica.Contudo esta iniciativa 

nasce mais fortalecida se contar com o apoio de liderançasdos produtores,sindicatos 

rurais,prefeituras municipais e agentes da assistência técnica.Esta é uma conjugação de esforços 

com representação política,buscando a defesa da união e dos interesses dos produtores.  

 

Agregação de Valor  

 

               Essa estratégia se estabelece através da incorporação de tecnologia diferenciada, 

obtenção de um maior nível de qualidade e logística de atendimento ao mercado. NANTES e 

SCARPELLI, 1994. 

A identificação das atividades de valor envolve aspectos como a produção, a oferta, as remessas, 

o atendimento ao consumidor e as vendas. É essa formação de valor que se sustenta a 

constituição e solidificação das parcerias a longo prazo entre as organizações,enquanto fenômeno 

de cooperação e colaboração. 

As atenções dadas no controle dos processos adéquam à viabilidade técnica e comercial desses 

produtos. O pequeno produtor precisa incorporar essas alternativas para a agregação de valor dos 

seus produtos, não esquecendo que esses investimentos se fazem necessários para a 

comercialização, já que existem exigências a serem atendidas. 

 

 Metodologia 

Através da revisão da literatura foi possível o entendimento de como diversos fatores 

podem colaborar com o desenvolvimento da organização em suas atividades e decisões a serem 
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tomadas em prol de todos. Pode-se contar com o banco de dados disponibilizado pelo Centro de 

Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia CEDSA, através dos 

formulários aplicados pelos pesquisadores para o reconhecimento de como estão sendo utilizados 

os tanques que a SUFRAMA tem disponibilizado para os produtores. 

Trata-se de pesquisa exploratório-descritiva, requerendo o uso de instrumentos, sendo 

decidido pelo formulário preenchido a partir das entrevistas com associações e produtores, 

caracterizando-se como pesquisa de campo. 

As entrevistas foram efetuadas pela equipe de pesquisadores, bolsistas e acadêmicos 

vinculados ao CEDSA, tendo-se participado da pesquisa em Rolim de Moura, entrevistando 35 

associações e 16 produtores com o objetivo desta pesquisa. 

 

 Resultados e Discussões 

Baseou-se na análise interpretativa sobre os agentes e organizações presentes no 

município de Rolim de Moura,mostrando suas ações e descrevendo de que maneira estão 

corroborando com o desenvolvimento local da região. Como universo da pesquisa pode-se 

considerar 35 associações informadas pela prefeitura do município, no entanto, conseguiu-se 

entrevistar somente 33, das quais foram entrevistados 157 produtores. As entrevistas e visitas 

foram realizadas tanto nas associações como nas propriedades dos produtores,contando com a 

ajuda da Emater ,secretaria de agricultura e com os recursos disponibilizados pela SUFRAMA. 

            O conjunto de entidades de representações presentes, direta ou indiretamente no 

município de Rolim de Moura está na área da pesquisa, desenvolvimento e assistência técnica: 

Embrapa e Emater. A Emater atua no estado desde 1989, é a única referência para os produtores, 

tendo como finalidade possibilitar o ajuste do sistema de produção das condições referentes ao 

solo e o clima da Região. Já a Emater, presta assistência técnica e extensão rural aos produtores 

de leite do estado. 

A parte de fiscalização federal, estadual e municipal é representada pela Delegacia 

Federal da Agricultura de Rondônia – DFA/RO pela Agencia de Defesa Agrosilvopastoril do 

Estado de Rondônia – Idaron e pelas Secretarias Municipais de Saúde. (PAES-DE-SOUZA 2007, 

apud Souza 2008). Os agentes inspecionados pela DFA devem atender às normas federais 

estabelecidas no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

(RIISPOA), do Ministério da Agricultura, que apóiam o Idaron. 
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Compete ao Idaron inspecionar e fiscalizar os produtos de origem animal produzidos e 

que são destinados a atender o mercado interno de Rondônia. Além de fiscalizar e controlar o 

rebanho bovino. As secretarias municipais de saúde são destinadas a inspecionar e fiscalizar os 

produtos de origem animal que são produzidos e comercializados no seu próprio município. 

(SOUZA, 2008). 

Estando presente nesse município a instituição científico-tecnológica a Universidade Federal de 

Rondônia, a qual oferece os cursos de Engenharia Florestal, Agronomia, História e Pedagogia. Os 

alunos do curso de Engenharia Agronômica realizam estágios e desenvolvem projetos em 

propriedades rurais produtoras de leite. 

As 35 associações receberam 60 tanques de resfriamento da prefeitura, os quais foram 

financiados pela SUFRAMA. Dos 60 tanques já identificou-se 157 produtores beneficiados, 

sabendo-se, no entanto, que este número pode ser muito superior, considerando que a média de 

produtores por tanque situa-se entre 7 a 10 produtores e por este primeiro levantamento tem-se 10 

tanques com somente um produtor entrevistado, assim sendo é possível que muito mais 

produtores estejam se beneficiando desta ação da SUFRAMA e que o número de associados 

tenha aumentado, pois essa organização coletiva dos pequenos produtores rurais tem 

proporcionado a permanência em seu ramo de atividade e a comercialização do seu produto. 

 A utilização do tanque de resfriamento contribuiu para modificar as condições de vida do 

produto, a colaboração em aumentar sua eficiência, competitividade e mais tarde sua 

comercialização. Associado a isso, há reconhecimento do efeito de como o relacionamento entre 

esses agentes tem causado o aumento da produtividade dos produtores rurais. Fatos esses que 

enriquecem o desenvolvimento da economia do estado de Rondônia,conseqüente 

mente,impulsionam a formação de valor.  

     Através do fortalecimento pelo trabalho em conjunto é possivel afirmar que as 

associações,mesmo com seu problemas,estão alcançando bons resultados.Cumpre com êxito ( 

não com perfeição) seus objetivos representando e defendendo seus interesses,estimulam a 

melhoria ds técnicas utilizadas,deixando claro que essa organização associativista tem 

responsabilidade social e imprime um importante papel no desenvolvimento econômico de seu 

município. 

 

Conclusão  
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              É possível afirmar que através das associações os produtores rurais estão alcançando 

bons resultados. 

              Alguns dos resultados da ação dessa parceria entre os produtores, suas associações e os 

agentes são: a melhor remuneração do produtor, a sua permanência no campo da atividade 

leiteira, as associações estão representando e defendendo os interesses dos associados e do setor 

da pecuária leiteira como um todo junto a instituições públicas, estimulando a melhoria das 

técnicas utilizadas pelo associado através da articulação de atores sociais importantes para o 

desenvolvimento dos mesmos com ações que vão desde um maior acesso ao crédito, 

desenvolvidas pelos bancos.Contudo, pode-se afirmar através das entrevistas feitas que, apesar da 

existência de cursos e palestras, eles não atingem a todos os associados, mas são essenciais pelo 

seu caráter informativo e de instrução. Nota-se que não adianta somente a viabilização do acesso 

a equipamentos se as pessoas não sabem lidar com eles, ou manejar o rebanho, a ordenha de 

maneira adequada. 

            Os produtores cujas atividades são desenvolvidas em bases familiares, praticamente 

todos, formam o maior contingente de pessoas ocupadas com a atividade leiteira no país. Permitir 

a eles condições de produção significa propiciar-lhes ocupação nas propriedades, assegurar-lhes 

renda e, por conseqüência, melhor qualidade de vida. A associação propicia aos pequenos 

produtores a condição de comercializar seu produto a preços mais justos e consegue acesso a 

benefícios junto a outras instituições. 

             No tocante ao acesso do tanque de resfriamento aos seus associados, seja através do 

incentivo da SUFRAMA, sendo esse o nosso campo de pesquisa, foi o melhor indicador de que a 

associação que possui um bom relacionamento com seus associados, e externamente com outras 

organizações, transmite o progresso de modernização e promovendo a sobrevivência dos 

pequenos produtores. 

               A busca pelas parcerias e a procura por instituições de fomento é fundamental 

importância para a melhoria dos processos técnicos e sociais em associações.Programas de 

capacitação auxiliam muito os produtores e os tem motivado à permanência, tanto na atividade do 

setor leiteiro quanto nas associações, gerando o fortalecimento do coletivo. 
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O IMPACTO DO DISCURSO MATERNO SOBRE A FORMAÇÃO DA FUNÇÃO 

PATERNA. 

Anderson Júnior Ferreira Martins
252 

Melissa Andréia Vieira De Medeiros253 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

                                                 
252

 Acadêmico do 6º período do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. 
253

 Orientadora. Professora Doutora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. 
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A primeira relação subjetiva estabelecida pela criança é com a mãe. Essa 

se processa tanto durante a gestação e prossegue após o nascimento, uma vez que é a 

mãe a primeira pessoa a ter um contato significativo para o bebê ao alimentá-lo.  

Na amamentação, portanto, ocorre o primeiro contato intersubjetivo da 

criança que encontra no seio de sua genitora a substância que atende à sua 

necessidade de alimentação, saciando sua fome. 

Na Psicanálise, essa relação estabelecida entre mãe e a criança tem um 

caráter fusional, haja vista a inexistência de fatores externos que realizem a mediação 

entre elas. A criança se imagina como sendo o único objeto que pode satisfazer o 

desejo da mãe (DOR, 1991). 

Assim, a relação entre mãe e filho está ligada por um vínculo 

intersubjetivo, no qual a criança se fantasia como sendo capaz de suprir todos os 

desejos e anseios da mãe. O pai é inserido nessa relação à medida que a criança 

percebe um outro a quem a mãe deseja. 

Essa inserção se dá, na medida em que o pai é apresentado à criança por 

meio do discurso materno (LACAN, 1999), ou seja, as falas e as idas e vindas da mãe 

fazem com que a criança perceba que existe um outro na relação.  

Portanto, o pai possui uma conotação simbólica (ARAÚJO 2001; DOR, 

1991; LACAN 1999) que lhe é outorgada pelo discurso materno. Lacan (1999) 

acrescenta que para ser mais exato o pai é uma metáfora, na medida em que ele surge 

na triangulação familiar como “um significante que substitui um outro significante”. 

Segundo Lacan (1999), a Função Paterna, ou o Nome-do-Pai é construído 

por meio do discurso materno, e isso se dá mediante a interpretação da criança do que 

é dito pela mãe. Assinala, ainda, que pequenas nuances no discurso modificam 

totalmente o significado da mensagem. 

Assim sendo, a presença do pai é percebida pela criança muito cedo, 

porém é o discurso materno que atribui ao pai sua função e alcance. Atribui sua 

importância na relação simbólica entre pai-mãe-filho. 
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A mãe é quem oferece à criança o imago254 paterno, isto é, a forma como 

ela verá o pai. O discurso materno, portanto, é capaz de delimitar inteiramente o pai 

imaginário e simbólico. O poder desse discurso pode construir “pais submissos, os pais 

abatidos e os pais castrados pela mulher” (LACAN, 1999, p. 173). 

Deve-se frisar que é exatamente esse mesmo poder do discurso materno 

que legitima a Função Paterna, atribuindo ao pai o seu lugar na relação familiar 

intersubjetiva do triângulo edipiano 

 

O essencial é que a mãe funde o pai como mediador daquilo que está para 
além da lei dela e de seu capricho, ou seja, pura e simplesmente, a lei como tal. 
Trata-se do pai, portanto, como Nome-do-Pai, estreitamente ligado à 
enunciação da lei .(LACAN 1999, p. 197). 

 

A Função Paterna é, portanto, intimamente influenciada pelos discursos 

produzidos pela mãe, devendo os mesmos serem analisados para fim de estabelecer 

um panorama que correlacione as temáticas presentes nessas falas e a leitura subjetiva 

dos filhos a respeito do pai. 

A forma como o pai é apresentado para a criança pode ter grandes 

modificações com o advento de situações que causem na mãe uma instabilidade 

emocional, notadamente quando ela se sente rejeitada pelo cônjuge em razão de sua 

nova situação físico-estética, em razão da gravidez, ou ainda nos casos de separação 

ou rompimento dos laços com o pai da criança. Ainda que não de forma intencional 

esses elementos surgem no discurso materno para desqualificar o genitor da criança, 

influenciando na qualidade da relação entre eles e na possibilidade do mesmo efetivar a 

sua Função Paterna. 

François Podevyn (apud TRINDADE 2007) nomeia esse processo de 

Síndrome da Alienação Parental, que consiste em uma interferência na formação 

psicológica da criança para que odeie, sem justificativa, um de seus genitores, 

                                                 
254

  Imago é protótipo inconsciente de personagem que orienta seletivamente de forma como o sujeito apreende o 

outro; é elaborado a partir das primeiras relações intersubjetivas reais e fantasísticas como o meio familiar 

(LAPLANCHE, 2001, p. 234). 
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decorrendo daí que a própria criança contribui na trajetória de campanha de 

desmoralização. 

Um caso emblemático dessa “síndrome” presente na literatura é o do 

jusfilósofo Louis Althusser. Onde pela força de seu discurso, a mãe de Althusser 

influenciou drasticamente a Função Paterna de seu marido real, por meio de uma 

fantasia familiar implícita de que seu marido seria o seu antigo noivo que fora morto na 

guerra. “O casal imaginário, formado pelo tio Louis morto e por sua mãe privilegiava a 

cabeça e esquecia o corpo” (PASSOS, 2006, p. 117). Ela impediu que o pai de 

Althusser exercesse efetivamente a Função Paterna para com ele, deixando-o 

inteiramente à margem das relações familiares subjetivas. “... As implicações na relação 

com o pai complicaram-se com a figura de Louis [tio de Althusser], o „verdadeiro pai, por 

ser o amor da mãe‟, e Charles [pai biológico], frequetemente visto como um usurpador” 

(PASSOS, 2006, p. 151).  

Atualmente o papel do pai na educação e na participação efetiva na vida 

de seus filhos tem sido altamente valorizado, sendo essencial que se verifique se 

existem condições materiais e psicológicas dessa participação do pai ocorrer nos casos 

em que os genitores não mais convivem juntos. Uma vez que isso se torna uma 

condição adversa à participação do pai, bem como a efetivação da Função Paterna por 

parte dele, que pode mesmo ser preterida, fazendo com que ela se efetive por meio de 

outra pessoa do convívio social com a criança. 

Para isto, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a forma como o 

discurso produzido pela mãe influencia a visão que o filho tem de seu pai e da Função 

Paterna. Como objetivos específicos foram fixados: a) Verificar como o discurso 

materno influencia a qualidade da relação pai e filho; b) Enumerar possíveis elementos 

no discurso materno que dificultam ou facilitam ao pai a efetivação da Função Paterna; 

c) Inferir se o discurso materno é capaz de desqualificar o pai de exercer a Função 

Paterna.  

Essa pesquisa pretende atender aos seus objetivos por meio de estudos 

descritivos, qualitativos de análise documental. Haverá, ainda, como maior fonte de 

dados, entrevistas semi-estruturadas. 
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2 - MÉTODO 

 

Utilizou-se a pesquisa qualitativo-exploratória. Esta considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, isto é, um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade que não pode ser traduzido em números. “A 

pesquisa qualitativa possui o poder de analisar os fenômenos com consideração de 

contexto”. (LEITE, 2004, p. 82). Dessa forma, o método qualitativo se mostra adequado 

para localizar os entraves na relação social e psicológica existentes entre a mãe e seu 

filho, bem como a maneira como isso influencia ou delimita o papel e a influência do pai 

ou da figura paterna nessa relação, justificando a aplicação do referido método. “A 

abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, 

justifica-se, sobretudo por ser uma forma adequada para entender a natureza do 

fenômeno social.” (RICHARDSON apud LEITE, 2004, p. 82). 

 

2.1 – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Os procedimentos e instrumentos mais utilizados na pesquisa qualitativa são: 

observação direta ou participante, entrevista em profundidade e análise de documento.  

Dentre as técnicas de pesquisas qualitativas, foram utilizadas entrevistas do 

tipo semi-dirigida, pois esta modalidade de instrumento permite maior liberdade ao 

entrevistado de falar sobre o seu cotidiano, expressando por meio da palavra as 

situações vivenciadas com riqueza de detalhes. Dessa forma é possível identificar como 

se processa a relação entre os membros da família e como os discursos produzidos. 

Pode-se dizer que só haverá ciência humana se nos dirigirmos a maneira como 

os indivíduos ou os grupos representam palavras pra si mesmos utilizando suas formas 
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de significados, compõe discursos reais, revelam e ocultam neles (discursos) o que 

estão pensando ou dizendo, talvez desconhecido para eles mesmos, mais ou menos o 

que desejam mas, de qualquer forma, deixam um conjunto de trações verbais daqueles 

pensamentos que devem ser decifrados e restituídos, tanto quanto possível, na sua 

vivacidade representativa (MARTINS 1994, p. 51). 

 

Dessa forma, a abordagem qualitativa, por meio de uma entrevista semi-

dirigida, mostra-se o método mais adequada para trabalhar a forma como a Função 

Paterna e seu representante são subjetivamente trabalhados pelo filho. 

2.2 – PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados por meio de uma abordagem psicanalítica 

freudiana, e também com o auxílio do instrumento metodológico chamado análise de 

conteúdo, desenvolvido por Bardin (1977). 

A análise de conteúdo oferece ao pesquisador a autonomia de fazer recortes 

em qualquer conteúdo, seja ele mítico, poético, jornalístico, documental, ou outros, 

apontando ali as inferências percebidas, o dizer do não-dito. “Por detrás do discurso 

aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém 

desvendar” (Bardin, 1977, p. 14). 

Logo, a análise de conteúdo possibilita um dado recorte um uso mais eficiente e 

próprio da abordagem psicanalítica da narrativa, que se fundamenta na introdução da 

ordem do desejo, da ordem do não-dito, e na permissão de um recorte subjetivo do 

objetivo, do inconsciente no consciente. 

Em seu texto Parapraxias Freud (1916) descreveu uma forma complexa e 

inovadora de compreender a fala, quando percebeu que um sujeito sempre diz muito 

mais do que gostaria de dizer, ou mesmo muito mais do que poderia saber 

conscientemente. É nessa esteira que a análise de conteúdo se coloca. 
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A análise de conteúdo absolve e cauciona o investigador por essa atração pelo 

escondido, o latente, o não aparente, o potencial do inédito (do não dito), e retido por 

qualquer mensagem (Bardin, 1977, p. 9). 

A análise de conteúdo apresenta-se sob diversas categorias, ela viabilizará 

muitos estilos de análise, porém, a categoria que utilizaremos será a denominada 

“análise temática”. 

A análise temática é aquela que, a partir do material transcrito, lido e relido, 

permite ao pesquisador observar os grandes temas que ressaltam do conteúdo, que se 

destacam no discurso. Temas que, então, passam a poder ser trabalhados com base 

em sua corrente teórica. 

Para um maior esclarecimento sobre o que vem a ser o “tema”, informamos que 

é uma unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado. 

Assim, o texto é recortado em idéias principais, em enunciados que possam 

caracterizá-las. 

 

 

2.3 - MATERIAL E EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS 

 

Para a realização da presente pesquisa foram utilizadas as fichas de triagem do 

S.P.A, gravador  e micro computador completo com impressora. 

 

2.4 - COLABORADORES 

 

Como a presente pesquisa visa analisar o discurso materno sobre a Função 

Paterna, foram escolhidas mulheres (mães) como colaboradoras, sendo escolhidas as 

mulheres separadas ou divorciadas que cuidam dos filhos ou as mães solteiras pelas 

razões já aludidas na justificativa.  
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As colaboradoras foram escolhidas por meio das fichas de triagem, nas quais 

foram separados os casos em que há queixa de problemas relacionados à separação, 

divórcio, dificuldades enfrentadas pela mãe solteira. 

Uma vez separados os casos que possuem relação com a presente pesquisa, 

as fichas foram numeradas, e posteriormente, utilizada uma tabela de números 

aleatórios para escolher as fichas a serem utilizadas para a pesquisa, entrando em 

contato com as colaboradoras para verificar a disponibilidade em participar da 

pesquisa. 

Por meio desse procedimento foram selecionadas 4 (quatro) colaboradoras, 

para a realização da pesquisa. Ressalte-se que dado às peculiaridades do método 

qualitativo, que utiliza como instrumento de pesquisa a entrevista semi-dirigida, não é 

possível abarcar uma amostra extensa. 

No primeiro ano foi analisado o discurso materno produzido, com base nos 

relatos das mães sobre as suas falas e ações, bem como quais mudanças elas 

percebem que o seu discurso opera na subjetividade e atitudes dos filhos. 

No segundo ano se analisará a forma como os filhos realmente percebem esse 

discurso, para tanto utilizaremos um filho de cada participante da pesquisa, mediante 

consentimento expresso da mãe. No caso da colaboradora possuir mais de um filho, 

será selecionado um deles, por meio de sorteio, para se garantir a imparcialidade e a 

aleatoriedade da seleção. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 AS FICHAS DE TRIAGEM 

 

 Inicialmente foram feitas análises das fichas de triagem que se encontravam no 

arquivo da instituição a fim de selecionar previamente possíveis colaboradoras para a 
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presente pesquisa, ou seja, dentre o universo de pessoas que foram atendidas pelo 

Serviço de Psicologia Aplicada (S.P.A.) se enquadravam no perfil de mulheres que se 

buscava entrevistar. 

 A instituição possibilitou-nos acesso ao seu acervo de arquivo de fichas de 

triagem dos anos de 2008 e 2009, não sendo possível analisar as fichas de 2010 em 

razão dela se encontrarem em atendimento, de forma que elas não se encontravam 

efetivamente em um arquivo, mas em locais de mais fácil acesso aos alunos e 

orientadores que realizam o atendimento à comunidade. 

 Fichas dos anos anteriores a 2008 não foram analisadas para fins de construção 

das possíveis colaboradoras não foram analisadas, pois haveria grande dificuldade de 

contato com essas pessoas devido à freqüente mudança do número telefônico para 

contato e de endereço que foi assinalado pela coordenadora da instituição. Tal fato se 

confirmava mesmo nas anotações das fichas analisadas, nas quais mesmo o 

atendimento oferecido pela instituição era frustrado pelo fato de não ser possível entrar 

em contato com a pessoa que se dizia interessada no atendimento psicológico 

oferecido quando do preenchimento das fichas de triagem. 

 Nas fichas de triagem é feito um cadastro com os dados da pessoa que procura 

por atendimento psicológico na instituição, sendo assinalado o tipo de atendimento que 

ela pretende: se individual ou em grupo, e qual abordagem gostaria que fosse utilizada. 

E é feito uma breve exposição dos motivos que levaram, inicialmente, a procurar o 

atendimento. 

Foram analisadas um total de 968 fichas de triagem, sendo que destas 449 

(quatrocentos e quarenta e nove) eram referentes ao ano de 2008 e 519 (quinhentos e 

dezenove) referentes aos atendimentos ocorridos no ano de 2009. 

Do universo de fichas analisadas 34 (trinta e quatro) fichas possuíam correlação 

com a pesquisa realizada, tal número pode ser considerado pequeno se levado em 

consideração ao universo inicial de fichas, perfazendo aproximadamente 4% dos casos, 

conforme gráfico abaixo: 
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Fazem parte do grupo das fichas descartadas aquelas referentes a pacientes do 

sexo masculino, crianças e mulheres sem filhos ou sem referência à existência dos 

mesmos, fato muito freqüente, uma vez que para a Psicoterapia de Orientação Analítica 

os dados a serem registrados são extremamente reduzidos, o que tornou o número de 

queixas candidatas à análise muito pequeno. 

Deve-se considerar, ainda, que a relação familiar e entre seus componentes 

raramente é mencionada no momento da procura de atendimento psicológico e 

geralmente aparece posteriormente durante as sessões de psicoterapia, como o caso 

emblemático de Louis Althusser que foi anteriormente abordado. 

 Outro fator que pode ter influenciado para a redução do número de possíveis 

colaboradoras foi a ausência de alguns dados nas fichas de triagem, tais como se a 

pessoa tem filhos ou não, e seu estado cível. De forma que foram selecionadas apenas 

as pessoas que os motivos pelos quais procuravam o atendimento da instituição 

sinalizavam tais condições. 

Os motivos que foram considerados para que a pessoa fosse considerada como 

pertencente ao universo do qual seria extraída a amostra podem ser organizadas nas 

seguintes categorias: 



835 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

 

 1. Problemas Conjugais         03; 

 2. Dificuldade em Criar ou se Relacionar com os Filhos   12; 

 3. Problemas Relacionados à Guarda dos Filhos ou ao Direito de  

Visitação do Pai         03; 

 4. Dificuldades Relacionadas com Divórcio ou Separação   

 09; 

 5. Insatisfação com o Relacionamento entre Pai e Filho   

 02; 

 6. Presença de mais de uma das Categorias Anteriores   

 05; 

 Total           34. 

 

Gráfico 2. Representação da divisão das categorias encontradas dentro do 

universo de possíveis colaboradoras: 
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 Verifica-se que há uma incidência muito maior da procura por motivos 

relacionados à criação e relacionamento com os filhos, principalmente por parte de 

mulheres que não contam com o auxilio de um companheiro, seja por ser mãe solteira, 

ou por ausência do pai nessa atividade. Assim mesmo essa queixa está diretamente 

ligada à influência que o pai teria nessa relação, uma vez que a ajuda nessa atividade é 

sentida pela mãe e transmitida para o filho por meio de seu discurso verbalizado ou 

implícito em suas atitudes que demonstrem insegurança ou insatisfação; 

Deve-se verificar também que as demais categorias de motivos nominadas pelas 

pessoas que buscavam atendimento estão diretamente ligadas a uma dificuldade de 

relacionamento com o pai da criança, seja advinda de conflitos durante o 

relacionamento conjugal, seja por dissabores relacionados ao término dessa relação, e 

demais aspectos ligados ao relacionamento do pai com o filho e a questão da guarda 

judicial. Assim considerados, pode-se dizer que os motivos de atendimento ligados a 

conflitos entre mãe e pai que podem influir negativamente no discurso que ela produz 

sobre o companheiro estão presentes em maior número. 

 

3.2 AS ENTREVISTAS. 

 

 Inicialmente cumpre observar que, conforme se previa no plano de trabalho, não 

foi possível a realização de entrevistas com 10 (dez) participantes, tendo a amostra, 

como mencionado anteriormente se reduzido a 4 (quatro) colaboradoras, o que, além 

de ser porcentagem significativa da população que se enquadrou nos critérios de 

inclusão, é o máximo a que se conseguiu chegar. Ao se realizar contato com as 

pacientes do S.P.A. aleatoriamente selecionadas, algumas se recusaram a participar da 

pesquisa. Outras inúmeras não tinham dados que possibilitassem a localização, como 

telefones desatualizados ou mesmo mudança de endereços.  

Portanto, foram entrevistadas 4 mulheres separadas de seus maridos, com os 

quais tiveram pelo menos um filho. As entrevistas foram realizadas no S.P. A, conforme 

previsto, e se deram em momentos diferentes, evitando que o discurso de uma 
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interferisse no da outra, ou mesmo que o discurso de uma interferisse na percepção 

que o entrevistador fez dos demais discursos.  

Os dados abaixo transcritos são frutos da transcriação das entrevistas. A 

transcriação é a adaptação do que se é dito, ajustando-se a forma de falar à linguagem 

padrão.  

Importa salientar, ainda, que muitas das análises feitas a seguir são a respeito de 

dados impossíveis de se transcrever, uma vez que originadas de aspectos não verbais, 

como os gestos e entonações dadas às falas, o que, segundo a teoria psicanalítica, 

pode revelar o que se esconde por trás do discurso oral, muitas vezes manipulado por 

regras de convivência e mecanismos de defesa. 

 

 

 

ENTREVISTADA 1: 

Eu e o meu ex-marido nos falamos até hoje, mas cada um para o 

seu lado. Ambos começamos novos relacionamentos, por isso não 

há grandes intimidades e as conversas se resumem às 

necessidades trazidas pelo dia a dia, inclusive por educação e 

delicadeza. Nossa separação se deu por mudanças de 

comportamento do marido diante da minha gravidez. O 

relacionamento do meu ex-marido com minha filha poderia ser 

bem melhor, e espero que ainda venha a ser. A impressão que 

tenho é de que minha filha se sente excluída pelo pai; minha filha 

vê que às vezes o pai dela liga e não fala com ela, só comigo para 

tratar de assuntos objetivos e por isso se sente rejeitada; a filha dá 

a entender que pensa que seu pai não gosta dela. 

 

ENTREVISTADA 2: 

 

Meu ex-marido e eu temos um relacionamento neutro, não 

influindo na educação das crianças;  ele é ausente e quando se 
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manifesta é negativamente, falando muita besteira. Tenho um bom 

relacionamento com os pais dele – avós das crianças. Uma vez 

pedi que os avós cuidassem das crianças, e meu ex-marido disse 

a eles que não poderiam cuidar das crianças porque eu não 

gostava deles. A atual mulher dele é amante dele, na verdade. É 

uma psicopata. Ele também tem seus relâmpagos de insanidade 

mental; ele não cumpre as promessas que faz para as crianças. 

Ele dá conforto para os outros filhos, mas nunca pagou a pensão 

para os meus. É um pai ausente. 

 

ENTREVISTADA 3 

 

Tenho um bom relacionamento com meu marido e mantenho 

bastante conversa. Mas quando a gente era casado brigava muito. 

Houve incompatibilidade de gênios entre nós. Às vezes eu brigava 

e ele ficava calmo, mas às vezes ele reagia e tínhamos brigas 

feias. Às vezes as crianças até viam nossas brigas. Hoje o 

relacionamento melhorou muito; a gente andava muito junto, mas 

ele era muito fechado. E ele deveria ser mais pai, conversar mais, 

participar mais da vida dos filhos, ajudar na vivência educacional. 

Anteriormente talvez fosse por causa da atual esposa que não o 

deixava participar mais porque é muito brava.meus filhos falavam 

que eles brigavam demais, nem entendia como os dois ainda 

estão juntos, ela procurava muita briga. O horário de visita do pai 

foi até ampliado em um acordo pra eles não dormirem mais na 

casa do pai deles... Meus filhos gostam muito de ir com o pai, 

gosta de viajar, mas só viajam pra jogos, mas eles gostam muito. 

Logo no início da separação os filhos comentavam comigo que o 

pai havia esquecido deles, que não fazia nada por eles, que os 

deixou de mão. Falavam que gostavam muito do pai, mas que ele 

nunca conversou sobre a separação com os filhos. E eu sempre 
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perguntava: “Vocês acham que o pai de vocês não gosta de 

vocês?!” tentando amenizar a situação e consolá-los. 

 

ENTREVISTA 4 

 

Sempre tive um relacionamento muito conturbado com meu ex-

marido, muitas brigas por causa de contas e mentira, ele pegava 

dinheiro no banco e com agiotas e não devolvia, não pagava as 

contas. Ele perguntava, quando eu reclamava, “Vou fazer o que? 

Vou me matar por causa das dívidas? Não tenho como pagar, vou 

fazer o que?” Nunca houve caso de confronto físico entre nós, 

mas ele sempre me ameaçava de bater e me por pra fora de casa. 

Meus filhos ficavam revoltados com as brigas e às vezes se 

metiam pra me defender. Ele saiu de casa e eu nunca fui vê-lo. 

Meu relacionamento com meus filhos é normal e eu sempre os 

aconselhei a não se meterem nas nossas brigas, porque o pai 

deles não gostava e não aceitava, já bateu muito nos meus filhos 

por causa disso. E meus filhos também reclamavam que o pai 

deles os fazia passar vergonha e o pai deles não aceitava que os 

filhos mandassem nele porque ele era velho. A gente se separou 

por traição. Depois que ele saiu de casa já me cobraram várias 

dívidas que ele fez sem eu nem saber que existia, um monte de 

compras que ele fez pra amante dele. Depois que a gente se 

separou o relacionamento dos meus filhos com ele era quase 

inexistente, resumia-se às vezes que ele ia à minha casa. Mas 

meu marido fazia coisas pra fazer vergonha mesmo, uma vez eu 

briguei com o dono da mercearia perto de casa porque meu ex-

marido, depois que me largou, ficava pedindo comida pra ele e ele 

dava, sendo que eu o alimentava depois da separação. O dono da 

mercearia até me chamou de mentirosa. Geralmente quem 

sustentava a casa era eu. Meu marido era muito nervoso e isso se 
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agravava quando ele estava trabalhando. Quando a gente brigava, 

meus filhos ficavam do meu lado e falavam pra mim que aquela 

vida não valia a pena. Ele não agüentava que os filhos se 

metessem, que falassem qualquer coisa com ele. Depois que a 

gente se separou, só um dos meus quatro filhos foi visitá-lo. Disse 

que o pai o tratou bem, mas que continuava com as mesmas 

atitudes de sempre, fazendo dívidas e agressivo. Eu vim pra Porto 

Velho morar com a minha filha, sempre tive vontade de vir, desde 

1995, quando vim visitá-la pela primeira vez – morava no interior 

do Rio de Janeiro. Eu nunca falava nada em relação ao meu 

marido com os meus filhos em reuniões de família porque eu tinha 

medo de dar brigas. Meus filhos sempre diziam que tinham medo 

de me deixar sozinha com meu marido e ele fazer alguma besteira 

comigo. Não sei dizer qual é a imagem que meus filhos fazem do 

pai deles...  

A entrevistada 1 – assim nomeada ao acaso, demonstrou certa estabilidade 

emocional ao se referir ao seu marido. Ainda assim, no entanto, deixou bastante 

evidente que tem impressões formadas a seu respeito. Interessante observar que a 

mesma faz observações a respeito de sua percepção a respeito do ex-cônjuge e, sem 

perceber, faz as mesmas observações quanto ao que percebe ser a imagem que a filha 

faz do genitor. Vejamos em destaque: 

 

Nossa separação se deu por mudanças de comportamento do 

marido diante da minha gravidez. O relacionamento do meu ex-

marido com minha filha poderia ser bem melhor, e espero que 

ainda venha a ser. A impressão que tenho é de que minha filha se 

sente excluída pelo pai; minha filha vê que às vezes o pai dela liga 

e não fala com ela, só comigo para tratar de assuntos objetivos e 

por isso se sente rejeitada; a filha dá a entender que pensa que 

seu pai não gosta dela. 
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Perceba-se, ainda, que a formação da imagem do pai como alguém que 

despreza a filha se deu ainda durante a gestação e que, aparentemente, a mãe até hoje 

não conseguiu se livrar de tal percepção, chegando ao ponto de terminar o casamento 

por causa de uma alegada mudança de comportamento devido à gravidez. 

Provavelmente, tal imagem da mãe foi projetada na filha por meio de seu 

discurso, no sentido mais técnico da palavra, correspondente ao conjunto de ações, 

gestos, palavras e entrelinhas.  

O fato de a mãe alegar que “a filha dá a entender que pensa que seu pai não 

gosta dela” é, em verdade, a reprodução da imagem que a mãe faz a respeito do pai, já 

que desde a gravidez a mesma percebe mudanças de comportamento do genitor, 

tendo, desde então, atribuído esses fatos (ainda que imaginários) ao surgimento da 

filha. 

Logo, tal discurso, independentemente do mérito de ter ou não o pai rejeitado a 

filha, é bastante representativo das situações trazidas pela literatura, tendo havido, 

dessa forma uma nítida projeção da percepção da mãe sobre o pai em relação ao que 

percebe em sua filha em relação ao mesmo. Em outras palavras, a mãe vê nas reações 

da filha o que ela própria pensa sobre o ex-cônjuge. 

A entrevistada 2 não trouxe informações sobre a interpretação dada à imagem 

que o filho lhe demonstra possuir em relação ao progenitor. No entanto, a mesma traz 

características muito fortes da Síndrome de Alienação Parental, conforme mencionado 

anteriormente.  

Em seu discurso, tem-se que: 

 

ele é ausente e quando se manifesta é negativamente, falando 

muita besteira. Tenho um bom relacionamento com os pais dele 

– avós das crianças. Uma vez pedi que os avós cuidassem das 

crianças, e meu ex-marido disse a eles que não poderiam cuidar 

das crianças porque eu não gostava deles. A atual mulher dele é 

amante dele, na verdade. É uma psicopata. Ele também tem 

seus relâmpagos de insanidade mental; ele não cumpre as 

promessas que faz para as crianças. Ele dá conforto para os 
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outros filhos, mas nunca pagou a pensão para os meus. É um pai 

ausente. 

 

A mãe mostra em seu discurso que se refere de maneira descortês ao novo 

cônjuge do alienado, além de envolver pessoas fora da relação pai-mãe-criança na 

situação, como trouxe a entrevistada ao se referir a situação ocorrida com os avós da 

criança. 

De fato, a SAP tende a envolver toda a família na campanha de descrédito, 

sendo de fundamental importância a interpretação que a mãe leva ao filho diante dos 

fatos ocasionados. 

Nas falas em análise, a mãe percebe o pai como alguém que tem acessos de 

insanidade mental – tendo mencionado isso logo após a fala sobre a nova companheira 

do ex-marido. Tal fato traz a percepção no sentido de que a mãe associa como causa 

da insanidade do ex-marido, cumpre mencionar que  a suposta insanidade também é 

mencionada quando o pai tenta interferir na educação dos filhos.  De certa forma, com 

tal atitude tenta se consolar do fato de ser o pai de seus filhos, já que não seria alguém 

adequado para tanto, em seu entender.  

A colaboradora deixou claro em suas entrelinhas que a culpa de o marido ter se 

tornado um mau pai é da nova mulher, o que afasta, assim, sua culpa na escolha do 

progenitor.  

A terceira entrevistada, tal qual as demais, iniciou suas falas dizendo ter um 

relacionamento bom com o ex companheiro. Alegou, até mesmo, que o relacionamento 

entre os dois melhorou após a separação, já que durante o casamento havia muitos 

conflitos. 

Logo após, começou a falar sobre a imagem de pai que faz sobre o pai de seus 

filhos, alegando que o mesmo deveria participar mais, conversar e ajudar na vivência 

educacional.  Fato interessante chama atenção no sentido de que duas das três 

entrevistadas atribuíram à nova companheira os maus tratos em relação aos filhos. 

Possivelmente, até mesmo diante da significativa demanda do SPA devido a 

problemas referentes a vivência conjugal, tais mulheres não elaboraram de forma 
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devida o luto trazido pela separação. As mesmas, tendo deixado claro em seu discurso 

a colaboradora 1, passam sentimento de rejeição e troca diante da separação. 

A entrevistada 4 foi a que mais trouxe informações a respeito da imagem de seu 

ex-marido.  

Assumindo seu relacionamento conturbado sem colocar um fato que o tenha 

desencadeado, como fez a entrevistada 1, que mostrou um marco cronológico para 

tanto, a colaboradora não fez sequer menção a período em que tenha havido bom 

relacionamento entre os dois. 

Sua interpretação é de um marido agressivo e não participativo e descontrolado 

tanto emocional quanto financeiramente. Embora se perceba uma constante 

necessidade de se mostrar que não dava prosseguimento à imagem que faz do ex-

marido, por diversas vezes tem-se que os filhos estavam em defesa da mãe, o que 

demonstra, obviamente, uma assimilação por parte desses dos ideais daquela. 

Relata, dessa forma, diversos conflitos entre os filhos e o pai motivados pelos 

próprios conflitos conjugais. Dessa forma, mais uma vez fica evidente a presença do 

discurso da mãe na imagem dos filhos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode-se perceber, que o discurso materno pode estar sendo reproduzido nas 

ações dos filhos. Afirma-se com percepção bastante clara que a interpretação da mãe 

quanto à imagem que o filho faz de seu pai é, em verdade, uma reprodução do que elas 

próprias pensam sobre seu cônjuge. 

Importante notar que as observações tecidas sobre a imagem dos filhos sobre os 

pais é, em verdade, a percepção da mãe sobre a imagem que formou o filho. Na 

próxima etapa da pesquisa serão analisadas mais detidamente a consolidação da 

imagem que os filhos fazem de seus pais, eis que para tanto é necessária a análise do 

discurso das crianças. 

Logo após, será possível o confronto das idéias trazidas, permitindo, assim, 

inferências quanto à influência do discurso da mãe em relação aos pais. 
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Frise-se, aqui, que esta pesquisa não se preocupa em verificar o mérito das 

imagens formadas, mas tão somente descrevê-las. Não é objetivo do estudo verificar a 

real ocorrência da SAP, por exemplo, já que para tal seria necessária uma análise fática 

para se verificar se a imagem formada é derivada exclusivamente do discurso da mãe 

ou se há, realmente, tais características presentes no pai. 

Para este estudo, basta-se verificar o discurso materno e a percepção que a 

mesma tem do pai de seus filhos. 

Esta pesquisa encontrou diversas dificuldades operacionais, concentradas 

sobretudo no registro das entrevistas realizadas, bem como na metodologia adotada. 

Isso porque a entrevista, embora semi-estruturada, não permite que os participantes 

tragam à tona conteúdos muito íntimos, como são os temas familiares. Para sua 

melhora, seria necessário um acompanhamento psicanalítico mais prolongado.  
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo principal averiguar a cartografia subjetiva dos moradores de 

Porto Velho cadastrados no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal de Rondônia 
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transformações urbanas de Porto Velho Rondônia. Para isso entrevistamos 3 colaboradores 

cadastrados no SPA-UNIR. Posteriormente a essas entrevistas foram analisadas através da 

Análise de Conteúdo (Bardin, 1995) A psicanálise nos auxiliou quanto a leitura da psicodinâmica 

do indivíduo, a leitura de Erich Fromm (1983) e Adorno (1985) nos auxiliou a observar como o 

social influência a psique do sujeito. Em nossas análises constatamos que a violência, a 

privatização dos espaços urbanos e o entrelaçamento de todas as trocas humanas seguindo a 

ideologia capitalista, diminui as reais trocas humanas, levando aqueles que não se adaptam à essa 

lógica a adoecer, dentre esses sintomas temos a agorafobia ou medo de sair de casa e síndrome do 

pânico. 

Palavras-chave: Pulsão de Morte, Agorafobia, Psicanálise, Escola de Frankfurt. 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate whether the subjective cartography residents of Porto Velho registered in the Service 

of Applied Psychology, Federal University of Rondônia (SPA-UNIR), with the complaint: "fear of leaving home" 

relate their symptoms with the transformations urban areas of Porto Velho Rondônia. For that we interviewed three 

pacients enrolled in SPA-UNIR. Later these interviews were analyzed through análise de conteúdo (Bardin, 1995) 

Psychoanalysis helped us very much reading the psychodynamics of individual reading Erich Fromm (1983) and 

Adorno (1985) helped us about the social influence the psyche the subject. In our analysis we can see that violence, 

privatization of urban spaces and the interlocking of all human exchange following the capitalist ideology, 

diminishes the real human exchange, leading those who do not conform to this logic the sick, leading to agoraphobia 

or fear leaving home and panic. 

 

Keywords: Death Instinct, Agoraphobia, psychoanalysis, Frankfurt School. 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Porto Velho vem passando por bruscas mudanças na dinâmica de seu espaço e na 

sua realidade física, tal fato ocorre principalmente devido à construção das hidrelétricas do Rio 

Madeira, esses empreendimentos fizeram com que a cidade se transformasse de maneira 

acelerada, é aparente a verticalização das construções urbanas, o aumento da frota de veículos e 

outros fatores, proporcionando mudanças principalmente na relação subjetiva de seus moradores. 

 Observamos hoje que o mundo inteiro está se expandindo, a economia busca sempre 

alcançar recordes de arrecadação, o número de seres humanos habitando o planeta não pára de 



850 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

crescer e com isso as cidades também vão se expandindo e mudando toda a configuração 

subjetiva de um lugar, assim observamos Porto Velho em seu atual momento. 

 Mudanças sempre ocorrem em nossas vidas não há como escapar, elas são  importantes 

para que possamos nos desenvolver e nos adaptar melhor ao mundo. Porto Velho atualmente está 

mudando, a grande corrida por emprego trouxe a essa cidade milhares de pessoas vindas de 

vários lugares do Brasil, fazendo com que ocorresse uma explosão demográfica, tendo como 

conseqüência disso o aumento na frota de veículos, verticalização das construções urbanas, 

construção de um Shopping Center e vários outros fatos que acabaram mudando com a dinâmica 

dessa cidade e sua identidade. 

 

DO ESPAÇO AO PÂNICO  

 O espaço não é apenas uma configuração física de um lugar, ele emana subjetividade, a 

dialética entre homem e espaço leva a uma série de transformações no jeito de agir do sujeito, 

influenciando de maneira direta a sua psique. Segundo De Certeau (1994) o espaço é um lugar 

praticado, em movimento, onde ocorrem trocas subjetivas, Pankow (1988) nos diz que ―Onde 

pode o homem viver em harmonia com seu espaço? No lugar em que ele é parte daquilo que o 

rodeia, o que no mundo moderno não é realizável‖. (Pankow, 1988.p.13). Maldonado (2001) 

aponta que além dessa configuração dita anteriormente o espaço também nos indica nossos 

limites de identidade, trocas e códigos de conduta. A sociedade é cheia de conflitos, assim nos 

disse Freud (1930) e que sentimos um mal-estar advindo do processo civilizatório que castra 

nossos desejos mais profundos. 

O espaço em que o homem vive pode representar o conflito do indivíduo e daqueles que o 

cercam. Os moradores de Porto Velho vivenciam as novas maneiras de subjetivação que ocorrem 

com as transformações que a cidade está sofrendo. Toda essa configuração espacial que 

observamos na atualidade é resultado da lógica capitalista que se instalou em nossa sociedade, 

assim como é dito por Vilhena (2002) e Bauman (2005) que aprofunda esse discurso muito mais 

em relação à formação da identidade. Nossa identidade é construída de acordo com o meio que 

estamos inseridos, assim nossa vida simbólica, pulsional, nossos desejos são formados de acordo 

com o espaço que atuamos. Nossa cidade, estado, vizinhança estão presentes nesse processo. 

Mudanças no meio alteram a nossa subjetividade, logo as mudanças urbanas afetam a nossa vida 
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interior. Assim, os habitantes de Porto Velho estão sentindo que as mudanças urbanas alteram sua 

subjetividade. 

 O medo de sair de casa a Agorafobia está relacionado com os temas da angústia, pânico e 

desamparo, esses conceitos se relacionam com as novas maneiras de subjetivação de nossa 

sociedade. Ter uma visão crítica de nossa sociedade sobre como as transformações urbanas 

afetam a saúde mental dos sujeitos foi um de nossos objetivos em nossa pesquisa, a escola de 

Frankfurt muito influenciou para nosso estudo, segundo Raele (1991), A escola de Frankfurt foi 

originada na década de 1920 no instituto de pesquisa social em Frankfurt na Alemanha, onde as 

idéias de tal escola tinham como nome ―teoria crítica da sociedade‖. Para esta escola a pesquisa 

social deveria ser vista como um todo, relacionando a história e a economia com os conceitos 

psicológicos e culturais, tendo uma visão global e crítica da sociedade. Devido a isso, essa escola 

estabeleceu laços entre marxismo e freudismo fato que a caracteriza como freudo-marxista. 

Autores que foram de grande importância para nossa fundamentação teórica foram Erich Fromm 

(1992), Horkheimer e Adorno (1985) e Birman (2000), que contribuíram para que tivéssemos 

uma visão crítica quanto à saúde mental dos seres humanos seguindo o viés da psicanálise. 

Destaco Erich Fromm (1983) que contribuiu com a idéia sobre como uma patologia pode ter sua 

gênese nas trocas subjetivas sociais e não apenas de um desenvolvimento individual.  

A angústia é energia livre e flutuante e nos ataques de angústia essa libido se liga a 

qualquer objeto, quanto mais indeterminada a causa desse fato mais se torna insuportável, pois 

nada pode trazer segurança e proteção. A neurose de angústia ocorre quando o sujeito acumula 

tensão sexual e não encontra meios de libertá-la. Vale ressaltar que não existem neuroses puras 

que uma neurose atual também possui ligação com o passando sendo também uma psiconeurose. 

A angústia é a maneira como nossa psique age quando se encontra em uma situação de perigo, 

segundo Rocha (2000) o pânico é uma situação de completo desamparo e de angústia 

incontrolável segundo Pereira (1999). Nas situações de medo de sair de casa ocorre que o sujeito 

não adaptado ao espaço onde atua acaba acumulando essa energia e a liga as situações de perigo 

que compõem todos os espaços onde não sente-se seguro, ocorrendo os ataques de pânico. 

 Para podermos compreender como a subjetividade do espaço afeta a psique do indivíduo 

nossa pesquisa teve caráter qualitativo, pois acreditamos que seguindo tal abordagem poderíamos 

perceber com maior profundidade o alcance do tema proposto por nossa pesquisa. 
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A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o mundo objetivo, um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. (...) o objeto não é um dado inerte ou neutro, está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações (Chizzotti, 1998, 

p.79). 

 Utilizamos como instrumento entrevistas semi estruturadas, as entrevistas foram feitas de 

maneira aberta, segundo J. Bleger (1998), essa se caracteriza pela ampla liberdade do 

entrevistador em perguntar ou fazer intervenções, esse instrumento permite total flexibilidade em 

cada caso. Segundo De Certeau (1994) através das narrativas podemos melhor entrar e entender 

as relações do homem com o espaço que ele convive. Os colaboradores foram três pessoas 

cadastradas no SPA-UNIR com a queixa ―medo de sair de casa‖ ou síndrome do pânico. Para 

análise dos dados utilizamos como ferramenta metodológica da análise de conteúdo de Bardin 

(1995) a partir de uma análise temática, onde os temas que saltavam aos olhos do pesquisador 

foram separados e estudados a partir do referencial teórico da psicanálise associado com a leitura 

da Escola de Frankfurt de acordo com Fromm (1983) e Adorno (1985). 

 Em nossa análise percebemos que para os colaboradores fazer um tratamento psicoterápico foi de 

grande importância, pois eles dizem que o espaço psicoterápico é um ambiente onde eles possuem 

liberdade de expressar seus sentimentos e de ser quem são, isso traz conforto. Poucos são os 

lugares que as fazem sentir-se bem a clinica de psicologia é um desses, pois é um lugar que 

confiam e podem contar todos os segredos que possuem. 

Uma outra coisa que eu gosto bastante e ir conversar com o psicólogo eu sinto falta disso 

hoje em dia, você não tem com quem se abrir é o tempo todo pensando em trabalho, 

conta pra pagar, quando sai não tem um lugar que tenha uma pessoa pra te escutar e com 

o psicólogo eu tenho isso. (P.44 anos) 

Assim como a psicoterapia praticar uma religião também é um espaço reconfortante, mas 

esse lugar pode ser tanto uma maneira de simbolizar sua neurose como pode ser um mecanismo 

de sublimação dos instintos. 

A igreja é assembléia de deus perto da abunã lá é muito bom o pastor fala as coisas e 

deixa a gente bem faz a gente compreender a vida e ensina a gente se portar num lugar, 

ser educado. Na igreja diz pra gente valorizar as coisas do mundo. (A.P. 27 anos). 

Os colaboradores durante as entrevistas relataram como uma das grandes queixas nessa 

mudança urbana que Porto Velho vem sofrendo, foi o crescimento da violência, que segundo fato 
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que muito os assusta. Eles nos apontaram que essa violência também está presente no trânsito, 

que pela explosão do número de automóveis criou um grande caos nesse setor. 

(...) a violência hoje é urbana você tem mais perigo hoje na cidade que na época do 

garimpo no garimpo você sabia onde correr risco na cidade não qualquer lugar tem 

perigo não tem perigo nem pra você nem pra sua família. (P.44anos) 

Devido aos acontecimentos recentes da construção das hidrelétricas a cidade de Porto 

Velho teve um aumento populacional considerável que pode ser observado por quem morava 

nessa cidade há algum tempo essa explosão populacional incomoda os habitantes. 

O que mais me incomoda nas mudanças é o aumento de população e veículos na cidade 

pra se locomover em horário de pico tem que ter muita paciência (...) o que incomoda é 

você ir no locais e ter sempre uma quantidade muito grande de pessoas e você não tem 

mais tranqüilidade de sair não esbarrar em ninguém, antes agente tinha mais espaço né 

você conseguia ficar nos locais bem, você vai nos locais e tem que lutar pra conseguir 

alguma coisa. (P. 44 anos). 

Percebemos entre os entrevistados mais velhos que quando Porto Velho era uma pequena 

cidade esses habitantes tinham contato mais forte com as coisas da Amazônia, sua identidade e 

maneira de agir era de acordo com aquilo que lhe era apresentado na época. Falando sobre as 

mudanças que estavam ocorrendo eles nos relataram de maneira nostálgica como era mágico esse 

contato com o natural e o não artificial. 

Eu lembro muito da época que eu era criança no tucumanzal e ali próximo ao campo da 

AFA tinha um garapé chamado garapé dos padres, a igreja evangélica levava os fiéis pra 

ir lá batizar depois foi povoando a área e virou um esgoto. Era um local que agente se 

divertia bastente né jogava bola ali no campo de terra batida e depois tomava banho, ia 

tomar banho no garapé não tinha muito o que fazer a gente fazia isso, não tinha água 

encanada então era isso. (P. 44 anos). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças fazem parte de nossas vidas percebemos estas durante toda nossa vida, a 

dinâmica do sistema capitalista fez com que as cidades concentrassem grande parte do capital e 

dos meios de produção, fazendo com que ocorresse um grande aumento populacional nestas. 

Aqueles indivíduos que não conseguem se adaptar a essa dinâmica moderna de consumo acabam 

adoecendo por não conseguirem sanar suas tensões pulsionais, gerando uma angústia 
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incontrolável como nos diz Pereira (1999) e Rocha (2000).  Religião, psicoterapia são uma 

maneira de aliviar essas tensões, o aumento da violência está relacionado com esse aumento 

populacional urbano relacionado com as desigualdades sociais e os instintos de agressividade 

humana como relatado por Freud (1930). 

Devido a essa não adaptação, os colaboradores relatam com muita paixão a maneira como 

a cidade se movimentava antigamente, de como era a dinâmica desta. Segundo seus relatos ela 

parecia um lugar melhorar para viver, não economicamente, mas em relação às trocas e 

convivências entre pessoas. Ter uma lembrança nostálgica de como era maior o contato com a 

cultura da Amazônia é um exemplo disto, é uma maneira de proteger sua identidade da invasão 

de identidades e pulsional cuja cidade está vivendo. 
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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é fazer o levantamento das Políticas Públicas para as Reservas 

Extrativista (RESEXs), enfocando o estudo na RESEX Rio Preto Jacundá, localizada entre os 

Municípios de Machadinho D´Oeste e Cujubim/RO, que  é uma Unidade de Conservação (UC) 

de uso sustentável com área de 102.048 ha. Diante de todo contexto da criação das RESEXs, é 

realizada análise de conteúdo das políticas publicas existentes para as RESEXs e como elas estão 

sendo implantadas na RESEX em estudo. No referencial teórico será abordado: Unidade de 

Conservação (Ucs), Reserva Extrativista (RESEX) e Políticas Públicas para as Populações 

tradicionais. Além disso, pesquisa tem caráter qualitativo ao abordar o tema e se classifica como 

exploratória. Os instrumentos utilizados para a coleta de informações são fontes bibliográficas, 

entrevista semi-estruturada, anotações de campo e fontes secundárias de dados. Por ser uma 

RESEX Estadual são utilizadas legislações, programas federais e estaduais. A população foi 

composta pelos atores da RESEX Rio Preto Jacundá num total de 11 indivíduos. Os dados 

preliminares indicam a ausência de Políticas Públicas estaduais principalmente as fundamentais 

como educação, saúde e transporte, ineficiência do órgão gestor de elaborar junto com as 

comunidades locais o plano de manejo.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, RESEX, Extrativismo, Rio Preto Jacundá. 

 

ABSTRACT:  
The focus of this study is to survey the Public Policy for Extractive Reserves (RESEXs), focusing the study on 

RESEX Rio Preto jacundá, located between the municipalities of Machadinho do Oeste e Cujubim/RO, which is a 

Conservation Unit (UC ) Sustainable use with an area of 102,048 ha. With all the context of the creation of the 

RESEXs is performed content analysis of public policies exist for RESEXs and how they are being implemented. In 

the theoretical framework will be discussed: conservation areas (PAs), Extractive Reserve (RESEX), Public Policy 

for Traditional populations. The research is qualitative in addressing the issue and is classified as exploratory. The 

instruments used to collect information have bibliographical sources, semi-structured interviews, field notes and 

secondary sources of data. As a state RESEX, are used laws, federal and state programs. The population was 

composed of actors RESEX Rio Preto Jacundá a total of 11 individuals. Preliminary data indicate the absence of 

state public policy mainly fundamental as education, health and transport, inefficiency of the managing agency to 

prepare together with local plan management   
 

KEYWORDS: Public Policy, RESEX, Extraction, Rio Preto Jacundá. 

 

Introdução  

 

Há um pensamento de senso comum por parte da sociedade, especialmente dos 

proprietários de grandes áreas, que a floresta em pé é um atraso e não serve economicamente. O 

problema de dar uma utilidade ao recurso natural, é que isso significa muitas vezes, incentivar 

atividades que contribuam para o desmatamento na Amazônia. Atividades tais como o avanço da 

pecuária, retiradas de madeiras - principalmente de forma ilegal - são apontados como os 

principais fatores de aumento de desmatamento. De acordo com o governo brasileiro 

(CHOMITZ; THOMAS, 2001 apud GREENPEACE, 2006, p.3) ―[...] a pecuária é responsável 

por cerca de 80% de todo o desmatamento na região Amazônica.‖ O Greenpeace analisou dados 
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de satélite e autorizações de desmatamentos entre 2006-2007 e constatou que nesse período mais 

de 90% da destruição florestal era ilegal. (GREEPEACE, 2006, p.4). Esses acontecimentos estão 

em sintonia com a política governamental de inserir o Brasil como um dos maiores exportadores 

de carne. Essa política, por sua vez, reflete nos estados que tiveram colonização em meados de 

1970 e 1980, que tinham como um dos seus objetivos a garantia do acesso a terra para migrantes 

advindos principalmente do sul do país, originando a expansão da fronteira agrícola, como forma 

de ―integração nacional‖.  

As políticas de desenvolvimento para a Amazônia sempre foram voltadas para um modelo 

de desenvolvimento que tivesse estritamente ligado há um modelo de exploração abusiva dos 

recursos naturais. Para Alegretti (2008, p.47)  

 
As pressões contra a política dos bancos multilaterais que, ao financiar obras de infra-

estrutura, induzia ao desmatamento das florestas, estavam crescendo em todo o mundo 

e haviam sido focadas no caso de Rondônia. Alguns anos antes, o asfaltamento da BR-

364, no trecho entre Cuiabá e Porto Velho, havia colocado em risco inúmeros grupos 

indígenas sem contato e aumentando rapidamente as taxas de desmatamento. Para evitar 

que os mesmos resultados fossem registrados no Acre, o BID decidiu regularizar os 

territórios indígenas antes do asfaltamento e incluiu, também, as Reservas Extrativistas 

como medida de ordenamento territorial.  
 

O movimento dos seringueiros no Acre iniciou toda uma discussão da criação de um 

modelo de desenvolvimento que ligasse a preservação das florestas, com benefícios sociais e 

econômicos para as populações que dependem das florestas. A criação das Reservas Extrativistas 

(RESEXs) está estreitamente ligada ao fortalecimento do movimento sindical na Amazônia, 

particularmente no Acre da década 1980 (MENEZES, 2008. p. 34). Esse movimento liderado por 

Chico Mendes foi capaz de chamar atenção de organismos internacionais para a questão. Em 

decorrência de toda uma pressão internacional, foi possível a institucionalização de uma política 

ambiental, vinculada a aspirações sociais.Posteriormente foi criado o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), que divide as Unidades de Conservação (UCs) em dois 

modelos. Proteção Integral e Unidade de Uso Sustentável. No inciso 1 do SNUC está definido  

que o ―[...] objetivo das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção nos casos previstos nesta mesma 

lei.‖ O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compartibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais‖( LEI SNUC 9.985/2000). 

 

 Em Rondônia existem 25 Reservas Extrativistas (RESEXs), quatro dessas UCs são 

federais (Rio Ouro Preto, Lago do Cuniã, Barreiros das Antas e Rio Cautário) e 21 reservas 

estaduais. A área total das RESEXs é de 1.705.257 hectares, que corresponde 7,15% da superfície 

do Estado. (GTA, 2008). Todas as RESEXs estaduais foram criadas no contexto do zoneamento 

estadual e do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro). (GTA, 2008). A criação 

das RESEX em Rondônia está estritamente ligada ao movimento dos seringueiros, mas também 

sofreu forte influência quando do financiamento de projetos pelos bancos internacionais.  

 

Diante desse contexto, esse trabalho tem como objetivo responder o seguinte problema: 

Quais as Políticas Públicas para as RESEXs e quais as características de execução para a RESEX 

Rio Preto Jacundá? 
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 Unidades de Conservação (UCs) e Reserva Extrativista (RESEX) 

 

O modelo de unidades de conservação adotado no Brasil deriva da concepção de áreas 

protegidas, construída no século passado nos Estados Unidos, com o objetivo de proteger a vida 

selvagem (wilderness) ameaçada pelo avanço da civilização urbano-industrial (ARRUDA, 1999, 

p.83).Os objetivos estéticos e científicos que justificaram a criação das primeiras áreas protegidas 

– os parques nacionais, a partir do final do século XIX – eram considerados incompatíveis com a 

ocupação humana em seus limites (Brito,2000 apud Teixeira, 2005). A partir dos anos de 1970, 

essa perspectiva foi sendo substituída pela possibilidade de manutenção da ocupação humana em 

áreas protegidas mediante o controle do uso dos recursos naturais (TEIXEIRA, 2005, p.52).  

As Unidades de Conservação (UCs) ou áreas protegidas têm se constituído em 

importantes instrumentos da política ambiental dos Estados nacionais contemporâneos. Barretto 

Filho (1997, p.8) explica a proposta das UCs no contexto brasileiro: 

 
  

[...] as uc‘s menos como expressões de demandas e mobilizações sociais qualificadas 

pela melhoria da qualidade de vida e pela preservação e/ou conservação do meio 

ambiente e mais como uma decorrência de políticas e ações governamentais que 

obedecem a lógicas e interesses específicos - em muitas circunstâncias, distintos das 

reivindicações ambientalistas. 

 

 Políticas Públicas 

f)  

g) Uma das maiores discussões sobre políticas públicas consiste em ―[...] como criar 

políticas públicas que impulsione o crescimento econômico e inclua socialmente a maior parte da 

população.‖ (SOUZA 2006 p. 21).  A Política Pública por sua vez é considerada uma subárea da 

Ciência Política, que vai surgir na Europa como um desdobramento dos trabalhos baseados em 

teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado 

- o governo -, produtor- por excelência, de políticas públicas (SOUZA 2006, p.22). Nos EUA, a 

área nasceu como disciplina acadêmica sem estabelecer relações teóricas sobre o Estado, 

passando direto para o papel dos governos (SOUZA 2006 p.22). 

Estudar políticas públicas não se resume em ―[…] aumentar o conhecimento sobre planos, 

programas e projetos desenvolvidos pelas políticas setoriais.‖ (FREY, 2000, p.214). Em um 

sentido mais amplo, a analise da política pretende estudar ‖[...] a inter-relação entre as 

instituições políticas, o processo político e os conteúdos de política com o arcabouço dos 

questionamentos tradicionais da ciência política.‖ (Windhoff-Héritier apud FREY 2000, p.214). 

Souza (2006, p. 17-18), a partir das diversas definições e modelos sobre políticas 

públicas, extrai e sintetiza seus elementos principais: 

 ―A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 
fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 

informais são também importantes. 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 
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 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 

prazo.‖. 

h)  

Procedimentos  Metodológicos   

 

 A pesquisa tem caráter qualitativo ao abordar o tema e se classifica como exploratória. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de informações são fontes bibliográficas, formulários com 

questões fechadas e abertas e fontes secundárias de dados. 

 

 Especificação do Problema  

 

Apesar da análise das Políticas Públicas não se restringir somente a estudos de planos, leis 

e etc, a essência deste trabalho é a análise da política formulada e sua execução, a partir dos 

planos, projetos, legislação. Também é realizada análise da atuação das instituições - 

governamental ou não, que serão chamados aqui de atores chaves. A questão de interesse é saber 

como esses atores agem na implementação das políticas.  

 

Método e técnica de Analises de Dados 

 

 

O método utilizado  para analises dos dados foi a analise de conteúdo. 

Para Bardin (2004, p.37) a análise de conteúdo é ―Um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter [...] indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção variáveis inferidas) destas 

mensagens.‖. É também dizer não ―[...] à leitura simples do real.‖ através dessa inferência de 

conhecimentos sobre as condições de produção e recepção do Levantamento das Políticas 

Públicas existentes para as RESEXs e para a RESEX Rio Preto Jacundá.  

 

 

 Resultados  
 

 

A RESEX Rio Preto Jacundá ainda não obteve sua regularização fundiária,  ou seja, a 

RESEX é do estado e as terras são da união. Quem acaba se beneficiando com esse embate pela 

autonomia da terra são os pecuaristas que se encontram dentro da reserva. Quando a justiça tenta 

tirar a posse das terras, eles usam a justificativa de que ganharam a terra da união de modo que o 

estado de Rondônia não tem autonomia para me tirá-los de lá, causando assim, ainda mais 

desmatamento dentro da reserva. O poder político desses pecuaristas tem influência direta com as 

decisões tomadas contra eles, já que são parlamentares do estado.     O extrativista desassistidos 

de saúde, escola, transporte são obrigados, cada vez mais, a fazer outra atividade para sobreviver.  

O manejo madeireiro é aprovado pelas organizações governamentais, que confessam que 

na hora da extração não existem fiscais do órgão para a fiscalização.  

A estrutura do Órgão estadual na região estudada possui um total apenas 7 funcionários 

que as vezes sãos desviados  de função e trabalham como fiscais. De modo que encontram 

enormes dificuldades estruturais para acompanhar  as empresas na hora da retirada das madeiras.  
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 Existe a questão da impunidade para com os pecuaristas que desmatam na reserva, 

causando nos extrativistas uma certa sensação de que se eles podem explorar os recursos naturais 

de qualquer modo, porque eles que moram lá, que passam por todos os tipos de dificuldades, 

também não podem? Assim, os extrativistas começaram a ver no manejo madeireiro uma fonte  

certa de renda, por mais que seja em um curto espaço de tempo. Essas atividades de manejo 

florestal madeireiro muitas vezes é o que vem garantindo sua renda, já que não se incentiva a 

coleta dos produtos florestais não madeireiros na região, levando as florestas cada vez mais ao 

chão.  

O órgão gestor da RESEX não exita em afirmar que para acabar com pelo menos parte do 

desmatamento na RESEX precisa parar de aprovar planos de manejo florestal. Contraditório a 

própria afirmação, já que é o próprio órgão que autoriza os planos de manejo.  

A crença na própria atividade de extrativista na RESEX é pequena. A solução para a volta 

da atividade segundo o Órgão Gestor é a criação de políticas para o incentivo e manutenção das 

atividades extrativistas e a proibição de manejo madeireiro na RESEX Rio Preto Jacundá. Cogita-

se uma intervenção federal para tentar resolver o problema. A única política identificada nas falas 

com grande recorrência é a  de incentivo à Política de Garantia de Preços Mínimos, através da 

modalidade Empréstimo do Governo Federal – EGF, e, PGPM Extrativismo (Subvenção Direta 

ao Produtor Extrativista). Nesta última, cada produto tem um limite de subversão que varia de 

R$725,90 do açaí, R$950,00 reais para babaçu e R$900,00 reais para a  borracha, ao ano.     

Em entrevista com uma das organizações não governamentais, o presidente mencionou 

que a organização governamental também ganha com o plano de manejo madeireiro. 

 

Considerações  Finais   

 

 

Na RESEX Rio Preto Jacundá, a atividade extrativista é pouco realizada, e os extrativistas 

veem na extração de madeira, uma fonte de renda. Mostrando o quanto esse modelo de unidade 

de conservação na RESEX Rio Preto Jacundá é inviável. Colocando em questão a duvida a 

preservação ambiental, e a presença humana. Todas as associações e cooperativas de Machadinho 

estão envolvidas com o plano de manejo madeireiro, tornando assim a questão muito mais 

delicada do ponto de vista ambiental.   

Os resultados da pesquisa mostram que todo o objetivo das reservas que inicialmente é o 

de conter o desmatamento e garantir a vida dos seus moradores, gerando sustentabilidade para as 

populações, na RESEX Rio Preto Jacundá praticamente inexiste. Primeiro porque existem 

fazendas dentro das própria RESEX e essas pessoas que tem essas fazendas, tem enormes 

influencias políticas no estado, ocasionado um processo de falência na  RESEX Rio Preto 

Jacundá em termos de concepção como uma Unidade de Conservação. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a participação da produção dos principais 

PFNM no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Rondônia. Há indícios de discrepância entre 

a estatística oficial e a produção e comercialização de PFNM. Ocorreu uma aumento significativo 

da produção técnica e científica que discute os vários aspectos do extrativismo florestal no início 

da década de  90 e, particularmente, os produtos florestais não-madeiráveis (PFNM). Entretanto, 

não são muitos que discutem as questões metodológicas sobre levantamento da produção, 

potencial de produção e escolha de produtos relevantes. Pois a maioria dos trabalhos com essa 

preocupação tem como foco uma área de reserva ou comunidade específica, já que a maior parte 

da comercialização dos produtos ocorre no mercado informal. Esses dados geralmente não são 

consolidados/registrados  pelos órgãos de gestão e controle. Como conseqüência, os dados 

oficiais sobre a participação dessa produção no PIB estadual não refletem a realidade. O desenho 

da pesquisa teve uma abordagem  quali-quantitativa, porque compreende a análise de dados 

numéricos e não numéricos. Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa classifica-se como 

documental, pois foram analisadas as publicações do IBGE, SEPLAN e dados gerados no âmbito 

do Projeto Busca da Sustentabilidade para os Produtos Florestais Não-Madeiráveis (PROJETO 

PFNM (RO) 2010), e exploratória porque foram levantados dados que ainda não haviam sido 

pesquisados e sistematizados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PFNM, Produção, PIB, Sustentabilidade. 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to identify the role of production of major NTFPs in Rondônia State Gross Domestic Product (GDP). 

There is evidence of discrepancies between official statistics and the production and marketing of NTFPs. There was 

a significant increase in technical and scientific production which discusses various aspects of forest extraction in the 

early 90's, and particularly the non-timber forest products (NTFPs). However, there are many that discuss 

methodological issues about raising production, potential production and selection of relevant products. The majority 

of the work with this concern focuses on a reserved area or on a specific community, once the most part of 

commercialization occurs in the informal market. These data are generally not consolidated / registered by the 

management and control. As a result, official data on the participation of such production in the state GDP does not 

reflect reality. The research design was a qualitative-quantitative approach, because it includes the analysis of 

numerical and not numerical data. With regard to technical procedures, this research is classified as documentary, 

because we analyzed the publications of the IBGE, SEPLAN and data generated under the Project Search of 

Sustainability for Non-timber Forest Products (NTFP PROJECT (RO) 2010), and exploratory because data were 

collected that had not yet been researched and systematized.  
 
KEYWORDS: NWFP, Production, GDP, Sustainability.  

 

                                                                                                                                                              
260

 Profº. Dr. do Departamento de Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia(Orientador). 
261

 Profª. MSc Co-orientadoras. 



864 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico Especial, ISSN: 1412-

8862. 

INTRODUÇÃO 

 

Mesmo reconhecendo diferentes tentativas de incorporar múltiplas dimensões à discussão 

do desenvolvimento sustentável, ainda prevalece a concepção de desenvolvimento sustentável em 

sua visão mais tradicionalmente discutida, ou seja, o desenvolvimento a partir das dimensões 

econômica, social e ambiental (SACHS, 2004; GUIMARÃES, 1997; BELLEN, 2005). A 

emergência do conceito serviu como âncora para movimentos diversos em todo mundo. No caso 

brasileiro os reflexos também são sentidos na Amazônia, potencializados pela forma de ocupação 

da região. 

Em Rondônia a ação humana na região tende a penetrar todos os recantos do território. 

Reservas de preservação permanente, extrativistas, áreas indígenas e de populações tradicionais 

foram criadas, instituindo ilhas de florestas primárias, somadas as áreas de proteção nas 

propriedades privadas (Siena et al. 2008). Nas áreas de florestas preservadas ainda subsiste uma 

economia extrativista marginalizada, com poucos registros oficiais, sendo exploradas pelos 

descendentes das populações caboclas e indígenas que habitam essa floresta e por uma população 

urbana que habita as bordas nas cidades do interior do Estado que migraram dos antigos seringais 

e castanhais. Os produtos, em boa parte, são comercializados sem agregação de valor e com baixa 

utilização de tecnologias, dentre eles o açaí nativo, a castanha do Brasil, o óleo da copaíba e 

vários outros. (IBGE, 2008). Sendo os produtos de baixo valor agregado, as comunidades 

caboclas, indígenas e os produtores familiares enfrentam os desafios da concorrência global de 

produtos altamente competitivos em termos de custos, qualidade e entrega. A superação desse 

desafio requer inovações em termos de produtos, processos, mercados, insumos e formas 

organizacionais. ―O estabelecimento de uma economia de base florestal não-madeireira e 

sustentável na região é um desafio [...]‖, pois ―[...] abrigar a maior reserva mundial de produtos 

florestais por si só não confere viabilidade econômica, social e ambiental a cadeias produtivas de  

base extrativa [...]‖ (IMAZON, 2008, p. 6 ). De acordo com os dados oficiais (IBGE, 2008), a 

produção de PFNM no estado de Rondônia está concentrada nas regiões ribeirinhas e regiões 

onde há Unidades de Conservação (UC), particularmente as Reservas Extrativistas (RESEXs).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão responsável pela coleta de 

dados primários tem como fonte: entidades públicas e privadas, produtores, técnicos e órgãos 

ligados direta ou indiretamente aos setores da produção, comercialização, industrialização e 

fiscalização de produtos. Ocorre que há indícios de discrepâncias significativas entre a estatística 

oficial e a produção e comercialização de PFNM, pois boa parte da comercialização dos produtos 

ocorre no mercado informal. Esses dados geralmente não são registrados pelos órgãos de gestão e 

controle (IBGE, 2008). Como conseqüência, os dados oficiais sobre a participação dessa 

produção no Produto Interno Bruto (PIB) estadual parecem não refletir a  realidade. 

Do contexto apresentado e considerando os objetivos do Projeto do Grupo (Busca da 

Sustentabilidade para os Produtos Florestais Não-Madeiráveis (PFNM) para o Estado de 

Rondônia),esta pesquisa visa responder ao seguinte questionamento: qual a participação da 

produção dos PFNM no Produto Interno Bruto do estado de Rondônia? 

 

PROCEDIMENTO E METODOS 
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O estudo foi delimitado para os produtos florestais não-madeiráveis:  látex, castanha, açaí, 

copaíba,  extraídos no estado de Rondônia. Existem várias classificações de pesquisa em ciência 

sociais. Neste trabalho utilizou-se a classificação dada por Gil (2002), (SIENA et al., 2008), os 

quais definem a pesquisa: quanto à natureza, a abordagem do problema, os objetivos e os 

procedimentos técnicos. 

Em relação à sua natureza, é uma pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar 

conhecimentos visando resolver a utilização de problemas práticos de teorias já existentes 

(SIENA, 2007). 

O estudo do problema abordou a forma quali-quantitativa, porque compreende a análise 

de dados numéricos e não numéricos. A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a 

tentativa de compreender detalhes dos significados e características das situações apresentadas 

nos resultados da coleta de dados, enquanto a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego 

de técnicas estatísticas.  

Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa classifica-se como documental, pois 

foram analisadas as publicações do IBGE, SEPLAN e dados gerados no âmbito do Projeto Busca 

da Sustentabilidade para os Produtos Florestais Não-Madeiráveis (PROJETO PFNM (RO), 

2010), segundo Vergara (2007), este tipo de pesquisa é realizado em documentos conservados no 

interior de órgão públicos e privados de qualquer natureza. Exploratória porque serão levantados 

dados que ainda não foram pesquisados e sistematizados. O presente estudo se desenvolveu em 

três etapas seqüenciais e dependentes: 

1) revisão da literatura; 

2) coleta de dados publicados pelo IBGE, e outras fontes sobre PFNM em Rondônia;  

3) análise dos dados de produção gerados pelo projeto Busca da Sustentabilidade para os 

Produtos Não-Madeiráveis (PROJETO PFNM (RO), 2010).  

 Na fase inicial, por meio de pesquisa documental foi feito o levantamento dos 

principais conceitos sob a abordagem de teóricos que escrevem sobre desenvolvimento 

sustentável para definir o arcabouço teórico do trabalho.  

Na segunda fase da pesquisa foram coletados dados publicados pelo IBGE, e pela 

Secretaria Estadual de Planejamento de Rondônia (SEPLAN) e outras fontes.  

A terceira fase da pesquisa foi desenvolvida no período de abril a julho, analisando os 

dados do projeto. 

 

 

 

RESULTADOS 

De acordo com IMAZON (2008), a contribuição dos PFNM dos estados da Amazônia 

Legal foi de 263,9 milhões de reais, ou seja, apenas 7,9% do total da produção extrativa vegetal 

do país. Os estados que mais se destacaram foram Maranhão (toda a área e não apenas a parte 

amazônica), Pará e Amazonas. A produção do estado de Rondônia é pequena quando compara 

com os estados com as maiores produções. Os dados oficiais mais recentes sobre produção 
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extrativa vegetal dos principais produtos no estado de Rondônia constam de publicação do IBGE 

(2009) e estão sintetizados, pois apresentam os PFNM encontrados com resultados monetários 

das toneladas de produção nos dados do IBGE tendo assim que os PFNM em Rondônia de acordo 

com os dados oficiais não configuraram como relevantes no estado, pois o valor da produção 

registrada é muito pequeno quando comparado com o PIB estadual que está na casa dos 13,1 

Bilhões. Este foi  o ponto de interrogação a ser esclarecido pelo projeto Busca da 

Sustentabilidade para os Produtos Florestais Não-Madeiráveis(PFNM) para o Estado de 

Rondônia(RO) na incorporação participativa dessa produção no PIB do Estado. E se tratando de 

PFNM por mais que o estado seja o 3º pólo indutor de crescimento em percentual de participação 

no PIB regional, os dados encontrados nos órgãos oficiais (IBGE e SEPLAN/RO) são ínfimos 

para o potencial extrativista do Estado.  

Os produtos látex, açaí, castanha e copaíba tornaram-se as principais variáveis para essa 

pesquisa, pois apresentaram em termos de extração relevância significativa nos municípios do 

estado de Rondônia, com destaque para Porto Velho, Machadinho, Costa Marques e Guajará-

Mirim,  sendo que Machadinho se destaca como  potencial  com relação as organizações no 

estado de Rondônia 

Duas variáveis do Projeto Busca da Sustentabilidade  para os Produtos Florestais Não-

Madeiráveis (PFNM) para o Estado de Rondônia (RO), Babaçú e Pupunha não foram 

encontradas nos dados oficiais do Estado. O Babaçu por se localizar na faixa de transição da 

floresta Amazônica ocorrendo principalmente nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantis, Goiás, 

Mato Grosso e Pará(IBGE/SIDRA, 2006), talvez por isso não configure nos dados oficiais do 

Estado de Rondônia mas em relação a pesquisa o município de Guajará-Mirim apresentou um 

potencial ínfimo na extração desta variável.  E a pupunha mesmo sendo nativa também não 

aparece nos dados da pesquisa porque é basicamente para consumo.   

Como já foi citado a produção de PFNMs é irrelevante na incorporação do PIB estadual. 

Com uma produção de 28,67% de hectare de floresta em pé, em relação ao estado do Pará e Acre 

(gráfico 4) , Rondônia demonstra uma participação pouco expressiva na economia extrativista 

regional em relação aos estados da Amazônia Legal.  

A informalidade e até mesmo a ilicitude pode ser um dos fatores para que Rondônia perca 

com a marginalização desses produtos, algo que poderia ser rentável para o estado em se tratando 

de desenvolvimento sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que o término deste trabalho contribua para o conhecimento sobre os Produtos 

Florestais Não Madeiráveis e a relação dos mesmos na incorporação junto ao Pib do estado de 

Rondônia.  Ao final da pesquisa obteve-se maior compreensão acerca do tema  sustentabilidade e  

através  dos PFNMs descobriu-se um fator de grande potencial, e se realmente houvesse políticas 

públicas que incorporem este produtos como relevantes para a economia do estado.  Os produtos 

látex, açaí, castanha e copaíba tornaram-se as principais variáveis para essa pesquisa, pois 

apresentaram em termos de extração relevância significativa nos municípios do estado de 

Rondônia os maiores produtores do Estado de Rondônia de PFNM são os municípios de Porto 

Velho, Machadinho, Costa Marques e Guajará-Mirim,  sendo que Machadinho se destaca como  

potencial  com relação as organizações no estado de Rondônia. Mesmo existindo um potencial na 
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extração de PFNMs para incorporar estes produtos ao  PIB estadual, Rondônia teria que expressar 

uma participação maior na economia extrativistas em relação aos estados da Amazônia Legal. A 

informalidade e até mesmo a ilicitude pode ser um dos fatores para que o estado  perca com a 

marginalização desses produtos, algo que poderia ser rentável para o estado em se tratando de 

desenvolvimento sustentável. 
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RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: AÇÕES PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO 
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262
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263

 

Irene Yoko Taguchi Sakuno
264

  

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa, tendo como premissa básica o importante papel da educação ambiental, a 

qual estimula a percepção da necessária integração do ser humano com o meio ambiente, 

constituindo uma relação harmoniosa e consciente do equilíbrio dinâmico na natureza, bem como 

ante a essencialidade da atividade reciclagem dos resíduos sólidos para a preservação ambiental, 

visando diagnosticar as práticas de reciclagem de lixo, seus benefícios e a necessidade de 

educação ambiental no ensino formal do Município de Cacoal, Rondônia, por meio de visitas aos 

órgãos municipais responsáveis pelo meio ambiente e contato direto com os estudantes do ensino 

fundamental no Município, verificando-se, com pesar, o estágio deficitário da temática ambiental, 

sobretudo quanto à ausência de coleta seletiva para reciclagem e de conscientização no ensino 

formal. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Reciclagem. Coleta Seletiva. Ensino Formal. 

Conscientização. 

 

 
ABSTRACT 

 

This research, with the basic premise of the important role of environmental education, which 

encourages the perception of the necessary integration of humans with the environment, 

constituting a harmonious relationship and aware of the dynamic equilibrium in nature, as well as 
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before the vital activity solid waste recycling for environmental preservation in order to diagnose 

the practices of recycling, its benefits and the need for environmental education in formal 

education in Cacoal City, Rondônia, through visits to the municipal bodies responsible for 

environment and direct contact with elementary school students in the county, verifying, with 

regret, the loss-stage environmental issues, especially regarding the absence of selective 

collection for recycling and awareness of formal education. 

 

Keywords: Environmental Education. Recycling. Selective Collection. Formal Education. 

Awareness. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito ao meio ambiente é fruto da evolução dos direitos fundamentais e seu conteúdo 

o identifica como um direito da terceira geração. É um produto histórico e complexo, que veio 

em resposta a anseios e necessidades do homem contemporâneo.  

No caminho da localização do objeto de estudo da presente empreitada científica, 

necessário apontar que ao se tratar de direitos fundamentais, estes compreendem os direitos de 

primeira geração (onde se encontram aqueles direitos garantidores da liberdade individual dos 

sujeitos de direito); os direitos de segunda geração (aqueles referentes aos direitos sociais, 

consagrados nas constituições das nações democráticas) e os direitos de terceira geração (são 

diferenciados, principalmente pela visualização que os operadores do direito tecem a seu respeito 

considerando-os como aqueles denominados direitos solidários). Estes últimos direitos aparecem 

no ordenamento jurídico como direitos ―coletivos‖ ou ―difusos‖. 

É nesta última categoria teórico-filosófica de direitos que se encontram os direitos difusos 

e coletivos, categoria esta que engloba o Direito do Ambiente ou Direito Ambiental. O direito de 

viver em um ambiente apto a fornecer a qualidade de vida digna e propícia à sobrevivência de 

todas das espécies de seres vivos jamais poderia deixar de estar inserido no mundo jurídico. Esta 

evolução dos direitos somente consagra uma necessidade latente de manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas para toda vida nos ditames constitucionais (art. 225, caput concomitantemente art. 

1º, III, ambos da CF/88).  

Partindo da localização no campo jurídico constitucional do objeto de estudo da 

pesquisa ora em desenvolvimento, ressalte-se que o tema escolhido reflete a constante presença 

da problemática ambiental, sobretudo no tocante a crescente produção de resíduos sólidos 
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domiciliares, que se realiza nos meios de comunicação, na comunidade científica e também no 

cotidiano do ambiente escolar, neste último através dos temas transversais propostos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Patrick Geddes, escocês, considerado o ―pai da Educação Ambiental‖ já expressava a sua 

preocupação com os efeitos da Revolução Industrial. Em verdade, a Revolução Industrial, século 

XIX, marca o início de novos tempos com a instalação de fábricas e produção de variados bens 

de consumo, contribuindo para substancial aumento no volume de resíduos nas áreas urbanas. É a 

sobrevalorização do capital e do lucro e o desenvolvimento em toda a ação humana.  

  Em função de tudo isso, a Educação Ambiental tem o importante papel de fomentar a 

percepção da necessária integração do ser humano com o meio ambiente. Uma relação 

harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico na natureza, possibilitando, por meio de novos 

conhecimentos, valores e atitudes, a inserção do educando e do educador como cidadãos no 

processo de transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta. 

Estabelece a Carta Magna que um dos instrumentos para assegurar a efetividade do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, justamente, ―[...] a educação ambiental em todos 

os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente‖ 

(LAFENDI, 2002). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Pereira Neto (1989) afirma que o equacionamento do lixo urbano no nosso país, na 

maioria dos casos, restringe-se apenas à coleta, seguida da destinação final a céu aberto 

 

[...] gerando as lixeiras, lixões ou monturos de lixo, que se constituem no hábitat 

propício de vetores biológicos (moscas, mosquitos, baratas, roedores e etc.) 

responsáveis pela transmissão de doenças infecciosas, como febre tifóide, 

salmonelas, amebíase, malária, dengue, cólera, leptospirose, etc., além de 

contribuir sobremaneira com a poluição do solo, do ar e das águas.  

 

Como sempre, é a comunidade que vai sofrer os maiores impactos ambientais, produzidos 

pela falta de saneamento dos resíduos sólidos, com o aumento de doenças. 
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Dias (1991) destaca que ―[...] enquanto vidros, papéis, metais e resíduos orgânicos forem 

vistos como lixo, estaremos perdendo dinheiro e, o que é pior, estaremos contribuindo para o 

aumento da pressão sobre os recursos ambientais.‖ 

A própria Constituição Federal de 1988 e a Lei de Educação Ambiental (Lei nº. 9795) 

incorporam esta evolução conceitual, como se vê no artigo 1º. da Lei 9795:  

 

Entende-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. 

 

Observa-se que num processo de gestão de resíduos urbanos, a escola tem uma 

participação ímpar, já que todo cidadão deve ser responsável pelo descarte de seu resíduo, e 

sofrendo um processo educativo torna-se mais responsável e paradigmático, auxiliando nas 

mudanças ambientais emergentes neste processo de sustentabilidade planetária. 

Não há dúvida que a educação ambiental é a conexão necessária para transformar nosso 

presente, com suas características consumistas, em um futuro sustentável onde produção e meio 

ambiente convivam harmonicamente.  

 Dias (1991), em comentário a reportada observação enfatiza que os nossos livros 

―didáticos‖ adotam a postura inversa. Observaram que o primeiro contato da criança com a 

temática ambiental é, na maioria das vezes, a poluição?! As desgraças causadas ao ambiente?! 

Que tipo de reação terão essas crianças que não seja a constatada ―síndrome da angústia 

ambiental‖, pela qual elas se afastam do tema, deliberadamente? – ―Se vocês, adultos, não 

conseguem resolver essas desgraças, imagine eu...‖ Imagine a sensação de indignação e 

impotência que atinge uma criança, ao deparar-se diariamente com notícias de agressão ao 

ambiente. O que pensarão dos adultos? ―Puxa, como são contraditórios!‖. Com isso, não 

queremos dizer que vamos negar uma realidade que a criança encontra em frente da sua casa, mas 

que ao mesmo tempo ela seja levada a conhecer os mecanismos de fascinação do ambiente, seus 

processos, seus mistérios e belezas, seus símbolos e caminhos, sua grandiosidade e pertinência. 

Isso cria fascínio, cria amor e a leva a valorizar o ambiente e a envolver-se em atividades, em sua 

defesa. 
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa científica divide-se em três fases, a saber: a) primeira fase, de caráter 

exploratório em fontes secundárias e em fontes primárias, por meio de pesquisa de bibliográfica e 

de campo: consistiu em uma verificação bibliográfica acerca da educação ambiental nas escolas e 

das políticas públicas voltadas para o meio ambiente no tocante a reciclagem de lixo e análise 

concreta destes pontos na realidade do município de Cacoal, mediante pesquisa de campo, com 

aplicação de questionário composto por 28 questões, não estruturado/ não disfarçado 

(CARNEVALLI, 1997), composto majoritariamente de questões abertas, em 03 (três) escolas da 

rede estadual no município de Cacoal, nas séries de 6º. ao 9º. ano do ensino fundamental, cujas 

turmas foram eleitas pelo critério de amostras não aleatória acidental (CARNEVALLI, 1997), 

envolvendo a amostra representativa de 356 alunos de um universo de 4.266 estudantes 

matriculados nas séries de 6º. ao 9º. ano do ensino fundamental da rede de ensino estadual neste 

município (fonte: REN – Representação de Ensino – Cacoal/RO). Os questionários não 

estruturados (com perguntas abertas, semi-abertas e fechadas) utilizados foram de grande valia 

para aferir o nível de conhecimento da temática ambiental dos estudantes acima explicitados, os 

quais viabilizaram a indicação, ainda, da maneira como a educação ambiental é desenvolvida nas 

escolas escolhidas via amostra não aleatória acidental; b) a segunda fase, de caráter descritivo, 

com aplicação, tabulação e descrição dos dados coletados no diagnóstico realizado nas três 

escolas mencionadas, do questionário aplicado diretamente aos estudantes e das visitas à 

cooperativa de reciclagem, e aos órgãos municipais responsáveis pelo meio ambiente no 

município, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em visita aos reportados órgãos, 

constatou que o município de Cacoal recolhe maior volume de lixo, do que o estimado pela 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no mês de abril de 2009 (informação constante 

da proposta inicial deste projeto), alcançando, em verdade, o número de 60 (sessenta) a 65 

(sessenta e cinco) toneladas de lixo, diariamente, de terça-feira a sábado, sendo que na segunda-

feira, sobretudo em razão do acúmulo do lixo produzido no domingo, este número sobe para 70 

(setenta) toneladas. Referida coleta é feita por meio de 04 (quatro) caminhões coletores e envolve 

o trabalho de 36 (trinta e seis) garis; e c)a terceira fase, de caráter explicativo, com a interpretação 

e análise dos dados coletados e apresentação de conclusões e relatório de resultados, 
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confrontando-se as teorias pesquisadas com a prática visualizada em campo, segundo os objetivos 

específicos e geral propostos no projeto apresentado. 

 

4 RESULTADOS 

 

Da visita realizada às escolas selecionadas para aplicação da pesquisa de campo, quais 

sejam: Honorina Lucas de Brito, Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos, verifica-se 

que apesar da existência em Rondônia, do Decreto nº 12.180/06, não há controle de como a 

Educação Ambiental é tratada nas escolas. Contata-se a existência de projetos isolados realizados 

conforme a necessidade local e de maneira pontual, principalmente em datas comemorativas. 

Da aplicação do questionário não estruturado, não disfarçado (CARNEVALLI, 1997), 

composto por 28 (vinte e oito) questões, majoritariamente abertas, a 356 (trezentos e cinqüenta e 

seis) estudantes do 6º. ao 9º. ano das mencionadas escolas, por amostra não aleatória acidental, 

correspondente a aproximadamente 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento) do universo de 

4.266 (quatro mil e duzentos e sessenta e seis) alunos matriculados da rede estadual em Cacoal, 

por meio da análise dos gráficos abaixo apresentados, afere-se, essencialmente, que: 

a) quanto à definição dos alunos sobre ―meio ambiente‖, é facilmente perceptível a 

situação deficitária do ensino de elementos básicos da educação ambiental, eis que dos alunos do 

8º. ano, 42,43% (quarenta e dois virgula quarenta e três por cento) desconhecem a conceituação 

de meio ambiente, que envolve não somente o meio ambiente natural como apontaram, mas 

subdivide-se em: a) meio ambiente natural; b) meio ambiente artificial; c) meio ambiente do 

trabalho; d) meio ambiente cultural, pelo que a resposta mais adequada seria ―é todo o meio em 

que vivemos‖, apontada somente por 51,53%  (cinqüenta e um virgula cinqüenta e três por cento) 

dos alunos do reportado grupo. 

b) quanto à definição dos alunos sobre ―coleta seletiva de lixo‖, mais uma vez, o 

resultado da questão que invocava os alunos a escreverem sobre o que entendem a respeito da 

coleta seletiva de lixo, a conclusão acerca do ensino da temática ambiental em todas as turmas 

abordadas se apresenta de forma negativa, visto que em todos os casos, menos de 5% (cinco por 

cento) dos alunos entrevistados conseguiram se aproximar do que seria a resposta adequada, qual 

seja ―São latas de lixo coloridas, onde está escrito: vidro, papel, metal e orgânicos. Coletando-se 

tudo separadamente.‖ 
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OS ATORES E A COMERCIALIZAÇÃO DA CASTANHA-DA-AMAZÔNIA 

A GESTÃO NA CADEIA-REDE CASTANHA-DA-AMAZÔNIA: ESTRATÉGIAS E 
RACIONALIDADE NA TOMADA DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO. 
 

Daiane M. Oliveira
265

 

Theophilo Alves de S. Filho
266

 

 

RESUMO 
 

Este trabalho objetiva passar uma visão real de como funciona a cadeia-rede 
castanha-da-Amazônia, pois o produto da castanheira possui considerável importância 
para a economia, sociedade e principalmente para as populações tradicionais, que em 
sua maioria tem a castanha como uma de suas principais fontes de renda. Tem como 
foco os principais atores da cadeia e o sistema de comercialização, além de abordar 
alguns dos muitos problemas enfrentados pelos atores da ponta da cadeia e alguns 
entraves na comercialização da produção.  
 
Palavras-chave: castanha-da-Amazônia, comercialização, atores, cadeia-produtiva. 
 
ABSTRACT 

This work aims to pass a real vision of how the chain-network chestnut-Amazon, 
because the product of the chestnut has considerable importance for the economy, 
society and especially for the traditional populations, which mostly have to brown as one 
of its main sources of income. Focuses on the principal actors in the chain and the 
marketing system, and address some of the many problems faced by the actors from the 
tip of the chain and some obstacles in the commercialization of production. 
 
Keywords: chestnut-Amazon, marketing, actors, chain-productive. 
 

INTRODUÇÃO 
Após a decadência da borracha, a castanha-do-Brasil passou a constituir o 

principal produto extrativo para exportação da Região Norte e do Brasil, na categoria de 
produtos básicos. A exploração de exemplares nativos desta árvore é protegida por lei 
(Decreto 1282 de 19 de outubro de 1994) e seu fruto tem elevado valor econômico 
como produto extrativo florestal, mas não impede seu plantio com a finalidade de 
reflorestamento tanto em plantios puros quanto em sistemas consorciados. Contudo, o 
avanço da fronteira agrícola na Amazônia vem reduzindo progressivamente o 
extrativismo da castanha; sua derrubada pelas frentes de penetração da madeira e da 
pecuária, empurrou para áreas cada vez mais distantes os intermediários entre o 
coletor e os donos das usinas de beneficiamento (EMBRAPA, 2005). 

 Segundo PENNACCHIO (2005) a castanha é originária exclusivamente da 
floresta amazônica e se caracteriza pelo extrativismo de coleta. Com o declínio da 
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produção extrativista da borracha o produto passou a ocupar papel fundamental na 
geração de renda para muitas famílias que se ocupam da atividade extrativista na 
região Amazônica, fixando-as na floresta nativa. Ainda na opinião de PENNACCHIO 
(2005), a cadeia-produtiva de castanha-da-Amazônia devido seu elevado cunho social, 
representa em conjunto com a seringueira, a base de sustentação das famílias 
extrativistas, ajudando-as pois, a se manterem na floresta. 
 
REVISÃO DE LITERATURA 
          A presente revisão tem como objetivo apresentar de forma sucinta, os autores e 
suas obras, levando em consideração, em que estas obras somaram ao meu relatorio; 
devido a escassez de obras no assunto em pauta, utilizei-me de artigos, teses e alguns 
livros que abordam de forma rarefeita o tema; uma das principais obras que 
fundamentaram à pesquisa foi o trabalho da Associação do Povo Indígena Zoró – APIZ, 
com o título de Boas práticas de coleta, armazenamento e comercialização da 
castanha-do-Brasil, que propõe um novo modelo de uso das florestas da Amazônia, a 
partir de sistemas produtivos alternativos; a extração ilegal de minérios, a exploração 
predatória da madeira e ao desmatamento ilegal, que vem compreendendo a 
biodiversidade, o controle, autonomia e a tradição dos povos da região. Morán introduz 
alguns conceitos que foram de extrema importância para a conceitualização da 
relevância da castanha para os povos da região amazônica, além de fomentar com 
idéias sobre os problemas enfrentados pelos mesmos, dentre os quais destaca-se a 
exploração ilegal da madeira, confirmado por Homma em sua obra a viabilidade 
econômica da extração de produtos florestais não – madeiráveis, onde ele insere além 
da importância da castanha para o Brasil, toca de igual forma nos problemas da 
exploração desenfreada deste produto. Ivonete Souza, vêm para introduzir na pesquisa, 
novos jeitos de ver a questão em pauta e para mostrar as formas de comercialização e 
organização dos atores da cadeia-rede-castanha-da-Amazônia. 
   

METODOLOGIA 
             A pesquisa foi feita de forma descritiva qualitativa. Em primeiro momento as 
informações foram obtidas por meio de levantamento de dados através de livros, artigos 
já publicados e páginas de internet relacionadas ao tema. 

Em segundo momento foram feitas entrevistas e visitas á propriedades 
comerciais, feiras livres e comerciantes individuais. 

As populações estudadas são todos os atores envolvidos na Cadeia rede de 
Castanha-da-Amazônia. 

 
            RESULTADOS 

A castanha é um produto que se origina totalmente do trabalho familiar de 
coletores, que se vinculam à atividade principalmente por razões culturais e históricas, 
próprias da região amazônica. Portanto, o sustentáculo da cadeia produtiva da 
castanha, está unicamente alicerçado no trabalho destes coletores. Praticamente 
inexiste a característica patronal capitalizada dentro da atividade em sua base, não 
havendo uma relação de grandes proprietários de castanhais, monopolizando a 
extração, ou a contratação de mão-de-obra pelas famílias que realizam a coleta (MDA, 
2005, pág.16). 
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A maior parte da produção de castanha no Brasil está distribuída entre os 
Estados do Pará, Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Mato Grosso, sendo que os 
três primeiros respondem por cerca de 80% do volume produzido (PENNACCHIO, 2006 
apud MARTINS, 2008, pág.10). 

Segundo Ivonete (2006) a cadeia produtiva de castanha-da-Amazônia é formada 
pelos seguintes atores ou agentes: produtor, agente intermediário, atacadista, varejista, 
indústria de processamento ou agroindústria, indústria (química, de cosméticos, 
fármacos), consumidor interno e exportador, conforme mostra a Figura 1.  

  
 

 
Figura 1.Cadeia produtiva de castanha-da-Amazônia contendo os principais atores da cadeia. 
Fonte:SOUZA,2006,pág.87. 

Nem sempre as comunidades produtoras estão em locais de fácil acesso e como 
a safras da castanha acontecem quase que totalmente no período de chuvas, muitas 
estradas nessa época se tornam intransitáveis, em razão do péssimo estado de 
conservação o que dificulta a comercialização da produção (MDA,2005,pág.29). 
             O que mais acontece hoje na Amazônia é a venda da castanha bruta nas aldeias 
e assentamentos para os atravessadores da região, que normalmente pagam por elas 
um preço muito baixo aos coletores, pois estes por não possuírem uma racionalidade 
mercadológica para lidar com os agentes intermediários ou atravessadores, acabam 
vendendo seus produtos por um preço mínimo. Estes atravessadores normalmente 
fazem um primeiro beneficiamento da castanha-da-Amazônia, que inclui a secagem e 
polimento em secadores rotativos, e a vendem no mercado atacadista ou para 
empresas beneficiadoras, podendo, assim, ganhar até quatro vezes o valor pago às 
comunidades produtoras (APIZ,2008,Pág.23). 

Uma alternativa para solucionar este problema é o fortalecimento das 
populações tradicionais através da criação de cooperativas. “A falta de uma 
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personalidade jurídica para a comercialização dos produtos é um dos primeiros 
entraves a serem resolvidos.” (APIZ, 2008, pág. 29). 

Segundo Martins (2008,pág.12), a certificação da castanha do Brasil abre 
caminho para novos mercados e essa tem sido a estratégia adotada por algumas 
comunidades extrativistas no Acre para melhorar os preços na hora da comercialização. 
Em 2006, a iniciativa foi ampliada pelo SEBRAE e, com co-financiamento pelo 
WWFBRASIL, alcançou 260 famílias em nove municípios, além da adesão de outras 
duas cooperativas (Caex e Cooperacre). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através deste trabalho pode-se identificar os principais atores da cadeia-rede 

castanha-da-Amazônia, o modo de organização da cadeia produtiva e os principais 
problemas enfrentados pelos atores da ponta a cadeia como a falta de informações 
mercadológicas, distancia das comunidades produtoras das saídas comerciais e a falta 
de incentivos a atividade extrativista. 

Esta pesquisa é importante para que se possa perceber o funcionamento da 
cadeia e a importância que tem a castanha para as comunidades extrativistas. Segundo 
LARAIA E DA MATTA apud MORÁN(1990) as castanhas são um dos artigos mais 
valorizados pelas populações indígenas e caboclas. Porém este produto não é tão 
valorizado por parte dos governos como deveriam ser. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário(2005) principalmente no estado 
de Rondônia os investimentos por parte do governo privilegiam a pecuária e o cultivo da 
soja. 
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A GESTÃO NA CADEIA-REDE CASTANHA-DA-AMAZÔNIA: ESTRATÉGIAS 

E RACIONALIDADE NA TOMADA DE DECISÃO PARA 

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO* 

 

 

Ronald Ivan Teran Arnez
267

 

*Theophilo Alves de Souza Filho
268

 

 

 

RESUMO* 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa literária, empírica e de várias discussões 

acadêmicas, identificando as estratégias, formas de sustentabilidade e os elos da cadeia-

rede castanha-da-amazônia, quem são os coletores as formas de agrupação entre eles, 

assim como o processamento do produto in-natura, na industrialização para depois ser 

comercializada individualmente ou para empresas. 

 

*Palavras-chave: Castanha da Amazônia, Sustentabilidade, estratégias, Basa S/A e 

comercio exterior. 

 

 

*ABSTRACT 

This work is a result of literary research, empirical and several academic discussions, identifying the 

strategies, forms of sustainability and the links in the chain-network chestnut-amazon, who are the 

collectors forms of grouping among them, as well as processing the product in-natura, industrialization 

and then be sold individually, or for companies.    
 

*Keywords: Amazonia nuts, Sustainability, strategies, Basa S/A 

and foreign trade. 

 

 

 

*INTRODUÇÃO 
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A pesquisa desenvolveu-se através de consulta a artigos, livros, sites 

eletrônicos, em torno do desenvolvimento da castanha-da-Amazônia, um fruto 

muito importante na região amazônica, os meios de desenvolver estratégias 

para sua promoção, distribuição de forma sustentável, sendo o lado meramente 

econômico colocado em segundo plano, os povos da floresta que 

complementam sua renda com essa atividade. 

É uma espécie encontrada principalmente em solos pobres, bem 

estruturados e drenados, argilosos ou argilo-arenosos, sendo que sua maior 

ocorrência é nos de textura média a pesada. Não é encontrada em áreas com 

drenagem deficiente nem em solos excessivamente compactados, dando-se 

bem em terras firmes e altas. Vegeta naturalmente em clima quente e úmido. 

Ocorre em áreas onde a precipitação média varia de 1400 a 2800 mm/ano, e 

onde existe um déficit de balanço de água por 2-5 meses. (Clement, 2002). 

Sendo um dos produtos florestais nao-madereiros o fruto da castanha-

da-amazonia é o principal produto extrativista da regiao amazonica. A castanha 

tem um valor agregado muito baixo a nivel nacional, porém a sua procura no 

ambito internacional é grande logo tem uma melhor apreciação externa que é 

refletida no valor vendido, como por exemplo nos Estados Unidos e a Europa. 

Sua produção ainda é predominantemente extrativa, sendo, 

respectivamente, os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Amapá os 

maiores produtores. (GONZAGA, Dorila Silva de Oliveira Mota; GOMES, Mario 

Conill, 2008). Tendo maior representatividade e mercado dentre esses o Acre, 

Amazonas e Rondônia, e nos vizinhos paises como a Bolívia e Peru. 

 

*DESENVOLVIMENTO  

(Revisão da Literatura,  

O trabalho se baseia nos textos citados Michael Porter, e outros que vem na 

oportunidade falar sobre as estratégias desde a origem da palavra até a forma como o 

termo é colocado nesse estudo, os meios de desenvolver uma atividade através de 

cadeias-rede produtivas da castanha-da-amazônia, sendo os estados mais adiantados 

nesse quesito: Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia.  

Metodologia,  

A presente pesquisa será conduzida sobre o aspecto descritivo-analítico de ( 
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Estrategias – Michael E. Porter) e ESTRATÉGIAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO E COOPERAÇÃO EMPRESARIAL - Carlos Melo 

Brito 

. Ou seja, o estudo não será somente dedutivo ou indutivo. Os 

resultados serão construídos a partir de constantes idas e vindas entre campo 

teórico e campo empírico, durante toda a pesquisa. 

No entanto, a princípio, será feita a revisão de trabalhos científicos e 

informativos acerca de estrategias e aprimoração da gestao sustentável dentro 

do marco da cadeia-produtiva castanha-da-amazonia, destacando as principais 

áreas produtoras, perspectivas, preços e atores envolvidos. 

Também seram aborados conceitos de cadeias produtivas - MIELKE, 

Eduardo J.C. - Análise da cadeia produtiva e comercialização do xaxim. 3.5. 

Conceito de cadeia produtiva, base da análise nessa pesquisa, a cadeia 

produtiva para poder entender quem sao os atores e os mecanismos usados 

para a comercialização do produto da amazônia. 

 

Resultados e Discussões 

 

 

 

 

 

Municípios 

produtores e 

respectivas 

Unidades da 

Federação 

Castanha-do-pará 

Quantidade 

produzida (t) 

Participações (%) 

Relativa Acumulada 

Brasil 30.406 100,0 - 

Rio Branco – AC 2.901 9,5 9,5 

Oriximá – PA 2.150 7,1 16,6 

Xapuri – AC 1.906 6,3 22,9 

http://www.cocoverderj.com.br/tesecadeiaprodutiva.htm
http://www.cocoverderj.com.br/tesecadeiaprodutiva.htm
http://www.cocoverderj.com.br/tesecadeiaprodutiva.htm
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Sena Madureira – 

AC 

1.897 6,2 29,1 

Brasiléia – AC 1.799 5,9 35,0 

Porto Velho – RO 1.690 5,6 40,6 

Alvarães – AM 1.303 4,3 44,9 

Lábrea – AM 1.240 4,1 49,0 

Óbidos – PA 1.075 3,5 52,5 

Novo Aripuanã – 

AM 

1.054 3,5 56,0 

Boca do Acre – AM 868 2,9 58,8 

Humaitá – AM 831 2,7 61,5 

Alenquer – PA 760 2,5 64,0 

Acará – PA 720 2,4 66,4 

Tefé – AM 668 2,2 68,6 

Manicoré –AM 655 2,2 70,8 

Tabatinga – AM 564 1,9 72,6 

Epitaciolândia – AC 500 1,6 74,3 

Altamira – PA 498 1,6 75,9 

Laranjal do Jari – 

AP 

390 1,3 77,2 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais  

No Brasil, as regioes com maior concentração da coleta de Castanha-

da-Amazonia, sao os estados do: Amazonas, Acre, Amapa e em parte 

Rondônia. Tendo países vizinhos como a Bolívia e Peru que também exportam 

essa materia-prima para os Estados Unidos e Europa. 

Para dar andamento a essa pesquisa, pretende-se, para o relatório 

final, realizar a pesquisa de campo junto à Comunidades, e assim atender os 
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dois próximos objetivos de pesquisa estabelecidos, bem como incorporar mais 

informações nacionais, e acrescentar informações internacionais. 

A constituição Federal 1988 vigente serviu de marco para estabelecer as 

proibições contra a exploração do meio ambiente inadequado, como também 

entender que a preservação do meio ambiente, ou um crescimento sustentável 

e o mecanismo mais oportuno para a extração e comercialização dos produtos 

da amazônia. 
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MORADORES DE RUA DE PORTO VELHO: DESVENDANDO 

SUBJETIVIDADES NO ENTRAMAMENTO DA REALIDADE. 

REALIDADE DOS MORADORES DE RUA DE PORTO VELHO: TECENDO 

SABERES. 

 

Flora Barros de Alencar.
269

 

Prof. Drª. Valéria de Oliveira.
270

 

RESUMO 

 

Este estudo foi desenvolvido com o propósito de compreender, resgatar e divulgar a 

história de vida de Moradores de Rua de Porto Velho – Rondônia, visando assim ter 

contato com a realidade percebida por estes, e neste sentido desvelar suas 

subjetividades, bem como conhecer suas singularidades. Os colaboradores neste 

trabalho são pessoas que vivem em situação de rua e que concordaram espontaneamente 

em relatar sobre sua história pessoal. Para o andamento desta pesquisa foi necessário 

utilizar como apoio o Centro Espírita Irmão Jacob, pois este realiza trabalhos 

assistenciais com pessoas que vivem na rua e pôde ceder seu espaço para ser realizada a 

coleta dos relatos. Esta pesquisa tem como característica metodológica abordagem 

qualitativa e utilizou como base para captação dos dados a ferramenta científica de 

História Oral de Vida (BOM MEIHY, 1996). O presente trabalho permitiu o 

conhecimento das lembranças, das alegrias, das dores, dos medos, da identidade e de 

outros aspectos peculiares da personalidade das pessoas entrevistadas. E através disso, 

pôde-se perceber o sofrimento psíquico envolvido na subjetividade de cada um, 

manifestado pelo alcoolismo, por experiências sofridas com familiares, por negação da 

realidade, pela mendicância, dentre outros aspectos elencados pelos mesmos. 

 

Palavras-chave: Moradores de Rua, Subjetividade, Identidade, Realidade, Sofrimento. 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted with the purpose of understanding, rescue and spread the life 

story of Homeless Porto Velho - Rondônia, thus aiming to have contact with the reality 

perceived by them, and in this way reveal their subjectivities, and to know their 

singularities. The collaborators in this work are people living on the streets and who 

have agreed voluntarily to report on their personal history. In the course of this research 

was necessary to use as support the Spiritist Center Brother Jacob, because it carries out 

welfare to people who live on the street and could give her space to be made to collect 

the reports. This research is characterized by methodological qualitative approach and 

used it to capture the data to scientific tool Oral History of Life (BOM MEIHY, 1996). 

This work allowed the understanding of memories, the joys, pains, fears, identity and 

other aspects peculiar to the personality of the people interviewed. And through this, 
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one can perceive the mental suffering of subjectivity involved in each, expressed by 

alcoholism, suffered through experiences with family, by denying the reality, by 

begging, among other things listed in them. 

 

Keywords: Homeless, Subjectivity, Identity, Reality, Suffering. 

 

INTRODUÇÃO 

A partir de um trabalho de atendimento psicoterapêutico que foi realizado no 

período de 2008 a 2009 por estagiários do curso de psicologia com moradores de rua na 

cidade de Porto Velho, surgiu a necessidade de fazer uma pesquisa que se apoiasse na 

ciência psicológica para conhecer a história de vida e compreender a subjetividade das 

pessoas que utilizam as ruas da cidade como abrigo diariamente.  

Como afirma Mendonça (2006, p. 2), não se trata, contudo, de deixar de lado o 

inegável caráter político e social da pobreza. Mas se faz necessário enxergar o sujeito 

imerso neste contexto. Trata-se de compreender a subjetividade destes indivíduos 

miseráveis, não valorizando unicamente a história, destituindo-a de um aspecto que lhe 

constitui: a subjetividade em sua totalidade.  

É difícil pesquisar a população de rua, porque ela é flutuante, temporária, nômade. 

Em suma não é fácil contar as pessoas, saber quem são e como pensam, entender suas 

redes de sociabilidade e suas formas de sobrevivência (BURSZTYN & ARAÚJO, 2003, 

p.89). 

Percebe-se o quão imprescindível é a apropriação do fenômeno população de rua 

por parte da psicologia, que pode realizar este trabalho no intuito de descrever o 

entramamento subjetivo no qual estes sujeitos estão imersos.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A cidade de Porto Velho, vivencia na atualidade vários problemas de ordem 

social e estes não isentam a população de rua, sendo estes também alvo das 

problemáticas que englobam o sociológico. O contexto da situação atual na capital 

rondoniense encontra raízes tanto no inchaço populacional proporcionado pelo atual 

movimento migratório, quanto em problemas estruturais relacionados às economias 

subdesenvolvidas.  

Nesse sentido, Porto Velho, no decorrer de sua ocupação e desenvolvimento 

histórico foi alvo de contingentes migratórios caracterizados pelos ciclos a cima citados 

incluindo a exploração do Ouro na região (na década de 1980), e se tem notado que a 
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cidade caminha hoje rumo a um novo ciclo que toma início com a implantação das 

Hidrelétricas do Madeira. 

Não é raro cruzar nas ruas da capital com os sujeitos que se encontram em 

situação de rua, onde quer que se ande, no centro ou na periferia, seja de dia ou de noite, 

se encontra estas pessoas, entretanto a concentração de uma grande quantidade destes se 

dá aos arredores da Rodoviária da capital portovelhense, principalmente a partir do fim 

da tarde seguindo pela noite, no qual vão se abrigando para se alimentar (quando há esta 

possibilidade) e para dormir, em sua maioria num Campo de Futebol público, vizinho da 

Rodoviária, no qual há arquibancadas que servem de alojamento para estes indivíduos. 

Outros abrigam-se num albergue próximo que acolhe e alimenta pessoas nessa 

condição. 

A sociedade atual tem se caracterizado constantemente por mudanças bruscas e 

velozes tanto no que diz respeito às tecnologias desenvolvidas quanto, as relações 

pessoais que estas têm imprimido. As percepções e os interesses estão em constante 

mutação manifestando a necessidade do imediatismo, ou seja, da prontidão, resolução, 

aquisição e consumo rápido dos produtos, chegando ao ponto de tornarem-se as 

pessoas, bem como as relações interpessoais descartáveis.  

Desta forma, observa-se que essa velocidade atroz dos movimentos que se 

imprimem socialmente denota uma sociedade instável, com mudanças que atrofiam as 

relações entre os sujeitos. Como indaga Alport (1973, p. 238), ―se nosso ambiente não é 

estável e integrado, como podemos nós sermos estáveis e integrados?‖ 

Com tantas adversidades presenciadas no cotidiano, os sujeitos sociais vão se 

reajustando, ou melhor, se adaptando as novas formas de interação, as novas regras de 

conduta, aos novos padrões de personalidade que vão emergindo no contexto sócio-

cultural e a introjeção de novos papéis sociais.Utilizar-se da psicologia para 

compreender os sujeitos é, como dito anteriormente, abordar as subjetividades em sua 

inserção em diversos contextos.  

Não é raro que a sociedade tenha uma percepção depreciativa dos que vivem na 

rua, termos pejorativos como vagabundo, sujo, maltrapilho, coitado, mendigo, imundo, 

doido, entre outros são utilizados frequentemente para se referir aos moradores de rua. 

Ou seja, a população cria designações que se tornam comuns aos que falam de quem se 

fala, conotando uma identidade percebida de forma preconceituosa, estigmatizadora e 

excludente. 
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A subjetividade individual está entrelaçada com a subjetividade do coletivo, 

independente do grupo a que o indivíduo esteja inserido ou ao que vá se inserir, este é 

influenciado subjetivamente pelo grupo atual e concomitantemente influencia a 

subjetivação deste, caracterizando-se esse movimento por uma interatuação constante de 

subjetividades, que de fato é o momento objetivo e subjetivo em que interagem entre si. 

MÉTODO 

Para atender aos objetivos dessa pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa 

que pôde nos proporcionar conhecimento e compreensão mais aprofundados do 

fenômeno estudado. A atenção centrou-se nas características individuais, específicas e 

peculiares de cada um dos participantes, buscando a compreensão dos fenômenos. 

(BOGDAN & BIKLEN, 1999). 

Para ser desenvolvida a captação dos dados optou-se pelo método de Entrevista 

Aberta com base no modelo de História Oral de Vida (Bom Meihy,1996) que foi 

gravada em áudio para em sequência realizar a transcrição e transcriação dos relatos. 

Vale ressaltar que neste trabalho pouco importa se os relatos prestados correspondem a 

uma veracidade concreta ou a própria imaginação do narrador, o que realmente importa 

nesta pesquisa é a realidade percebida por eles e por eles transmitida através do diálogo 

entre entrevistador e colaborador. 

A presente pesquisa foi realizada no Centro Espírita Irmão Jacob, situado na rua 

Manoel Laurentino de Souza, 2012. Bairro Nova Porto Velho, visto que esta instituição 

realiza ações sociais junto a estes sujeitos semanalmente há mais de 20 anos, o que 

possibilita um contato direto com as pessoas em situação de rua por ela assistidos. 

RESULTADOS 

O estudo contemplou um total de 05 participantes, sendo 04 do sexo masculino e 

01 do sexo feminino. A faixa etária correspondeu entre 35 e 55 anos, sendo que a pessoa 

mais jovem dessa faixa foi a única mulher da qual se conseguiu acesso para realizar a 

entrevista. Um aspecto peculiar destes pesquisados é que se caracterizam por seu 

movimento imigratório, portanto um grupo heterogêneo no que diz respeito aos locais 

de onde vieram, no qual Nina nasceu no estado do Acre, Roberto é de Santa Catarina, 

Dorival é Cearense, Alberto tem sua origem no Paraná e Carvalho veio do estado do 

Amazonas, todos em épocas diferentes e com intuitos distintos.  
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Bursztyn & Araújo (2003) afirmam que os moradores de rua têm como pano de 

fundo da sua situação real a sua história pessoal que forma um conjunto unindo-se a 

causas sociais, bem como a fatores econômicos, de migração, de desagregação familiar, 

de desemprego, de violência, de drogadição, de alcoolismo, entre outras que formam 

seu mundo subjetivo. Cada questão acompanhada de suas especificidades e pesos na 

vida de cada indivíduo acometido por tal situação elencada por ele consciente ou 

inconscientemente como o motivo pelo qual se encontra em situação de rua. 

É importante frisar que, assim como há diferenças caracteriológicas entre as 

regiões Brasileiras, do povo que mora na rua, também há distinção entre os próprios 

países latinos, africanos, europeus, asiáticos; sejam potências, países emergentes ou 

pobres. Em cada uma das diferentes culturas a população de rua ali situada terá sua 

peculiaridade, será um fenômeno social com aspectos particulares àquele local.  

Nessa experiência puderam-se perceber algumas características da população de 

rua da capital rondoniense que por sinal diferencia-se da população que mora nas ruas 

das grandes cidades brasileiras. Uma das características destacadas é que na cidade de 

Porto Velho não moram famílias nas ruas, apenas indivíduos desvinculados total ou 

parcialmente do seio familiar; não há quantidade perceptível de adultos jovens 

utilizando a rua como moradia e sim pessoas adultas e de meia idade; não é comum 

encontrar pessoas do sexo feminino vivendo na rua; e em meio a estes adultos não há 

crianças sobrevivendo com os mesmos nesse ambiente.  

―No espaço interno do psiquismo, construímos os elementos mentais que 

interpretam nossas experiências e o mundo a nossa volta, os objetos internos. Eles são 

frutos de nossos movimentos psíquicos de transformação‖ (CALICH, 2005, p. 164). 

Pode-se perceber que a rua em muitos casos é percebida como uma ―válvula de 

escape‖, onde o sujeito encontra um meio de acolhimento do seu sofrimento motivado 

por conflitos e perdas familiares. A rua, onde ele tem a possibilidade de encontrar 

sujeitos com histórias semelhantes e que buscam naquele ponto de encontro o mesmo 

consolo, é tida como confortável, divertida e apaziguadora de sua angústia frente a 

vivência domiciliar. Esse meio proporciona assim, momentos de coletividade. 

Há casos que têm como umas das características subjetivas a errância, não se 

fixaram em um local, não criaram âncoras por onde passaram e têm que se adaptar à 

instabilidade social. Estes têm grande dificuldade de criar vínculos estáveis e 

duradouros, sobrevivendo na maioria das vezes como pedinte ou realizando apenas 
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alguns trabalhos eventuais ou temporários que não dão o suporte necessário para uma 

vida minimamente equilibrada.   ―Assim sendo, vivem marginalizados, à beira de um 

abismo social, o que causa um impacto psicológico severo e intenso‖ (Peres, 2001, p. 

72).  

As formas de conseguir algum dinheiro para se alimentar ou se transportar de 

uma localidade à outra são diversas, mas sempre são alternativas informais de trabalho e 

em sua maioria serviços braçais. As relações de trabalho do mundo contemporâneo 

possibilitam ao homem a sensação de dignidade e de exercício do ser cidadão, o 

trabalho vem assim contribuir de forma subjetiva para uma moral socialmente desejada. 

Neste sentido, o indivíduo que mora na rua e, portanto, não exerce uma atividade 

reconhecida no mercado de trabalho, torna-se impossibilitado de exercer subjetivamente 

sua moral de cidadão. 

Como a rede pública do estado de Rondônia ainda não oferece condições 

materiais para a sobrevivência desses sujeitos, eles vão encontrando espaços nas ruas da 

cidade e ocupando-os para então poderem se acomodar e sobreviver. Outras questões 

também estão ligadas à vulnerabilidade social, como a exposição a várias doenças e os 

moradores de rua também não tem o hábito de procurar os serviços públicos de saúde 

quando se encontram com seu estado físico debilitado. 

Um aspecto relevante que permeou todas as entrevistas foi o alcoolismo. Outro 

ponto a se considerar é que todos os colaboradores do sexo masculino estavam 

embriagados, mas nem por isso seus relatos perderam a credibilidade ou não podem ser 

considerados como verdadeiros. Ao contrário, talvez o teor alcoólico tenha sido um 

meio de abrir mais espaço para falar de si e de entrar em contato com as emoções 

imersas, com as frustrações, com os sentimentos que estavam há algum tempo contidos 

e precisando ser verbalizados.  

. Vale ressaltar que o uso indiscriminado do álcool pode ser utilizado como um 

mecanismo de defesa inconsciente para negar uma frustração experimentada em algum 

momento da vida ou até mesmo, o que é bem comum, como um meio de fuga da 

realidade atual sentida como insuportável, tendo na dependência etílica a possibilidade 

de enfrentamento das adversidades da vida na rua. 

Outro aspecto relevante é percepção mágica que muitas vezes é dada à sua 

própria realidade, através de seus discursos mencionam Deus como tanto como um 
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suporte emocional nos momentos de sofrimento, quanto um protetor e é quem eles 

afirmam que irá tirá-los de tal condição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todos os relatos pôde-se notar o sofrimento psíquico que estas pessoas 

carregam consigo. Um aspecto interessante de se observar, é que, mesmo alcoolizados, 

eles prestam o depoimento seguindo um raciocínio claro sobre suas histórias de vida, 

relatando nomes de familiares, manifestando suas dores, suas alegrias, suas perdas, bem 

como as dificuldades encontradas ao viver na rua e os amigos conquistados nesse 

ambiente. 

Muito se engana quem pensa que eles querem calar diante da situação em que se 

encontram e que a forma de vida que levam é confortável física, social e 

psicologicamente. Definitivamente não. Nessa experiência pôde-se perceber que a vida 

que estão levando traz sofrimento de diversas ordens e principalmente o sofrimento 

psíquico.  

A grande questão é que estas pessoas forçadas pelas adversidades da vida ou por 

opção, não tiveram, não têm (em sua maioria) ou não querem a possibilidade de viver a 

vida normativa que a sociedade apresenta como adequada. De fato, romperam com as 

normas instituídas socialmente. Os códigos simbólicos de conduta não os alcançam, 

tornando-se difícil a construção de uma identidade social não excludente. A construção 

simbólica destes se dá de outra maneira, a construção da percepção subjetiva da vida e 

do cotidiano se dá de uma forma completamente diferente das pessoas incluídas no 

mundo do trabalho e dos vínculos familiares.  

Essas possibilidades de mudança e de alternativas para a sobrevivência além de 

buscadas pelos indivíduos, também deve também ser oferecida pelo estado a 

acessibilidade aos recursos públicos. A saúde é fundamental para a vida humana. 
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RESUMO 
O presente artigo discute as interfaces entre as políticas públicas e a teoria das 

representatividades sociais com o objetivo de compreender o papel das representações sociais na 

construção e implementação de políticas públicas destinadas à população em situação de rua por 

instituições governamentais e não-governamentais em Porto Velho/RO. Metodologicamente, utilizou-se 

uma abordagem qualitativa do tipo exploratória, com a realização de entrevistas semi-estruturadas com 02 

(dois) gestores das secretarias públicas de assistência social (SEMAS e SEAS) 02 (dois) responsáveis 

pelas entidades não-governamentais (Centro Espírita Irmão Jacob e Casa de Apoio ACRIAR) bem como 

a realização de um levantamento documental com a identificação de documentos, a nível federal, estadual 

e municipal, sobre concepções acerca da população em situação de rua.   Os resultados da pesquisa 

apontam que a assistência destinada à população em situação de rua refere-se a iniciativas isoladas das 

instituições não-governamentais, especificamente, de cunho religioso, não havendo, portanto, políticas 

públicas de caráter efetivo e contínuo para o enfrentamento da problemática no município de Porto Velho. 

Nessa perspectiva, tornam-se necessárias articulações para a construção e implementação de redes 

assistenciais que se constituam como segmentos efetivos de políticas sociais ao propiciarem a emergência 

de novos protagonistas nos cenários de assistência, os quais estão próximos dos problemas e situações 

vivenciadas pelos moradores de rua. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Representações Sociais; População em situação de 

rua.  
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This article discusses the interface between public policy and the theory of social 

representativeness in order to understand the role of social representations in the 

construction and implementation of public policies aimed at the homeless population by 

governmental and nongovernmental in Porto Velho / RO. Methodologically, we used a 

qualitative approach as exploratory, with the realization of semi-structured interviews 

with 02 (two) managers of the departments of public welfare (SEMAS and SEAS) 02 

(two) responsible for non-governmental organizations (Centro Espírita Irmão Jacob e 

Casa de Apoio ACRIAR) and the holding of a documentary survey with identification 

documents, at federal, state and municipal, on conceptions of the homeless population. 

The survey results suggest that assistance for the people on the street refers to isolated 

initiatives of nongovernmental institutions, specifically of a religious nature, and there 

is therefore an effective basis for public policy and continuing to confront the problem 

in Porto Velho. From this perspective, the joints become necessary for the construction 

and implementation of health care networks being formed as segments of effective 

social policies, while fostering the emergence of new actors in the scenarios of care, 

which is close to the problems and situations experienced by homeless 

 

Keywords: Public Policy; Social Representations; Population in street 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

.   

A questão social dos moradores de rua apresenta-se inserida nas discussões 

sobre as políticas de assistência social como um dos pontos primordiais a serem 

analisados em decorrência das precárias condições de vida dos grandes e médios centros 

urbanos do país vivenciadas pela população em situação de rua. Segundo a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), o Brasil possui um dos maiores índices 

de desigualdade do mundo, pois as medidas de pobreza (renda per capita inferior a ½ 

salário mínimo) e indigência (renda per capitã inferior a ¼ do salário mínimo) 

demonstram as diferenças de concentração de renda existentes no cotidiano dos 

territórios internos das cidades (bairros, distritos, áreas censitárias ou de planejamento) 

bem como entre os municípios brasileiros. Para a formulação de políticas que subsidiem 

as estratégias de enfrentamento do fenômeno de rua, faz-se necessário a realização de 
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pesquisas que correlacionem a formulação de políticas públicas com a temática das 

representações sociais como elementos constitutivos desse processo, uma vez que tal 

perspectiva propiciará que as futuras intervenções profissionais da psicologia e de 

outras áreas orientem-se pela situação especifica a partir de uma dada realidade com 

suas características e particularidades (VARANDA & ADORNO, 2004).  

Nesse sentido, ao ponderar o atual crescimento desse segmento populacional, 

principalmente nas grandes metrópoles (VARANDA & ADORNO, 2004), no entanto, 

não restrita a elas e o contexto da cidade de Porto Velho-RO com o inchaço 

populacional decorrente das mudanças sócio-políticas-econômicas advindas da 

construção das Usinas Hidrelétricas do Madeira, o locus da pesquisa constitui um 

campo de estudo vertiginoso, considerando os problemas sociais e estruturais que a 

cidade vivencia, partindo dos elevados índices de migração para a cidade e das 

possibilidades concretas do aumento da população em situação de rua. Com o objetivo 

de compreender o papel das representações sociais no processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas para a população em situação de rua da cidade de 

Porto Velho-RO e diante da realidade acima descrita, foi realizada uma busca na 

produção, até hoje, realizada sobre a temática da população em situação de rua, 

delimitando no aspecto das políticas públicas bem como no aspecto das representações 

sociais.  

 

2. MÉTODO 

A presente investigação está vinculada ao Centro de Pesquisa em Subjetividade 

da Amazônia - CEPSAM - e trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e 

descritivo, utilizando-se o ambiente social como fonte de coleta de dados. A escolha 

pela abordagem qualitativa deve-se a possibilidade de captar o fenômeno estudado, 

contextualizando na situação social em que se encontra bem como oferece subsídios 

para a compreensão da problemática sob a ótica de todos as pessoas envolvidas 

(GODOY, 1995). 

Os dados apresentados resultam da identificação das instituições governamentais 

e não-governamentais que desenvolvem ações contínuas ou temporárias de assistência 

social destinadas à população em situação de rua na cidade de Porto Velho, no Estado 

de Rondônia, Brasil. Os trabalhos de campo, incluindo as observações e a realização de 
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entrevistas, ocorreram durante todo o decorrer da pesquisa e no total, foram visitadas 04 

(quatro) instituições, 02 (duas) governamentais e 02 (duas) não-governamentais e 

entrevistados 04 (quatro) gestores e/ou responsáveis pelas instituições governamentais e 

não-governamentais que oferecem assistência às pessoas em situação de rua, sendo 02 

(dois) do sexo masculino e 02 (dois) do sexo feminino, com idades entre 30 a 60 anos. 

Ressalte-se que, por razões éticas, os gestores e/ou responsáveis pelas instituições 

entrevistados ao longo do trabalho de campo são identificados através de siglas, no 

sentido de preservar a identidade e não comprometê-los profissionalmente.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Identificação das instituições governamentais e não-governamentais  

Foram identificadas 02 (duas) instituições não-governamentais - Casa de Apoio 

ACRIAR e Centro Espírita Irmão Jacob - e contatadas 02 (duas) instituições 

governamentais - Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Estadual de 

Assistência Social (SEAS), estas não possuindo quaisquer modalidades de assistência, 

dessa forma, a população de rua é destinada a casas de apoio e centros espíritas, ou seja, 

a filantropia privada e a caridade dessas instituições assumem o papel de prestar 

assistência a essas pessoas (ROSA; SECCO & BRÊTAS, 2006). Dentre as limitações 

encontradas nessa fase preliminar da pesquisa, destaca-se a dificuldade em contatar 05 

(cinco) casas de apoio/albergues existentes na relação, uma vez que estavam com o 

serviço telefônico interrompido, inclusive, alguns números de telefones não coincidiram 

com o local da instituição. Após este levantamento, cada uma destas instituições foi 

contatada com o objetivo de estabelecer uma aproximação inicial que possibilitasse o 

acesso futuro aos responsáveis a fim de se efetuar as entrevistas propostas nesta 

investigação, o que foi efetuado em uma segunda etapa, mais precisamente no primeiro 

semestre de 2010.  

 

3.2 Análise e discussão das entrevistas  

Considerando o objetivo de elaborar um panorama de categorias e, 

conseqüentemente, de representações sociais que as instituições governamentais e não-

governamentais apresentam em relação a respeito das pessoas em situação de rua, as 

entrevistas foram analisadas e após a realização do processo de categorização, passamos 
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a apresentação das categorias levantadas, as quais podem ser agrupadas em: a) O 

morador de rua como pessoa que opta por sua condição e é estigmatizado; b) O morador 

de rua está na situação de rua ou não tem condição de por si mesmo sair da mesma 

devido a fatores econômicos; c) O morador de rua necessita de assistência; d) O 

morador de rua como uma pessoa carente, discriminada e ligada a vícios e crimes; e e) 

Inexistência de morador de rua. 

A problemática do alcoolismo mostrou-se como tema recorrente nas entrevistas 

com os gestores e/ou responsáveis, em geral, relacionada a conotação moral, por vezes 

dificultando a compreensão de que trata-se de uma doença suscitada por fatores 

genéticos e ambientais e que se faz necessário o encaminhamento a um tratamento de 

saúde adequado (NEVES, 2008 apud VALENCIO et al, 2008). 

 

3.3 Levantamento das políticas públicas existentes 

Nesta investigação, foi possível verificar a ausência de políticas públicas 

voltadas à população de rua no estado de Rondônia, em especial, no município de Porto 

Velho, portanto, torna-se necessário um maior envolvimento de toda sociedade no 

enfrentamento da questão. Somada a questão dos parcos recursos destinados às pessoas 

que vivem em situação de rua, a fragmentação de políticas caracterizadas por iniciativas 

isoladas dificulta a interlocução entre as esferas governamentais, entre as diversas 

secretarias municipais, e também a interlocução do poder público com as organizações 

da sociedade civil e com isso, verifica-se as estratégias de forma segmentada e 

setorizada, contribuindo para possíveis inadequações e ineficiência de tais ações.  

 

3.4 Análise e discussão dos documentos e/ou textos oficiais 

 Partindo do objetivo de identificação de concepções e/ou conceituações sobre a 

população em situação de rua presentes nos documentos e/ou textos oficiais nos âmbitos 

municipal, estadual e federal, buscou-se, inicialmente, delimitar o corpo de documentos 

e/ou textos a serem analisados. No âmbito federal, foram identificados 15 (quinze) 

documentos e/ou textos oficiais, enquanto nos âmbitos estadual e municipal, foram 

encontradas somente um em cada. As principais concepções encontradas: a) 

Concepções relacionadas a fatores econômicos; b) Concepções relacionadas ao caráter 
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transitório ou permanente da situação de rua; c) Concepções relacionadas a fatores 

sociais e d) Concepções relacionadas a sentimentos de sofrimento e humilhação. 

As enunciações presentes nos documentos denotam a questão a valorização do 

exercício da atividade produtiva da ausência de trabalho como ponto principal no 

tocante a origem e a própria caracterização da população em situação de rua, uma vez 

que a perda de emprego ou mesmo a ausência de trabalho pode propiciar os processos 

de rupturas dos laços sociais e familiares e o conseqüente deslocamento para as ruas. 

(NEVES, 1995 apud CARNEIRO JR. et al, 1998). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os resultados, verificou-se que hoje a assistência destinada à 

população em situação de rua refere-se a iniciativas isoladas das instituições não-

governamentais, especificamente, de cunho religioso, não havendo, portanto, políticas 

públicas de caráter efetivo e contínuo para o enfrentamento da problemática no 

município de Porto Velho. Durante o trabalho de campo, pode-se constatar a 

importância atribuída pelos gestores e/ou responsáveis pela instituição no tocante à 

elaboração de estratégias mais concretas, contudo, alguns fatores contribuem para que a 

dimensão das ações não alcancem os níveis esperados.  

Neste ínterim, há que se considerar a necessidade de articulações entre as instituições 

governamentais e não-governamentais, uma vez que estas figuram como importantes elos de interlocução 

entre a população de rua e a sociedade civil, na produção da assistência, enquanto aquelas representam o 

sistema político-burocrático que deve estar organizado no sentido de planejar, organizar e propiciar a 

inclusão e participação de todos os atores sociais envolvidos. Contudo, para isso, é preciso compreender a 

problemática, superando quaisquer aproximações com um prisma determinista, uma vez que este tema 

permite inúmeras discussões acerca de processos complexos que ultrapassam os limites de uma única 

abordagem. Nesse sentido, para o adequado funcionamento da política pública de assistência social, faz-

se necessário à construção e implementação de redes assistenciais que se constituam como segmentos 

efetivos de políticas sociais ao propiciarem a emergência de novos protagonistas nos cenários de 

assistência, os quais estão próximos dos problemas e situações vivenciadas pelos moradores de rua. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem como foco analisar as Representações Sociais da 
população de rua em Porto Velho/RO.Utilizamos neste estudo a abordagem 
qualitativa, tendo como ferramenta a entrevista semi estruturada e apoiando-se 
na forma oral de coleta de informações gravando-as em áudio e realizando 
aplicação de questionários, por meio da escala Lickert. Para tanto utilizou-se 
como suporte teórico Moscovici (1978; 2003), Goffman (1988), Ferreira e 
Mattos (2004), entre outros autores que puderam colaborar para a estrutura 
desta pesquisa. Os sujeitos de investigação são moradores e comerciantes que 
se localizam ao entorno de um campo de futebol na cidade de Porto Velho 
onde se é possível encontrar um número representativo de moradores de rua.    
Os resultados foram analisados a partir do conceito de representação social, 
visando relacionar o efeito que o preconceito e as estigmatizações geram na 
construção da identidade e subjetividade dos moradores de rua. 
 
 
Palavras – chave: Moradores de Rua. Representação Social. Identidade. 
Preconceito. Estigmatização.  
 
 
ABSTRACT 

This research focuses on analyzing the social representations of the homeless 
population in Porto Velho / RO. This study used a qualitative approach, taking 
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as a tool to semi-structured and relying on the oral form for collecting 
information recording them on audio and conducting questionnaires through the 
Lickert scale. For that we used as theoretical support Moscovici (1978, 2003), 
Goffman (1988), Ferreira and Mattos (2004), among other authors who might 
contribute to the structure of this research. The research subjects are residents 
and merchants that are located to the surroundings of a football field in Porto 
Velho where you can find a representative number of homeless people. 
The results were analyzed based on the concept of social representation, to 
relate the effect of prejudice and stigmatization generate in the construction of 
identity and subjectivity of the homeless. 
 
 
Key - words: Homeless. Social representation. Identity. Prejudice. Stigma. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os moradores de rua são uma realidade presente em todo o Brasil. 

Dificilmente vamos nos deparar com alguém que nunca tenha visto e/ou tido 

contato com um morador de rua. Muitas vezes eles estão tão presentes em 

nosso cotidiano que passam despercebidos, ou simplesmente são taxados de 

loucos, vagabundos, sujos, perigosos e até mesmo vistos como “coitadinhos” 

como salienta Ferreira e Mattos (2004). 

Os estigmas permeiam constantemente a realidade dos moradores de rua. 

Entende-se por estigma o conceito clássico de Goffman (1988), no qual 

descreve o estigma como a situação do indivíduo que está inabilitado para a 

aceitação social plena, ou seja, o morador de rua consiste num indivíduo 

carente e desamparado que se encontra a margem da sociedade. Essas 

pessoas em situação de rua necessitam de acolhimento, respeito, atenção e de 

intervenções por parte das políticas públicas. 

Com isso nota-se a necessidade de pesquisas que estejam voltadas às 

questões sociais, neste caso mais especificamente, se faz pertinente o 

desvelar das representações sociais que as pessoas em situação de rua o são 

para a sociedade como um todo, para assim sensibilizar e despertar a 

sociedade para esse fenômeno social.    

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para entender as implicações sociais que acometem o surgimento dos 

moradores de rua na cidade de Porto Velho, se faz necessário retratar as profundas 
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mudanças sociais que se sucederam no Estado de Rondônia nos últimos 20 anos, 

mais especificamente na capital Porto Velho onde se desenvolve essa pesquisa.  

Tendo em vista este contexto histórico-social que permeia a criação do Estado de 

Rondônia, observa-se o surgimento de um novo personagem oriundo da 

transformação social que ocorreu ao longo da história.   

Pode-se dizer que o Boom migratório ocorrido neste período viabilizou a 

implementação do Estado de Rondônia e, consequentemente, desencadeou a 

necessidade do surgimento da instalação da estrutura governamental, na qual, 

engendrou a demanda de diversos profissionais qualificados, tanto de nível médio, 

quanto de nível superior, para atender as instituições que surgiam e se consolidavam 

neste novo Estado. Concomitantemente com a criação do Estado de Rondônia, a 

garimpagem de ouro tornava-se extremamente atrativa. 

Atualmente esses atores sociais estão intrínsecos em nosso cotidiano, aonde 

quer que se vá nos deparamos com a presença deles. Partindo desta realidade fez 

necessário analisar como os moradores de rua são percebidos pela dita “sociedade”. 

A teoria das representações sociais surgiu com o trabalho pioneiro de Moscovici 

na década de 60 na França, denominado de La Psychanalyse, son image, son public. 

Para o desenvolvimento do conceito de Representação Social, Moscovici teve sua 

inspiração naquilo que Durkheim, nomeiou de Representação Coletiva. 

Para Moscovici (1978, p.41) as representações sociais são referenciais que 

“circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um 

gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano”. Assim, as representações 

sociais são conhecimentos produzidos coletivamente à medida que os 

indivíduos interagem entre si no cotidiano, de modo que, ao mesmo tempo em 

que se manifesta nos grupos sociais, são neles que elas se originam, se 

transformam e se modificam. A esse respeito Arruda (2009, p. 142) afirma que, 

“A ação e a comunicação são seu berço e chão: delas provém e a elas retorna 

a representação social”.  É a partir de Moscovici que a subjetividade e o saber 

popular, bem como, a percepção, passaram a ser de grande relevância para a 

compreensão dos fenômenos sociais. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 



908 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

 Conhecer, registrar e divulgar a percepção e a maneira de lidar das 

pessoas que vivem no entorno do campo de futebol, no qual encontramos um 

número representativo de moradores de rua na cidade de Porto Velho/RO.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar voz aos moradores e comerciantes que se encontram no entorno 

daquela localidade. 

 Conhecer a dinâmica e a cotidianidade da comunidade que vive em 

derredor do campo de futebol.  

 Analisar a percepção dos residentes e comerciantes a respeito dos 

moradores de rua que se reúnem e “moram” naquele local. 

 Divulgar e publicar os resultados encontrados. 

 

MÉTODO 

 

ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Por se tratar de uma pesquisa que descreve o caráter social, na qual se 

pretende investigar a percepção e a maneira de lidar da comunidade 

circunvizinha dos moradores de rua, foi escolhido o método de abordagem 

qualitativa, visto que este proporciona uma melhor compreensão acerca dos 

dados coletados. 

Embora a pesquisa se dê pela abordagem qualitativa ocorrerá o uso da 

aplicação de questionário que se basearam em escalas de atitude. Os 

questionários são compostos por treze afirmações às quais os colaboradores 

da pesquisa expressaram seu grau de concordância ou discordância com 

relação à atitude que esta sendo medida. 

A escolha dos participantes ocorreu através de uma entrevista realizada 

com um informante privilegiado, que por volta de um ano realizou um trabalho 

em grupo de extensão universitária com moradores de rua situados num 

campo de futebol na cidade de Porto Velho, local este que é o cenário de 

coleta de dados desta pesquisa.   
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A presente pesquisa foi realizada na cidade de Porto Velho/RO, nas 

proximidades de um campo de futebol que é um local de encontro e “moradia” 

para a população dita de rua, tal campo situa-se na Avenida Pinheiro Machado, 

Bairro Embratel.  

 

RESULTADOS 

 

Vagabundos, sujos, fedidos, drogados e perigosos. Estas foram as 

representações que o grupo de colaboradores que responderam ao 

questionário utilizaram para descrever os moradores de rua em Porto Velho. 

  Partindo dos dados elencados nos questionários pode-se traçar 

detalhadamente cada representação, bem como, contextualiza-las para assim 

compreender melhor o que cada uma representa. Para entender o termo 

“vagabundos” deve-se considerar a importância que se é atribuída ao trabalho 

(entendido em seu sentido produtivo de venda de força de trabalho e extração 

da mais-valia) em nossa sociedade. Para Langer (2004), “O trabalho é a roda 

que gira a economia e a sociedade. Uma vez que o trabalho é colocado no 

centro da sociedade, essa passa a se identificar como sociedade do trabalho e 

na qual este é o seu fundamento”. Nesta dita sociedade do trabalho há uma 

grande valorização dos indivíduos que trabalham, principalmente os que estão 

inseridos no mercado formal de trabalho. 

Por meio da analise dos dados apresentados nos questionários torna-se 

evidente que as pessoas em situação de rua em Porto Velho, são tidas como 

vagabundos, que não querem trabalhar. Ou seja, a opção de ter ou não um 

trabalho é do morador de rua, a ele facultado o não ter uma renda, ter a rua 

como casa, com isso a população de rua passa a ser estigmatizada, e olhada 

sem o viés das questões sociais, econômicas ou mesmo emocionais que o 

levou a viver na rua. 

A imagem que se tem do morador de rua ainda encontra-se atrelada ao 

clássico estereótipo do nômade urbano (Magni, 1994), o qual é representado 

por um indivíduo, sujo, maltrapilho, unhas sujas, dentes cariados, etc. 

lamentavelmente este fator colabora para a marginalização dos moradores de 

rua, pois, a sociedade está acostumada com um padrão de higiene, no qual 
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quem não se encontra inserido acaba por ser excluído e estigmatizado, 

gerando assim um “discurso higienista”, associando a imagem do morador de 

rua à sujeira. 

Outro fator relevante a ser discutido trata da questão do consumo de álcool e 

drogas ilícitas. Os dados demonstram que as pessoas em situação de rua são 

percebidas como bêbados, alcoólatras e drogados. É notório ressaltar que, tanto nos 

questionários quanto nas entrevistas, este fator é muito presente. Principalmente a 

questão da bebida alcoólica. 

O uso de drogas licitas/ilícitas é um fator presente no dia-a-dia dos 

moradores de rua de Porto Velho. Vale ressaltar que durante as observações e 

a partir dos relatos percebeu-se que há um fácil acesso a bebidas alcoólicas. É 

mais difícil para os moradores de rua conseguirem água potável do que 

bebidas alcoólicas.  

A pesquisa contemplou também coletar dados a respeito da percepção 

que os moradores e comerciante tem com relação às políticas públicas 

voltadas para esses atores sociais. Para tal coleta os informantes deveriam 

assinalar o grau de concordância com a afirmação: “Falta políticas que prezem 

pelas pessoas em situação de rua”  

 Os resultados foram majoritariamente positivos, cem por cento dos 

participantes concordaram que não há nenhuma política de intervenção. 

A partir do momento que os moradores de rua passam a serem vistos como 

seres humanos, passivos de defeitos e porque não dizer qualidades, passa-se 

a ter um discurso mais humanizado e consequentemente, a percebê-los além 

das representações sociais que se formaram e se cristalizaram a respeito 

deles.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se compreender que os moradores de rua na cidade de Porto Velho/RO são 

uma realidade social presente nos mais diversos pontos da capital. 

As representações sociais que se têm deles são similar as que foram 

relatadas em pesquisas realizadas em outras capitais. Tem-se no morador de 
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rua a imagem de que são vagabundos, drogados, perigoso, sujos e fedidos. 

Com isso a população de rua passa a ser estigmatizada, e olhada sem o viés 

das questões sociais, econômicas ou mesmo emocionais que o levou a viver 

na rua.  

Percebeu-se que há um grande descaso por parte dos órgãos 

governamentais, que parecem não enxergar esses novos atores sociais de 

Porto Velho. Pode-se inferir que não estão ao menos preocupados em fazer 

uma política higienista, de retirá-los do centro da cidade e dos demais bairros 

nobres e coloca-los em um local mais adequado, tais como, abrigos ou 

albergues. Não que tal política seja a solução, mas demonstraria que ao menos 

estão percebendo e incomodando-se com tal fenômeno social.    

Nota-se que, pessoas com um convívio social mais próximo desta 

população, possuem uma visão mais humanizada, e porque não dizer 

humanizadora, da figura do morador de rua. Já os que não tem uma 

aproximação, e que buscam um distanciamento cada vez maior, possuem uma 

imagem da pessoa em situação de rua repleta de representações negativas, 

que por sua vez, acabam por influenciar a subjetividade e identidade do 

morador de rua. Tal comportamento só faz reafirmar dentro de cada um deles 

uma identidade deteriorada, que implicará em uma marginalização cada vez 

maior dos moradores de rua em relação à sociedade.  
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RESUMO 

Considerando a importância da questão ecológica neste século XXI e a Psicologia Moral como saber 

capaz de contribuir para a compreensão da relação moral do homem com o seu meio ambiente, 

fornecendo subsídios teóricos para os Programas Educativos Pró-Ambientais, esta pesquisa buscou 

investigar a partir do Caso das Usinas do Madeira os aspectos da Personalidade Moral Ecológica dos 

Adolescentes de Porto Velho (RO). Responderam ao Questionário, Dilemas Ecológicos e Inquérito cento 

e oito adolescentes de ambos os gêneros entre 15, 16 e 17 anos, localizados no Ensino Médio de escolas 

públicas do referido município. Os dados foram codificados em categorias, submetidos a um tratamento 

estatístico e posteriormente analisados à luz das considerações de Jean Piaget e teóricos contemporâneos 

da moralidade. Os resultados indicam a presença de um juízo moral ecológico heterônomo 

conservacionista e a inexistência de uma Personalidade Moral Ecológica na perspectiva teórica de Puig. 

Palavras-chave: Personalidade Moral, Ecologia 

 

ABSTRACT 

Regarding the importance of ecological issues in this century XXI and the Moral Psychology as a 

knowledge capable of contribution to the understanding of the moral relationship between man and his 

environment, providing theoretical support for Pro-Environmental Educational Programs, this research 

sought to investigate, starting from the Case of the Madeira‘s Hydroelectricity Dam, the aspects of 

Ecological Moral Personality of Adolescents in Porto Velho (RO). Responded to the questionnaire, 

Dilemmas Ecological Survey and one hundred and eight adolescents of both genders aged 15, 16 and 17 

years, located in High School public schools of that city. Data were coded into categories, were submitted 

to statistical treatment and subsequently analyzed based on the theory of Jean Piaget and contemporary 

theorists of morality. The results indicate the presence of a conservationist heteronomous moral 

                                                 
274

 Acadêmico do 8º período do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia, que agradece 

a UNIR e ao PIBIC pela oportunidade de trilhar o caminho da pesquisa. Aos seus pais, Marilene e José, 

pelo incansável apoio. À Vanessa Aparecida Alves de Lima, que com paixão pelo tema de pesquisa 

propiciou valiosas discussões, sugestões e esclarecimentos, sempre dando cuidadosa abertura à 

autonomia no pensar e no fazer da pesquisa. E às escolas e participantes da pesquisa, pelo interesse e 

disponibilidade. 
275

Doutora e Mestre em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Formada em Psicologia e 

Licenciada em Geografia pela UNIR. Docente do Departamento de Psicologia da UNIR. Co-autora dos 

livros: Psicologia e Saúde na Amazônia. Casa do Psicólogo, 2003 e Reflexões e Sugestões Práticas para 

Atuação na Educação Infantil. Alínea, 2008. 

 



914 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 
ecological judgment and the absence of one Ecological Moral Personality in the theoretical perspective of 

Puig. 

Keywords: Moral Personality, Ecology 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Qual o grande problema que a contemporaneidade enfrenta neste século XXI? O 

cenário da vida cotidiana que se repete constantemente desde que o homem subjugou a 

natureza (PONTING, 1995) e que hoje aparece com maior evidência mostra-se 

suficiente para responder a questão: o problema ecológico, cuja magnitude tem 

colocado como tarefa necessária e imprescindível para este novo século a construção de 

uma sociedade ancorada em valores morais ecológicos de respeito à vida e preservação 

ambiental. 

Neste contexto, acreditamos que a Psicologia Moral, campo do saber que busca 

compreender os processos através dos quais o homem chega a legitimar regras, 

princípios e valores morais (LA TAILLE, 2006), é capaz de contribuir para o 

entendimento da relação moral do homem com o seu cernis ecológico, entendido como 

tudo aquilo que diz respeito ao espaço natural.  

É nesta perspectiva que a presente pesquisa, tendo como mote o Caso das Usinas 

do Madeira, buscou investigar os aspectos da Personalidade Moral Ecológica dos 

Adolescentes de Porto Velho (RO) a partir de uma amostra de cento e oito (108) 

adolescentes entre 15, 16 e 17 anos localizados no Ensino Médio de escolas públicas da 

rede estadual de ensino de Porto Velho (RO). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A discussão em torno da viabilidade ambiental das Hidrelétricas de Jirau e Santo 

Antônio na Bacia do Rio Madeira em Porto Velho/Rondônia (SWITKES, 2008) tornou 

oportuno o seu uso como mote de pesquisa para a investigação da Personalidade Moral 

Ecológica.  

O estudo assumiu, assim, o contorno de duas áreas: 1) A Psicologia Ambiental, 

dedicada ao estudo da compreensão da complexa inter-relação do homem com seu 

ambiente, entendendo-se por ambiente tanto aquele natural, como o físico e o sócio-

cultural (GUNTHER; PINHEIRO; GUZZO, 2006); 2) A Psicologia Moral, interessada 

na compreensão e explicação dos aspectos psicológicos envolvidos no comportamento 
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moral do homem, nas teorias da moralidade de Jean Piaget (1932/1994), Puig (1998), 

Blasi (1993), Colby e Damon (1993), La Taille (2006) e Lima (2009), autora que se 

apropria de tais teóricos para discutir o conceito de Personalidade Moral Ecológica. 

 Conforme Lima (2009, p. 211), a questão ecológica é uma questão moral na 

medida em que envolve elementos self e other regarding - referenciados em si e no 

outro: ―Uma pessoa moral ecologicamente é aquela que possui valores que regulam sua 

ação em função do respeito por si, seu próprio espaço e sobrevivência, mas também por 

outros, pelo valor à vida e pelo espaço que todos ocupam - o espaço público.‖ 

 A Personalidade Moral Ecológica caracteriza-se, desta forma: 1) Como uma 

realidade complexa, que pressupõe a autonomia moral (PUIG, 1998); 2) Composta por 

valores de respeito a si mesmo, ao outro e ao espaço público fortemente integrados à 

personalidade (BLASI, 1993; COLBY; DAMON, 1993); 3) Vinculada à formação da 

identidade, de modo que a defesa da ecologia seja parte do que o sujeito define como o 

seu projeto de vida, de quem ser e o que fazer (LA TAILLE, 2006). 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Três foram os instrumentos utilizados: Questionário (CHIZZOTTI, 2006), que 

nos forneceu um panorama geral da compreensão do sujeito do tema da pesquisa; 02 

Dilemas (PIAGET, 1932/1994) com conteúdo ecológico, que permitiram a 

compreensão da moralidade ecológica; e Inquérito (PIAGET, 1932/1994) para 

esclarecer o posicionamento moral do sujeito frente aos Dilemas. 

Responderam voluntariamente aos instrumentos cento e oito (108) adolescentes 

distribuídos nas faixas etárias de 15, 16 e 17 anos igualmente entre os dois gêneros, 

localizados no Ensino Médio de seis escolas públicas da rede estadual de ensino de 

Porto Velho (RO) nas regiões econômicas Centro, Sul e Leste.  

Na etapa de análise, os dados coletados foram codificados em categorias, 

submetidos a um tratamento estatístico e posteriormente analisados à luz das 

considerações de Piaget (1932/1994), Blasi (1993), Colby e Damon (1993), Puig 

(1998), La Taille (2006), Lima (2009) e Biaggio (1999). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 QUESTIONÁRIO 

 

Dentre os participantes que apontam a presença de disciplinas que discutiram a 

temática ecológica (64,80%) e o Caso das Usinas do Madeira (55,56%), a Geografia e 

Biologia ocupam as primeiras posições, seguida de outras (História, Português, Artes, 

Sociologia etc) que indicam a inserção transversal da Educação Ambiental no currículo 

escolar, ainda que distante do nível recomendado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN‘s, 1997). 

Partindo das reflexões de D‘Aurea-Tardeli (2009), acreditamos que a 

assimilação de valores ecológicos e a consciência crítica ambiental é fruto de um 

gradual processo de autodescobrimento, reflexão e discussão, que deve ser propiciado 

pela escola tanto por meio de atividades extra-escolares, que em nossa pesquisa 

correspondeu a apenas 11,11% de adolescentes que participaram de Audiências 

Públicas realizadas em Porto Velho para discutir questões relativas ao Complexo do 

Madeira (SWITKES, 2008), como através da inserção transversal da Educação 

Ambiental no currículo escolar, proposta que adquiriu um tônus mais expressivo com os 

PCN‘s (1997). 

Quanto aos conteúdos de Ecologia trabalhados nas disciplinas, há uma grande 

heterogeneidade nas respostas que parece decorrer da terminologia escolhida por cada 

adolescente para traduzir o assunto estudado, dado que muitos termos relacionados à 

ecologia são similares em seu significado: Diversidade Florestal (4,28%), Conservação 

Ambiental (12,84%), Interdependência entre os seres vivos (7,14%), Ecossistema de 

Porto Velho (1,43%), Poluição Ambiental (7,14%), Desequilíbrio Ecológico (4,28%), 

Impactos Ambientais (4,29%), Impactos Econômicos (1,43%), Problemáticas 

ambientais contemporâneas (14,27%), Processos ecologicamente viáveis (2,86%), Ética 

Ambiental (1,43%), Propiciou diferentes posicionamentos (8,55%), Esclarecedoras 

(2,86%), Superficial em termos de conteúdo (1,43%), e Respostas Vagas (25,71%). 

Quando perguntados sobre o Caso das Usinas do Madeira, com 49,72% os 

impactos econômicos são os mais apontados, ocupando o segundo lugar os impactos 

ambientais (21,36%) e em terceiro os impactos sociais (10,66%) – restando 18,26% a 

outras categorias relacionadas à construção das Usinas. Ao lado da escola, e talvez 

muito mais do que ela, a mídia escrita, falada ou televisiva tem destacado 
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principalmente os benefícios econômicos decorrentes da construção das Usinas, em 

detrimento do aspecto ecológico e social. 

 Como impactos econômicos, são citados o Aumento da oferta de empregos 

(27,26%), a perda dos empregos obtidos após o término da construção das Usinas 

(1,6%), Geração de Energia (17,12%) e Crescimento da Economia Local (3,74%). 

Como impactos sociais, Crescimento da População Local (3,2%), Alteração dos Hábitos 

de Vida (0,53%), Realocação de Ribeirinhos (4,27%), Aumento do índice de violência 

(1,06%), Elevação do tráfego de veículos (1,06%), e outros não especificados (0,53). 

Em relação aos impactos ambientais, por sua vez, a escassa heterogeneidade nas 

respostas demonstram superficialidade no conhecimento das questões ecológicas 

envolvidas, sendo apontado somente o Alagamento (3,21%), Destruição ecológica 

(2,14%), Destruição do patrimônio natural (7,48%), Mortandade da ictiofauna (3,2%), 

Elevação da poluição (0,53%) Desequilíbrio do Ecossistema (0,53%), e outros não 

especificados (4,27%). 

  

4.2 DILEMAS ECOLÓGICOS 

 

Podemos distinguir em nossos resultados dois grandes grupos no julgamento 

moral de Dilemas Ecológicos: 1) Um que se aproxima da Personalidade Moral 

Ecológica, mas que não chega a realmente legitimá-la; 2) E outro que se distancia ainda 

mais dela, empregando uma obediência à lei equivalente à moralidade heterônoma 

descrita por Piaget (1932/1994). 

Os adolescentes do primeiro grupo são mais moralmente sensíveis às questões 

ecológicas implicadas e balizam seus respectivos julgamentos em valores morais de 

respeito pelo espaço alheio (elementos other regarding) e valor à vida e, portanto, 

aproximam-se da Personalidade Moral Ecológica na medida em que satisfazem critérios 

necessários, mas não suficientes (LIMA, 2009). Muito mais que emitir juízos de 

preocupação com as questões ecológicas, é preciso legitimar as regras de forma 

moralmente autônoma, reconhecer o valor ecológico de compensações ambientais, e 

valorizar a lei não em função de seu caráter obrigatório, mas de sua importância para 

convívio em comunidade. 

De forma marcadamente oposta e estatisticamente mais significativa, nas três 

faixas etárias e sem diferença de gênero, o segundo grupo demonstra uma moralidade 
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heterônoma ao defender a necessidade de cumprir a lei que proíbe o desmatamento e a 

caça ilegal (Dilemas) meramente porque se trata de uma imposição jurídica, soberana e 

irredutível. ―A heteronomia no plano moral equivale a aceitar a imposição de regras e 

princípios morais.‖ (LA TAILLE, 2006, p. 59): se a lei diz que devemos fazer de tal e 

qual forma, é assim que devemos fazê-lo. Desta constatação resultam 05 observações 

centrais: 

a) A moral ecológica de nossos participantes, devido à sua característica 

heterônoma, não pode ser considerada uma Personalidade Moral na perspectiva 

teórica de Puig (1998), que admite como Personalidade Moral apenas aquela 

referendada na autonomia;  

b) Não podendo ser considerada uma Personalidade Moral, devemos falar, então, em 

juízo moral, que de acordo com Eckensberger (2001), consiste em idéias 

subjetivas das pessoas sobre o que deve e o que não deve ser feito, o que é certo 

ou errado. Nossos participantes, portanto, apresentam um juízo moral ecológico 

heterônomo; 

c) A heteronomia indica que a ecologia não se constitui num valor moral central na 

personalidade de nossos participantes (BLASI, 1993); 

d) Devido ao recorte temático de nossa pesquisa, não podemos generalizar a 

presença da heteronomia a outras situações de vida que também exigem um 

posicionamento moral. Isto é possível, conforme Piaget (1932/1994, p. 75), 

porque as fases de heteronomia e autonomia consistem em processos que se 

repetem ―[...] a propósito de cada novo conjunto de regras ou de cada novo plano 

de consciência ou de reflexão.‖; 

e) A semelhança entre as três faixas etárias em termos de conteúdo moral corrobora 

a tese de Piaget (1932/1994) de que o núcleo central do sistema de valores das 

pessoas é construído antes dos 08 anos de idade. Parece que, na adolescência, as 

modificações no conteúdo moral não chegam a ser expressivas e seguem 

essencialmente a mesma estrutura de valores constituída na infância. 

 

Pesquisas em larga escala envolvendo todas as regiões do Brasil (ABRAMO; 

BRANCO, 2005) reforçam o status da ecologia como preocupação periférica na 

juventude contemporânea. Entre os assuntos que considera mais importantes para serem 

discutidos pela sociedade, apenas 26% dos jovens de 15 a 24 anos destacaram a 
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ecologia, incidência que decresce ainda mais quando perguntados sobre os problemas 

que mais preocupam atualmente - a ecologia sequer é mencionada.  

  Para La Taille e Harkot-de-La-Taille (2006), os jovens de hoje estariam 

dispostos ―[...] a desertar o espaço público e a resguardar-se no espaço privado, junto a 

familiares e amigos.‖ (p. 174). Sendo o respeito e interesse pelo espaço público 

disposições da moralidade ecológica, o resguardo do adolescente no espaço privado 

talvez seja uma das razões pelas quais a ecologia não tem ocupado uma posição 

significativa em sua escala de valores.  

Além disso, os adolescentes investem grande parte de sua atenção e energia às 

transformações características desta fase do desenvolvimento, ocupando-se 

secundariamente com questões que não estejam estreitamente vinculadas à sua 

problemática emocional (BIAGGIO et. al,1999). 

Os resultados encontrados nesta pesquisa em relação à moralidade ecológica na 

adolescência tornam-se ainda mais expressivos quando comparados com o estudo de 

Lima (2009) com 09 Líderes Ambientais de Rondônia (30-40 anos), submetidos a 

Entrevistas, Dilemas Ecológicos e Inquérito. Distintamente de nossos adolescentes, 

consideram as leis importantes enquanto reguladoras da vida social, possuem uma 

sensibilidade ecológica e moralidade autônoma compatíveis com a Personalidade Moral 

Ecológica, e regulam suas ações com base na Ética da Sustentabilidade (uso racional da 

natureza e preocupação com as gerações vindouras). 

Se nossos adolescentes não compartilham da Ética da Sustentabilidade, podemos 

caracterizar o juízo moral ecológico heterônomo que apresentam como uma moral 

ecológica conservacionista, que diferente daquela sustentável, baseia-se na defesa 

radical da ―preservação da natureza pela natureza [...], tão característica da defesa 

ecológica em épocas passadas.‖ (LIMA, 2009, p. 217). Grande parte não hesita e adota 

uma postura radicalmente conservadora do ponto de vista ecológico e moral: lei é lei, e 

toda lei é intrinsecamente justa e correta. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas três faixas etárias e sem diferença de gênero, a prevalência da ênfase dada à 

lei como um imperativo a ser cumprido per si (Justiça Heterônoma), observada também 

em outras pesquisas brasileiras (MENIN, 2000), indica a presença de um juízo moral 

ecológico heterônomo conservacionista que difere da Ética da Sustentabilidade (LIMA, 
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2009) e, conseqüentemente, a ecologia como um valor periférico em suas respectivas 

Personalidades Morais e a inexistência em nossos adolescentes de uma Personalidade 

Moral Ecológica na perspectiva teórica de Puig (1998). 

Na década de 1930, Piaget (1932/1994) já considerava que a moralidade 

autônoma poderia se manifestar na pré-adolescência, por volta dos 11 ou 12 anos de 

idade. Hoje, quase um século mais tarde, a autonomia moral parece se constituir em 

uma possibilidade cada vez mais distante no processo de desenvolvimento do sujeito. 

Do ponto de vista ecológico, a hipótese da autonomia moral como uma realidade 

psicológica mais tardia na adolescência contemporânea é preocupante. Que chances 

temos enquanto humanidade se não aprendermos utilizar racionalmente a natureza? Se 

não reservarmos à ecologia uma posição central em nossa escala de valores? 

Evidentemente, a solução para o problema ecológico não envolve apenas a questão 

moral, e tampouco basta os esforços da Psicologia. Mas fica em aberto a questão de que 

se é possível construirmos concretamente um futuro viável sem nos servimos da 

autonomia moral.  
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RESUMO 

  

 A presente pesquisa aborda a evolução histórica do Direito Penal, suas teorias, a 

formação do Direito Penal brasileiro e a substituição de um Estado fundamentado no 

bem estar da sociedade para um Estado opressivo. É o declínio do Estado de Bem Estar 

Social e, por conseguinte, a ascensão do Estado Penal. Este, baseado nos moldes do 

Direito Penal, busca a coerção de forma abusiva e enrijece as medidas de punição, além 

de fazer investimentos maciços em segurança pública. Cria o sentimento de aniquilação 

dos ‗marginais‘ (como inimigos do Estado, na teoria do Direito Penal Máximo), ou seja, 

a camada popular da sociedade. E amparado pelo capitalismo, aumenta a desigualdade 

social.  

 

Palavras-chave: Direito Penal, Estado Penal.  

 

 
ABSTRACT 

 

 This research addresses the historical evolution of criminal law, his theories, the 

formation of the Brazilian Penal Law and the replacement of a State based on the 

welfare of society to an oppressive rule. It‘s the decline of the Welfare State and, 



923 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

therefore, the rise of the State Penal Law. This is based on patterns of criminal law, 

search coercion improperly and stiffens the measures of punishment, and makes 

massive investments in public safety. It creates the feeling of annihilation of the 

'marginal' (as enemies of the state's theory of criminal law Max), or the lower class of 

society. And it‘s supported by capitalism, increasing social inequality. 

 

Keywords: Criminal Law, Criminal State. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente tema apresenta-se sob a perspectiva de uma avaliação do atual panorama 

do Direito Penal aplicado como instituto substitutivo do chamado Estado Providência. 

O tema delineia-se do conceito primitivo de Direito Penal, estendendo-se nas teorias 

vingativas, direito penal constituído nas sociedades clássicas, Teorias contemporâneas e 

aplicabilidade atual do Direito Penal desenvolvido.  

 Movimentos históricos como a Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão marcaram de forma determinante a evolução do Direito Penal, 

bem como a evolução brasileira, de acordo com as Teorias do Direito Penal. 

O tema desenvolver-se-á em torno da atual substituição do Estado Providência por 

um Estado cada vez mais coercitivo e repressivo denominado Estado Penal. 

Por meio de uma análise da interação entre os atuais regramentos legais existentes no 

âmbito penal, o tema propõe analisar a evolução de tal ciência em busca de justificativas 

para a atuação do Estado Penal. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Revisão de Literatura 

 

Não havia um sistema orgânico de princípios no Direito Penal primitivo. Relacionou-

se com o homem e suas crenças. Acreditava-se que os fenômenos naturais maléficos 
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eram resultados da cólera divina trazida pela prática de algo que exigia reparação – 

sendo estes os primeiros indícios do direito punitivo. Desta forma, foram sendo criadas 

as proibições (sociais, religiosas e políticas) de forma a evoluir para a fase das 

vinganças penais.  

Em fins do século XVIII, com a propagação dos ideais Iluministas, voltados para as 

liberdades individuais e fim das práticas de tortura, buscava-se o estabelecimento de 

regramentos simples e claros que pudessem penalizar minimamente com fins de inibir a 

criminalização. Foi a Fase Humanitária, representada exemplarmente por César de 

Bonesana, o Marques de Beccaria. Foi pioneiro no que tange às discussões de 

impunidade, moderação de penas. 

Sempre em evolução, a discussão do Direito Penal fez formarem-se nos Tempos 

Modernos, as escolas Penais, que de acordo com João José Leal, ―são um sistema de 

idéias e teorias político-jurídicas e filosóficas que, num determinado momento histórico, 

expressou o pensamento dos juristas sobre as questões criminais fundamentais‖. 

Essas escolas distinguiam-se umas das outras e em suas discussões, abordavam o 

fenômeno do crime e os fundamentos objetivos do sistema penal, destacando-se entre 

elas, a Escola Científica. 

Na análise dos diversos movimentos históricos fica evidente a crescente aplicação do 

sistema penal desenvolvido ao longo dos séculos, que tem se mostrado cada vez mais 

repressivo, caracterizado pelo uso abusivo das sanções penais. Principalmente no Brasil, 

onde a partir do Código Criminal de 1830, o Direito Penal teve forte ligação com o 

Constitucional. 

Após viver uma forte tendência ao minimalismo penal, com os movimentos em prol 

da defesa aos direitos e garantias fundamentais, o Direito Penal, atualmente, passa por 

uma fase de endurecimento, que funda uma nova tendência: a do Estado de Direito 

Penal.  

 

Referencial Teórico 
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Estado de Direito Penal é uma expressão que define um Estado que se fundamente na 

teoria do Direito Penal Máximo, ou seja, que seja extremamente violento e opressivo e 

faça uso da coerção exacerbada para conter a criminalidade. 

Diferente do Estado Providência, que visa proteger as garantias e Direitos 

Fundamentais do Homem e aposta nas políticas públicas como forma de melhorar as 

condições de vida e diminuir a violência e a criminalidade. O Direito Penal é instituto 

substitutivo do Estado Providência. 

Tomou força a partir do Movimento Lei e Ordem, dos Estados Unidos da América e 

influenciou não só o Brasil, mas vários países da América Latina. Mas sua real origem, 

de acordo com Vinício Martinez, ―provém do modelo pré-nazista apelidado 

sarcasticamente de Estado de Justiça‖.  

É necessário elucidar este termo: Diga-se, desde logo, que o ―Estado de Justiça‖, na 

formulação indicada, nada tem a ver com Estado submetido ao Poder Judiciário, que é 

um elemento importante do Estado de Direito. (Silva, 2003, p. 100) 

Na realidade, Estado de Justiça é totalitário e autoritário. Importa-se em satisfazer a 

vontade pessoal do governante ou do grupo dominante. Fundamentado no Direito Penal 

do Inimigo, divide as pessoas em amigos e inimigos do rei ou governante. E como já 

afirmado nesta teoria, os inimigos merecem todo o tipo de repressão e tortura. 

Estado de Direito Penal é a mescla das duas vertentes do Direito Penal Máximo. 

Acredita que com maior investimento em segurança pública e seus serviços, maior 

tipificação penal, exacerbação de penas, entre outros meios, são os mais eficazes para 

manter a ordem e a paz. Sustenta-se ainda no Capitalismo, que gera a desigualdade 

social, logo, as camadas excluídas são definidas como perigosas para o meio social e 

devem ser abolidas deste. 

O Estado Penal é a descaracterização do Estado Democrático de Direito. Abre mão 

das liberdades e direitos assegurados ao homem na própria Constituição. Iniciou-se na 

década de 70, quando o Brasil vivenciava a Ditadura Militar no seu momento mais 

expressivo. A criação de Atos Institucionais, torturas e a criação do Estado de Sítio, são 

os melhores exemplos desse período. 

Atualmente, sua principal característica é o investimento maciço em segurança 

pública. Os órgãos de segurança pública são responsáveis por manter a paz. Porém, a 

criminalidade vem tomando proporções preocupantes. E a forma que esse Estado 
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acredita ser eficaz para conter a criminalidade é o investimento em segurança pública. 

Ou seja, conter violência com mais violência.  

 

Metodologia 

 

Na pesquisa foi utilizado o método qualitativo e por meio de uma pesquisa histórica 

obteve-se a relação entre o Direito Penal, desde sua formação até a sua evolução no 

Brasil, e o Estado de Direito Penal em que nosso país se encontra. Posteriormente, foi 

feita uma pesquisa documental para explicitar o conceito e o posicionamento de agentes 

do Estado sobre o Estado Penal no Brasil. 

 

Resultados 

 

Primeiro, os agentes posicionaram-se sobre o Estado Penal. E de acordo com o gráfico em 

seguida, 57,1% dos agentes alegaram ser contra ao Estado Penal. Enquanto que, 28,6% deles, 

afirmaram ser a favor e 14,3% preferiram não se posicionar. 

Opinião dos agentes do Estado

Não opinou

Contra

A favor

 

Depois, eles discutiram sobre o Estado Penal, produzindo um possível conceito deste. Dos 

dois indivíduos que não opinaram, um afirmou que o Estado Penal faz uso dos meios punitivos, 

visando estabelecer a ordem e a harmonia social. Age de forma repressora na instituição de 

leis que venham a nortear as condutas individuais da sociedade. Sua ação busca prevenir 

situações que afetem a ordem pública e os mecanismos utilizados são legalmente constituídos. 
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Quatro indivíduos são favoráveis ao Estado Penal. Um dos conceitos foi o de que o Estado 

Penal combate a violência com uma política de segurança pública adequada. E o momento 

atual do Estado é o melhor para equilibrar a desigualdade social e fazer valer a segurança 

pública, para haver uma sociedade mais justa. 

Oitos redatores alegaram ser contra ao Estado Penal. Os conceitos dentre eles não difere 

muito. Em suma, todos afirmam que o Estado Penal substituiu o Estado Providência ou Estado 

Social. Baseia-se num Direito Penal mais repressivo, rigoroso e totalitário. O maior 

investimento feito por esse Estado é na segurança pública e seus serviços, para combater a 

criminalidade como se fosse uma guerra nas ruas. E que a maior prejudicada nesse caos é a 

sociedade. O Estado Penal cria a idéia de que as camadas populares, os miseráveis, são na 

realidade, marginais, e é em seu seio que se inicia a criminalidade. Portanto, devem ser 

eliminados, para que se mantenha a ordem e a paz na sociedade. Daí vem o lema “combater a 

qualquer custo”, citado em algumas redações. De acordo com eles, esse endurecimento das 

medidas punitivas não traz a ordem, mas o investimento em políticas públicas, principalmente, 

na educação.  

 

 

Conclusão 

 

Estado Penal é o retorno do Estado de Justiça, do início do nazismo. É o retorno da 

Ditadura. É acima de tudo o retorno das Vinganças. É regressar para um tempo onde não 

existia paz. Guerras, torturas, intimidações eram muito comum.  

Onde os órgãos de segurança pública, deixam de caminhar lado a lado com a sociedade e 

passam a gerar medo e insegurança. E os próprios agentes do Estado não concordam com a 

situação que se encontram. 

É da paz que a sociedade precisa, e que comecemos isso no tratamento ao crime e ao 

criminoso. Muitas vezes, o criminoso é a vítima. É a vítima de um Estado que não pensa em 

políticas públicas, nem inserção social. Vítima de um Estado que se esqueceu de sua existência 

e, hoje pensa que eliminar é a solução. 

A forma mais eficaz de conter a criminalidade no Brasil é o incremento em políticas 

públicas. Criar um Estado Penal, vivenciar guerras nas ruas, viver de medo e angústia, não é 

nem de perto a paz e a ordem.  
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E o Direito Penal, acima de tudo deve ser usado como ultima ratio, não como base para 

solucionar a desigualdade social. 
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ANÁLISE CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO-LABORATORIAL DOS CASOS DE 

ENVENENAMENTO POR SERPENTES DE PACIENTES DO CENTRO DE 

MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA (CEMETRON) - DETERMINAÇÃO DO 

TEMPO DE COAGULAÇÃO 

Ana Lorena Vasconcelos
1 

Dra Juliana Pavan Zuliani
2 

Resumo 

No período de Agosto de 2008 a Maio de 2010, foi realizada análise clínico-

epidemiológico-laboratorial dos casos de envenenamento por serpentes de pacientes do 

Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) com ênfase na determinação 

do Tempo de Coagulação (TC). Os critérios de inclusão foram pacientes com faixa 

etária entre 18 e 60 anos. Os pacientes possuíram acompanhamento desde a entrada no 

hospital até sua recuperação, para que se pudesse realizar análise da evolução do quadro 

clínico. Foram colhidas amostras de sangue na admissão e após 48 horas, para a análise 

laboratorial. Houve um predomínio do gênero masculino (87%), provenientes da zona 

rural (92%) durante o seu horário de trabalho e/ou lazer, sendo o pé o local mais 

acometido (60,3%). Observou-se a prevalência de 34% de alterações no Tempo de 

Coagulação (TC) advindas desses acidentes, sendo que dos pacientes que apresentaram 

alterações no TC, 75,9% retornaram ao normal nos exames de 48 horas. 

PALAVRAS CHAVES:acidente ofídico,Tempo de Coagulação, TC, CEMETRON 
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Abstract: 

 

During August of 2008 an physician-epidemiological-laboratorial analysis was made of 

the cases of poisoning for serpents in patients from the Center of Tropical Medicine of 

Rondônia (CEMETRON) with emphasis in the determination of the Coagulation Time 

(CT). The inclusion criteria had been patients within the age group from 18 and 60 

years old. The patients had been followed since their entrance in the hospital until their 

recovering, so it would be possible to analyze the clinical evolution. Blood samples had 

been collected on admission and after 48 hours for laboratory analysis. There was a 

predominance of males (87%), from rural areas (92%) during their working hours 

and/or leisure. The foot was the most affected body site (60,3%). There was a 

prevalence of 34% of changes in coagulation time (CT) resulting from such accidents, 

and from the patients who showed changes in the CT, 75,9% returned to normal in the 

48 hours examinations.  

KEY WORDS: Snakebite, Coagulation Time, CT, CEMETRON 
 

____________________________ 

 
 Bolsista PIBIC/CNPq – IPEPATRO, graduando do curso de Medicina – Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR. 
2
 Orientadora e pesquisadora do Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais de Rondônia – 

IPEPATRO. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Embora relativamente negligenciados, os acidentes humanos provocados por 

serpentes são um problema médico-hospitalar e social, uma vez que a maior parte 

das regiões onde há esse tipo de acidente corresponde às nações subdesenvolvidas e 

os acidentes ocorrem em sua maioria, em áreas rurais remotas onde os dados 

epidemiológicos são geralmente escassos e subestimam a verdadeira situação 

(CARDOSO, 2003). 

É um problema de saúde pública conhecido há bastante tempo e o principal entre 

os acidentes por animais peçonhentos, devido sua freqüência e gravidade. Ocorre em 

todas as regiões e estados brasileiros e torna-se debilitante, quando não se institui a 

soroterapia de forma precoce e adequada. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998) 

Em 1987, tornou-se obrigatória a notificação dos acidentes por animais 

peçonhentos, visando à coleta de informações sobre este tipo de acidente com o intuito 

de melhorar as condições de atendimento e tratamento dos acidentados (CARDOSO, 

2003).  
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 Entre 2000 e 2007 foram notificados no país 192.703 acidentes provocados por 

serpentes, dos quais 28% foram registrados na Região Sudeste, 27% no Norte, 24% no 

Nordeste, ficando o Sul e o Centro-Oeste com 11 e 10%, respectivamente. (CARDOSO, 

2009). A sazonalidade é característica fundamental para análise, pois a ocorrência 

predominante em certas épocas do ano é explicada pela relação entre os acidentes e a 

temperatura e pluviosidade, coincidindo com a época de aumento na exposição às 

serpentes. Esta análise deve ser realizada do ponto de vista regional, mostrando 

predomínio nos primeiros meses do ano para a Região Norte. (CARDOSO, 2009) 

No estado de Rondônia, as serpentes mais importantes considerando-se a 

gravidade e a incidência de acidentes humanos são: Bothrops atrox, por sua extensa 

distribuição geográfica; Bothrops neuwiedi, Bothrops brazili, Bothriopsis bilineata e 

Bothrocophias hyophora. Destaca-se, entretanto, a Bothrops atrox, conhecida como 

―Jararaca do norte‖, por estar envolvida no maior número de acidentes ofídicos. Vale 

ressaltar que ocorrem, com menor freqüência, casos de acidentes envolvendo serpentes 

do gênero Lachesis, Crotalus e Micrurus (HOGE, ROMANO-HOGE, 1978; 

ROSENFELD, 1971; CARDOSO, 2003; 2009). 

SERPENTES 

As serpentes venenosas existentes no Brasil pertencem aos gêneros Bothrops, 

Crotalus, Lachesis e Micrurus, que são responsáveis por mais de 20.000 acidentes 

notificados anualmente ao Ministério da Saúde. Aproximadamente 85% dos 

envenenamentos são causados por Bothrops. (CARDOSO, 2003) 

Este gênero é encontrado principalmente em zonas rurais e periferias de grandes 

cidades, preferindo ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas e locais onde haja 

facilidade para proliferação de roedores. São conhecidas popularmente como jararaca e 

apresentam tons esverdeados, castanhos claros até coloração quase completamente 

preta.  (CARDOSO, 2009) 

O acidente botrópico causa manifestações locais características como edema, 

dor, equimose e sangramento, além de alterações sistêmicas, como a incoagulabilidade 

sangüínea, que pode ser acompanhada de fenômenos hemorrágicos como gengivorragia, 

hematúria, sangramentos por ferimentos recentes. Oligoanúria e/ou alterações 

hemodinâmicas, como hipotensão arterial persistente e choque, definem os casos como 

graves. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998) 
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As serpentes do gênero Lachesis também conhecidas como surucucu pico-de-

jaca apresentam escamas eriçadas como uma escova. É a maior das serpentes 

peçonhentas das Américas, atingindo até três metros e meio de comprimento. São 

encontradas apenas em áreas de floresta tropical densa, como a Amazônia, pontos da 

Mata Atlântica e alguns enclaves de matas úmidas do Nordeste. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/FIOCRUZ) 

O gênero Crotalus, é conhecido como cascavel, apresenta coloração marrom-

amarelado, corpo robusto e chocalho na ponta da cauda. Após a mordida, o paciente 

pode apresentar diplopia e sua face se apresenta alterada com ptose palpebral e aspecto 

sonolento. A urina pode se tornar escura de 6 a 12 horas após o acidente.  

O gênero Micrurus possui anéis vermelhos, pretos e brancos ao redor do corpo. 

Possuem habitat subterrâneo, abrigam-se em buracos, montes de lenha e troncos de 

árvores. Estas serpentes demonstram agressividade menos aflorada, apresentam presa 

inoculadora pequena e não utilizam a mesma possibilidade de abertura da boca que as 

outras serpentes. Raramente causam acidentes (PINHO, PEREIRA, 2001). O quadro 

neuroparalítico se manifesta por ptose palpebral, diplopia, mialgia e dispnéia, podendo 

evoluir para insuficiência respiratória aguda e óbito. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/FIOCRUZ)  

Em Rondônia, as dificuldades de acesso ao serviço especializado, juntamente 

com a prevalência de subnotificações e a falta de informações a respeito do gênero da 

serpente envolvida nos casos, dificultam os estudos nessa área. O hemograma, as 

dosagens séricas de uréia e creatinina, e os eletrólitos são indicados dependendo da 

evolução do paciente. A determinação do tempo de coagulação (TC) é importante 

medida auxiliar no diagnóstico e acompanhamento dos casos
 
(PINHO, PEREIRA, 

2001). Desse modo, o TC é utilizado na avaliação da via intrínseca da coagulação, 

porém é um teste de pouca sensibilidade. Este exame avalia o tempo necessário para o 

estabelecimento completo da coagulação sangüínea.  

VENENOS E COAGULAÇÃO 

Os venenos botrópicos são uma mistura complexa de proteínas que afetam a 

hemeostasia. Algumas são enzimas como fosfolipases A2, metaloproteases e 

serinoproteases, enquanto outras não possuem atividade enzimática como desintegrinas 

e lectinas do tipo-C (BRAUD, 2000). As alterações da coagulação sanguínea são 

consideradas as reações sistêmicas mais importantes (KAMIGUTE, SANO-MARTINS, 
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1995). A maioria dos venenos botrópicos ativa a cascata da coagulação sanguínea, por 

atuarem sobre o fibrinogênio, a protrombina (Fator II), o Fator X (NAHAS et al., 1979) 

e o Fator VIII (NISHIDA et al., 1994), podendo causar o completo consumo de fatores 

de coagulação (KAMIGUTI, CARDOSO, 1989). 

A peçonha laquética apresenta atividades coagulante, hemorrágica e inflamatória 

aguda. As manifestações, tanto locais quanto sistêmicas, são indistinguíveis do quadro 

desencadeado pelo veneno botrópico. (CARDOSO, 2003; 2009) 

Os venenos possuem tanto ação anticoagulante quanto pró-coagulante sendo que 

a ação coagulante dura alguns minutos no local da mordida e limita a absorção do 

veneno. Os três mecanismos básicos de ação pró-coagulante dos venenos são: a ação 

sobre a pró-trombina, o fibrinogênio e a ativação do fator X. A ação anticoagulante, no 

entanto, é mais freqüentemente encontrada, e a monitorização do tempo de coagulação é 

um dos parâmetros utilizados na estimativa da gravidade do acidente, pois o sangue 

pode se tornar incoagulável, predispondo à hemorragias que colocam a vida do paciente 

em risco. O mecanismo envolve três situações: ação fibrinolítica, ativação enzimática 

do plasminogênio e ativação da fosfolipase A2. (CARDOSO, 2003; 2009). 

As plaquetas são também afetadas podendo ocorrer tanto adesão, agregação e 

desagregação. Além disso, pode ocorrer plaquetopenia decorrente da ação de diversas 

frações do veneno que afetam a coagulação. 

Os venenos crotálico e elapídico são uma mistura complexa de proteínas e 

polipeptídios que interferem em diversos processos fisiológicos, possui ação 

neurotóxica, miotóxica e coagulante. (CARDOSO, 2003; 2009; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/FIOCRUZ). As peçonhas das serpentes Micrurus apresentam elevada 

toxicidade (CARDOSO et al., 2003; 2009). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 PACIENTES 

A amostra foi constituída por pacientes com idades entre 18 e 60 anos, excluindo-se 

crianças e idosos, como preconizam os estatutos da Criança e do Adolescente (ECA) 

e do Idoso, que chegaram ao Centro de Medicina Tropical de Rondônia 

(CEMETRON), com queixas características de acidentes ofídicos, acompanhados ou 

não da serpente causadora. Os pacientes possuíram acompanhamento desde a entrada 
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no hospital até sua recuperação. A evolução do quadro clínico foi analisada, por meio 

de anamnese, exame físico e exames de internação e 48 horas. Para que se pudesse 

traçar um perfil epidemiológico, a anamnese foi realizada através de questionário 

dirigido que contém informações sobre dados pessoais do paciente, como nome, 

idade, escolaridade, profissão e procedência, características do acidente como local 

da mordida, identificação do animal, estação do ano e turno do dia que aconteceu, 

zona de ocorrência e o município de referência, atividade desenvolvida pelo paciente 

no momento da mordida, se trabalho ou lazer, procedimentos realizados e 

medicamentos utilizados, manifestações locais, no membro acometido, e sistêmicas 

importantes.  

Todos os estudos realizados com esses pacientes estão de acordo com as normas 

estabelecidas pela Comissão de Ética, e aprovada com número 080/08, bem como pela 

autorização do próprio paciente, por meio de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

2.2 REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

As amostras de sangue de todos os pacientes participantes do estudo foram colhidas e 

todo processo de coleta sanguínea, análise do TC (tempo de coagulação) através de 

atividade plaquetária, dosagem dos níveis de TGO (transaminase glutâmico-

oxalacética) e TGP (transaminase glutâmico-pirúvico), uréia, creatinina e CPK, 

realizado no Laboratório Pré-Análise LTDA por profissionais do próprio 

CEMETRON, que nos fornecem apenas os resultados, para análise e 

acompanhamento dos pacientes.   

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos referentes as características epidemiológicas dos pacientes 

e dos acidentes foram expressos como média +/- erro padrão da média e analisados 

estatisticamente pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).      
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3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

A análise foi realizada com dados obtidos de Agosto de 2008 a Maio de 2010. No 

período, foram registrados 84 pacientes no Hospital CEMETRON, e destes, 70 foram 

selecionados de acordo com critérios da metodologia da pesquisa. A média de idade 

para estes pacientes foi de 36 anos, com média entre os homens de 35,5 anos e entre 

as mulheres de 40 anos, correspondendo às faixas etárias produtivas. 

Verificou-se um predomínio do gênero masculino (87%), provenientes da zona 

rural (92%) durante o seu horário de trabalho e/ou lazer, sendo o pé o local mais 

acometido (60,3%), seguido por perna e mão, com 31,4 e 8,3%, respectivamente.  

Foram acompanhados pacientes por aproximadamente 2 anos (21 meses), sendo 

possível retratar dois períodos chuvosos e um de estiagem. Observou-se que 71,4% das 

notificações ocorreram em épocas de chuvas e altas temperaturas no estado de 

Rondônia, o que demonstra o quanto os acidentes ofídicos ocorreram de maneira 

irregular durante as estações. 

Essas características estão de acordo com a literatura que mostra a maior 

ocorrência de acidentes ofídicos relacionada a fatores climáticos e ao aumento da 

atividade humana nos trabalhos no campo, demonstrando maior freqüência no início e 

no final do ano, em pessoas do sexo masculino, na faixa etária produtiva de 15 a 49 

anos; atingindo, sobretudo, os membros inferiores (CARDOSO et al., 2003; 2009; 

BOCHNER, STRUCHINER, 2003).  

Confirmando os dados de CARDOSO et al. (2003; 2009), em nosso trabalho 

houve um predomínio de acidentes botrópicos (93,7%), seguido pelo laquético (4,9%) e 

elapídico (1,4%) entre os pacientes admitidos no CEMETRON, em Porto Velho (Tabela 

1). 

Tabela 1: Frequência dos tipos de envenenamentos acontecidos no período da pesquisa 

Serpente  Frequência  

Botrópicos  93,7%  

Laquético  4,9%  

Elapídico  1,4%  
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Vale ressaltar que dos procedimentos realizados pelos pacientes antes do 

atendimento médico, apenas 17% dos pacientes realizaram a limpeza do local, como 

preconizado pelo Ministério da Saúde, com 26,2% dos pacientes informando que 

fizeram torniquete, 29% realizaram outros procedimentos, como cortar, passar óleo de 

cozinha, jogar combustível, entre outros.  

Observou-se ainda que 29,5% dos acometidos utilizaram o medicamento 

alternativo, um extrato vegetal denominado ―Específico P. Pessoa‖. Segundo BORGES 

(1999), este extrato tem seu uso difundido na Amazônia como antiveneno polivalente 

apesar de estudos mostrarem que ele não é capaz de neutralizar as principais atividades 

do veneno. 

As alterações locais foram dor (70,8%), edema (89%) e algum grau de 

sangramento no local da mordida (71,2%), sinais característicos de inflamação. Além 

dos sinais flogísticos, houve casos em que os pacientes referiram queixas sistêmicas 

como cefaléia (34,3%) e sudorese (24%). Os pacientes evoluíram sem complicações em 

95,5% dos casos, enquanto apenas 4,5% obtiveram cura com seqüelas. 

Tabela 2: Distribuição da frequência de manifestações clínicas locais e sistêmicas após os acidentes ofídicos 

Manifestação clínica  Frequência  

Dor  70,8%  

Edema    89%  

Sangramento no local  71,2%  

Cefaléia  34,3%  

Sudorese  24%  

Com relação à análise do Tempo de Coagulação (TC), verificou-se alterações 

em 34% dos pacientes, nos exames realizados nas primeiras 24 horas de entrada no 

Hospital. Destes pacientes que apresentaram alterações, 75,9% retornaram ao normal 

após 48 horas, mostrando regulação na hemodinâmica e diminuindo os riscos de 

sangramentos.   

 Achados semelhantes ao detectado neste estudo foi observado por Oliveira et al. 

(2008) onde do universo de 45 pacientes que sofreram acidente ofídico na cidade de 
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Miracatu (Vale da Ribeira, São Paulo), 33,3% apresentaram incoagulabilidade 

sanguínea. 

Resultados alterados de TC também foram relatados por FRANÇA, e 

MALAQUE (2009) que relataram esta alteração em 40,5% dos casos e por Moreno et 

al. (2005), que referiram incoagulabilidade em 43,1% dos pacientes em estudo realizado 

em Rio Branco, no Acre. Acredita-se que os 66% dos pacientes que não apresentaram 

TC aumentado estejam relacionados ao fato da mordida ser seca, ou seja, sem 

inoculação de veneno ou inóculo em quantidade insuficiente. 
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A população de Rondônia é caracterizada por uma grande variabilidade étnica, além de 

estar localizada em um ponto da Amazônia brasileira com vários tipos de patologias 

tropicais predominantes. Essa exposição a endemias como a malária podem ter exercido 

pressão gênica favorecendo o aparecimento de polimorfismos que possam estar 

associados diretamente com os fenótipos clínicos aplicados. O TNF (Fator de necrose 

tumoral) secreta citocitas pro-inflamatórias funcionais predominantes em macrófagos e 

monócitos que possuem ligação com o metabolismo dos lipídeos, coagulação, 

resistência a insulinas e função endotelial. O trabalho analisa os polimorfismos -308 

G/A, -244 G/A e -238 G/A, localizados no Gene TNFα. A amostra é composta de 

indivíduos de várias localidades do município de Porto Velho e outros locais do estado 

de Rondônia com um alto grau de miscigenação. O método de armazenamento dos 

dados é feito através do programa estatístico SPSS 15.00 e a técnica de análise é a de 

RFLP (analise do polimorfismo do fragmento de restrição). 

 

Palavras-Chave: TNFα, Malaria, Polimorfismo Genético. 

 

 

Abstract: 

 

The population of Rondonia is characterized by a large ethnic variability, as well as 

being located at a point of the Brazilian Amazon with a variety of tropical diseases. This 

exposure to endemic diseases, such as malaria gene, may have exerted pressure favoring 

the coming out of polymorphisms that can be directly associated with clinical 

phenotypes applied. The TNF (tumor necrosis factor) citocitas accomplishes  pro-

inflammatory functional characteristics in monocytes and macrophages that have 

connection with the metabolism of lipids, coagulation, the insulin resistance and 

endothelial function. The work examines the -308 G/A polymorphism, -244 G/A and -

238 G/A, located in Gene TNFα. The sample consists of individuals from various 

districts in the municipal district of Porto Velho and other places of the state of 

Rondonia characterized by high degree of miscegenation. The method of data storage is 

accomplished  through the statistical program SPSS 15.00 and technical analysis is to 

RFLP (polymorphism analysis of the fragment of restriction). 

 

Key-Words: TNFα, Malaria, Genetics Polymorphisms. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O mecanismo de seleção natural é especialmente eficaz quando atua através da 

mortalidade diferencial antes da idade de reprodução, isto é, durante a infância e 

adolescência. Infecções endêmicas que afetam cada geração seriam agentes seletivos 

mais efetivos do que doenças que ocorrem apenas de forma episódica. Como exemplos 

temos a peste, cólera, varíola e malária. As décadas recentes presenciam o progresso de 

análises dos mecanismos de resistência em estudos da composição genética das 

populações humanas. 
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A população brasileira caracteriza-se pelo alto grau de miscigenação, observada 

desde o início de nossa colonização. Salzano (1986) destaca que uma das finalidades do 

estudo genético das populações é compreender o que ocorre com as características 

originalmente presentes nos grupos formadores, quando esses estão sujeitos, na 

população híbrida, a condições ambientais, sócio-econômicas e culturais, muitas vezes 

bastante diversas daquelas que cercavam os estoques originais. A característica 

populacional de Rondônia não é diferente da composição migrante brasileira, é sim 

exemplo de populações formadas de diferentes etnias.  

A indução da resposta imune depende da expressão e co-estimulação de 

moléculas e citocinas dos antígenos presentes na célula. É proposto que a expressão 

gênica destas citocinas seja controlada por indução não clonal em componentes da 

imunidade inata que precedem à evolução do desenvolvimento do sistema da imunidade 

adaptativa em vertebrados (Medzhitov e cols, 1997). O sistema imune inato é uma 

forma ancestral e universal de discriminação de perfis moleculares. 

A teoria de uma resposta anti-tumoral do sistema imune in vivo foi reconhecido 

há aproximadamente 100 anos pelo médico William B. Coley. Em 1968, o Dr. Gale A 

Granger, da Universidade da Califórnia, relatou um fator produzido por linfócitos 

citotóxicos e denominou-o lymphotoxin (LT) (Kolb e cols. 1968). Crédito para essa 

descoberta é partilhado pela Dra. Nancy H. Almagre da Universidade de Yale, que 

relatou a mesma atividade em uma série de artigos publicados no mesmo mês e ano 

(Ruddle e cols. 1968). Posteriormente, em 1975, o Dr. Lloyd Velha do Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center, Nova Iorque, relatou outro fator citotóxico produzido pelos 

macrófagos, e denominou-o fator de necrose tumoral (TNF) (Carswell e cols. 1975).  

O TNFα pode ser produzido por macrófagos ativados, linfócitos ou monócitos 

(Bingham e cols. 2002). O principal estímulo para a sua produção é a presença de 

lipopolissacarídeos que compõem a parede celular das bactérias gram negativas (Iino K 

e cols. 1990). Após ser produzido e liberado, o TNFα irá ligar-se a receptores 

específicos denominados de receptores de TNF (TNF-R) I e II, para que possa produzir 

o seu efeito biológico. Os receptores de TNF (principalmente o TNF-RII) podem, ainda, 

desencadear o gatilho para a apoptose. Entretanto, o mecanismo que determinará qual 

efeito será dominante ainda não está totalmente esclarecido. Desta forma, o principal 

efeito fisiológico do TNFα é promover a resposta imune e a inflamatória por meio do 

recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local da infecção, além de ativá-los. 
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O TNFα apresenta ainda uma série de ações em vários sistemas orgânicos, em 

geral juntamente com IL-1 e interleucina-6 (IL-6). Dentre algumas destas funções do 

TNFα estão a indução do acumulo de neutrófilos, formação de granuloma, aumento da 

aderência de moléculas das células endoteliais, efeitos pró-coagulação e aumento da 

permeabilidade intestinal. Na patogênese das doenças parasitárias os níveis de TNFα 

indicam o estágio clínico da doença.   

Diferentes formas alélicas de vários genes de citocinas são conhecidas até o 

momento, inclusive os polimorfismos de base única (SNPs) na região promotora do 

gene TNF nas posições -238, -244 e -308. Nestes polimorfismos ocorre uma 

substituição da guanina por adenina, e estas mutações parecem estar relacionadas a 

diferenças na expressão gênica e secreção de proteínas (Hajjeer. 2001), embora um 

pouco controversa (Bayley e cols. 2001). 

Portanto, o presente trabalho pretende verificar se os polimorfismos na região 

promotora do gene que codifica para TNFα (-238 -244 e -308) encontram-se com 

frequência semelhante à descrita na literatura, e estabelecer um perfil imunopatologico 

para a população em estudo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Descrição das amostras: 

A frequência da distribuição alélica das populações está sendo determinada pelas 

variantes genéticas do TNFα em amostras de localidades do município de Porto Velho 

(Bate Estaca, Candelária, Engenho Velho, Santo Antonio) e do interior do estado de 

Rondônia (Cacoal, Jaru e Ouro Preto). Onde Foram coletados 10ml de sangue total, 

dentro dos padrões do CONEP sob o número de aprovação (13356/REGISTRO NO 

CEP 051/6). 

 

2.2 Extração do DNA 

O DNA foi extraído logo após a coleta por dois diferentes métodos, um descrito 

por Higuchi (1989), e o outro realizado através do método Brazol (LGC Biotecnologia). 

Ambos os procedimentos ocorrem seguidos de etapas de lise celular, precipitação e 
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hidratação do DNA, a partir de 500µl de sangue total, onde o material é armazenado a -

20ºC, sendo aí mantido até o momento de início da análise. 

 

2.3 Análise das Amostras: 

Para a análise das amostras foram utilizadas as técnicas de PCR (reação em 

cadeia da polimerase) com a sequencia do primer apresentado na tabela 1 e RFLP 

(analise do polimorfismo do fragmento de restrição) que se utiliza de uma enzima de 

restrição sítio específica para cada alelo, seguidos de eletroforese em gel de gel de 

agarose, corado por brometo de etídio (figura 2), ou em gel de poliacrilamida 

posteriormente corado por prata (figura 1). 

 

Tabela 1: Sequência do primer e enzimas de restrição utilizadas no estudo: 

SNPs Primers Enzima 

TNFα -308  

 
NcoI 

TNFα -244 TNF_ 1: 5‘ – GGCAATAGGTTTTGAGGGCCATG - 3‘ 

TNF_ 2: 5‘ – CACACTCCCCATCCTCCCTGATC - 3‘ 
DdeI 

TNFα -238  AlwI 

 

 

 2.4 Análises Estatísticas: 

Para as análises estatísticas dos dados foi utilizado o Programa GENEPOP, 

(Version 3,4, 2003), sendo estimadas frequências gênicas e genotípicas. 

Os dados estão armazenados em banco de dados SPSS 15.00, e os resultados 

serão analisados por programas estatísticos específicos para esse trabalho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A frequência do alelo GA (heterozigoto) para o locus -308 foi de 0,0596  em 151 

indivíduos analisados distribuídos nas localidades do município de Porto Velho (0,074 

em Engenho Velho, 0,059 em Candelária, e de 0,096 em Bate Estaca).  

 Na distribuição alélica foi observado uma frequência de 0,0299 para o alelo A 

(com a mutação), e 0.9701 para o alelo G (selvagem) apresentados na tabela 02. 
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Tabela 02: Distribuição das frequências alélicas nas populações analisadas para o locus 

-308 no município de Porto Velho. 

 

População TNFα Amostras 

Observadas 

 G A  

Santo Antonio 1,000 0,000 23 

Engenho Velho 0,963 0,037 27 

Vila Candelária 0,970 0,030 67 

Bate Estaca 0,953 0,047 34 

Total   151 

P = 0.633524 Χ
2 
= 0.912915. 

  

 Para os locus -238 e -244 o alelo selvagem foi predominante, ou seja, a 

população em estudo foi monomórfica em 53 indivíduos genotipados em Porto Velho. 

 Em amostras analisadas de localidades centrais do estado de Rondônia, foi 

observada uma diferença significante na frequência alélica das mutações em estudo 

(tabela 03). 

 

Tabela 03: Diferenciação genotípica e distribuição das frequências alélicas nas 

populações centrais do estado de Rondônia para as mutações do gene TNFα. 

 

População TNFα Total  

 -308 -244 -238  

 G A G A G A  

Cacoal 75 13 85 03 78 09 87 

Jaru 15 06 21 00 20 01 21 

Frequência 

Total 

0.878 0.122 0.972 0.027 0.936 0.0640  

108 

 P = 0. 9017 Χ
2 
= 1.1 

 

A frequência alélica foi de 0.936 para -238G, e 0.0640 para -238A, 

correspondendo à observada em populações européias (0.068 e 0.932 respectivamente; 

NCBI, 2010). Em pacientes com dengue a presença deste alelo mutante -238A está 

relacionada à proteção (Oliveira 2004). Neste estudo não foi detectada associação 

significante (p>0,05).  
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O alelo -308G apresentou uma frequência de 0.878 e o alelo -308A de 0.122, 

similar à descrita para afro-americanos (0.123 e 0.877 respectivamente; NCBI, 2010), 

confirmando a heterogeneidade étnica das populações em estudo, pois estes SNPs são 

utilizados como ferramenta genética essencial em estudos de ligação e/ou associação em 

composição e frequência dentro e entre diferentes grupos étnicos (Vejbaesya, e cols. 

2009). Contudo, não foi possível estabelecermos uma base biológica de 

suscetibilidade/resistência em relação ao TNFα, mesmo havendo dados na literatura 

(Fernández, 2004).  

Os diferentes locus encontrados no gene TNFα tem sido associados com a 

susceptibilidade a uma ampla gama de doenças infecciosas e inflamatórias (Ackerman e 

cols. 2003). Estes problemas não foram observados no presente trabalho, pois o valor P 

foi irrelevante na presente discussão (tabela 02 e 03). Novas abordagens moleculares e 

estatísticas serão realizadas para que a associação destas doenças com TNFα possa ser 

analisada, de maneira a confirmar, ou não, dados da literatura. 
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Cento e dezenove amostras fecais foram coletadas e investigadas para infecção de 

Rotavírus A. Destas, 51 (42,9%) apresentaram positividade para rotavírus. Um padrão 

eletroforético típico de rotavírus do grupo A foi determinado em 21 (45,6%), sendo 19 

(90,4%) com perfil eletroforético longo e 2 (9,6%) com perfil curto. Foi observado que 

há um aumento crescente do número de casos por Rotavírus A até um ano de idade, 

quando então este número decresce, podendo indicar uma maior vulnerabilidade à 

infecção por rotavírus nas faixas etárias abaixo de um ano. Estes dados mostram a 

importância dos rotavírus como um dos principais agentes etiológicos de gastroenterites 

nesta população. 

 

Abstrat 

Hundred and nineteen samples stool had been collected and investigated for infection of 

Rotavirus.  Fifty one of these, which means  (42.9%) had presented positive for 

rotavirus. A standard  eletroforetic typical  of rotavirus of group A, was determined  the  

21 (45.6%), which correspond to  19 (90.4%) with long eletroforetic profile and 2 

(9.6%) with short profile. This number was observed that it has an increasing increase 

of the number of cases for Rotavirus up to one year of age, when then decreases, being 

able to indicate a bigger vulnerability to the infection for rotavirus in the ages below  

one year old. These data show the importance of rotavirus as one of the main 

etiológicos agents of gastroenterites in this population. 

 

Word key: Diarrhoeal disease , Rotavirus, Infection. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

 Rotavírus é o principal agente etiológico das gastroenterites na infância e 

crianças jovens no mundo. Nos países em desenvolvimentos estima que o rotavírus seja 

responsável por um terço de todas as diarréias associadas à hospitalização e 611.000 
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mortes anualmente. Estas mortes ocorrem devido o limitado acesso a terapia de 

reidratação oral.  

Os rotavírus são vírus icosaédricos de aspecto radiado e constituem um gênero distinto 

da família Reoviridae (MHV Van Regenmortel et al, 2000). Têm partícula viral íntegra 

com diâmetro em torno de 70 nm e apresentam diversidade antigênica e genômica, o 

que permite diferenciá-los em sete grupos, denominados de A a G (Estes et al, 2001). 

Estruturalmente as partículas virais são compostas por três camadas protéicas o 

capsídeo externo, o capsídeo interno e o core, que contém o genoma viral com 11 

segmentos de RNA de fita dupla (dsRNA). Os segmentos variam de 667 a 3.302 pares 

de bases (pb), segmentos 11 e 1, respectivamente. Têm o genoma total composto por 

aproximadamente 18.522 pb e são responsáveis pela síntese das proteínas virais 

estruturais e não estruturais (Falconer et al 1995).    

 Os rotavírus são divididos em grupos de A a G. Os grupos A, B e C são os 

responsáveis por infecções em humanos, mas verifica-se a prevalência do grupo A (Ho 

et al, 1988).  

Para Rotavirus A, a VP6 mostra também variações de subgrupos, dos quais, até o 

momento, foram descritos quatro: I, II, I e II e não I-não II (Krishnan  et al, 1994).  As 

variações para sorotipo/genotipo são devidas à VP4 e à VP7. A proteína VP7 define os 

chamados sorotipos/genotipos G (assim denominados por serem uma glicoproteína).  

A detecção de distintos genes de VP4 tem servido para classificar os Rotavirus A em 

sorotipos/genotipos P (assim denominados por serem sensíveis a proteases).  

Os rotavírus também têm sido classificados de acordo com o padrão de migração dos 11 

segmentos do genoma viral em eletroforese em gel de poliacrilamida. De acordo com o 

padrão de migração, foi atribuída uma letra a cada grupo. A migração dos segmentos 10 

e 11, em particular, define os padrões ―longo‖ e ―curto‖ dos rotavírus. As amostras de 

rotavírus que apresentam padrão ―longo‖ são geralmente relacionadas com o subgrupo II 

e aquelas que migram com padrão ―curto‖ correspondem, freqüentemente, ao subgrupo I 

(Mascarenhas et al 1989).  

A via de infecção habitual é a fecal-oral, apesar de ter sido descrita contaminação 

eventual por via respiratória (Dennehy et al 2005). A excreção ocorre em concentrações 

de até um trilhão de partículas/mL de fezes e a carga infectante é de apenas dez 

partículas viáveis, o que denota a elevada infectividade dos rotavírus (Vesikari  et al, 

1981). 
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A avaliação das doenças diarréicas tem sido realizada em vários estados do país e mais 

recentemente, com maior ênfase a identificação de genótipos dos vírus circulantes. Até o 

momento Rondônia não faz parte de Programa de Vigilância Epidemiologia para as 

doenças diarréicas, um estudo de identificação de diversos patógenos envolvidos nos 

processos diarréicos em crianças foi realizado na cidade de Porto Velho, por Orlandi et 

al., (2001), onde revelou a prevalência de 23% da doença diarréica associado ao 

rotavírus. Rondônia, ainda não possui dados referentes à identificação dos agentes 

etiológicos envolvidos nas infecções locais; apenas alguns trabalhos pontuais foram 

divulgados. Além disso, torna-se relevante avaliar a epidemiologia local dos rotavírus A, 

que contribuirá para o atual processo de estratégia de imunização em vigor. Desta forma 

a proposta desta pesquisa foi de determinar a prevalência e caracterizar os genótipos 

circulantes desse vírus em crianças hospitalizadas com doença diarréica.   

 

2. OBJETIVOS   

   

Analisar o perfil etiológico dos vírus entéricos em crianças com diarréia admitidas no 

Hospital Infantil Cosme Damião de Porto Velho-RO.  

                                                                                         

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O estudo esta sendo realizado no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) que 

é o principal centro médico infantil do Estado de Rondônia, localizado na capital do 

Estado.  Crianças de 0-6 anos de idade e ambos os sexos, com quadro de gastroenterite 

aguda, admitidas no Hospital Infantil Cosme Damião, durante os meses de março de 

2010 a março de 2012. O acompanhante responsável pela criança foi inicialmente 

esclarecido a respeito da pesquisa e convidado a colaborar com o preenchimento da 

ficha contendo informações pessoais e dados clínicos, acompanhado com o aceite no 

Termo de Consentimento aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres 

humanos do CEPEM, credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(Conep). As visitas hospitalares para coleta de amostras foram realizadas três dias da 

semana pela equipe responsável pelo desenvolvimento deste estudo. 

 As amostras fecais foram coletadas em coletor tipo universal estéril e estocadas 

a temperatura ambiente até o seu transporte em condicionadores térmicos apropriados, 



951 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

caixa de isopor. No laboratório de microbiologia do CEPEM as mesmas foram 

devidamente registradas, rotuladas e armazenadas a 4ºC, até seu processamento. 

As amostras foram previamente identificadas como positivas para rotavírus do 

grupo A, através do teste de aglutinação em partículas do látex do Rapid Strip Rota, 

Meridian Bioscience Inc., US, teste para detecção qualitativa de antígeno rotavírus como 

descrito pelo fabricante. 

 

3.1 Suspensão fecal 

 

 As amostras fecais previamente identificadas para rotavírus positivo foram 

submetidas diluídas a 10% em tampão Tris-C
++ 

0,01M, pH 7.2, homogeneizadas e 

clarificadas a 2000 rpm por 10 minuto a 4ºC. Os sobrenadantes permaneceram estocados 

a -80ºC para posterior análise. 

 

 3.2 Extração de RNA pelo método da sílica 

 

O genoma viral foi extraído das amostras anteriormente diluídas e foram tratadas 

pelo método da sílica que se baseia nas propriedades de lise celular e dissociação da 

nucleoprotéina viral do agente caotrópico isotiocianato de guanidina, juntamente com a 

propriedade ácido nucléico ligante da partícula de sílica descrita por Boom et al., (1990) 

com modificações.  

 

3.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA) 

A PAGE foram realizados para determinação dos perfis eletroferótipos de 

rotavírus. O dsRNA extraídos foram submetidos a uma eletroferese vertical em gel de 

poliacrilamida na concentração final de 5%, com tampão Tris/glicina (Tris a 

0,025M/glicina a 0,109M pH 8,2), e uma corrente de 21 mA, 100V e 100W, durante 

duas  horas e meia. Após a corrida, o gel foram corados pelo método de impregnação 

pela prata, de acordo com a descrição de Herring et al. (1982).  

4. Resultados 

 

4.1 Distribuição de rotavírus nas amostras estudadas 
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Distribuição de rotavirus nas amostras estudadas 

Um total de 119 amostras fecais foram obtidas de crianças com sintomas de diarréia 

aguda atendidas no Hospital Infantil Cosme e Damião entre março a junho de 2010.  

Das 119 amostras coletadas, destas, 51 amostras (42,9%) apresentaram resultados 

positivos para rotavírus do grupo A pelo método de aglutinação em látex utilizado 

(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1: Distribuição de rotavírus em crianças com gastroenterites  

 

Todas as amostras que apresentaram resultado positivo para rotavírus do grupo A pelo 

método de aglutinação em látex foram submetidas à migração em gel EGPA para 

confirmação dos resultados e observação do genoma viral a partir do perfil 

eletroforético.   

 

4.2 Sinais clínicos 

 

Em nosso estudo foi observado que os principais sintomas que acometiam as crianças 

com rotavírus foram diarréia, seguida de vômito, febre e desidratação. 

 

 

 

 

 

 4.3 Distribuição dos casos de rotavírus de acordo com a faixa etária 
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A distribuição das rotaviroses de acordo com a faixa etária foi observada em 119 

crianças. Na tabela abaixo, podemos observar o número total de amostras coletadas 

assim como as faixas etárias estudadas e as amostras positivas e negativas (Tabela 1). 

 

Rotavirus                                        Faixa etária                                                       Total 

 0-12 13-23 24-48 > 48*  

Negativos 36 17 14 1 68 

Positivos 23 14 11 3 51 

Total 59 31 25 4 119 

(Tabela 1) *Faixa etária até 6 anos de idade. 

 

 

4.4 Perfil eletroforético do genoma do rotavírus 

 

Do total das 51 amostras previamente identificadas como positivas para rotavírus pelo 

teste do látex, 46 (90,1%) foram submetidas a extração de RNA viral. Destas, 21 

amostras (45,6%) foram detectadas através do método de EGPA apresentando o perfil 

eletroforético característico dos rotavírus do grupo A. A análise comparativa destes 

perfis demonstrou que 19 (90,4%) das amostras apresentaram um perfil eletroforético 

longo, enquanto que somente 2 (9,6%) possuíam um perfil curto. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Durante o período de março a maio de 2010, foram coletadas 119 amostras de fezes 

diarréicas de crianças de zero a seis anos de idade de ambos os sexos hospitalizados no 

setor de gastroenterites do Hospital Infantil Cosme e Damião. Todas as amostras 

coletadas foram analisadas pelo teste de aglutinação em látex, e destas 51 (42,9%) 

apresentaram resultado positivo para rotavírus do grupo A. Estudos realizados oriundas 

de múltiplas investigações realizadas no âmbito hospitalar e ambulatorial em vários 

países revelam percentuais de positividade para rotavírus que variam de 12 a 50% 

(Santos, et al., 2005). Apesar de nossos dados serem preliminares, observa-se uma 

concordância com vários estudos realizados no Brasil e no Mundo (Costa et al., 2004).  

Foi observado em nosso estudo que em relação aos sintomas vômito e febre, houve 

ocorrência importante nos pacientes com Rotavírus A, tendo sido detectada em 100% e 



954 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

94,2% respectivamente. Quando se considera a positividade para Rotavírus A em 

relação a gênero, observa-se que estes dados estão de acordo com resultados obtidos por 

alguns trabalhos que mostram maior índice de positividade para o gênero masculino 

(Espinoza et al 1997).  Em nosso estudo foi observado que a infecção por Rotavírus A 

incidiram na faixa etária de zero a quatro anos, sendo observado que há um aumento 

crescente do número de casos até um ano de idade, quando então este número decresce, 

podendo indicar uma maior vulnerabilidade à infecção por rotavírus nas faixas etárias 

abaixo de um ano. Esses resultados preliminares confirmam parcialmente dados 

anteriormente publicados, onde grande parte das infecções sintomáticas por rotavírus no 

Brasil ocorrem em crianças com idade de seis meses a dois anos (Linhares, 2000). 

Através da análise do perfil eletroforético das amostras, pudemos confirmar que houve a 

associação do rotavírus em 21 (45,6%) dos casos de diarréia aguda. Neste estudo, 

observamos que 90,4% das amostras foram padrão longo. Esse resultado está de acordo 

com outros da literatura, em que se observa uma nítida preponderância do padrão longo 

em relação ao curto (Coluchi, et al., 2002). As amostras de rotavírus que apresentam 

padrão ―longo‖ são geralmente relacionadas com o subgrupo II e aquelas que migram 

com padrão ―curto‖ correspondem, freqüentemente, ao subgrupo I.    
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Resumo: Os anuros possuem uma secreção cutânea rica em moléculas bioativas com 

grande potencial para o desenvolvimento nanobiotecnológico de novas terapias para a 

saúde humana. Vários compostos com ação antimicrobiana podem ser isolados da 

secreção tóxica desses animais. O presente trabalho propõe a caracterização do 

potencial biotecnológico da secreção paratoide de Rhaebo guttatus (Bufonidade) com 

ênfase para a identificação e o isolamento de moléculas ativas contra Plasmodium 

falciparum e Leishmania amazonensis. A análise de espectrométrica (ESI-TOF) do 

fracionamento da secreção em fase reversa C18 revelou a presença de pequeno 

conteúdo peptídico e grande riqueza de substâncias de massa relacionada a esteróides, 

como revelado pelo teste de Lieberman Burchard. 

 

Palavras-chave: Rhaebo guttatus, secreção paratoide, esteróides, Plasmodium 

falciparum, Leishmania amazonensis. 

 

Abstract: Anurans have skin secretion rich in bioactive molecules with great potential 

in the development of new nanobiotechnologic based therapies for human health. A 

great number of compounds with antimicrobial activity can be isolated from the toxic 

skin secretion produced by these animals. The present work proposes the 

characterization of the biotechnological potential of the parotoid secretion of Rhaebo 

guttatus (Bufonidae) in order to identify molecules active against Plasmodium 

falciparum e Leishmania amazonensis. The mass spectrometry analyses (ESI-TOF) of 

the samples obtained by reverse phase chromatography showed poor peptide content 

with a lot of molecules with mass related to steroid, as showed by the Lieberman 

Burchard test.  

 

Key words: Rhaebo guttatus, parotoid secretion, steroids, peptides. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil representa um dos maiores países em termos de megadiversidade 

graças à região Amazônica (OLSON & DINERSTEIN, 1998; MMA, 1998), sendo o 

primeiro em número de espécies de anfíbios, com 776 espécies descritas e 516 estão na 

Amazônia (SBH, 2005; CUNHA & NASCIMENTO, 1993; ÁVILA-PIRES, 1995; 

HADDAD & ABE, 1999; RODRIGUES, 2005; SILVANO & SEGALLA, 2005).  

Exercendo papel essencial na homeostasia fisiológica desses animais, a pele, 

atua principalmente na regulação hídrica, na respiração, excreção e regulação térmica. 

Além disso, a superfície cutânea desses animais possui glândulas especializadas capazes 

de produzir secreção rica em uma enorme diversidade de compostos chaves para 

sistema de defesa contra microorganismos e predadores. (BEVINS & ZASLOFF 1990; 

DALY et al., 1987; ERSPAMER 1994). 

A partir destas secreções tóxicas podem ser isolados compostos de elevada 

complexidade química, como proteínas, peptídeos, aminas biogênicas, alcalóides e 

outros compostos ainda não caracterizados que desorganizam a homeostasia de 

predadores potenciais, além de atuar como barreira contra agentes infecciosos (NIZET 

et al., 2001; ZASLOFF 2002). Muitos desses compostos exibem atividade 

antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos filamentosos, 

protozoários, leveduras e vírus (ERSPAMER, 1994; ZASLOF, 2002; BRAND, et al., 

2002; RINALDI, 2002). 

Apesar de a Amazônia ser a região de maior diversidade de espécies de anuros, 

o conteúdo das secreções cutâneas desses animais ainda é pouco explorado, ainda que 

nos últimos 20 anos os estudos envolvendo substâncias, peptídicas ou não, de anuros 

tenham se intensificado. Frente à ocupação humana nesse vasto bioma, problemas 

ambientais surgem mediante as atividades antrópicas (NEPSTAD et. al., 2000; 

FEARNSIDE, 2005), tornando de extrema importância a busca do conhecimento dessa 

biodiversidade bem como estudos que possam orientar decisões políticas e sociais para 

o desenvolvimento sustentável e a conservação (KERR et al., 2001; MEIRELLES-

FILHO, 2004; TABARELLI & GASCON, 2005). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

a.  Coleta de secreção 

 

A secreção granular da pele dos anfíbios foi obtida por várias coletas através de 

pressão digital sobre as glândulas paratóides dos mesmos, seguida de lavagem da região 

estimulada com água deionizada, congelamento, liofilização e posterior armazenamento 

em freezer (- 86
o
C).  Para o trabalho com os anuros foram obtidas licenças do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), n° 11094-1, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), n° 10394-1, e Autorização para Atividades 

com Finalidade Científica, n°15484-1, e Autorização de acesso ao patrimônio genético 

do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), Deliberação n° 219, de 6 de 

Maio de 2008. 
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b.  Preparação e fracionamento da amostra 

  

Alíquotas de secreção liofilizada foram dissolvidas em água deionizada 

contendo ácido trifluoroacético (TFA) a 0,1% e submetidas a gradiente de 0 a 60% de 

Acetonitrila (ACN) em 60 minutos. A eluição dos componentes foi acompanhada em 

espectrofotômetro a 215, 280 e 298 nm, sendo, portanto, submetidas à cromatografia 

bidimensional em sistema HPLC em coluna de fase reversa C–18. As amostras foram 

coletadas manualmente e reagrupadas em 8 frações. 

c. Espectromotria de massa 

  

A massa e o grau de pureza dos peptídeos foram determinados por 

espectrometria de massa ESI-TOF (Electrospray Ionization – Time of Flight) em um 

Bruker HCT LC-MS. Para análise ESI–MS as amostras foram misturadas com solução 

de ácido fórmico a 0,1% e ACN 100% (50 a 50) e, aplicadas no equipamento. 

 

d.  Extração metanólica diferencial por refluxo 

 

Uma alíquota da amostra foi diluída em metanol, aquecida por uma hora, 

deixada descansar e, após isso, o sobrenadante foi separado do material sedimentado 

que foi posteriormente descartado. O processo foi repetido duas vezes e o acumulado 

dessas extrações foi evaporado para que fosse obtido um concentrado de material 

hidrofóbico. 

 

e.  Teste para verificação da presença de compostos esteroidais 

 

Alíquota da secreção bruta da espécie em questão bem como do material obtido 

pela extração metanólica foram testadas para verificação de compostos esteroidais 

através do reagente de Lieberman Burchard. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As primeiras etapas do cronograma proposto foram realizadas. Adequação às 

atividades voltadas à rotina do laboratório e o aprendizado de técnicas laboratoriais. 

Posteriormente, o fracionamento em sistema HPLC evidenciou maior riqueza de sinal 

em regiões de baixa hidrofobicidade, foi realizado um fracionamento da secreção e as 

cinco frações mais expressivas (as frações 3, 4, 5, 6 e 8) foram analisadas em 

espectrômetro de massa (ESI-TOF).  

Os espectros de ESI-TOF evidenciam um número considerável de moléculas de 

baixa massa, abaixo de 700 Da, foi realizada a fragmentação para seqüenciamento de 

novo (figuras 2 e 3) da substância obtida pela fração numero 8, substância essa com 

pureza comprovada pelo perfil de espectrometria de massa (figura 1). O resultado não 

foi o esperado, uma vez que o perfil obtido através da fragmentação não foi condizente 

com um perfil de quebra de ligações peptídicas, fato que sugere fortemente que a 

substancia em questão tenha natureza não protéica. 
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A suspeita de que o conteúdo de baixo peso molecular observado por 

espectrometria se trata de esteróides motivou-nos a realizar o teste para indicação da 

presença de grupos esteroidais com reagente de Lieberman Burchard. O teste realizado 

na secreção bruta teve resultado negativo uma vez que não houve mudança na coloração 

da solução. No entanto, quando o mesmo reagente foi utilizado no material fruto da 

extração metanólica, a reação foi positiva (figura 4), comprovando a existência de 

compostos esteroidais na secreção cutânea de Rhaebo guttatus. 

 

                      

                      398,4 m/z   

   

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectrograma de massa da fração cromatográfica de número 8 da secreção 

de Rhaebo guttatus, evidenciando a presença de 1 composto de massa molecular igual a 

398,4 Da. 

 
170,1m/z   212,1m/z         381,4m/z  241,1m/z 
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Figura 2. Espectrograma de massa (MS/MS) com fragmentação através de choque com 

gás inerte da substância evidenciada na fração 8, que teve sua pureza demonstrada pela 

figura anterior. A fragmentação não seguiu o padrão normal que se espera para 

substâncias que contém ligações peptídicas. 

 

 182,1m/z  212,1m/z          393,3m/z    253,1m/z     

Figura 3. Espectrograma de massa (MS/MS) com nova fragmentação através de choque 

com gás inerte da substância evidenciada na fração 8. A fragmentação novamente não 

seguiu o padrão normal que se espera para substâncias que contém ligações peptídicas. 

 

 

Figura 4. Foto de uma solução da secreção de Rhaebo guttatus testada para verificação 

de compostos esteroidais com o reagente de Lieberman Burchard. O teste teve resultado 
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positivo evidenciado pela coloração azulada que a solução assumiu após o contato com 

o reagente 

 

 

4. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Foi identifada a provável pobreza de conteúdo peptídico na secreção cutânea de 

Rhaebo guttatus nas condições de estudo. No entanto, variáveis que incluem a idade dos 

animais nos quais foram feitas as extrações de secreção, variações intra-específicas bem 

como as condições de cativeiro, que embora busquem a excelência em condições 

ambientais, não reproduzem fielmente o habitat da espécie em estudo, não permitem 

afirmar categoricamente que a secreção não possui peptídeos. Outra importante 

resultado é a comprovação da presença de esteróides na secreção em estudo, o que torna 

evidente a necessidade de uma melhor caracterização do conteúdo dessa natureza na 

mesma, visando à purificação de tais compostos, além de testes de viabilidade celular, 

hemólise e, sobretudo, antiparasitários contra Plasmodium falciparum e Leishmania 

amazonensis.  
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RESUMO 

 

A população brasileira caracteriza-se pela sua composição miscigenada, que contou 

com a participação de três grupos étnicos representados por europeus, africanos e 

ameríndios. O uso de informações genéticas de populações atuais e ancestrais, através 

de análises de polimorfismos genéticos clássicos e de DNA permite elucidar, ou 

estabelecer objetivos direcionados, os possíveis mecanismos que alteram a composição 

genética de uma população. Sendo estabelecidas freqüências de determinados 

polimorfismos genéticos, torna-se possível estimar parâmetros de diversidade genética 

intra e inter-populacional. A análise de marcadores moleculares do MtDNA é 

importante nesse sentido devido à sua herança uniparental e ausência de recombinação. 

Para determinação da estrutura populacional de Porto Velho, e de sua formação 

histórica, analisamos o mtDNA de 303 indivíduos recém nascidos na maternidade do 

Hospital de Base. Foram analisados quatro haplogrupos (A, B, C e D) do DNA 

mitocondrial, obtendo resultados divergentes dos observados em outras regiões 

brasileiras.  

 

Palavras-chave: DNA mitocondrial, genética de populações, haplogrupos ameríndios. 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian population shows a complex genetic admixture pattern due to its 

formation process, where three main ethnic groups, Europeans, Africans and 

Amerindians. The use of genetic information from actual and ancestral populations by 

means of the classic and molecular genetic markers allows the study of the possible 

changes on allelic frequencies as well as the mechanisms acting on those. It is also 

possible to estimate some parameters of inter and between populations genetic diversity 

once the frequencies of some genetic polymorphisms are known. The analysis of 

molecular mitochondrial markers is of great importance in population genetics due its 

maternal inheritance and the no-recombination characteristic. In the present study we 

analyzed the mtDNA of 303 newborns at the Hospital de Base de Porto Velho 

maternity. The haplogroups A, B, C and D of the mtDNA were studied. The maternal 

Amerindian component observed in the present results shows, when compared to other 
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studies in Brazilians populations, the heterogeneity between the Amerindian 

components observed in Brazilian political regions 

 

Key- words: DNA mitochondrial, genetic populations, amerindian haplogroups. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira apresenta mistura genética em consequência do complexo 

processo de formação que contou com a participação de três grupos étnicos principais, 

europeus, africanos e ameríndios, e expansão populacional ocorridos de forma desigual 

nas diferentes regiões do país.  

Os colonizadores europeus representados principalmente pelos portugueses 

chegaram há exatamente 510 anos atrás, na área que hoje é o Brasil. Segundo 

estimativas da FUNAI havia na Bacia Amazônica cerca de 5,6 milhões de nativos, 

porém o impacto da colonização européia causou um drástico declínio na população 

indígena decorrentes do contato direto e indireto com os europeus e as doenças por eles 

trazidas como gripe, sarampo, coqueluche, tuberculose e varíola, sendo muitas vezes, 

vitimando sociedades indígenas inteiras por não terem os índios imunidade natural a 

estes males
282

.  

Após a chegada dos europeus, o acasalamento com mulheres indígenas tornou-se 

comum e mais tarde (após 1755) foi mesmo incentivada como estratégia de crescimento 

da população e ocupação colonial do país (MORNER 1967). Dados do IBGE sugerem 

atualmente a presença 460 mil índios no Brasil, sendo 30% concentrados na região 

Norte distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da 

população brasileira.  

A constituição populacional da cidade de Porto Velho teve seu início a partir das 

instalações ferroviárias da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com crescimento através 

de ondas migratórias, na exploração da borracha, da cassiterita, do ouro. Nos últimos 

dois anos há um fluxo intenso de pessoas que vêm principalmente devido à construção 

de hidrelétricas no rio Madeira. 
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O uso de informações genéticas de populações atuais e ancestrais possibilita 

averiguar os polimorfismos genéticos clássicos e marcadores moleculares com o 

objetivo de elucidar os possíveis mecanismos que alteram a composição gênica 

(mutações, seleção natural, deriva genética e fluxo gênico) ou apenas a frequência 

genotípica pelo aumento da homozigose, efeito dos casamentos consangüíneos ou das 

subdivisões da população em grandes isolados (BEIGUELMAN, 2005). Sendo 

estabelecidas freqüências de determinados polimorfismos genéticos, torna-se possível 

estimar parâmetros de diversidade genética intra e inter-populacional. 

A análise dos marcadores informativos de ancestralidade (AIMs) permite 

estabelecer a origem geográfica de indivíduos e populações (PARRA et al. 2001). 

Dentre esses marcadores estão alguns RSPs (Restriction Site Polymorphisms) do DNA 

mitocondrial (mtDNA) que adquire importância não só por estabelecer a ancestralidade, 

mas também pela determinação do componente materno. 

A contribuição materna por mtDNA na formação das populações na região 

amazônica apresenta maior componente ameríndio do que outras regiões, no entanto, 

ainda não está evidenciado quanto está presente na atual população portovelhense. Essas 

informações podem ajudar a elucidar a origem genética e os processos migratórios e 

evolutivos na região amazônica. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CASUÍSTICA 

As amostras de sangue foram coletadas de 303 pares mãe/recém-nascido na 

maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho – RO, capital do estado 

de Rondônia localizada no Norte do estado e na margem direita do Rio Madeira (8º35‘ 

S e 65º38‘ O), na Amazônia Ocidental Brasileira. No presente estudo foram analisados 

dados moleculares obtidos dos recém-nascidos (N=303). Esta maternidade recebe 

pacientes oriundos não somente de Porto Velho, mas também de todo o interior do 

estado e do município de Humaitá que pertence ao estado do Amazonas que fica a 

aproximadamente 180 km de Porto Velho.  

A amostra foi coletada no âmbito de um projeto mais amplo, intitulado 

―Caracterização de Populações Humanas em Rondônia através de análises de 
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polimorfismos de DNA‖, que está sendo executado pelo Laboratório de Genética 

Humana do Instituto de Pesquisa em Patologias Tropicais – IPEPATRO.  

2.2 ASPECTOS ÉTICOS  

 

As amostras analisadas fazem parte de um projeto temático denominado 

―Caracterização de Populações Humanas em Rondônia através de análises de 

polimorfismos de DNA‖, aprovado pela CONEP (Registro CONEP 3349 – Parecer 

1984/2002) e reconfirmado em 2007 (Registro CONEP 13356). Foi solicitado o 

consentimento individual dos responsáveis legais dos participantes utilizando o termo 

de consentimento livre e esclarecido (em anexo II), 

 

2.3 COLETA, EXTRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA 

 

As amostras de sangue venoso foram coletadas utilizando o sistema de coleta a 

vácuo descartável, contendo EDTA como anticoagulante. O DNA foi extraído logo após 

a coleta, utilizando-se o Kit QIAamp DNA Mini Kit® (QIAGEN® Cat. n° 51304, a 

partir de 100 µl de sangue total, e o material foi armazenado a -20ºC, sendo aí mantido 

até o momento de início da análise, no primeiro semestre de 2010. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS AMOSTRAS 

 

As técnicas que foram utilizadas para análise das amostras foram PCR (Reação 

em Cadeia da Polimerase) seguida de RFLP (Análise do polimorfismo do Fragmento de 

restrição) 

A técnica de PCR possibilita que o material genético das amostras seja 

amplificado utilizando primers específicos para cada mutação e suas temperaturas de 

pareamento conforme descrito na tabela 02, sendo estas amostras submetidas a vários 

ciclos (desnaturação, anelamento e extensão) em um termociclador para posterior 

visualização em gel de poliacrilamida (PAGE). 
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Tabela 02: Descrição dos primers, temperaturas de pareamento (Tp) utilizadas para 

amplificação 

Hap¹ Primers – Sequência 5’ – 3’ Tp (C°) 

A ACC TCC TCA AAG CAA TAC ACT G 

GTG CTT GAT GCT TGT TCC TTT TG 

52 

B ATG CTA AGT TAG CTT TAC AG 

ACA GTT TCA TGC CCA TCG TC 

50 

C CGC CCT TAC ACA AAA TGA CAT CAA 

TCC TAT TTT TCG AAT ATC TTG TTC 

50 

D TAA CTA CTA CCG CAT TCC TA 

AAA GCC GTT AGC GGG GGC A 

52 

1 Hap: Haplogrupos do mtDNA; Primers específicos para haplogrupos ameríndios; Tp: 

temperatura de pareamento dos primers. 

As reações de PCR foram realizadas em termociclador Eppendorf, modelo 

Mastercycler. Os reagentes utilizados na PCR foram: dNTPs 100mM, Taq DNA 

Polimerase 5U/μl, tampão 10X da Enzima, MgCl2 50mM, primers específicos, de 

acordo com o seguinte programa: 

 

Tabela 03: Programa utilizado na amplificação dos marcadores usando o termociclador 

MJ 96 (Biocycler).  

Tempo Temperatura Ciclos 

5 minutos 94°C 1 

45 segundos 94°C 

40 ciclos 45 segundos 50°-52° 

45 segundos 72°C 

5 minutos  72°C 1 
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indeterminado 4°  

*: A temperatura de pareamento (Tp) de cada loco está descrita na tabela 01 

 

2.4.1 Reação de restrição 

A partir do produto amplificado na técnica de PCR, as amostras foram submetidas 

à reação de restrição em 37ºC por um período de aproximadamente três horas. Após, 

procedeu-se à análise através da separação eletroforética.  

Para cada análise da reação de clivagem foi usado um controle negativo e positivo 

para cada sítio de restrição específico. A descrição das enzimas de restrição para cada 

haplogrupo, os sítios de restrição e dos tamanhos dos fragmentos obtidos após as PCRs 

e as reações de restrição encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 04: Descrição das enzimas de restrição utilizadas para a técnica de RFLP. 

Hap¹ ER³ LSR² Fragmento 

A Hae III +663 
(-) 176 

(+) 75 + 101 

B Del. 9pb Deleção 
(-) 121 
(+) 112 

C Hinc II -13259 
(-) 211 

(+) 53 + 158 

D Alu I -5176 
(-) 149 

(+) 72 + 77 

1 haplogrupos do mtDNA ameríndio; 2 LSR: Localização do sítio de restrição; 3 ER: 

Enzima de restrição para identificação do haplogrupo;. Sinal (+) indica a presença do 

sítio de restrição e sinal (-) indica a ausência do sítio de restrição. Referências: 1 – Stone 

e Stoneking (1993); 2 – Keyeux ET AL (2002). 

Após polimerização do gel, foram aplicados 5 μL de amostra e 5 μl de Tampão 

de amostra. A corrida eletroforética foi de 60 minutos a 200v para todos haplogrupos 

testados conforme está ilustrado na figura 2. 

 

2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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Para as análises estatísticas os dados foram armazenados em um banco de dados 

e os resultados foram analisados por um método de contagem direta para estimar as 

frequências haplotípicas e mistura étnica. 

2.6 INFRA ESTRUTURA 

 

O projeto de iniciação científica foi desenvolvido no Laboratório de Genética 

Humana do Instituto de Pesquisa em Patologias Tropicais - IPEPATRO. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram examinados 303 recém nascidos da maternidade do Hospital de Base Dr. 

Ary Pinheiro quanto à freqüência de haplótipos de mtDNA. 

Os haplogrupos ameríndios possuem uma distribuição geográfica distinta ao 

longo do continente Sul-americano, que reflete a distribuição e presença deste grupo 

étnico ao longo do continente. 

 No presente estudo foi aplicado uma estratégia hierárquica utilizando o método 

de PCR-RFLP para a detecção dos sítios de restrições, que definem quais ao os 

haplogrupos característicos de Ameríndios (A, B, C e D) de determinada população. 

 

3.1 FREQUÊNCIA DOS HAPLOGRUPOS AMERÍNDIOS 

 

A freqüência de cada haplogrupo de mtDNA foi estimada pelo método de 

contagem direta, de acordo com a equação: Pi = ni /n, em que ni é o número de 

ocorrências do haplogrupo i na amostra e n é o número total de indivíduos. 

Foram encontrados os quatro haplogrupos de mtDNA característicos de 

Ameríndios sul-americanos: A (+663 HaeIII), B (deleção 9-bp), C (-13259 HincII) e 

haplogrupo D (-5176 AluI). 

 



971 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

 

 

 

Tabela 05: Frequência dos haplogrupos do mtDNA em Porto Velho e diferentes regiões 

brasileiras. 

 n A B C D referências 

Porto Velho 303 0,135 0,194 0,184 0,089 Presente estudo 

Região Norte 247 0,150 0,310 0,380 0,150 ALVES-SILVA et al., 2000. 

Região Nordeste 247 0,370 0,270 0,090 0,270 ALVES-SILVA et al., 2000. 

Região Sudeste 247 0,390 0,300 0,180 0,120 ALVES-SILVA et al., 2000. 

Região Sul 247 0,270 0,270 0,270 0,180 ALVES-SILVA et al., 2000. 

Brasil 247 0,300 0,290 0,240 0,160 ALVES-SILVA et al., 2000. 

 

A contribuição Ameríndia, considerando-se todos os haplogrupos que foram 

identificados na população, foi de 0,607. Este fato está de acordo com dados históricos e 

levantamentos genéticos (TEIXEIRA & RIBEIRO DA FONSECA, 1998; ALVES-

SILVA et al., 2000; FERREIRA et al., 2002; HECKMANN, 2003), que sugerem que, 

nesta região estudada (Amazônia Ocidental Brasileira), a composição étnica brasileira 

foi resultante da união entre mulheres ameríndias, ou africanas, com homens europeus. 

3.1.1 Distribuição dos Haplogrupos  

O haplogrupo B foi o mais freqüente na população urbana de Porto Velho, com 

uma contribuição de 0,194 considerando-se o total de amostras, e 0,320 considerando-se 

somente os haplogrupos ameríndios. 

A frequência do haplogrupo B é semelhante à encontrada na população geral 

brasileira, norte e nordeste (0,29, 0,31 e 0,27) respectivamente (ALVES-SILVA et al., 

2000). 
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Na América do Sul este haplogrupo é observado em alta freqüência na 

Cordilheira dos Andes. Quando analisado em populações miscigenadas, é observado em 

elevadas freqüências no cerrado brasileiro (Mato Grosso, Goiás e Tocantins), Maranhão 

e Leste do Pará (MENDES-JUNIOR, 2005). 

O haplogrupo A apresentou freqüência de 0,135 no total da amostra e 0,222 

quando considerados somente os haplogrupos ameríndios. 

A freqüência do haplogrupo A foi menor do que a encontrada para a população 

geral brasileira, e também quando se considera apenas o nordeste brasileiro (0,300, e 

0,370, respectivamente) e maior que a encontrada para a região norte do Brasil (0,150) 

(ALVES-SILVA et al., 2000). 

O haplogrupo C foi o segundo mais freqüente na população, considerando-se o 

total de amostras (0,184) ou somente os haplogrupos ameríndios (0,304). O haplogrupo 

C apresentou freqüência superior à população geral do Brasil, menor que a da região 

norte e maior que a nordeste brasileiro (0,240, 0,380, 0,090, respectivamente). 

O haplogrupo D obteve menor frequência dentre os haplogrupos ameríndios, 

considerando-se o total da amostra (0,089) ou somente os haplogrupos ameríndios 

(0,146). O haplogrupo D apresentou freqüência semelhante à população geral brasileira 

e do norte do Brasil, porém com frequência inferior a do nordeste brasileiro (0,160, 

0,150, 0,270, respectivamente). 
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Resumo 

O HDV constituído de uma pequena partícula esférica envelopada, organizada e 

medindo aproximadamente 36 nm. O virion contém um genoma de RNA circular 

incompleto muito pequeno, aproximadamente 1700 pb, de polaridade negativa. A 

hepatite delta é considerada um problema de saúde pública, pelo fato do HDV 

enquadra-se no grupo de vírus altamente patogênico provocando infecção hepática 

grave e rapidamente progressiva. O diagnóstico da infecção pelo HDV geralmente se 

baseia na detecção de anticorpos anti-HDV, com a presença de imunoglobulina anti-

HDV M (IgM), refletindo especularmente a replicação viral em curso. Porem o método 

sorológico para detecção de replicação dos vírus por pesquisa anti-HDV IgM não 

apresenta sensibilidade (LE GAL et al, 2006). O estudo visa desenvolver e padronizar 

um diagnóstico molecular através da técnica de PCR convencional e em tempo real que 

permita a identificação viral qualitativa e que será útil não só para estudos 

epidemiológicos e moleculares, mas também na prática clínica para a determinação para 

acompanhamento do tratamento ( Heid et al, 1996).  

 

Palavras-chave: Hepatite Delta, PCR convencional, PCR em tempo real, 

Diagnóstico Molecular. 

Abstract 

The HDV particle consists of a small spherical enveloped, organized and measured 

approximately 36 nm. The virion contains a circular RNA genome of incomplete very small, 

approximately 1700 bp of negative polarity. Hepatitis delta is considered a public health problem, 

because the HDV is part of the group of highly pathogenic virus causing severe liver disease and rapidly 

progressive. The diagnosis of HDV infection usually relies on detection of anti-HDV, 

with the presence of anti-HDV immunoglobulin M (IgM), specularly reflecting ongoing 

viral replication. But the serological method for detection of virus replication by research anti-HDV 

IgM does not show sensitivity (LE GAL et al, 2006). The study aims to develop and standardize a 

molecular diagnosis by conventional PCR and real-time, enabling the identification and qualitative viral 

that will be useful not only for epidemiological and molecular studies, but also in clinical practice for the 

determination to follow-up treatment. 

 

Keywords: Hepatitis Delta, conventional PCR, Real-Time PCR, Molecular Diagnosis. 
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1. Introdução 

O vírus da hepatite Delta ou D (HDV) foi descoberto em 1977 por Rizzetto e 

colaboradores, enquanto examinavam biopsias hepáticas de indivíduos infectados com o 

vírus da hepatite B (RIZZETO, 1980). O tamanho do genoma indicou que o HDV não 

era um vírus convencional, era nitidamente menor do que todos os vírus conhecidos 

animal. Notou-se que seu tamanho, e as dobras do RNA, eram semelhantes ao tamanho 

e estrutura da RNA de viróides de plantas superiores (RIZZETTO, 1985). 

Desde os primeiros estudos, o HDV emergiu como um importante problema 

médico porque é altamente patogênico e causa uma forma de doença hepática grave e 

rapidamente progressiva (Fonseca, 2002). A infecção delta crônica é a principal causa 

de cirrose hepática em crianças e adultos jovens em áreas endêmicas da Itália, Inglaterra 

e na região amazônica do Brasil (SINAM/SVS/MS, 2007). 

A infecção por este vírus apresenta distribuição mundial, sendo a região 

ocidental da Amazônia brasileira considerada área de alta endemicidade (FONSECA. 

2002). Estima-se que dos 350 milhões de portadores crônicos de hepatite B (VHB) 18 

milhões estejam coinfectados com o vírus da hepatite delta. O HDV constituído de uma 

pequena partícula esférica envelopada, organizada e medindo cerca de 36 nm, variando 

de 35nm a 37nm. Esta partícula reveste-se externamente pelo HBsAg, e no interior do 

virion encontra-se o antígeno da hepatite D (HDAg) e o genoma circular constituído de 

ácido ribonucléico (RNA). 

O isolamento do ácido ribonucléico (RNA), no qual constitui o material genético 

de vírus, através do soro por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) convencional e 

em tempo real tem um papel fundamental no diagnóstico da hepatite crônica e no 

monitoramento do tratamento (FONSECA. 2002).  

A pesquisa do RNA do HDV, por PCR ou por técnicas de hibridização 

molecular tem importância fundamental no diagnóstico da hepatite crônica (FONSECA 

1997). A técnica de PCR desempenha um papel importante nas fases iniciais da 

infecção, antes da soroconversão para anticorpos, mas também na investigação dos 

eventos moleculares durante a hepatite aguda e a crônica. A PCR em tempo real 
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também nos permite monitorizar a eficácia dos agentes antivirais, uma vez que pode 

detectar 10 a 100 cópias do genoma viral no soro. 

O diagnóstico laboratorial para infecção delta é complexo, em decorrência do 

tipo de infecções e dos diferentes marcadores sorológicos tanto para os para antígenos 

virais ou anticorpos específicos do VHB quanto para o HDV. O fato de não haver um 

método molecular padronizado para estes fins dificulta a eficácia do tratamento em 

casos de infecções crônicas e a detecção do HDAg em pacientes com baixa carga viral 

(Le Gal et al.,2005). Baseado nestes dados e no índice de infectados pelo HDV na 

região norte, este estudo tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento e 

padronização de uma técnica molecular que permita a identificação viral qualitativa que 

será útil não só para estudos epidemiológicos e moleculares, mas também na prática 

clínica para a determinação para acompanhamento do tratamento.  

2. Material e Métodos 

2.1 Amostra Populacional estudada 

Foram selecionadas 50 amostras de soro de pacientes (Resulução 196/96, sob 

registro no CEP nº 0110/2010) com suspeita clínica de hepatite atendidos no 

Ambulatório de Hepatites Virais do Centro de Pesquisa de Medicina Tropical 

(CEPEM), Porto Velho/RO, e no LACEN em Rio Branco, Acre.  

2.2 Extração de RNA 

A obtenção do RNA foi feita através de três kits comerciais conforme instruções 

do fabricante (QUIAGEN®, USA): Kit QIAamp® viral RNA, apresenta membrana de 

sílica sensível a ácidos nucléicos de fita simples; kit QIAamp® viral DNA, apresente 

membrana de sílica sensível a ácidos nucléicos de fita dupla e o kit QIAamp® UltraSens 

Vírus, apresenta membrana de sílica sensível a ácidos nucléicos de fita simples e dupla. 

2.3 Desenhos dos Oligonucleotídeos 

Os oligonucleotídeos para amplificação de produto de PCR foram desenhados 

baseado em seqüências depositadas no GenBank. Através do software CLUSTAL W as 
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seqüências de nucleotídeos foram alinhadas e feitas o mapeamento das regiões 

potencialmente antigênicas usando o Protean – DNAStar. 

Tabela 1: Oligonucleotídoes desenhados para identificação por PCR convencional e quantificação do 

HDV por PCR em tempo real utilizando as sondas TaqMan® e sistema SYBR Green®. Estes primers 

amplificam um fragmento de 135pb, correspondente ao HDAg-L. 

 

 

2.4 

Transcrição Reversa- RT 

Foram utilizados 5µl de RNA da extração de cada amostra para a reação de 

transcrição reversa, utilizando o kit SuperScript reverse transcriptase (Invitrogen 
® 

). As 

condições de termociclagem para síntese do cDNA foram: 10 minutos a 25ºC, para 

anelamento dos iniciadores randômicos; 50 minutos a 42ºC para extensão da enzima e 5 

minutos a 95ºC para inativação da enzima (TAYLOR et al, 1995). 

2.5 PCR em tempo real 

Foram utilizados 5µl de cDNA, para a reação de PCR em Tempo Real. Nesta 

reação foi utilizado o kit TaqMan PCR Master Mix


 (Applied Biosystems) e o SYBR 

Green® (Applied Biosystems) em um volume correspondente a 50% do volume final de 

25µL, os óligos (Tabela 1) em uma concentração final de 100 a 900 nM cada e 50 a 250 

nM da sonda. Utilizando a plataforma tecnológica ABI PRISM 7500 SDS, a condição 

de termociclagem foi: 95ºC por 10 minutos, 45 ciclos de 95ºC por 30 segundos e 60ºC 

por 1 minuto, sendo a duração da reação de cerca de 2 horas. 

2.6 PCR convencional 

A reação em cadeia da polimerase ―two step‖ consiste em dois estágios: o 

primeiro ensaio para na produção de cDNA, DNA complementar a fita de RNA, e o 

segundo ensaio é a PCR desse cDNA produzido. Para a PCR, aproximadamente 150ng 

do cDNA foram usados para a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) numa reação 

cujo volume final de 25μL e que continha 20 nMol/μL dos ―primers‖ sense e antisense 

para a amplificação de cada região, 12,5μL do PCR Mix LGC 2X (LGC 

Primer SEQÜÊNCIA 

Sense    5’ – TGGCTCTCCCTTAGCCATCCGA – 3’ 

Antisense   5’ - GGGTTTCCACTCACAGGTTTGC – 3’ 

Sonda 5’ FAM/CCGCGAGGAGGTGGAGATGCCAT/TAMp-3’ 
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Biotecnologia®). As amplificações foram feitas por uma temperatura de 98°C por 5 

minutos e 4°C por 2 minutos para a desnaturação do RNA viral e 94°C por 15 minutos, 

seguida de 40 ciclos de 94°C por 1 minuto, 57°C por 1 minutos, 72°C por 1‘ 50‘‘ 

minutos e uma extensão final de 10 minutos a 72°C.  

2.7 RT-PCR (One-step) 

A RT-PCR One step consiste na utilização de RNA viral na produção de cDNA 

e a amplicação desse em um único ensaio. 

Para a RT-PCR (QIAGEN® ONE STEP) foram usados 2,5μL de RNA, 5μL de 

tampão, 1μL de DNTP‘s, 5μL de solução-Q, 0,5 pmol/μL dos ―primers‖ sense e 

antisense e 1μL da Enzima. As amplificações foram feitas por uma temperatura de 98°C 

por 5 minutos e 4°C por 2 minutos para a desnaturação do RNA viral. Seguido de 

temperatura de 50°C por 30 minutos e 95°C por 15 minutos correspondentes a RT. E 

segue 94°C por 15 minutos, seguida de 40 ciclos de 94°C por 1 minuto, 57°C por 1 

minutos, 72°C por 1‘ 50‘‘ minutos e uma extensão final de 10 minutos a 72°C.  

3. Resultados 

Os primers foram desenhados para amplificar a região do antígeno Delta  

(HDAg), especificamente a subunidade longa (HD-L). Os primers foram analisados no 

BLAST e demonstraram especificidade para o HDV.  Quanto aos métodos de extração 

de RNA os O kit QIAamp® viral DNA e o kit QIAamp® UltraSens Virus 

demonstraram uma boa eficiência na extração, provavelmente por causa da 

característica de autocomplementar do genoma viral, assumindo assim a característica 

de fita pseudo-duplo, semelhante a DNA. 

Na análise por PCR em tempo real através do sistema TaqMan e Sybr Green 

foram testados 50 soros de pacientes por PCR em tempo real, e destes 40 foram 

positivos para o vírus da hepatite Delta. Estas amostras foram utilizadas para a 

padronização da PCR convencional sendo: 40 controles positivos demonstrados por 

PCR em tempo real, 05 controles negativos e, posteriormente serão testados 5 amostras 

desconhecidas (controle cego).  
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Na analise por PCR convencional two step e na PCR one step foram testadas 16 

amostras de cDNAs de pacientes em 20nMol/μL de cada ―primers‖ para um volume 

final de 25μL e 15 amostras amplificaram, sendo positivos em gel de agorase. A PCR 

convencional two step e one step demonstrou a sensibilidade do ensaio para detecção do 

VHD. 
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Resumo 

As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde 

pública e representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e 

diversidade epidemiológica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 350 

milhões de pessoas estejam expostas ao risco com registro aproximado de dois milhões 

de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano.O tratamento utilizado pela clínica 

tem se mostrado insatisfatório, pois, os fármacos utilizados apresentam severos efeitos 

colaterais, exigem um tempo de tratamento prolongado e se apresentam na forma 

injetável, o que dificulta o tratamento, já que o paciente, para ser tratado, às vezes 

precisa ser internado para as aplicações. Uma razão para a internação é a monitoração 

dos efeitos colaterais causados pelos fármacos em determinados pacientes. Por estas 

razões a quimioterapia para leishmaniose tem sido objeto de estudo de muitos 

laboratórios de pesquisa, os quais têm testado outras substâncias químicas e extratos de 

plantas com a finalidade de se encontrar novos agentes leishmanicidas com menores 

efeitos colaterais e ótimas biodisponibilidade. Além disso, pesquisam-se, também, 

outras formas farmacêuticas que viabilizem a aplicação desses fármacos, o que tornaria 

desnecessária a internação do paciente para se efetuar o tratamento.  O trabalho Avalia a 

atividade leishmanicida do extrato etanólico de cascas e folhas da Copaifera multijuga 

contra formas promastigotas de L. amazonensis e, o efeito dos óleos resina e essencial 

de copaíba no desenvolvimento intracelular de L. amazonensis. 

 

Palavras-Chave: Produtos Naturais, Leishmania amazonensis, Lipossomas, 

Copaíba. 

 

Abstract: 

 

Anthropozoonosis leishmaniasis are considered a major public health problem and 

represent a complex disease with important clinical and epidemiological diversity. The 

World Health Organization (WHO) estimates that 350 million people are at risk of 

record approximately two million new cases of different clinical forms of treatment 
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used by the year.The clinic has proved unsatisfying, because the drugs used have severe 

side effects, require prolonged treatment time and are in the injectable form, which 

complicates the treatment, the patient to be treated, sometimes needs to be hospitalized 

for applications. One reason for hospitalization is the monitoring of side effects caused 

by drugs in certain patients. For these reasons chemotherapy for leishmaniasis has been 

studied by many research laboratories, which have tested other chemicals and plant 

extracts with the aim of finding new antileishmanial agents with fewer side effects and 

excellent bioavailability. Moreover, researches are also other pharmaceutical forms that 

allow the use of those drugs, which would make unnecessary hospitalization of the 

patient to effect treatment. The study evaluates the leishmanicidal activity of ethanol 

extract of the bark and leaves of Copaifera multijuga against promastigotes of L. 

amazonensis, the effect of resin and essential oils Copaiba the development of 

intracellular L. amazonensis. 

 

Key-Words: Natural Products, Leishmania amazonensis, liposomes, Copaiba. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose tegumentar americana – LTA é uma doença infecciosa, não-

contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania. É uma doença de 

transmissão vetorial que acomete pele e mucosas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Os parasitos do gênero Leishmania infectam eventualmente a espécie humana nas 

regiões tropicais e subtropicais do Velho Mundo e das Américas, determinando doenças 

do sistema fagocítico mononuclear - SFM (REY, 2008).  

As principais espécies responsáveis pela forma tegumentar dessa enfermidade no 

Brasil são Leishmania (Viannia) braziliensis, Leishmania (Leishmania) amazonensis e 

Leishmania (Viannia) guyanensis. Dentre as espécies menos incidentes encontram-se 

Leishmania (V.) naiffi, Leishmania (V.) shawii e Leishmania (V.) lainsoni (LAINSON; 

SHAW, 1987). 

No Brasil, a LTA possui três formas clínicas principais: leishmaniose cutânea, 

leishmaniose cutâneo-mucosa e leishmaniose cutâneo-difusa. A leishmaniose cutânea, 

que é a forma mais comum, é caracterizada por lesões cutâneas, ulcerosas ou não, 

porém limitadas. A leishmaniose cutâneo-mucosa produz lesões destrutivas nas 

mailto:ijardim@ipepatro.org.br
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mucosas do nariz, boca e faringe. Já a leishmaniose cutâneo-difusa, causa lesões 

nodulares, não ulceradas, disseminadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; REY, 

2008). 

Produtos naturais têm um grande potencial na pesquisa por novos e seletivos 

agentes para o tratamento de importantes doenças causadas por protozoários (WRIGHT; 

PHILLIPSON, 1990). Dentre as plantas medicinais que são utilizadas com mais 

freqüência na Amazônia, encontram-se a andiroba e a copaíba que possuem crescente 

aplicação não só terapêutica, como, também, na indústria química e cosmética 

(BARRETO; MATOS, 1998). As copaíbas, Copaifera sp. (Leguminosae-

Caesalpinoideae), são popularmente conhecidas como copaibeiras ou paud‘óleo e suas 

as espécies são largamente distribuídas nas regiões Amazônica e centro-oeste do Brasil.   

No território brasileiro ocorrem mais de vinte espécies de Copaíba (CASCON; 

GILBERT, 2000 apud BIAVATTI et al, 2006) e entre as mais abundantes destacam-se 

C. officinalis L., C. guianensis Desf., C. reticulata Ducke, C. multijuga Hayne, C. 

confertiflora Bth., C. langsdorffii Desf., C. coriacea Mart., C. cearensis Huber ex 

Ducke (VEIGA-JÚNIOR; PINTO, 2002 apud BIAVATTI et al, 2006). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Cultivos do parasito 

Para a propagação in vitro das promastigotas, foram utilizadas 5x10
5 

parasitas/mL obtidos de cultura de 5º dia de crescimento (final da fase logarítma). As 

culturas de promastigotas foram incubadas a 24ºC e os parasitas foram repicados a cada 

cinco dias. O crescimento dos parasitos foi avaliado por contagem como descrito abaixo 

(adaptado: BEZERRA et al ,2006; AYRES et al, 2007; ).  

 

2.2 Curvas de crescimento de formas promastigotas de L. amazonensis 

Para avaliar o crescimento dos parasitos foram feitas curvas de crescimento das 

promastigotas de L. amazonensis obtidas a partir de culturas em fase final de 

crescimento logarítmico.  A cada 24 horas, alíquotas das culturas foram diluídas no 

corante Eritrosina B a 0,04% (p/v). Após cinco minutos no gelo, foi realizada a 
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contagem diferencial das promastigotas em câmara hemocitométrica de Neubauer em 

microscópico óptico com aumento de 400X.  O cálculo foi feito utilizando-se a fórmula: 

n
o
 de parasitas = nº de promastigotas  x inverso da diluição x 10

4 

Os parasitos corados de vermelho foram considerados mortos e aqueles 

birrefringentes e móveis  considerados vivos. O cálculo foi feito considerando apenas o 

número de parasitas vivo (adaptado: SILVA-JARDIM, 2004; LIMA et al, 2004). 

 

2.3 Obtenção dos óleos resina e essencial de C. multijuga. 

O óleo resina (ORCM) e óleo essencial do óleo resina de C. multijuga (OECM) foram 

gentilmente cedidos pelo prof. Antonio Almeida Pereira. Os óleos foram extraídos no 

Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos Naturais (LPQPN) da Universidade 

Federal de Rondônia. 

 

2.4 Teste leishmanicida de promastigotas de L. amazonensis após a exposição ao 

extrato etanólico de folhas e casca de Copaifera multijuga Hayne. 

Para avaliar a viabilidade das promastigotas na presença dos extratos brutos de C. 

multijuga, foram realizados ensaios in vitro com diferentes concentrações dos extratos. 

Inicialmente, culturas de L. amazonensis em início de fase estacionária de crescimento 

foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 minutos em meio RPMI suplementado ( 10% 

SFB e 50 µg/mL de gentamicina) e distribuídas em microtudos de 2 mL e incubadas 

com diferentes concentrações do extrato etanólico das folhas (50, 25, 12, 6 e 2µg/mL) e 

da casca (50, 25, 12, 6 e 2µg/mL) diluídos em propilenoglicol e dimetilsulfóxido 

(DMSO), respectivamente. As amostras foram incubadas por cinco dias a 24ºC e, 

diariamente, alíquotas das culturas eram diluídas em  Eritrosina B a 0,04% (p/v),  e o 

número de parasitas  contados em câmara de neubauer. Como controle, os parasitas 

foram tratados com pentamidina (50g/ml) e com os solventes propilenoglicol (0,7%) e 

DMSO (0,8%) (adaptado: FERREIRA et al,2004; LIMA et al, 2004; BEZERRA et al 

,2006 ). 
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2.5 Obtenção dos macrófagos peritoneais 

 Para a obtenção de macrófagos peritoneais, camundongos BALB/c foram 

inoculados por via intraperitoneal com 2 ml de Tioglicolato 3% (GORDON et al., 

1974). Utilizou-se 3 animais para o experimento. Após 4 dias, os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical e 5 ml de meio RPMI gelado foram injetados na 

cavidade peritoneal e em seguida, recuperados com a própria seringa. O lavado 

peritoneal foi centrifugado a 1000rpm por 10 min a 4ºC e o sobrenadante desprezado. 

Em seguida, o pellet foi ressuspendido em 5 ml de meio RPMI e as células obtidas, 

contadas em câmara de Neubauer . 2x10
5
 macrófagos foram plaqueados  e incubados a 

37ºC em estufa com atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

 

2.6 Infecção e tratamento de macrófagos peritoneais 

Os ensaios de infecção foram realizados conforme descrito por Silva-Jardim et 

al. (2004). Os macrófagos plaqueados foram lavados duas vezes com meio RPMI estéril 

e, em seguida, infectados com promastigotas de L. amazonensis na proporção de 5 

parasitas:1 macrófago. As células infectadas foram incubadas overnight a 34ºC em 

atmosfera a 5% de CO2. Após esse período, os poços da lâmina foram novamente 

lavados com RPMI estéril e tratados com 5µl de ORCM (25 µg/ml), 5 µl de OECM (25 

µg/ml) e 50 µl de Pentamidina (25 µg/ml), com um volume final de 200 µl/poço. Foi 

utilizado como controle positivo da infecção, células infectadas não tratadas. A cultura 

foi mantida por 24, 48, 72 e 96 horas a 34ºC na presença de 5% de CO2.  

O número de parasitas intracelulares foi avaliado pela contagem (em 

microscópio óptico - aumento de 1000X) de 200 macrófagos, após coloração das 

lâminas pela técnica May Grünwald-Giemsa (MGG) (modificado de GIAIMIS et al., 

1992). Resumidamente, as células foram lavadas com RPMI e imobilizadas com soro 

fetal bovino até a lâmina secar naturalmente a temperatura ambiente. Depois de secas, o 

corante May Grünwald foi adicionado sob a lâmina por 1 minuto e em seguida 

adicionou-se água destilada por 1 minuto. Removeu-se a solução corante/água e 

acrescentou-se, o corante Giemsa, por 3 minutos, o qual foi preparado no momento do 

uso (1 gota corante/ ml água destilada). Finalmente, a lâmina foi lavada rapidamente 

com água destilada e depois de seca, montada com bálsamo e lâmínulas. A taxa de 

infecção foi determinada pela porcentagem de macrófagos infectados. Além disso, foi 
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determinado o índice fagocítico através do número de parasitas dentro de cada 

macrófago infectado. O cálculo foi feito utilizando-se a fórmula: 

Índice fagocítico: % de macrófagos infectados x no total de leishmania 

 

2.7 Análises Estatísticas 

 Os resultados foram expressos como média ± SD e analisados estatisticamente 

por Análise de Variância (ANOVA). Sendo considerados valores de p ˂ 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Efeitos do extrato etanólico obtido das folhas de Copaifera multijuga no 

crescimento in vitro de formas promastigotas de L. amazonensis 

Houve uma pequena inibição do crescimento dos parasitas tratados com o 

extrato das folhas de C. multijuga. Quando comparada com as amostras controle, a 

inibição foi não foi significativa (P=0.7890 e F: 0.06658). O controle do solvente 

tratado com propilenoglicol a 0,7% apresentou uma taxa de inibição de 7%, quando 

comparado ao controle (P=0.7890) (Figura 2). 
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Figura 3: Efeito do extrato etanólico das folhas de C. multijuga sobre formas 

promastigotas de L. amazonensis. As promastigotas foram incubadas com  2, 6, 12, 25 e 

50µg/mL do extrato, a 28ºC por cinco dias. A cada 24 horas, as promastigotas eram contadas 

conforme descrito na metodologia. Controle (parasitas sem tratamento). Solvente (parasitas 

incubados com propilenoglicol, 0,7%). Os dados foram analisados utilizando média ± SD, 

P=0.7890. 

 

Durante a avaliação das amostras tratadas com o extrato das folhas foi observada 

uma alteração morfológica nos parasitas na qual, formas flageladas transformaram-se 

em formas arredondadas ou ovaladas com ou sem a presença de flagelos, com aspecto 

poroso, imóveis, porém, vivas (não coradas pela Eritrosina B). Tais células foram 

discriminadas durante um novo ensaio e nomeadas Leishmânias-Não-Viáveis (LNV). 

Após a exposição das formas promastigotas ao extrato da folha, houve uma 

diferenciação morfológica das células para LNV. Essa mudança de forma ocorreu 
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sempre a partir do quarto dia de incubação com o extrato. Esse fenômeno ocorreu em 

todas as amostras testadas independente das concentrações utilizadas (Figura 3). 

Provavelmente, a inibição observada pode ser devido a essas alterações nos parasitas, 

que não foram consideradas durante o cálculo de parasitas vivos.    
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Figura 4: Percentagem da transformação de formas promastigotas em formas de Leishmânias Não 

Viáveis (LNV).  As promastigotas foram incubadas com as concentrações de 2, 6, 12, 25 e 50µg/mL do 

extrato da folha de C. multijuga a 28ºC por cinco dias.No 5º dia de cultura, as leishmânias foram contadas 

diferencialmente discriminando-se as formas promastigotas das formas arredondadas ou ovaladas com ou 

sem a presença de flagelos (LNV). Ctrl: controle.  

 

  

3.2 Efeitos do extrato etanólico obtido da casca de Copaifera multijuga no 

crescimento in vitro de formas promastigotas de L. amazonensis  

As formas promastigotas foram incubadas com as concentrações de 50, 25, 12, 6 

e 2µg/mL do extrato etanólico da casca de Copaífera multijuga e após cinco dias de 

incubação em 28ºC foram contadas em câmara de Neubauer como descrito na 

metodologia. O extrato etanólico da casca não apresentou índices de inibição nas 

concentrações testadas (Figura 4). Pentamidina (50µg/ mL) foi utilizada como controle 

positivo para a morte da L. amazonensis. O controle do solvente (DMSO, 0,8%) 

apresentou pouca inibição. A falta de atividade antileishmania do extrato da casca pode 
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ser atribuída a alguns fatores, como, à interferência de uma substância presente no 

extrato sobre a outra, já que, um extrato é composto por inúmeras substâncias com 

diferentes propriedades e suas interações são de significativa importância na atividade 

biológica do extrato.  
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Figura 4: Efeito do extrato etanólico das cascas de C. multijuga sobre formas promastigotas de L. 

amazonensis.  As promastigotas foram incubadas com 2, 6, 12, 25 e 50µg/mL do extrato, a 28ºC por 

cinco dias. A cada 24 horas, as promastigotas eram contadas conforme descrito na metodologia. Controle 

(parasitas sem tratamento). Solvente (parasitas incubados com DMSO, 0,8%). Controle negativo: 

pentamidina (50µg/ mL).  

 

 

3.3 Avaliação da ação dos ORCM e OECM sobre a infecção in vitro de macrófagos 

peritoneais com promastigotas de L. amazonensis  

          Para avaliar o efeito dos ORCM e OECM no desenvolvimento intracelular de L. 

amazonensis, macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c foram infectados e 

posteriormente tratados com os óleos resina e essencial na concentração de 25µg/ mL. 

Essa concentração foi escolhida baseada em estudos anteriores do Laboratório de 

Quimioterapia do IPEPATRO (PEREIRA, 2009). Após 24h de tratamento, observa-se 

que existe uma diferença significativa na taxa de infecção entre as culturas controle e as 

incubadas com o ORCM e o OECM (p˂0,001)  (Figura 5). Com 24h de tratamento, a 

pentamidina apresentou inibições significativas (p˂0,001)  no desenvolvimento 

intracelular de Leishmania, inibindo cerca de ...%  Segundo Pereira (2009), o óleo 

essencial extraído de óleo resina e o óleo resina, não apresentaram toxicidade em 
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macrófagos peritoneais murinos. Em todos os tempos analisados houve redução na taxa 

de infecção das células tratadas com o ORCM e o OECM. Com relação ao OECM, este 

pareceu apresentar um potencial maior na inibição do desenvolvimento intracelular de 

L. amazonensis quando comparado ao ORCM Em relação ao grupo controle e ao grupo 

tratado com o solvente (25µg/ mL), não houve diferença estatística em nenhum dos 

tempos analisados (p˂0,001), indicando que o solvente não foi capaz de interferir no 

desenvolvimento dos parasitas. Nota-se que os óleos começam a agir após 24h de 

tratamento e que essa ação persiste nos demais tempos analisados, demonstrando a 

eficiência na redução de amastigotas intracelulares in vitro. 
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Figura 5: Índice fagocítico de macrófagos peritoneais murinos infectados por L. amazonensis e 

tratados com ORCM e OECM. Macrófagos peritoneias foram infectados com L.amazonensis e tratados 

com 5µl de ORCM (25 µg/ml), 5 µl de OECM (25 µg/ml) e 50 µl de Pentamidina (25 µg/ml). Como 

controle, foram usadas células infectadas e sem tratamento (controle) e células tratadas com 

propilenoglicol X% (Solvente). As células foram analisadas nos períodos de 24h, 48h, 72h e 96h. O 

índice fagocítico foi determinado através da multiplicação do número total de leishmânias internalizadas 

pela porcentagem de macrófagos infectados, em relação ao controle sem tratamento. Um número total de 

200 células foi visualizado em microscópio óptico com aumento de 1000x. Os dados foram analisados 

utilizando média ± SD. Diferenças significativas estatisticamente (p˂0,001) em relação ao controle são 

indicadas pelo símbolo (*). 

 

 

4. REFERÊNCIAS  

AYRES, Diana Copi et al .Effects of Brazilian propolis on Leishmania amazonensis. 

Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 102(2): 215-220, March 2007. 

Ín
d
ic

e 
F

ag
o
cí

ti
co

 (
%

) 

          

72 
96 24 48 



991 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

BEZERRA, Jeamile L. et al. Avaliação da atividade leishmanicida in vitro de 

plantas medicinais. Revista Brasileira de Farmacognosia, 16(Supl.): 631-637, Dez. 

2006. 

BIAVATTI , Maique W. et al. Análise de óleos-resinas de copaíba: contribuição 

para o seu controle de qualidade. Revista Brasileira de Farmacognosia 16(2): 230-

235, Abr./Jun. 2006. 

FERREIRA I. C. P. et al. Anti-leishmanial Activity of Alkaloidal Extract from 

Aspidosperma ramiflorum. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 99(3): 325-

327, May 2004 

LAINSON, R.; SHAW, J. J.. Evolution, classification and geographical distribution. In: 

Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The Leishmaniasis in Biology and Medicine. 

Academic Press, pag. 1-120, London, 1987. 

LIMA, N.M.F. et al. Antileishmanial Activity of Lapachol Analogues. Mem Inst 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 99(7): 757-761, November 2004. 

Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 2. ed. atual. – Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 2007. 

PEREIRA, Antônio Almeida. Estudo fitoquímico e ação leishmanicida dos óleos 

resina e essencial da Copaifera multijuga Hayne contra Leishmania amazonensis in 

vitro e in vivo. Dissertação de mestrado – Universidade Federal de Rondônia/ UNIR, 

2009. 

REY, Luiz. Parasitologia. Guanabara Koogan, 4a. ed. Rio de Janeiro, 2008. 

SILVA-JARDIM, Izaltina. Papel dos proteassomas na interação e desenvolvimento 

de Leishmania chagasi em macrófagos murinos. Tese de mestrado, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2001. 

SILVA-JARDIM, I.; HORTA, M.F.; RAMALHO-PINTO, F.J. The Leishmania 

chagasi proteasome: role in promastigotes growth and amastigotes survival within 

murine macrophages. Acta Trop. 91: 121-130, 2004. 

SOARES-BEZERRA, Rômulo José; LEON, Leonor; GENESTRA, Marcelo. Recentes 

avanços da quimioterapia das leishmanioses: moléculas intracelulares como alvo 

de fármacos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, vol. 40, n. 2, abr./jun., 

2004. 



992 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

VEIGA-JÚNIOR, Valdir F.; PINTO, Angelo C. O GÊNERO Copaifera L. Quim. 

Nova, Vol. 25, No. 2, 273-286, 2002. 

WRIGHT C.W.; PHILLIPSON J.D. Natural products and the development of 

selective antiprotozoal drugs. Phytother Res 4: 127-139, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTRATOS OBTIDOS DE CARAPA 

GUIANENSIS AUBL. (MELIACEAE) CONTRA LEISHMANIA AMAZONENSIS. 

Sharon Rose  Aragão Macedo
1 

MSc. Hilda Paes gonçalves
2 

Dra. Dra. Izaltina Silva Jardim
 3 

Resumo  



993 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 
As leishmanioses encontram-se entre as doenças infectoparasitárias de maior incidência 

no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 12 milhões de 

pessoas em 88 países encontram-se doentes, com cerca de 350 milhões de pessoas sob 

risco de adoecer (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). As drogas disponíveis para o 

tratamento das mesmas apresentam elevada toxicidade e nenhuma delas é 

suficientemente eficaz (LIMA, 2007). O presente trabalho descreve  a atividade 

leishmanicida de tanino, extratos, óleo essencial e óleo comercial de C. guianensis e 

óleo essencial de Piper arboreum contra promastigotas de L. amazonensis. Foi possível 

observar que o óleo essencial e o extrato da casca de C. guianensis e o óleo essencial de 

Piper arboreum inibem o crescimento das promastigotas in vitro, apresentando 

diferenças estatisticamente significativas em relação ao controle (P > 0,05). 

 

Palavras-Chave: Leishmaniose Tegumentar Americana, produtos naturais, Carapa 

guianensis e Meliaceae. 

 

Abstract  

The leishmaniases are amongst infectious diseases of the highest incidence in the world. 

According to World Health Organization (WHO), more than 12 million people in 88 

countries are ill, with about 350 million people at risk of illness(MINISTRY OF 

HEALTH, 2007). The drugs available for the treatment of these diseases are highly 

toxic and none of them is sufficiently effective (LIMA, 2007). This paper describes the 

leishmanicidal activity of tannin, extracts, essential and commercial oil of C. guianensis 

and essential oil of Piper arboreum against promastigotes of L. amazonensis. It was 

observed that the essential oil and the extract from the bark of C. guianensis and the 

essential oil of Piper arboreum inhibit the growth of promastigotes in vitro showing 

statistically significant differences compared to the control(P>0.05) 

 

Keywords: Cutaneous Leishmaniasis,  natural products,  Carapa guianensis and 

Meliaceae 

 

 Bolsista PIBIC/CNPq – IPEPATRO, graduanda do curso de Ciências Biológicas – 

UNIRON. 
2
Co-Orientadora e doutoranda na Universidade Federal de Rondonia  

3 
Orientadora e Chefe do Laboratório de Quimioterapia do IPEPATRO 

(izaltina@ipepatro.org.br) 

 

1.INTRODUÇÃO 

 As leishmanioses encontram-se entre as doenças infectoparasitárias de maior 

incidência no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 12 

milhões de pessoas em 88 países encontram-se doentes, com cerca de 350 milhões de 

pessoas sob risco de adoecer. Dependendo da espécie de Leishmania, a doença pode se 

manifestar como leishmaniose tegumentar ou leishmaniose visceral. Estima-se que no 

mailto:izaltina@ipepatro.org.br)
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Brasil a incidência de leishmaniose tegumentar americana (LTA) seja de 1-1,5 milhão 

de casos anualmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Em relação à Leishmaniose 

Visceral Americana (LVA) há mundialmente cerca de 500.000 novos casos por ano 

(WHO, 2010a).  

            A LTA acomete as estruturas da pele e cartilaginosas da nasofaringe de forma 

localizada ou difusa (BASANO & CAMARGO, 2004). A forma localizada é 

geralmente do tipo úlcera, podendo ser única ou múltipla, com tendência à cura 

espontânea e apresentando boa resposta ao tratamento. A forma difusa é caracterizada 

pelo aparecimento de múltiplas lesões papulares e de aparência acneiforme que 

acometem vários segmentos corporais, envolvendo com freqüência a face e o tronco, 

podendo surgir centenas de lesões (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  A LVA, 

também conhecida como calazar, é caracterizada pelo aumento do baço e do fígado, e se 

não tratada leva o paciente a óbito (WHO, 2010b).  

Os parasitas causadores dessa protozoose apresentam-se na forma amastigota 

(arredondada e aflagelada), quando estão infectando células fagocitárias de animais 

vertebrados e na forma promastigota (alongada e flagelada), quando estão presentes no 

trato intestinal dos vetores invertebrados (SOARES-BEZERRA, et.  al., 2004) 

Os vetores da leishmaniose constituem um grupo de insetos hematófagos da 

ordem Díptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae e gêneros Lutzomyia 

(Novo Mundo) e Phlebotomus (Velho Mundo) ( BASANO & CAMARGO, 2004). 

 A  Carapa guianensis aubl. é uma espécie de planta pertecente  à família 

Meliaceae, conhecida popularmente como andiroba. Esta espécie vegetal possui 

diversas propriedades medicinais e é indicada em casos de afecções da pele, tecidos 

inflamados, infecções do trato respiratório e infecções do fígado. Além disso,  ainda não 

há nenhuma contra-indicação para o uso da mesma na medicina natural 

(PLANTAMED, 2009). 

 O vegetal Piper arboreum é um arbusto de cerca de 3m de comprimento que é 

popularmente conhecido como pimenta-longa, alecrim-de-Angola, madeira-de-Angola e 

fruto-de-morcego.A P. arboreum, tem sido utilizada no Brasil como chá e para o 

tratamento de reumatismo, bronquite, resfriados, gripes e infecção urinária( RAMOS & 

KATO, 2009; REGASINI, 2009) 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 2.1 Extratos e Óleos 
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 Os extratos e óleos de Carapa guianensis Aubl.  e o óleo essencial de Piper 

arboreum, utilizados neste trabalho, foram obtidos e gentilmente cedidos pela 

doutoranda Hilda Paes Gonçalves, do Laboratório de Quimioterapia do Instituto de 

Pesquisas em Patologias Tropicais. 

       2.2 Cultivo de Leishmania amazonensis  

 Neste trabalho foram utilizadas formas promastigotas de Leishmania 

(Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67PH8). A cultura original foi obtida de 

camundongos BALB/c previamente inoculados com formas promastigotas de L. 

amazonensis em uma das patas traseiras e após 8 semanas de infecção, o animal foi 

morto e o tecido da pata macerado em meio de cultura. 

 O meio de cultura utilizado para a propagação in vitro das promastigotas de 

L. amazonensis foi o RPMI 1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) 

previamente inativado a 56º C por 30 minutos e somente adicionado ao meio no 

momento do uso. O RPMI 1640 foi preparado, reconstituindo-se o pó em 1 litro de água 

destilada adicionando 20nM HEPES e 50ug/mL de gentamicina. Depois de preparado, o 

meio RPMI 1640 foi esterilizado por filtração em membrana de nitrocelulose de poro 

0,22µm. 

 Para o cultivo in vitro das promastigotas, parasitas de 5º dia de crescimento 

(final da fase logarítma) foram centrifugadas a 3000 rpm durante  15min. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi retirado e o precipitado foi ressuspendido no meio 

RPMI suplementado com SFB. Em seguida, uma alíquota de 10µL foi diluída no 

corante eritrosina B a 0,04% (p/v), para a contagem dos parasitas em câmara 

hemocitométrica de Neubauer (em microscópico óptico com aumento de 400X). O 

número de promastigotas contados era multiplicado pelo inverso da diluição e pelo fator 

de correção da câmara (10
4
) para se obter o número de parasitas por mL. As culturas de 

promastigotas contendo 5x10
5
 parasitas por mL eram incubadas a 24ºC e os parasitas 

repicados a cada cinco dias. 

        2.4 Avaliação da atividade leishmanicida contra promastigotas de L. 

amazonensis. 

Para avaliar a viabilidade das promastigotas na presença dos produtos obtidos da 

Carapa guianensis Aubl. e do óleo de Piper arboreum, 5x10
5
 promastigotas de L. 

amazonensis em início de fase estacionária foram incubadas com os produtos naturais 
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nas concentrações de 100, 50, 25, 12, 10, 6 ou 2 µg/mL por cinco dias a 24ºC. 

Diariamente, alíquotas das culturas eram diluídas em PBS gelado contendo o corante 

eritrosina B 0,04% (p/v) para contagem do número de parasitas na cultura. A contagem 

dos parasitas foi feita em câmara hemocitométrica de Neubauer (conforme item2.2). 

2.5 Estatística 

A análise estatística de variância , a ANOVA, foi feita no parâmetro de um fator 

e foi realizada utilizando-se o programa SigmaStart 2.03. As diferenças entre as 

variáveis foram consideradas estatísticamente significantes quando p ≤0,05. 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 O extrato da casca de C.guianensis na concentração de 50µg/mL inibiu o 

crescimento dos parasitas em 84%. Já a concentração de 25 µg/mL apresentou uma taxa 

de inibição de cerca de 57% e as concentrações abaixo de 12 µg/mL  não interferiram  

no crescimento das promastigotas. Além disso esse extrato  apresentou diferença 

estatisticamente significativa  entre o controle sem tratamento  e as concentrações de 50 

e 25 µg/mL (p >0,05) (Figura 1). 
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Figura 1. Curva de crescimento de L. amazonensis frente ao extrato da casca de 

C.guianensis. Promastigotas de L. amazonensis incubadas com o extrato bruto da casca 

de C. guianensis durante 5 dias à 24ºC. Controle (parasitas sem tratamento), 

Solvente(parasitas incubados com 0,67% de DMSO e Pentamidina (controle de 

medicamento).  

 O extrato da raiz de C. guianensis na concentração de 50µg/mL inibiu o 

crescimento dos parasitas em 84%, a concentração de 25 µg/mL apresentou uma taxa de 

inibição de cerca de 84% e a concentrações de 12 µg/mL apresentou uma taxa de  

inibição de 75%, já a concentração de 6 µg/mL  não interferiu  no crescimento das 

promastigotas. Além disso, esse extrato não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre o controle e as amostras analisadas. (Figura 2) 
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Figura 2. Curva de crescimento de L. amazonensis frente ao extrato da raiz da 

C.guianensis. Promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com 50, 25, 12 e 6 

µg/mL do extrato bruto da raiz de C. guianensis durante 5 dias à 24ºC. Controle 

(parasitas sem tratamento), Solvente(parasitas incubados com 1,6% de DMSO) e 

Pentamidina (controle de medicamento).  

Quanto ao tanino foi observado que o controle do solvente inibiu em 16.5% o 

crescimento dos parasitas. Já os parasitas tratados com concentrações de 50 a 10µg/mL 

não apresentaram inibição do crescimento. O tanino não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre o controle e as amostras analisadas. (Figura 3) 
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Figura 3 : Curva de crescimento de L. amazonensis frente ao tanino isolado de C. 

guianensis. Promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com 50, 25, 12 e 10 

µg/mL do tanino  durante 5 dias à 24ºC. Controle (parasitas sem tratamento), 

Solvente(parasitas incubados com 1% de DMSO) e Pentamidina (controle de 

medicamento). 

 O óleo da C. guianensis na concentração de 100µg/mL inibiu o crescimento 

dos parasitas em 100%, a concentração de 50 µg/mL apresentou uma taxa de inibição de 

80% e a concentrações de 25 µg/mL apresentou uma taxa de inibição de 70% (FIGURA 

4). Esse óleo não apresentou diferença estatisticamente significativa entre o controle e 

as amostras analisadas. 
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Figura 4: Curva de crescimento de L. amazonensis frente ao óleo da Carapa 

guianensis. Promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com 100, 50 e 25 µg/mL 

do óleo da C. guianensis durante 5 dias à 24ºC. Controle (parasitas sem tratamento) e 

Solvente(parasitas incubados com 1% de DMSO).  

 O óleo essencial de C.guianensis na concentração de 100µg/mL inibiu o 

crescimento dos parasitas em 100%. Já a concentração de 50 µg/mL apresentou uma 

taxa de inibição de 70%, e com 25 µg/mL houve  uma inibição do crescimento dos 

parasitas de 60% (Figura 5). Em todas as concentrações analisadas houve uma diferença 

estatisticamente significativa  em relação ao controle sem tratamento(p >0,05).                                                                                                         
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Figura 5: Curva de crescimento de L. amazonensis frente ao óleo essencial de 

Carapa guianensis. Promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com 100, 50 e 

25 µg/mL do óleo da C. guianensis durante 5 dias à 24ºC. Controle (parasitas sem 

tratamento) e Solvente(parasitas incubados com 1% de DMSO). 

 O óleo de Piper nas concentrações de 100 a 25µg/mL inibiu o crescimento dos  

parasitas em 100%. Parasitas incubados com 12 µg/mL apresentaram uma taxa de 

inibição do crescimento de 70%, já com a concentração de 6 µg/mL  taxa de inibição foi 

de 60% (Figura 6). Em todas as concentrações analisadas foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre o controle sem tratamento e as amostras(p>0,05).                                        
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Figura 6: Curva de crescimento de L. amazonensis frente ao óleo essencial de Piper 

arboreum. Promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com 25, 12 e 6 µg/mL do 

tanino  durante 5 dias à 24ºC. Controle (parasitas sem tratamento) e Solvente(parasitas 

incubados com 1% de DMSO). 

 Assim, foi possível observar que o extrato da casca e o óleo essencial de 

C.guianensis e o óleo essencial de Piper arboreum apresentaram atividade 

leishmanicida contra promastigotas em pelo menos três das concentrações testadas. Já o 

tanino, não apresentou atividade leishmanicida, assim como  o extrato da raiz e o óleo 

da C. guianensis. 

 Diante desses resultados, os próximos passos serão a análise da citotoxicidade 

desses compostos em células de mamíferos e também a realização de ensaios de 

infecção e tratamento de macrófagos peritoneais murinos in vitro, para verificar o efeito 

dos produtos de C. guianensis nas formas amastigotas intracelulares. Essas análises já 

estão em andamento a fim de estabelecer a ação leishmanicida de C. guianensis, e assim 

concluir os testes destas amostras. 
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PRODUÇÃO DE ANTICORPOS POLICLONAIS CONTRA IGG DE CADEIA 
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Resumo: 

Camelídeos produzem além de anticorpos convencionais, contendo cadeias leves 

e pesadas, imunoglobulinas G constituídas apenas pela fração da cadeia pesada (IgG2 e 

IgG3), onde a região responsável pelo reconhecimento do antígeno é denominada VHH. 

Os VHHs apresentam vantagens quando comparados a anticorpos humanos ou murinos: 

além de menor tamanho e com capacidade de penetração em tecidos densos, são 

solúveis e estáveis à variação de temperatura e pH, podendo ser utilizados em kit de 

tratamento em campo. As regiões correspondentes aos VHHs podem ser isoladas de 

linfócitos periféricos circulantes de um camelídeo imunizado e VHHs produzidos como 

proteínas recombinantes expressas em capsídeo de bacteriófagos filamentosos. O 

presente trabalho traz a purificação das frações de IgGs de Lama glama para produção 

de anticorpos policlonais em coelhos, importantes na utilização de ensaios 

imunoenzimáticos, para acompanhamento de resposta sorológica de animais 

imunizados. A purificação dos isotipos de IgGs foi realizada através de cromatografias 

de afinidade com proteína A e G sepharose, o isolamento das diferentes frações foi 

verificado através de eletroforese e a quantificação de proteínas pelo método Bradford.  

Palavras-Chave: IgG, purificação, Lama glama, VHH. 

 

Abstract: 

 

In addition to the conventional antibodies, the camelids produce immunoglobulins G 

composed only of heavy chains, which the antigen-binding site is formed only by the 

single domain, called VHH. The VHHs have some advantages when compared to 

murine or human antibodies: beside their small size, good capacity to penetrate in dense 

tissues and good solubility, they are stable to variations of temperature and pH, which is 

an important tool to be used in field treatment. The regions corresponding to VHHs can 

be isolated from peripheral lymphocytes of immunized camelids and VHHs produced as 

recombinant proteins expressed in the capsid of filamentous bacteriophage. The present 
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work shows the purification of Lama glama IgGs in order to produce rabbit polyclonal 

antibodies to use in immunoassays, such as ELISA, aiming to monitor the antibody 

response of immunized animals. The IgGs purification was performed by affinity 

chromatography using protein A and G sepharose, the isolation of different IgG isotypes 

was verified by electrophoresis and the protein quantification by Bradford.  

 

Key-Words: IgG, purification, Lama glama, VHH. 



1002 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Moléculas de imunoglobulinas são compostas por duas cadeias leves idênticas 

com aproximadamente 24 kD e duas cadeias pesadas de aproximadamente 55 a 70 kD 

unidas por pontes dissulfetos intra e interdomínios (ABBAS E LICHTMAN, 2005). 

Quer sejam cadeias pesadas ou cadeias leves, todas possuem uma região aminoterminal 

variável (V), que participa no reconhecimento de antígenos, e regiões constantes (C) 

carboxiterminais, com funções efetoras. As regiões de ligação aos antígenos específicos 

são formadas pela justaposição dos domínios variáveis das cadeias leve (VL) e pesada 

(VH), formando uma estrutura VH-VL necessária ao reconhecimento do antígeno pelos 

anticorpos de estrutura clássica. 

A maior parte das diferenças nas seqüências de aminoácidos entre os diversos 

anticorpos está confinada a três pequenas extensões nas regiões variáveis das cadeias 

leve e pesada, chamadas de segmentos hipervariáveis, ou regiões determinantes de 

complementaridade (CDRs). Entretanto, o soro dos camelídeos contém frações de 

imunoglobulinas funcionais desprovidas de cadeias leves (IgG2 e IgG3, com 43 e 46kD, 

respectivamente, correspondentes à metade das moléculas de IgG contidas no soro dos 

camelídeos). São descritas como homodímeros de cadeia pesada (HCAbs) (CONRATH 

et al., 2003), onde o sítio ligante ao antígeno é formado por um domínio único, referido 

como VHH ou nanoanticorpos (MUYLDERMANS, CAMBILLAU, WYNS, 2001). 

Este reconhece o epítopo especificamente e com alta afinidade, utilizando somente 3 

CDRs por parátopo (DECANNIERE et al., 2001), em contraste com as 6 CDRs 

habitualmente encontradas nos anticorpos clássicos de mamíferos. 

Os anticorpos de cadeia pesada são derivados dos convencionais dentro da linhagem 

Camelidae, e isto é, aparentemente, conseqüência das mudanças adaptativas mais 

recentes que ocorreram no segmento dos anticorpos heterodiméricos. Este fato tem 

permitido um novo nível de diversificação do repertório de ligação ao antígeno, e a 

aquisição de novas propriedades pelos parátopos, como o reconhecimento de epítopos 

que são francamente antigênicos para anticorpos convencionais, bem como de sítios 

ativos de enzimas (NGUYEN et al., 2002), haja vista que a ausência do domínio VL 

permite aos VHHs diversas variações estruturais que não são possíveis no domínio VH 

associado a VL (MUYLDERMANS, CAMBILLAU, WYNS, 2001). Assim, os 

anticorpos de cadeia pesada VHHs possuem algumas vantagens quando comparados a 

anticorpos humanos ou murinos: apresentam-se bastante solúveis, sem perda de 

atividade; são moléculas extremamente estáveis à variação de temperatura e pH, 

podendo ser utilizadas em kit de tratamento em campo; além de possuírem boa 

capacidade de penetração em tecidos densos, como tumores ou cruzar a barreira 

hematoencefálica (GHAHROUDI et al., 1997; CONRATH. et al., 2001; OLICHON et 

al., 2007). 

Como descrito por Conrath et al. (2001), as regiões correspondentes aos VHHs podem 

ser clonadas dos linfócitos periféricos circulantes de um camelídeo imunizado e os 

VHHs produzidos como proteínas recombinantes expressas no capsídeo de 

bacteriófagos filamentosos, utilizando a técnica phage display. Através da seleção das 

moléculas de maior afinidade para com os antígenos utilizados na imunização do 
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animal, são identificados os melhores clones e então realizados testes de neutralização 

dos antígenos in vitro e in vivo.   

A utilização de ensaios imunoenzimáticos, como ELISA, usando anticorpos anti-IgG é 

de grande valia para acompanhamento de resposta sorológica de animal imunizado 

(HAMERS-CARSTERMAN et al., 1993; VAN DER LINDEN et al., 2000). Ao 

pretender isolar domínios VHH de imunoglobulinas de cadeia pesada (IgG2 e IgG3) de 

Lama glama contra diferentes antígenos através da técnica de phage display, o uso de 

anticorpos policlonais específicos contra IgG2/IgG3 é de fundamental importância para 

padronização e realização de ELISAs visando a detecção de imunoglobulinas de cadeia 

pesada dos camelídeos em estudo. Através do acompanhamento da resposta 

imunológica dos animais, o tempo de coleta dos linfócitos periféricos, para a clonagem 

das moléculas de VHH, é otimizado, facilitando a obtenção da biblioteca de cDNA e 

respectivos nanoanticorpos contra antígenos propostos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2 Imunização 

  O animal Lama Glama foi imunizado com antígeno especifico (Vacina Febre 

Amarela atenuada cepa 17 DD, Biomanguinhos). Foram aplicadas três doses de 0.5 mL 

cada por via subcutânea com intervalos de 21 dias entre a primeira e a segunda dose e 

de 14 dias entre a segunda e a terceira dose. 

Antígeno Dia 0 Dia 7 Dia 21 Dia 28 Dia 35 

Febre Amarela 11.01.10 - 01.02.10 - 15.02.10 
 

2.2 Coleta de Sangue 

 Foram retirados 10 mL de sangue da veia jugular do animal antes da primeira 

imunização para realização do teste branco e as demais coletas realizadas a cada sete 

dias após a injeção do antígeno.  

 

2.3 Obtenções do Soro 

O sangue foi incubado a 37
o
C por 60 minutos para coagulação. O coágulo foi 

separado da parede do recipiente e incubado a 4
◦
C overnight para a contração. Em 

seguida, o soro foi removido cuidadosamente do coágulo, centrifugado por 10 minutos/ 

10000g/ 4
o
C e armazenado a -20

o
C até realização dos ensaios. 

 

2.4 Precipitação com Sulfato de Amônia 

Objetivando remover possíveis contaminantes de albumina da amostra em estudo, 

precipitação com solução saturada de sulfato de amônia (50% saturação) foi realizada. 

Foram utilizados 5 mL de solução de sulfato de amônia saturada para 10 mL do soro da 

Lama glama. Após a introdução do sulfato de amônia, a amostra foi incubada overnight 

a 4
o
C, centrifugada a 3000xg por 30 minutos e o sobrenadante coletado. Em seguida, 

foram adicionados mais 5 mL de solução de sulfato de amônia saturada e o passo 

anterior repetido. O precipitado foi solubilizado em 5 mL de PBS 1x e dialisado contra 

PBS durante três dias. 
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2.5 Cromatografia de Afinidade 

 

A purificação das frações de imunoglobulina G é realizada através de uma 

combinação de cromatografia de afinidade com proteína G e A (HARMERS-

CARTERMAN ET AL. 1993).  Após remoção do coágulo do sangue do animal Lama 

glama, 5mL de soro foram passados em coluna de proteína G sepharose, previamente 

lavada com tampão fosfato 20mM pH 7,0 visando obtenção das frações IgG1 e IgG3.  

Para o isolamento da fração IgG3 foi usado tampão para Nacl 0,15 M e Ácido acético 

0,58%  pH 3,5, após coleta da referida fração, a coluna foi lavada com tampão fosfato 

20mM pH 7,0 e em seguida usado o tampão glicina/HCl 0,1M pH 2,7 para obtenção da 

fração IgG1. A fração coletada da coluna de proteína G sepharose antes da eluição da 

imunoglobulina 3, foi passada numa coluna de proteína A-sepharose e eluida com NaCl 

0,15M e ácido acético 0,58% pH 4,5 para obtenção da IgG2.  

 

2.6 Eletroforeses de Proteínas 

Para realização da eletroforese, foi preparado um gel de separação a 12% , com 

solução A ( 29,2g de acrilamida, 0,8g bis-acrilamida e 100ml de água destilada ), 

Solução B (tampão Tris-Hcl pH 8.8, SDS a 10% 4 ml e água destilada 100 ml), água 

destilada 3,34 ml, Persulfato de amônio 50 ul e TEMED 10ul. Gel de empilhamento: 

água destilada 2,3 ml, solução A , solução C (tampão Tris-HCL pH 6.8  1M 50 ml, SDS 

10% 4 ml e água destilada 46 ml), persulfato de amônio 30 ul e TEMED 5ul. O gel foi 

corado com comassie Blue (R-250) e transferido para a corrente de eletroforese no 

tampão com pH 8.3 (Tris 3g , glicina 14,4g e SDS 1g). 

 

2.7 Quantificação de Proteínas 

A determinação da concentração de proteínas foi realizada através do método 

Bradford usando o reagente Bradford (Sigma-Aldrich, USA) de acordo com instruções 

do fabricante. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após eliminação dos resíduos de albumina das amostras, através de precipitação 

com sulfato de amônia (ED HARLOW, 1988). As amostras foram passadas em colunas 

de proteína de proteína G sepharose para obtenção das frações de IgG1 e IgG3 e em 

colunas de proteína A sepharose para obtenção de IgG2. Após eletroforese, foi 

verificado isolamento da fração de imunoglobulina convencional IgG1, com peso 

molecular  de aproximadamente 50kDa para cadeias pesadas e 28kDa cadeias leves, a 

fração correspondente a imunoglobulina de cadeia pesada IgG3 com peso molecular 

correspondente a 46kDa também foi observada isolada, estando de acordo com 

resultados obtidos por HAMERS-CASTERMAN et al., 1993. O perfil correspondente 

ao isotipo IgG2 com 43kDa com também foi observado, porém ainda com presença de 

contaminantes, assim uma cromatografia adicional será realizada (Figura 1). Após 

isolamento das frações, a quantificação de proteínas foi realizada para posterior 

imunização dos coelhos. 
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      Figura 1: Eletroforese em gel de poliacrilamida das frações IgG1, IgG2 e IgG3 e IgG total de Lama 

glama. Da esquerda para direita: Poço 1- Marcador de peso molecular de proteínas, Poços 2 e 3- IgG1, 

Poço 3-IgG2 e IgG3, Poço 4-IgG3, Poço 5- IgG2, Poço 6- Controle IgG2 e IgG3, Poço 7- Controle IgG 

total, Poço 8: Marcador.   

 

4. PERSPECTIVAS 
 

Após finalização da purificação das frações de imunoglobulinas G isoladas, será 

procedida a imunização dos coelhos com as frações isoladas para produção dos 

anticorpos policlonais anti-IgG1, anti-IgG3 e anti-IgG2/IgG3. Em seguida, a 

especificidade dos anticorpos produzidos será verificada, e de acordo com os resultados, 

esses passarão a ser utilizados no acompanhamento da resposta sorológica dos 

camelídeos (Lama glama) imunizados com diferentes antígenos e assim proceder 

produção de bibliotecas de VHH e o respectivo isolamento de anticorpos específicos 

contra patologias de importância humana. 
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Resumo 
No contexto de transmissão da doença, os gametócitos ocupam lugar de destaque no 

ciclo biológico das espécies de Plasmodium sp. e na epidemiologia da malária. 

Enquanto as formas sanguíneas do ciclo eritrocítico são responsáveis pelas 

manifestações clínicas da malária, são os gametócitos que, exclusivamente, garantem a 

conclusão do ciclo de transmissão ao realizarem a ponte entre os hospedeiros 

vertebrados e invertebrados. Porém, o processo de diferenciação que resulta na mudança 

da reprodução assexuada para a sexuada ainda permanece pouco explicado. Quando 

exatamente esta diferenciação se inicia? E quais são as suas necessidades biológicas 

diante desta etapa do ciclo? O que causa a gametocitogênese é uma questão ainda 

menos entendida, pois é muito difícil testar todas as possíveis condições de uma 

situação in vivo nos modelos in vitro. As bases biológicas do comprometimento sexual 

em P. falciparum têm aplicações práticas muito relevantes. Porém, o desenvolvimento 

sexual se dá em uma dimensão temporal diferente (10-12 dias) e não mais apresenta um 

caráter cíclico e sim linear, que culmina com a formação de células terminais 

especializadas, o que exige uma reordenação total da expressão gênica. Este estudo 

analisa as condições necessárias de manutenção de gametócitos in vitro e a capacidade 

de detecção e a eficácia da Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) em detectar 

gametócitos em cepas adaptadas e isolados de Plasmodium sp da região de Porto Velho 

– Rondônia.  

Palavras-Chave: estímulaçào da gametocitogênese, P. falciparum, Malária. 

 
Abstract: 

In the context of transmission of the illness, the gametocytes occupy place of 

prominence in the biological cycle of the species of Plasmodium sp. e in the 

epidemiology of the malaria. While the sanguineous forms of the erythrocytes cycle are 

responsible for the clinical manifestations of the malaria, are the gametocytes  that, 

exclusively, they guarantee the conclusion of the cycle of transmission when carrying 

through the bridge between the vertebrate and invertebrate hosts. However, the 

differentiation process that still results in the change of the reproduction assexuada for 

the sexuada one remains explained little. When accurately this differentiation if 

initiates? When are its biological necessities ahead of this phase of the cycle? What 

cause gametocitogênese is a question still less understood, therefore in the models is 

very difficult to test all the possible conditions of an alive situation in vitro. The bases 

of  biological compromising sexual in P. falciparum have practical applications very 
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relevant. However, the sexual development occurs in a temporal dimension different  

(10-12 days) and more does not present linear a cyclical character and yes, that it 

culminates with the formation of specialized cells terminals, what demands a total 

reordenação of the gene expression. This study in analyzes the necessary conditions of 

maintenance of gametocytes and the capacity of detention and the effectiveness of the 

Reaction of the Polimerase in Cadeia (PCR) in detecting isolated gametocytes in cepas 

suitable and of Plasmodium sp of the region of Porto Velho – Rondônia.  

Key-Words: stimulates gametogenesis, P. falciparum, Malária.  

BREVE INTRODUÇÃO   

A doença é transmitida por um vetor, que no caso humano, são fêmeas de mosquitos do 

gênero Anopheles sp. Durante a alimentação sanguínea destes mosquitos, formas 

infectantes são injetadas na derme, chegam à corrente sanguínea e quando passam pelo 

fígado estabelecem a infecção de células hepáticas. Novas formas desenvolvem-se no 

fígado e passam a infectar as células vermelhas sanguíneas, iniciando o ciclo eritrocítico 

da malária. Uma pequena parcela de parasitos sanguíneos diferencia-se em gametócitos, 

células especializadas precursoras das formas sexuais do Plasmodium. O mosquito 

transmissor torna-se infectivo ao ingerir o sangue de um hospedeiro infectado contendo 

gametócitos maduros circulantes.   

Em P. falciparum, a reprodução sexuada só se inicia após alguns ciclos de reprodução 

assexuada daqueles merozoítos liberados de esquizontes hepáticos no entanto duas 

questões são essenciais para que se compreenda este processo (Kooij e Matuschewski, 

2007): O modelo atualmente aceito para explicar a diferenciação sexual em P. 

falciparum é baseado em observações de culturas in vitro, nas quais os merozoítos 

provenientes de um único esquizonte, após invadirem uma nova hemácia, se 

desenvolvem ou em parasitos assexuais ou em parasitos que irão se transformar em 

formas sexuais (Inselburg, 1983; Bruce, revisado em Alano et al., 1991). A 

interpretação destes dados leva à conclusão de que o momento de decisão entre 

permanecer reproduzindo-se assexuadamente ou diferenciar-se em células sexuais 

ocorre no ciclo anterior às primeiras observações de formas sexuais morfologicamente 

diferenciadas. Este modelo já havia sido proposto teoricamente (Carter e Miller, 1978) e 

foi reforçado pelas observações citadas acima.   

A resposta a sinais externos, capazes de induzir a gametocitogênese ou aumentar a taxa 

de conversão de parasitos sexuais, já foi demonstrada em outros estudos e existem 

indícios para uma sinalização dependente de proteína G no início do desenvolvimento 

sexual (Baker et al, 2008), mas quais sinalizadores, metabólitos, moléculas efetoras ou 

receptores que estariam controlando a ativação do programa celular de diferenciação 

continuam sendo pouco esclarecidas . Ao abandonar a reprodução assexuada e iniciar o 

desenvolvimento sexual, um parasito está modificando drasticamente todo o seu 

metabolismo, e isto significa que novas vias metabólicas são acionadas e novos 

antígenos são produzidos. Estudos abrangentes sobre a expressão gênica em P. 

falciparum durante o ciclo assexual demonstraram que uma parcela significativa dos 

genes responde a um programa bem controlado de expressão, com uma indução 

temporalmente bem definida e que se repete a cada ciclo (Bozdech, Llinas et al., 2003; 

Le Roch, Zhou et al., 2003). Portanto, novas possibilidades de intervenção através de 

novas drogas, específicas para reações metabólicas de gametócitos, e novas vacinas, 

contra antígenos das fases sexuais, surgirão como consequência de um melhor 

entendimento desta etapa do ciclo. Portanto, o presente trabalho tem como objetivos o 
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estudo  in vitro da gametocitogênese em cepas adaptadas e em isolados selvagens, 

avaliando a capacidade mínima de detecção de gametócitos utilizando a reação da 

Polimerase em Cadeia (PCR).  

1. MATERIAIS E MÉTODO  

2.1 Amostras: Cepas adaptadas e Selvagens de  P. falciparum 

1. CULTIVO DE P. falciparum: a) O cultivo das formas assexuais será feito 

segundo protocolo já descrito (Trager & Jensen, 1976). Os parasitos serão mantidos em 

meio RPMI 1640 (Invitrogen), pH 7,2 (glutamina 2 mM, Hepes 25 mM, glicose 11 mM, 

NaHCO3 25 mM, e 40 μg/ml de gentamicina) suplementado com 10% de plasma O+ 

inativado, em um hematócrito de 1-5% com hemácias humanas (O+) em garrafas de cultura 

em estufa a 37ºC e sob uma baixa pressão de oxigênio. A parasitemia será monitorada por 

esfregaço sanguíneo corado por Giemsa. A sincronização destas culturas será feita por 

tratamento com Sorbitol 5%, por 10 minutos a 37oC.  

b) FORMAS SEXUAIS: A obtenção de formas sexuais sincronizadas seguirá o 

protocolo descrito por Fivelman, et al., 2007. Neste protocolo, uma cultura assexual 

sincronizada e em fase logarítmica de crescimento é induzida à produção de formas sexuais 

por um aumento súbito de seu hematócrito e a troca parcial do meio de cultura, pois há 

indícios que o meio já utilizado e condicionado pelos próprios parasitos pode conter fatores 

que estimulam o desenvolvimento sexual.  

Padronização das condições in vitro testadas em relação ao cultivo padrão: 

Condições in vitro Cepas 

adaptadas  

[] Nutricionais   [] Nutricionais   

Hematócrito > 5% < 5% 

Glicose >11mM < 11mM 

NaHCO3 >10% < 10% 

RPMI (hepes e glutamina) >pH7,2 < pH7,2 

Temperatura >37ºC <37ºC 

c) Plasmodium sp :  
a) Local: A pesquisa será realizada no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical – 

CEPEM/ SESAU, localizado no município de Porto Velho – Rondônia. 

b) Seleção da População: Serão selecionados pacientes com malária sp, após 

atendimento clínico, sem nenhuma dose de medicamento, que procuram o atendimento 

no Centro de Pesquisa, para exames de malária, com diagnóstico parasitológico 

utilizando gota espessa e distendido para quantificação em lâmina e com hemoscopia 

positiva para P. falciparum  e P. vivax incluindo malária mista. Serão excluídos do 

estudo gestantes, crianças e idosos. O protocolo será submetido ao CEP/CEPEM local e 

esta etapa terá início após o parecer  

I. Critérios de inclusão: - Concordar em participar do estudo, por meio da assinatura (ou de seu 

responsável) do TCLE, idade acima de 18 anos, gota espessa positiva para malária corada 

pelo método de Walker, quadro clínico e concordância em participar desta pesquisa e 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Oral e por escrito. 

II. Critérios de exclusão: serão excluídos da pesquisa: gestantes e ou nutrizes; 

pacientes que usarem medicamentos antimaláricos nos últimos 15 dias, pacientes com 

outras patologias que impeçam de participar do protocolo, idosos acima de 60 anos, 

índios e crianças. 

As amostras de Plasmodium sp serão centrifugadas, plasma, células brancas e 

vermelhas serão criopreservadas para outros estudos, respectivamente as amostras de P. 
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vivax com gamétócitos e ou P. falciparum (mista), As cepas de P. falciparum serão 

colocadas em cultivo e mantidas em condições necessárias até o seu estágio de 

desenvolvimento de interesse. (gametócitos). Os gametócitos de P. vivax serão 

selecionados após gradiente de concentração utilizando Nicoprep 57% (Nycomed 

Pharma). (Fivelman et al.,2007) 

2.2  Extração de DNA: (Snounou et al., 1996) , (Sambrook et al, 1989).  

2.3. PCR: Baseado no protocolo de  (Snounou et al,1996) modificado. O alvo da 

amplificação da PCR é um gene  que codifica a pequena subunidade ribossomal do 

RNA, ssrRNA. Estes genes consistem de regiões em que a seqüência conservada entre 

as diferentes espécies e que estas regiões são específicas para cada espécie. As espécies 

que serão analisadas serão P. falciparum e P. vivax. (gametócitos) Utilizamos óligos 

que amplifica gênero e espécie-específica nos ensaios. A amplificação seguinte para 

espécie-específica serão utilizados 2μl do produto amplificado da primeira reação e 

utilizamos tampão de PCR 1x, 1 mM de MgCl2 ,  0,125μM de dNTPs, 250 nM de óligos 

rFAL1 e rFAL2, rVIV1 e rVIV2 , 0,4U de TAQ polimerase. O termociclador utilizado 

modelo Gene AMP PCR System 9700, Perkin Elmer, com os seguintes programas: Para 

Gênero: 1 ciclo 95ºC- 5 minutos, 58ºC  - 2 minutos, 72ºC  - 2 minutos; 30 ciclos: 94ºC  

- 1 minuto, 58ºC  - 2 minutos, 72ºC  - 2 minutos; 1 ciclo: 58ºC  - 2 minutos e 72ºC  - 5 

minutos. Para P. falciparum : 1 ciclo 95ºC  - 5 minutos, 58ºC  - 2 minutos, 72ºC  - 2 

minutos, 30 ciclos: 94ºC  - 1 minuto, 58ºC  - 2 minutos, 72ºC  - 2 minutos; 1 ciclo 58ºC  

- 2 minutos e 72ºC  - 5 minutos. Para P. vivax : 1 ciclo: 95ºC  - 5 minutos, 65ºC  - 2 

minutos, 72ºC  - minutos; 30 ciclos: 94ºC  - 1 minuto, 65ºC  - 2 minutos, 72ºC  2 

minutos; 1 ciclo: 65ºC  - minutos e 72ºC  - 5 minutos. Os produtos serão visualizados 

em gel de agarose 2% e visualizados utilizando brometo de etídeo.  

[Table I] – Descrição dos óligonucleotídios utilizados, TM os óligos e tamanho dos 

fragmentos amplificados gênero e espécie específico. 

1
Oligonucleotideos utilizados neste estudo da malária vivax ; 

2
Ori – orientação dos óligos, For 

- forward e Rev – reverse; 
3 
Temperatura de Anelamento

 
; 

4
Tempo de Extensão em minutes (m) 

ou em segundos (s); 
5  

 Produtos em pares de base .      

 

2. RESULTADOS PRELIMINARES (em andamento) 

2.1 - Neste estudo esta sendo analisado as condições in vitro, necessárias  para obtenção 

do estágio de gametócitos. Utilizamos a cepa de P. falciparum,( clone do isolado NF54 

– obtido pelo Prof. Dr David Walliker, de Edimburgo, Reino Unido, via MR4, 

Manassas, Virginia. e esta sendo testada como controle para obter gametócitos, sendo 

submetida sob as seguintes exigências  e condições nutricionais descritas na (Tabela II). 

Nome 
1
Seqüências Ori

2
 

5
pb A

3
 E

4 
 

rPlus 5‘- CTT GTT GTT GCC TTA AAC TTC -3‘ FOR 
1200 58ºC 2 m 

rPlus 5‘- TTA AAA TTG TTG CAG TTA AAA CG -3‘ REV 

rViv 1 5‘- CGC TTC TAG CTT AAT CCA CAT AAC TGA TAC -3‘ FOR 120 

 
58ºC 2 m 

rViv 2 5‘- ACT TCC AAG CCG AAG CAA AGA AAG TCC TTA - 3‘ REV 

rFal1 5‘- TTA AAC TGG TTT GGG AAA ACC AAA TAT ATT - 3‘ FOR 205 

 
65ºC 2 m 

Rfal2 5‘ ACA CAA TGA ACT CAA TCA TGA CTA CCC GTC 3‘  
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Tabela II- Padronização das condições  nutricionais in vitro testando em relação ao 

cultivo padrão: 

Condições in vitro Cepa 

adaptada 

[] Nutricionais   [] Nutricionais   

Hematócrito > 5% < 5% 

Glicose >11mM < 11mM 

NaHCO3 (21mM) >10% < 10% 

RPMI (+25mM hepes + L-

glutamina) 

>pH7,2 < pH7,2 

Temperatura >37ºC <37ºC 

 RPMI 1640 – Roswell Park Memorial Institute  

 

A cepa controle de P. falciparum, clone 3D7 esta sendo cultivada de acordo com  o 

método de (Trager e Jensen, 1976). Os parasitas são cultivados em garrafas de cultivo 

em meio RPMI-1640 suplementado com 25mM de Hepes, 21 mM de bicarbonato de 

sódio, 300 µM de hipoxantina, 11mM de glicose, 40µg/ml de gentamicina e 10% (v/v) 

de plasma humano, fornecido gentilmente pelo FEMERON. Os eritrócitos são 

adicionados à cultura obtendo-se um hematócrito de 5%. As garrafas são mantidas em 

estufa a 37ºC com trocas diárias de meio e injeção de uma mistura gasosa composta por 

5,0% de CO2 f, 5% de O2 e 90% de Nitrogênio balanceado. Enquanto que para os testes 

nutricionais são testadas as condições descritas na (Tabela I).  

 

2.2 – Sincronização dos parasitas cepa 3D7 com (D-) Sorbitol: Para obtenção de 

estágio de trofozoítos jovens (menos que 10 h após a reinvasão) de P. falciparum os 

parasitas em cultura foram sincronizados por tratamento com sorbitol, (Lambros e 

Vanderberg, 1979). Eritrócitos infectados em cultivo assincrônica foram centrifugados 

(800g x g. durante 5 minutos, TA) e incubados em 5 volumes (do sedimento de 

eritrócitos) de sorbitol 5% dutante 10 minutos, a solução foi agitada três vezes. Após a 

centrifugação de 5 minutos a 800 x g, o sorbitol foi aspirado e os eritrócitos foram 

lavados uma vez com RPMI incompleto, pH 6,8, novamente centrifugado. Em seguida, 

os parasitas foram cultivados a 37ºC sob condições padrão. (Figuras II).  

No dia seguinte, a parasitemia foi verificada e um volume de 200µl foi retirado, a 

contagem foi realizada em milimetros cúbicos (mm
3
). 

Partindo de 9000 parasitas/µl realizou-se diluições 1/10,1/100,1/1000, 1/10.000, 

1/100.000, (OPAS/OMS,1993) os eritrócitos parasitados foram diluídos em eritrócitos 

não parasitados. Separamos um volume de 200µl de cada diluição e preparamos as 

amostras para serem extraídas os gDNAs pelos métodos Fenol/Clorofórmio, Kit GFX e 

papel de filtro. 

Os gDNAs extraídos foram quantificados em NanoDrop 1000 Thermo Scientific 1.3.1 e 

a qualidade das amostras foram analisadas em gel de agarose 0,8% (Figura IV), a 

amplificação das amostras foram realizadas pelo método (Snounou, 1993 e 1996) 

conforme (Figuras III e IV), os experimentos serão repetidos em triplicatas (em 

andamento).   
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 (A)                                    (B)                                         (C) 

   

Figura II: a) Cultivo assincrônico: estágios de Trofozoítos Jovens, Maduros e 

Esquizontes, b) estágio de trofozoítos maduros e esquizontes, c) após sincronização 

estágio de trofozoítos Jovens. A visualização foi realizada no Microscópio NiKon 

Eclipse E 400, COOPIX 995 no laboratório de Virologia do CEPEM 

      1     2       3        4    5      6     7      8     9       10    11    12    13    14   15       16   17  

18  19   20  

 
Figura III: Quantificação das amostras  de gDNAs extraídas utilizando papel de filtro 

(1-5), Kit GFX (6-10), fenol/ clorofórmio (11-15)para verificar a qualidade das 

amostras partindo das diluições realizadas 1/10,1/100,1/1000, 1/10.000, 1/100.000 

incluíndo os controles de gDNA humanos e de Plasmodium sp. (16-20) em gel agarose 

0,8% visualizados em UV. 

   1    2      PM  3     4      5      6     7    8       9   10    11   12   13     14  15  16 17 18 19 

 
Figura IV: Controles Mix e àgua (1-2), PM 100pb, diluições e controles  do Kit (3 – 

13), papel de filtro controles e diluições (14-19) após amplificação pelo método 

(Snounou 1996), gel agarose 1,5% visualizados em UV. O médoto fenol clorofórmio 

encontra-se em andamento para posterior análise e avaliação da eficiência e 

sensibilidade dos métodos. 
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ANÁLISE DA TUBERCULOSE NO DSEI VILHENA 

ABORDAGEM DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS NA VIGILÂNCIA DE 

TUBERCULOSE ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DE RONDÔNIA, 

AMAZÔNIA, BRASIL  

Beatriz Moser de Souza
286

 

Ana Lúcia Escobar
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RESUMO: No Brasil e em outros 21 países em desenvolvimento, a tuberculose é um 

importante problema de saúde pública (onde se encontram 80% dos casos mundiais da 

doença). Segundo estimativas, cerca de um terço da população mundial está infectada 

com o bacilo, com o risco de desenvolver a enfermidade. Todos os anos são registrados 

por volta de 8 milhões de novos casos e quase 3 milhões de mortes (WHO, 2010). 

Segundo Hijjar et al (2007), contribuem para esse cenário os bolsões de pobreza, grupos 

de maior risco (dentre outros, a população indígena) e a não execução das ações de 

controle com qualidade e garantia de acesso. A taxa de incidência entre as populações 

indígenas, de acordo com Coimbra et al (2007), pode ser até dez vezes maior que aquela 

da população geral brasileira, o que evidencia que populações indígenas na Amazônia 

são particularmente vulneráveis à tuberculose. No ano de 2007, foram notificados 47 

casos de tuberculose por 100.000 habitantes no Brasil, 55 casos/100.000 habitantes na 

Região Norte e 34/100.000 hab. na população geral do DSEI (Distrito Sanitário 

Especial Indígena) Vilhena. Em contrapartida, no mesmo ano foram registrados 309 

casos de tuberculose por 100.000 habitantes na população indígena do DSEI Vilhena. 

Dentro desse contexto, o presente estudo se propõe a identificar relações existentes 

entre a distribuição da tuberculose na população geral da macro-região de localização 

do DSEI de Vilhena e as populações indígenas deste distrito sanitário, estabelecendo a 

prevalência/incidência de tuberculose e sua distribuição por sexo e por faixa etária. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Tuberculose. Indígenas. DSEI Vilhena. 

 

ABSTRACT: In Brazil and 21 other developing countries, tuberculosis is a important 

public health problem (in which are 80% of global disease). According to estimates, 

about one third of the world population is infected with the bacillus, with risk of 

developing the disease. Every year are recorded around 8 million new cases and nearly 

3 million deaths. According Hijjar et al (2007), contribute to this scenario the pockets of 

poverty, high-risk groups (among others, the indigenous population) and non-execution 

of control‘s actions with quality and assurance of access. The incidence rate among 

indigenous people, according to Coimbra et al (2007), can be ten times higher than that 

of the general Brazilian population, which shows that amazon indigenous populations 
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are particularly vulnerable to tuberculosis. In 2007, were reported 47 cases of 

tuberculosis per 100,000 inhabitants in Brazil, 55 cases/100.000 inhabitants in the north 

and 34/100.000 inhabitants in the DSEI (Special Indigenous Sanitary District) Vilhena‘s 

general population. In contrast, in the same year were registered 309 cases of 

tuberculosis per 100,000 inhabitants in the indigenous population of DSEI Vilhena. 

Within this context, this study aims to identify relationships between the distribution of 

tuberculosis in the general population of the macro-region DSEI de Vilhena and 

indigenous people in this sanitary district, establishing the prevalence/incidence of 

tuberculosis and its distribution by sex and age group. 

Keywords: Epidemiology. Tuberculosis. Indigenous. DSEI Vilhena. 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), estima-se que mais de 50 milhões 

de pessoas estão infectadas pelo bacilo da tuberculose no país. Por ano, são notificados 

aproximadamente 100.000 mil casos novos, e de 5 mil a 6 mil mortes em decorrência da 

doença. Pessoas idosas, minorias étnicas e imigrantes estrangeiros são os mais atingidos 

nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, o predomínio é da 

população economicamente ativa (de 15 a 54 anos) e os homens adoecem duas vezes 

mais do que as mulheres (BRASIL, 2010). 

Segundo Hijjar et al (2007), a tecnologia disponível atualmente pode curar a 

quase totalidade dos casos, contudo, o Brasil continua com altas incidência e 

mortalidade anual por tuberculose. Segundo o autor, contribuem para esse cenário os 

bolsões de pobreza, grupos de maior risco (população carcerária, indígenas, população 

albergada, e outros) e a não execução das ações de controle com qualidade e garantia de 

acesso. 

De acordo com Basta et al (2006a), as maiores taxas de incidência da doença 

concentram-se nas periferias das grandes cidades da região Sudeste e na Amazônia, 

onde vivem cerca de 60% da população indígena no país. A progressão da integração 

dos povos indígenas à sociedade nacional, segundo Amarante & Costa (2000 apud 

Marques, 2003), faz com que a incidência da tuberculose entre os índios seja 

significativamente maior do que a encontrada na população não índia. Além disso, 

segundo Basta et al (2006a), por causas ainda pouco esclarecidas, os povos indígenas 

são mais vulneráveis à tuberculose e experimentam cargas da doença muito superiores 

às observadas na população geral do país. 

Na Amazônia, a problemática ganha contornos ainda mais acentuados: a taxa de 

incidência média no Brasil corresponde a 47,2/100.000 (BASTA et al, 2006b), enquanto 

análises de dados constatam que a incidência média de tuberculose no Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) de Vilhena corresponde a 2.518,9 novos casos por 100.000 

habitantes (BASTA et al, 2004). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo descritivo, que objetiva 

informar sobre a distribuição de um evento em determinada população, em termos 

quantitativos. Dessa forma, esse tipo de estudo permite identificar grupos de risco, 

informando sobre as necessidades e as características dos segmentos que poderiam 

beneficiar-se de alguma forma de medida saneadora. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram os seguintes: 
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 Dados sobre tuberculose na população indígena do estado de Rondônia, 

fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo município de 

residência, data da notificação, sexo e faixa etária. 

 Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. 

 Relação de casos de tuberculose do Distrito Sanitário Especial Indígena 

Vilhena no período de 2007 a 2009 (FONTE: Ministério da Saúde/ 

FUNASA/ Departamento de Saúde Indígena). 

 Dados populacionais obtidos no Sistema de Informações da Atenção à 

Saúde Indígena (SIASI). 

Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados programas de análises 

estatísticas, o Microsoft Office Excel 2007® e Epi Info™ Version 3.5.1. 

 

 

3. RESULTADOS 

O Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena registrou diferenças 

expressivas nas incidências de tuberculose no período de 2007 a 2009. No ano de 2007, 

foram notificados 47 casos de tuberculose por 100.000 habitantes no Brasil, 55 

casos/100.000 habitantes na Região Norte e 34/100.000 hab. na população geral do 

DSEI Vilhena. Em contrapartida, no mesmo ano foram registrados 309 casos de 

tuberculose por 100.000 habitantes na população indígena do DSEI Vilhena. 

Nos anos de 2008 e 2009 esse padrão se manteve, conforme mostrado na figura 

1: 

       Figura 1: Incidência da tuberculose nas populações nos anos de 2007 a 

2009. 

 
     Fonte: SINAN e IBGE (2010). 

Em 2008 a incidência de tuberculose na população indígena foi de 262 por 

100.000 habitantes, tendo tido aumento em 2009 para 394 casos de tuberculose por 

100.000 habitantes. Quando comparado com a população geral do DSEI, a incidência 

indígena foi 9 vezes maior no ano de 2008 (262 por 100.000 habitantes indígenas e 



1017 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 
29/100.000 hab. na população geral do DSEI) e 14 vezes maior no ano de 2009 (394 por 

100.000 habitantes indígenas e 28/100.000 hab. na população geral do DSEI). 

Foi identificada ainda uma característica importante na incidência de tuberculose 

na população indígena do DSEI Vilhena: enquanto as incidências do Brasil, da Região 

Norte e da população geral do DSEI tenderam a manter-se estagnadas, com aumentos 

não significativos no transcorrer dos anos de 2007 a 2009, as incidências durante o 

mesmo período na população indígena do DSEI Vilhena apresentaram um aumento 

importante entre os anos de 2008 e 2009 (um aumento de 1,5 vezes ou um incremento 

de cerca de 50% nos casos por 100.000 hab.). 

De acordo com dados fornecidos pelo DSEI Vilhena, durante o período de 2007 

a 2009 os homens foram os mais acometidos pela tuberculose, sendo responsáveis por 

55,6% dos casos em 2007, 70,6% em 2008 e 69,2% em 2009. 

Esses achados poderiam ser decorrentes apenas do fato de a população 

masculina ser maior que a feminina nas populações indígenas do DSEI. Contudo, 

quando analisados no Epi Info pelo método do χ
2
, comprova-se que se trata de uma 

diferença estatisticamente significativa (p = 0,021). 

 Com base na estratificação por sexo da população indígena do DSEI Vilhena, 

seguiu-se a análise da relação de casos entre homens e mulheres, a qual, 

conseqüentemente, também foi estatisticamente significativa. Dessa forma, no ano de 

2007 encontrou-se uma relação homem/mulher de 1,25 na população indígena do DSEI 

e de 2 na população geral do DSEI. Em 2008 esta relação foi de 2,4 em ambas as 

populações e no ano de 2009 a relação homem/mulher encontrada foi de 2,3 para a 

população indígena e 2,6 para a população geral do DSEI Vilhena. 

 No DSEI Vilhena há mais de 21 etnias residentes em sua área, contudo no 

período de 2007 a 2009 foram notificados novos casos de tuberculose apenas em seis 

dessas etnias, sendo elas Rikbaktsa, Cinta Larga, Suruí, Hahaintesu, Nambikwara e 

Akuntsu, conforme a figura 2. 

               Figura 2: Percentuais de casos de tuberculose por etnia no DSEI Vilhena,  

               no período de 2007 a 2009. 

 
               Fonte: SIASI e DSEI Vilhena (2010). 

 Verifica-se que as etnias que apresentaram os maiores percentuais de casos de 

tuberculose durante os anos de 2007 a 2009 foram Suruí, seguida pela Rikbaktsa. A 
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primeira demonstrou uma queda acentuada de 2008 a 2009 enquanto a etnia Rikbaktsa 

passou a deter o maior percentil de casos da doença no ano de 2009. As demais etnias 

mantiveram-se no mesmo intervalo durante os três anos, tendo a etnia Hahaintesu sido a 

única destas últimas a apresentar decréscimo no percentil de casos de tuberculose no 

ano de 2009, enquanto as etnias Cinta Larga, Nambikwara e Akuntsu tiveram aumento 

nos percentuais de casos no ano de 2009. 

 Tais diferenças verificadas entre as etnias não foram decorrentes do tamanho 

populacional das mesmas, pois na análise pelo χ
2
 para tendência linear, o p valor 

encontrado foi significativo (p = 0,002), demonstrando haver diferença estatisticamente 

significativa na ocorrência de tuberculose entre as aldeias. De acordo com a análise 

estatística, as etnias Cinta Larga (OR = 0,14) e Nambikwara (OR = 0,06) tiveram menor 

chance de desenvolver tuberculose que as demais nos anos de 2007 a 2009, já pertencer 

à etnia Rikbaktsa (OR = 1,0) não influenciou a ocorrência de tuberculose em relação às 

demais. Em contrapartida, a etnia Hahaintesu foi a que deu significância à análise (OR 

= 52,29) por estar elevando o risco, seguida pela etnia Akuntsu, cuja odds ratio foi igual 

a 8,72, estando, portanto, o fato de pertencer a essas duas últimas etnias, relacionado 

positivamente com a doença.  

 No que tange à distribuição por faixa etária dos casos de tuberculose na 

população indígena do DSEI Vilhena, verificou-se que 16% dos casos de tuberculose no 

ano de 2009 aconteceram na faixa etária de 0 a 4 anos, demonstrando a importância 

dessa doença para as crianças indígenas. Quando comparada à mesma faixa etária da 

população geral do DSEI Vilhena, encontrou-se uma porcentagem de 4,1%, 

comprovando esse fato. Outra faixa etária a apresentar grande percentual de casos na 

população indígena do DSEI foi a de 15 a 39 anos, com 36%, sendo um pouco menor 

que o percentual da população geral do DSEI, 43,8%, conforme visto na figura 3. 

 

       Figura 3: Distribuição dos Casos de Tuberculose por Faixa Etária e Sexo. 

 
       Fonte: SIASI e DSEI Vilhena (2010) 

 Assim como a distribuição por sexo foi significativa, a estratificação por faixa 

etária apresentou um p valor < 0,05. Há, portanto, associação entre faixa etária e 

ocorrência de tuberculose, especialmente nas faixas etárias de 15 a 39 anos (OR = 4,4), 

40 a 59 (OR = 11,49) e 60 ou mais (OR = 17,28). Aparentemente, as pessoas 

pertencentes à faixa etária de 5 a 14 anos tiveram menos tuberculose que as demais (OR 

= 0,2), enquanto que fazer parte da faixa etária de 0 a 4 anos não fez diferença quanto à 

ocorrência de casos de tuberculose nos anos de 2007 a 2009 (OR = 1,0). Dessa forma, 
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na população indígena estudada, encontrou-se que, durante os anos de 2007 a 2009, 

quanto mais alta a faixa etária, maior a chance de desenvolver a doença nos indígenas. 

 Os homens, tanto na população indígena quanto na geral do DSEI Vilhena, 

apresentaram grande percentual de casos, já demonstrado anteriormente. Em 2009, 

foram responsáveis por cerca de 70% dos casos de tuberculose no DSEI, em ambas as 

populações. 

 

4. DISCUSSÕES/CONCLUSÕES 

O impacto da tuberculose sobre as populações indígenas tem sido de grande 

magnitude, desde o estabelecimento do contato permanente com os ―colonizadores‖, 

segundo Basta et al (2004). Historicamente, a tuberculose representou uma proeminente 

causa de morbi-mortalidade entre os grupos indígenas da região, tendo contribuído para 

o expressivo declínio populacional (ESCOBAR, 2001). 

 Nesse sentido, os resultados obtidos a partir da análise dos bancos de dados 

estão de acordo com a literatura, no sentido de apontar os grupos indígenas como mais 

vulneráveis à tuberculose. 

A incidência de tuberculose na população indígena encontrada no DSEI Vilhena 

(394/100.000 habitantes em 2009) reafirma o que diversos autores, como Coimbra et al 

(2007) relatam: ―taxas de incidência entre populações indígenas podem ser tão grandes 

quanto dez vezes mais a incidência da população brasileira em geral‖.  

A Amazônia, de acordo com Escobar (2001), é a região onde se observa o maior 

risco de infecção e, em decorrência, aquela na qual os coeficientes de incidência são os 

mais elevados. 

Coimbra et al (2007) supõem algumas explicações para estes fatos, baseados em 

estudos prévios, como a existência de quatro diferentes genótipos do Mycobacterium 

tuberculosis entre os povos indígenas da Amazônia, o encontro de um genótipo 

resistente às drogas padrões utilizadas no tratamento da tuberculose e a alta proporção 

de outras espécies de mycobacterium que não o M. tuberculosis, sem estar relacionada à 

coinfecção com HIV, acometendo a população indígena. 

 Os mesmos autores, ao citarem os estudos de Escobar et al, 2004 e Sousa et al, 

1997, apontam para uma característica peculiar da população indígena, que diz respeito 

ao teste tuberculínico ou PPD (Purified Protein Derivate). Segundo esses autores, a 

reatividade ao PPD nos indígenas da Amazônia é baixa quando comparada com 

populações de descendentes europeus. As taxas de anergia são altas, geralmente acima 

de 50% dos indivíduos indígenas testados, mesmo em populações com relativamente 

alta cobertura pela vacina BCG, o que pode ser um dos fatores para as altas taxas de 

incidência de tuberculose na população indígena. 

 Além disso, a epidemiologia da tuberculose, de acordo com Coimbra et al 

(2007), deve ser entendida sob a perspectiva das condições sócio-econômicas dos povos 

indígenas na região Amazônica. A pobreza é condição comum entre esses povos, na 

qual rápidas mudanças socioculturais, insegurança alimentar, alta prevalência de 

desnutrição e deficiências nos serviços de saúde criam o cenário favorável para a 

tuberculose prosperar. Escobar et al (2001) corrobora esse fato quando afirma que 

mesmo que fatores biológicos desempenhem papel diferenciado na determinação do 

perfil epidemiológico da tuberculose em populações indígenas, não se pode excluir o 

papel primordial exercido por fatores socioeconômicos. 
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 Dessa forma, por ser um contingente minoritário da população, os indígenas 

constituem grupos socialmente mais vulneráveis e com problemáticas específicas para o 

controle da tuberculose (ESCOBAR et al, 2001). 

 A distribuição de casos de tuberculose por sexo demonstrou que os homens 

foram mais acometidos pela doença no período estudado, o que está em consonância 

com a literatura. É o que demonstra o estudo de Basta et al (2004), no qual verificou-se 

maior concentração de casos em homens do que em mulheres, da ordem de 1,7:1. No 

DSEI Vilhena foram encontradas razões condizentes com a descrita e até mesmo 

maiores (1,25 em 2007; 2,4 em 2008 e 2,3 homens: 1 mulher em 2009), apontando para 

um expressivo acometimento masculino na população indígena. Machado Filho (2008) 

corrobora essa relação quando cita que dados da literatura enfatizam que a distribuição 

da tuberculose por sexo em indígenas mantém uma relação de 1,3 homens: 1 mulher, 

semelhante à da tuberculose na população geral. 

 Basta et al  (2004) afirma que os Suruí figuram dentre aqueles nos quais têm 

sido verificadas as mais elevadas incidências da doença na região Norte. De fato isso 

ocorre, pois no estudo detectaram-se nos Suruí as maiores taxas de incidência em 2007 

e 2008, estando, portanto, condizente com a literatura, tendo havido um declínio apenas 

em 2009, quando os Rikbaktsa passaram a concentrar maior número de casos de 

tuberculose. Segundo Basta et al (2006c), a etnia Suruí figura entre os cinco grupos 

indígenas do país com importantes incidências de tuberculose em sua população. De 

acordo com Coimbra et al (2007), a incidência média no período de 1991 a 2002 foi de 

aproximadamente 2.500/100.000 habitantes, quase 50 vezes maior que a média regional, 

com quase metade dos casos diagnosticados em crianças menores de 15 anos de idade. 

 Basta et al (2004) confirma esses dados, afirmando que entre os Suruí, a 

tuberculose atinge largamente crianças < 15 anos (45% dos casos), o que diverge do 

observado para a população em geral, que oscila em torno de 10-15% para essa faixa 

etária. Entretanto, no estudo do DSEI Vilhena não foi detectado esse padrão, tendo a 

maior parte dos casos acometido a faixa etária de 15 a 39 anos (36% dos casos). Tal 

achado, segundo Escobar et al (2001) está de acordo com o descrito na literatura. Os 

autores afirmam que a distribuição etária no mundo em desenvolvimento apresenta a 

maior prevalência no grupo etário entre 15 e 50 anos, enquanto que nos países 

desenvolvidos, há a concentração de casos em pessoas com idade superior aos 50 anos. 

Quando se compara o número de casos na faixa etária de menores de 5 anos da 

população indígena com a da população geral do DSEI Vilhena, verifica-se que o 

percentual de casos na primeira é mais expressivo que na segunda população (16% e 4% 

respectivamente), estando de acordo com o que Basta et al (2004) afirmam, que é 

expressivo o número de casos notificados em crianças < 5 anos (aproximadamente ¼ do 

total). 

Quando ocorre o deslocamento da curva de incidência de TB para as faixas 

etárias mais jovens e para as crianças, segundo Machado Filho (2008), isso deve ser 

considerado um evento sentinela em Saúde Pública, pois, assim como afirma Basta et al  

(2004), a alta incidência de tuberculose verificada em crianças e adolescentes revela a 

ocorrência de infecção recente por contato com tuberculosos bacilíferos, o que sugere 

que o controle de contatos não está sendo realizado de maneira efetiva.  

Concluindo, em que pesem os erros de classificação e outras limitações dos 

dados analisados, há fortes indicações de que as populações indígenas do DSEI Vilhena 

apresentam riscos de adoecer e morrer por tuberculose muito superiores aos dos demais 
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habitantes. Como afirmam Escobar et al (2001), as evidências relatadas neste trabalho 

justificam atenção diferenciada desse grupo populacional no que se refere às ações de 

prevenção e controle. 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi analisar o fluxo de atendimento do Programa de Controle da 

Tuberculose (PCT) e conhecer a percepção dos profissionais de saúde e dos pacientes sobre o 

atendimento e acompanhamento da TB. Trata-se de um estudo de abordagem quanti-qualitativa 

desenvolvida no PCT na Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva e no setor ambulatorial do Centro de Medicina 

Tropical de Rondônia. A amostra constituiu-se de dez profissionais de saúde e 40 pacientes com 

tuberculose. A partir das informações colhidas, pode-se verificar que as duas unidades concentram uma 

imensa maioria de atendimento tornando-se completamente saturado e centralizado ainda mais a 

demanda. As percepções dos profissionais de saúde e pacientes são semelhantes no que diz respeito à 

orientação do tratamento e adesão/vínculo. Esta pesquisa permitiu, também, conhecer a satisfação dos 

usuários do PCT, contribuindo, assim, para confirmar ou reformular os processos assistenciais. 
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ABSTRACT: The objective was analyze the flow of Care Program, Tuberculosis Control (PCT) and 

perception of health professionals and patients about the care and monitoring of TB. It is a study of 

quantit-qualitative approach developed in PCT at Polyclinic Dr. Rafael Vaz e Silva and ambulatory sector 

Tropical Medicine Center of Rondônia. The sample comprised ten health professionals and 40 patients 

with tuberculosis. From the information collected, we can verify that the two units concentrated a vast 

majority of care by becoming completely saturated and centered even more demand. The perceptions of 

health professionals and patients are similar in terms of guiding treatment and adherence / bonding. This 

research also allowed us to know the satisfaction of the users of the PCT, thus, help to confirm or reshape 

the processes of assistance. 

Descriptors: Tuberculosis; Perception; User; Workers. 

INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose no Brasil figura como uma das causas principais de 

morbimortalidade, sendo ainda hoje a maior causa de morte por doença infecciosa em 

adultos, apesar da redução do coeficiente de mortalidade observado na última década. 

O Brasil enquadra-se nessa situação ocupando a 15ª posição entre os 22 países 

que são responsáveis por 80% de todos os casos de tuberculose do mundo (BRASIL, 

1999). Estima-se que sejam notificados anualmente 85.000 casos novos da doença no 

país, o que corresponde a uma incidência média de 47,2 casos novos para cada grupo de 

100.000 habitantes (SBPT, 2004). 

Com o intuito de solucionar a problemática da grande quantidade de casos no 

nosso país, foi-se necessário desenvolver um programa de assistência voltado a uma 

prática de saúde participativa, coletiva, integral, permanentemente vinculada à realidade 

da comunidade e assistida por uma equipe multiprofissional (NETTO, 2001). Foi 

lançado, então, em 1998, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) 

com o propósito de estender a cobertura dos casos, o tratamento supervisionado e o 

repasse de recurso para os municípios. 

O tratamento da tuberculose por ser prolongado deve ser acompanhado e 

supervisionado pela equipe profissional para evitar o abandono. Isto exige da mesma 

uma atenção à saúde de qualidade que, por vezes, são sublevadas pela pressão de 

demanda, pelo excesso de burocracia, por processos de trabalho que não favorecem o 
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cuidado humanizado em saúde (PAZ; SÁ, 2009), podendo criar a rota contrária à 

humanização.  

Para tanto, é primordial conhecer a percepção que o funcionário tem a respeito de uma 

atividade, até para poder conhecer fatores que facilitam ou dificultam seu 

desenvolvimento, uma vez que o sucesso de um bom atendimento depende em muito 

dele.   

 Também é essencial verificar a percepção dos pacientes, na medida em que sua 

opinião acerca dos serviços de saúde oferecidos e sua satisfação constituem elementos 

importantes na qualidade da assistência à saúde, pois permite reavaliar, quebrar 

paradigmas e buscar novos caminhos, tendo como produto final a assistência de 

qualidade ao cidadão (LIMA et al. 2001). 

A pesquisa propõe tentar responder tais questões. De modo a conhecer a 

percepção da situação atual dos profissionais de saúde e dos pacientes sobre o 

atendimento e acompanhamento da tuberculose, o manejo dos profissionais envolvidos 

com os pacientes tais como informações sobre a doença e o grau de satisfação dos 

pacientes 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quanti-qualitativa desenvolvida no 

Programa de Controle da Tuberculose na Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva e no setor 

ambulatorial do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON). Ambas as 

unidades localizam-se no município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. 

Foi realizada a coleta de dados através da aplicação de dois questionários semi-

estruturados, um para os pacientes e outro para os profissionais de saúde.  

Para analisar a percepção dos pacientes sobre a tuberculose e o seu grau de 

satisfação com o atendimento oferecido, foi aplicado o questionário que envolvia três 

blocos de perguntas relacionados à adesão/vínculo, orientação sobre o tratamento e grau 

de satisfação. O número de pacientes entrevistados em ambas as unidades de saúde 

estudadas foram 40, sendo 20 pacientes em cada local. 

Para verificar a percepção dos profissionais de saúde foram entrevistados todos 

os profissionais inseridos diretamente ou indiretamente no Programa de Controle de 

Tuberculose em ambas as unidades, totalizando dez profissionais.  O questionário 
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aplicado era semelhante ao anterior, contendo três blocos de perguntas relacionados à 

adesão/vínculo, orientação sobre o tratamento, acompanhamento. 

Referente ao bloco grau de satisfação do paciente foi empregado o instrumento 

de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O DSC é uma proposta de 

organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbais, impetrada através de 

depoimento. 

A coleta de dados foi realizada no mês de fevereiro e março de 2010 e, após o 

pré-teste, os questionários foram aplicados seguindo datas pré-estabelecidas de acordo 

com a disponibilidade de horário de cada local referentes a consultas médicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Fluxo do Atendimento  

 O fluxo de atendimento das unidades Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva e 

hospital CEMETRON, em relação à demanda estadual, mantiveram-se variações baixas 

nos anos de 2005 a 2008. O ano de 2009 pode ser avaliado como aquele que fugira dos 

padrões, no qual se somaram 64,83% dos casos diagnosticados no estado de Rondônia. 

Isso pode ser explicado pela interrupção do PCT na Policlínica Oswaldo Cruz 

(POC) em julho de 2009, sendo que até então esta unidade mantinha uma demanda 

importante e talvez por isso nos anos de 2005 a 2008 os padrões de atendimento das 

unidades Dr. Rafael Vaz e Silva e CEMETRON mantiveram variações baixas. Com 

essa desativação, a demanda teve que ser direcionada para outros locais principalmente 

para aquelas duas unidades. Dessa forma, a estimativa para o ano de 2010 é de que os 

números de atendimentos nestes dois locais sejam bem maiores do que o ano de 2009, 

uma vez que o PCT continua desativado na POC. 

 Dessa forma é possível verificar a clara dependência estadual da estrutura de 

saúde da capital, centralizando ainda mais a demanda para as duas unidades, Dr. Rafael 

Vaz e Silva e CEMETRON. Sendo que o coerente, conforme a regulamentação do 

PNCT (BRASIL, 1999) é que o programa funcionasse em todos os serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 Caracterização dos usuários do PCT 
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 A caracterização dos pacientes entrevistados nas duas unidades pesquisadas 

evidenciou predominância para o sexo masculino 29 (73%) que é explicada por Pereira 

(1999), pelos hábitos de vida, que favorece o aparecimento da doença mais nesse sexo. 

A média de idade foi de 39,8 anos; a distribuição de acordo com o estado civil 

evidenciou que 25 (64%) são casados, 11 (28%) são solteiros, dois (4%) divorciado e 

dois (4%) viúvo. O nível de escolaridade é baixo, quatro (10%) usuários são 

analfabetos, 24 (60%) não completaram o ensino fundamental, cinco (12%) concluíram 

o ensino fundamental, quatro (10%) terminaram o ensino médio e três (8%) tem nível 

superior.  

 A maioria dos usuários reside em bairros periféricos, sem infra-estrutura 

adequada de saneamento básico o que esta de acordo com a literatura, uma vez que os 

doentes, devido à baixa renda e pobreza extrema, tendem a concentrar-se em sua 

maioria em favelas, cortiços e habitações irregulares (WHO 2005).  

 

 Percepção dos Profissionais e Usuários do PCT - Bloco 1 - Adesão/Vínculo 

 Referente a este bloco, a maioria das respostas, dos profissionais de 

saúde e dos pacientes, são semelhantes. No qual podemos inferir que, ambas as 

unidades tentam manter na medida do possível uma boa relação equipe e usuários do 

PCT.  Os achados revelam, que o doente geralmente é atendido por um mesmo 

profissional, o que facilita o estabelecimento do vínculo, pelo contato constante e o 

longo prazo. 

Percepção dos Profissionais e Usuários do PCT - Bloco 2 - Orientação sobre 

o tratamento 

Tendo em vista que a orientação sobre o tratamento é um dos pilares principais 

para adesão ao tratamento, verifica-se que tanto os profissionais como pacientes 

relataram respostas semelhantes no que diz respeito à importância sobre o tratamento 

continuado. Isso, de acordo com Lewis e Newell (2009), é relevante no sentido de 

tranqüilizar o paciente e melhorar sua confiança perante o programa de tratamento 

 Referente às explicações sobre o tratamento fornecidas pelos 

profissionais de saúde, observa-se pontos positivos. Os resultados mostraram que as 

equipes de saúde das duas unidades estabeleciam uma boa relação entre paciente e 

profissional de saúde, de modo que a maioria dos doentes, sempre é questionada e 

recebe explicações sobre os medicamentos. Assim, entende-se que, o fornecimento de 
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informações claras e corretas sobre medicamentos para tratar TB faz parte da criação do 

laço de confiança entre as partes (GONÇALVES, 1999).  

 No entanto, as respostas dos pacientes, no que diz respeito as informações sobre 

os efeitos adversos dos medicamentos, parece que os profissionais não valorizam essas 

informações, como se essas fossem inevitáveis, e o que lhes cabe é esperar naturalmente 

a cessação de tais efeitos. 

Percepção dos Profissionais do PCT - Bloco 3 – Acompanhamento  

Neste bloco de perguntas, observa-se o desacordo às recomendações da OMS 

perante a cobertura no Tratamento Supervisionado (TS (WHO, 2005). Em um estudo 

realizado Por Mangura et al. (2002) sobre o TS, mostrou que o Programa de Controle da 

TB que incorpora essa modalidade de tratamento pode melhorar a adesão e aumentar a 

proporção de doentes com tratamento completo. Dessa forma, este modelo é 

considerado como um elemento-chave para alcançar um bom controle da TB. 

Contudo, no que diz respeito à investigação familiar, observa-se totalidade 

acordo nas respostas dos pacientes como dos profissionais. Isso representa concordância 

com as diretrizes do PNCT, no qual as ações prevêem as investigações dos contatos 

com os pacientes baclíferos, principalmente os familiares. 

Percepção dos Usuários do PCT Bloco 4 – Grau de Satisfação 

Verificam-se nos atributos gerais do atendimento, os usuários demonstram estar 

satisfeitos com a assistência recebida. De acordo com Cruz e Melleiro (2010) satisfação 

dos usuários é considerado importante indicador da qualidade do serviço de saúde.  

Ao mesmo tempo em que os pacientes referiam pontos positivo, inquiriam 

sugestões pertinentes como, por exemplo, o local de espera das consultas. O local das 

duas unidades agrupa pessoas com diferentes doenças infecto-contagiosas, favorecendo 

a disseminação das doenças. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo confirmam que o atendimento aos pacientes ainda 

não está efetivamente descentralizado. Isso repercuti diretamente na deficiência na 

implementação do tratamento supervisionado, no qual é um dos quesitos chaves para o 

controle da TB. 
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 Ademais, verifica-se que os profissionais de saúde do CEMETRON e Dr. 

Rafael Vaz e Silva, apesar das dificuldades, proporcionam um bom atendimento no que 

diz respeito às orientações fornecidas aos seus pacientes. Isso é verificado pela respostas 

dos pacientes, no qual a maioria foi semelhante às respostas dos profissionais. Por 

conseguinte, esta pesquisa permitiu conhecer a satisfação dos usuários do PCT, 

contribuindo, assim, para confirmar ou reformular os processos assistenciais 
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RESUMO 

Em Rondônia, a tuberculose (TB) contribuiu para um significativo declínio 

populacional verificado em diversas etnias indígenas ao longo do século XX, além de 

permanecer como proeminente causa de morbidade e mortalidade. O presente estudo 

estabelece a incidência da TB na população indígena do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) Porto Velho, comparando-a com a incidência da população geral 

pertencente aos municípios de abrangência do referido DSEI, e identifica as 

características de distribuição por sexo e faixa etária. Foram utilizados bancos de dados 

obtidos junto à sede do DSEI, SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
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Notificação) e SIASI (Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena), todos 

referentes aos anos de 2008 e 2009, a partir dos quais se obteve uma incidência de 227 

casos por 100.000 habitantes na população indígena em 2009. Não houve diferença 

estatisticamente significativa na distribuição dos casos entre os sexos, sendo que na 

distribuição por faixa etária – quando comparados indígenas e não indígenas – aqueles 

apresentaram mais casos nas faixas etárias abaixo dos 15 anos e menos casos nas faixas 

etárias acima desta idade. Quanto à distribuição por etnia, foi observada uma 

predominância dos casos entre os Karitiana.   

Palavras-chave: Epidemiologia. Tuberculose. Indígenas. DSEI Porto Velho. 

 
ABSTRACT 

In Rondonia, tuberculosis (TB) has contributed  to a significant population decline 

observed  in various indigenous groups throughout the twentieth century, and remain as 

a prominent cause of morbidity and mortality. The present study provides the incidence 

of TB in the indigenous population of the Special Indigenous Sanitary District (DSEI) 

Porto Velho, comparing it with the incidence in the general population of the 

municipalities covered by the District, and identifies the characteristics of distribution 

by sex and age group. We used databases provided by the DSEI‘s headquarters, SINAN 

(Information System for Notifiable Diseases) and SIASI (Information System of Care 

for Indigenous Health), all for the years 2008 and 2009, from which we obtained an 

incidence of 227 cases per 100,000 inhabitants in the indigenous population. There was 

no statistically significant difference in the distribution of cases between the sexes, and 

in the age distribution – when we compared indigenous and not indigenous – the 

indigenous had more cases in the age group under 15 years and fewer cases in the age 

groups above this age. Regarding the distribution by ethnicity, we observed a 

predominance of cases among Karitiana. 

Keywords: Epidemiology. Tuberculosis. Indigenous. DSEI Porto Velho. 

1. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis, o qual afeta principalmente os pulmões, mas também pode 

ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges (BRASIL, 2010). 

Segundo dados do II Consenso Brasileiro de Tuberculose (2004), o Brasil ocupa o 14º 

lugar entre os 23 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no 

mundo com uma prevalência estimada de 58 casos por 100.000 habitantes. Anualmente 

são notificados aproximadamente 80 mil casos novos e 4,5 mil mortes em decorrência 

da doença, com cerca de 50 milhões de pessoas infectadas (BRASIL, 2010). De acordo 

com dados consolidados em 2001 pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação do Ministério da Saúde (SINAN/MS), foram notificados 81.432 casos 

novos, correspondendo a um coeficiente de incidência de 47,2 casos por 100.000 

habitantes (variando de 29,6 casos por 100.000 na região Centro-Oeste a 53,1 casos por 

100.000 nas regiões Nordeste e Sudeste) (CASTELO FILHO et al, 2004).  
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A Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia registrou no SINAN, em 2004, 550 

casos novos de tuberculose, com uma incidência de 36,9 por 100.000 habitantes 

(BRASIL, 2006). No entanto, esses números não representam a realidade da população 

indígena do estado, que apresenta uma incidência muito acima da população geral, 

como já demonstrado em um estudo de Basta et al (2004). 

De acordo com dados do SIASI, o Brasil apresenta uma população indígena 

cadastrada de 538.154 habitantes, sendo que cerca de 44% desta encontra-se na Região 

Norte do país (figura 2) e 54,2% (291.817 indígenas) dentro da Amazônia Legal 

(SIASI, 2010), a maioria vivendo sob condições precárias de saúde (FUNASA, 2002 

apud MACHADO FILHO, 2008). A população indígena de Rondônia corresponde a 

10.595 habitantes, estando distribuída entre os DSEIs Porto Velho, Vilhena e parte do 

Alto Rio Purus (SIASI, 2010).  

Na Amazônia, onde vive cerca de 60% da população indígena do país, a 

incidência média da tuberculose atingiu 75,1 casos por 100.000 habitantes no período 

1980-2000, a mais elevada dentre as regiões geopolíticas brasileiras (a média nacional 

para esse período foi de 59,2) (NATAL, 2002 apud BASTA et al, 2004). Por causas 

ainda pouco esclarecidas, os povos indígenas são mais vulneráveis à tuberculose e 

experimentam cargas da doença muito superiores  às observadas na população geral do 

país (BASTA, 2005). Esses fatos evidenciam a importância de estudos de caráter 

avaliativo que contribuam para uma melhor compreensão dos problemas relacionados 

ao acesso e à qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos povos indígenas de 

Rondônia.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida como um estudo descritivo, objetivando informar 

sobre a distribuição da tuberculose, na população indígena do DSEI Porto Velho, em 

termos quantitativos. Os bancos de dados utilizados para a caracterização dos casos em 

indígenas foram obtidos junto à sede do DSEI Porto Velho, sendo utilizados ainda 

bancos do SINAN e SIASI para calcular as incidências na população geral pertencente 

aos municípios do DSEI, pertencente ao estado de Rondônia, à região norte e até 

mesmo a incidência da tuberculose no Brasil. Ainda foram utilizados dados 

demográficos do IBGE. 
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Em um primeiro momento, os bancos de dados do DSEI Porto Velho foram 

transcritos e organizados em planilhas do programa Microsoft Office Excel 2007®, no 

qual foram calculadas, posteriormente, as incidências e confeccionados os gráficos e 

tabelas. As análises estatísticas foram realizadas no programa Epi Info™ Version 3.5.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados obtidos junto ao DSEI Porto Velho, foi calculada uma 

incidência de 227 casos por 100.000 habitantes na população indígena pertencente a 

este Distrito em 2009. Já a incidência de tuberculose na população total dos municípios 

de abrangência do DSEI Porto Velho, de acordo com os dados de notificação no 

SINAN, foi de 57,6 casos por 100.000 habitantes no mesmo ano. As incidências na 

população total do estado de Rondônia e na região norte foram, respectivamente, 41 

casos por 100.000 habitantes e 52,4 casos por 100.000 habitantes, enquanto o Brasil 

apresentava um valor de 40,2 casos por 100.000 habitantes – todos em 2009 (SINAN, 

2010). A incidência na população geral mantém-se equivalente às incidências da 

população dos municípios do DSEI, da população do estado de Rondônia e da 

população da Região Norte, sendo que todas estas diferem da incidência dentro da 

população indígena do estudo, a qual se encontra em um patamar muito elevado.  

Devido ao pequeno número total de casos, foi realizada a distribuição por sexo da 

somatória dos casos de 2008 e 2009, sendo calculada a média populacional entre os dois 

anos para o cálculo do qui-quadrado. Quando analisada a distribuição dos casos de 

tuberculose estratificados por sexo nos anos de 2008 e 2009, foi possível observar uma 

equivalência de casos entre os sexos. Foi aplicado o qui-quadrado, o qual evidenciou a 

não ocorrência de diferença estatisticamente significativa entre os sexos na distribuição 

da tuberculose (p = 0,48). 

A distribuição dos casos de tuberculose nos indígenas do DSEI por faixa etária é 

evidenciada na figura 1, a qual faz um comparativo entre a população indígena alvo do 

estudo, a população geral pertencente aos municípios do DSEI e a população brasileira. 

Quando comparamos estas duas últimas, nota-se certa semelhança entre o perfil da 

doença na população geral do DSEI Porto Velho e na população brasileira como um 

todo, diferindo do padrão observado nos indígenas, os quais apresentam um número 

semelhante de casos na faixa entre os 15 e 39 anos – quando comparados com a 

população geral –, mas apresentam um número maior de casos nas populações mais 
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jovens – com 13% dos casos na faixa etária de 0 a 4 anos e 19,5% na faixa etária de 5 a 

14 anos –, além de um número reduzido de casos na faixa etária dos 40 a 59 anos. O 

qui-quadrado demonstrou que as diferenças nos números de casos entre as faixas etárias 

na população indígena são estatisticamente significativas (p = 0,0126), sendo que, 

quando foi aplicado o qui-quadrado para tendência linear, foi observado que existe um 

efeito crescente da variável exposição, isto é, há uma relação linear estatisticamente 

significativa entre o aumento da idade e o aumento na incidência de tuberculose (p = 

0,0047). 

 

Figura 1: Distribuição dos casos de tuberculose na população indígena do DSEI Porto 

Velho (2008 e 2009), na população geral pertencente ao DSEI (2009) e na população 

brasileira (2009), estratificados por faixa etária. 

 

Fonte: DSEI Porto Velho e SINAN (2009). 

Quando analisadas as etnias responsáveis pela maioria dos casos, houve uma 

predominância, em números absolutos dos Karitianas. Foi aplicado o qui-quadrado, o 

qual demonstrou que as diferenças observadas entre as etnias não são decorrentes de 

diferenças na distribuição populacional (p = 0,00067), sendo o Odds Ratio para a etnia 

Karitiana – responsável pela maioria absoluta de casos – de 1,44. 

 

4. DISCUSSÃO / CONCLUSÕES 

A incidência encontrada entre os indígenas do DSEI Porto Velho, a qual fora de 

227 casos por 100.000 habitantes, foi semelhante ao número descrito em outros estudos 
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para a incidência da tuberculose na população indígena da Amazônia, algo em torno de 

286,8 e 326,8 casos por 100.000 habitantes (GARNELO apud BASTA, 2004). Outro 

estudo, realizado no município de São Gabriel da Cachoeira – AM, traz uma incidência 

entre 239 e 284 casos por 100.000 habitantes, valores estes que, assim como o 

encontrado nos indígenas do DSEI Porto Velho, colocam essas populações entre as que 

apresentam alto risco para o desenvolvimento de tuberculose (MACHADO FILHO, 

2008). 

Quando comparamos a incidência da tuberculose na população indígena com a 

incidência na população geral pertencente aos municípios do DSEI, encontramos um 

valor menor nesta, que apresentou um coeficiente de 57,6 casos por 100.000 habitantes. 

De acordo com dados de Garnelo et al (2005), os coeficientes distritais, quando 

informados, todos são superiores aos encontrados nas Unidades Federadas do país, para 

a população geral – assim como encontrado no presente estudo. 

A distribuição por sexo não apresenta uma característica única para toda a 

população. A população geral brasileira apresenta-se com um predomínio de casos 

sobre o sexo masculino, o qual é responsável por mais da metade dos casos de 

tuberculose, sendo que, estudos em populações indígenas como o realizado por Basta et 

al (2004) junto aos indígenas Suruí demonstrou, assim como no restante da população 

brasileira, um predomínio dos casos em homens, da ordem de 1,7:1. Por outro lado, um 

estudo de Escobar et al (2001) em indígenas de Rondônia apontou para uma 

distribuição eqüitativa dos casos entre homens e mulheres, fato divergente da população 

em geral, mas concordante com o encontrado no presente estudo. Estes resultados 

sugerem que há mais fatores de risco relacionados ao gênero do que biológicos em si, 

envolvidos na ocorrência da doença entre a população. 

Com relação às faixas etárias, a população indígena do estudo demonstrou 

diferenças quando comparada à população geral do DSEI e à população geral do Brasil. 

Apesar de apresentar a maioria dos casos dentro da população economicamente ativa, 

foi possível observar um número elevado de casos nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 5 

a 14 anos, fato esse já descrito – porém em maiores proporções – no estudo de Basta et 

al (2004), o qual fora caracterizado por 45% dos casos de tuberculose em indígenas 

menores de 15 anos. Não obstante, quando analisamos a faixa etária de 40 a 59 anos, a 

população alvo do estudo apresentou números bem inferiores aos da população geral, 

fato esse que difere dos dados da literatura. Existem evidências de que na população 
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geral do Brasil a incidência da tuberculose começa a se deslocar para os idosos, sendo 

que, no estudo em indígenas de São Gabriel da Cachoeira, observou-se – em oposição 

ao encontrado no presente estudo – elevada incidência da doença em pacientes com 

idade igual ou superior a 50 anos. 

O deslocamento da curva de incidência de tuberculose para as faixas etárias mais 

jovens e para as crianças deve ser visto como um evento sentinela, refletindo infecção 

recente de alguma fonte comunitária, já que crianças raramente são fontes primárias de 

infecção (SZTAJNBOK, 2009).  

De acordo com Escobar et al (2001), a proporção de cura nas faixas extremas é 

menor do que para todas as outras idades. Além disso, é nas faixas etárias extremas 

também onde se encontra a maior proporção de abandono. Esse fato ressalta a 

importância do achado de uma incidência elevada nas extremidades da vida entre os 

indígenas pertencentes ao DSEI Porto Velho. Ainda no que tange à distribuição por 

faixa etária, o qui-quadrado para tendência linear evidenciou um aumento na incidência 

conforme ocorre um aumento na idade. 

No que diz respeito às etnias, podemos concluir que os indivíduos pertencentes 

ao grupo dos Karitiana possuem uma chance maior de desenvolver tuberculose que os 

demais indígenas pertencentes à população alvo do estudo (OR = 1,44). 

Destarte, os indígenas representantantes do DSEI Porto Velho estão sob uma 

incidência elevada de tuberculose, apresentando uma alta incidência nas faixas etárias 

mais jovens, fato que demonstra a necessidade de mais estudos sobre o real impacto do 

Plano de Controle da Tuberculose nessa população e a necessidade de mudanças nas 

políticas públicas de saúde visando a um melhor acesso e qualidade ao diagnóstico e 

tratamento da tuberculose. 
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo estudar os efeitos clínicos do emprego da 

Terapia do Riso em crianças de três a 12 anos de ambos os sexos, acometidas por neoplasias 

e em tratamento na Ala Oncopediátrica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HB) de Porto 

Velho - RO. O instrumento principal da pesquisa foram questionários estruturados e 

adaptados para as crianças e seus responsáveis a partir da ―Escala de Avaliação de 

Qualidade de Vida (AUQEI - Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé)‖ 

desenvolvido por Manificat e Dazord (1997). Foram pesquisadas 14 crianças divididas em 

dois grupos: expostas e não expostas a Terapia do Riso, atividade que é promovida por 

alunos de Medicina da UNIR, intitulados ―Mensageiros do Riso‖. A análise dos dados não 

revelou diferença na qualidade de vida entre as crianças expostas e não expostas a Terapia 

do Riso. Entretanto, foi consenso entre os pais e a equipe de saúde que a ação dos 

―Mensageiros do Riso‖ melhora o humor das crianças assim como auxilia na evolução 

clínica. Neste contexto, foi ressaltada a necessidade da continuação da atuação deste grupo 

no hospital a fim de atingir e beneficiar um número cada vez maior de crianças.   

PALAVRAS-CHAVE: Humanização, terapia do riso, hospitalização, oncologia pediátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 A implementação de um serviço hospitalar humanizado traz consigo melhorias ao 

paciente internado, pois segundo Angerami (1998, 2002) humanizar um ambiente hospitalar 

significa permitir que emoções possam ser manifestadas, direitos possam ser respeitados e, 

sobretudo, que a dignidade humana seja celebrada. 

O processo de humanização implica em várias ações, das quais se espera que sejam 

organizadas e coordenadas a partir das diretrizes das políticas públicas, com trabalho 

integrado entre gestores, profissionais e usuários. No entanto, registram-se várias ações 

isoladas que favorecem a melhoria do ambiente hospitalar, seja o ambiente psíquico, seja o 

ambiente físico. 

Estudos sugerem que a sensibilidade comportamental da criança a arranjos 

ambientais específicos aumenta a probabilidade da alteração do comportamento, permitindo 

o estabelecimento de repertórios comportamentais diferenciados. Tais repertórios podem ser 

representados pelo estabelecimento de respostas de adesão ao tratamento, comportamentos 

colaborativos ou participação ativa em processos de tomada de decisão. (SOARES & 

BOMTEMPO, 2004) 

As crianças trazem mais claramente o reflexo da influência do meio em seu 

comportamento. Normalmente elas expressam os seus sentimentos genuinamente, fazendo 

com que a internação hospitalar na infância seja danosa, pois afasta a criança de sua vida 

corriqueira, do ambiente doméstico e a impele a confrontar a dor, a limitação física e a 
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passividade -, aflorando sentimentos que vão da culpa ao medo de morrer (MITRE & 

GOMES, 2004).  

No processo da hospitalização, mais especificamente quando se trata de crianças, 

percebe-se que o brincar pode ser benéfico à vida da criança e fundamental para seu 

crescimento e desenvolvimento harmônico.  

Segundo MITRE (2000), a criança ao ser hospitalizada pode protestar manifestando 

medo, apatia ou ainda sentimentos de fuga, culpa e tristeza. Formas reativas diante das 

ameaças de um ambiente novo, inóspito e muitas vezes que trazem dor e sofrimento. De 

acordo com estudos realizados por Belizário (1998), 11% das crianças hospitalizadas têm 

depressão e em outras 20% aparecem sintomas da perturbação. Essas manifestações e 

sintomas são algumas das expressões clínicas da depressão infantil as quais podem passar 

despercebidas ou serem confundidas com uma fase de temperamento difícil ou retraído da 

criança pelo fato de a mesma ter sido retirada bruscamente do seu cotidiano.  

Reconhecer estes quadros, cuja aparência da criança é modificada pela doença de 

base e pelo processo da hospitalização é de crucial importância, pois tais fatos envolvem a 

qualidade de vida subjetiva do paciente, o que segundo Zannotti (1997) se constitui também 

em um indicador de saúde global. Shin e Johnson (1978) sugerem que a qualidade de vida 

consiste na posse de recursos imprescindíveis para a satisfação das necessidades e dos 

desejos individuais, permitindo a participação em atividades que possibilitam o 

desenvolvimento pessoal, a auto-realização e uma comparação satisfatória entre si mesmo e 

os outros. 

Há uma tendência de utilizar o humor no tratamento hospitalar como um aliado para 

o aumento da auto-estima dos pacientes assim como de sua qualidade de vida. Segundo 

Vale (2006) o riso tem efeito terapêutico facilitador do tratamento analgésico em ambiente 

hospitalar e por tal razão deve ser promovido entre os enfermos hospitalizados porque isso 

facilitaria a socialização, novas amizades e autoconhecimento. Assim, percebemos que há 

uma acentuada produção científica sob a ótica das terapias alternativas ou suplementares, 

como a do riso.  

De tal forma, entendemos a necessidade de investigar e divulgar trabalhos no mesmo 

sentido realizados em Rondônia. Um estudo que vise contribuir para a renovação da 

terapêutica atualmente empregada nas instituições hospitalares, tendo em vista os possíveis 

benefícios trazidos pela incorporação deste tipo de Terapia como uma alternativa auxiliar 

viável aos tratamentos atuais.  

 

OBJETIVOS:  

Identificar os benefícios e a importância da Terapia do Riso (ou risoterapia)  em 

crianças submetidas à quimioterapia bem como, observar o comportamento das crianças 

no período em que são submetidas à Terapia. 

 

 

METODOLOGIA: 

 A pesquisa é de cunho qualitativo e quantitativo, fazendo uso do método de 

abordagem hipotético-dedutivo e de um estudo analítico, de caráter seccional e 

observacional. Foi realizada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Ala Oncopediátrica, 

com crianças da faixa etária de 03 a 12 anos, de ambos os sexos, com o diagnóstico de 
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câncer, cuja perspectiva de duração do tratamento tivesse um intervalo mínimo de dois 

meses.  

No intervalo entre fevereiro e julho foram contatadas 14 crianças para a realização 

dos procedimentos necessários para a pesquisa. Com a autorização do responsável, 

acessamos os prontuários e colhemos informações com a equipe que acompanha a evolução 

clínica do paciente. 

Os dados foram coletados por meio de questionários com a Equipe de Saúde e na 

aplicação de questionários estruturados e adaptados a partir da ―Escala de Avaliação de 

Qualidade de Vida (AUQEI - Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé)‖, 

desenvolvido por Manificat e Dazord (1997) e padronizado no Brasil por Assumpção Júnior 

e outros (2000) em uma amostra nacional. Este questionário foi escolhido por se demonstrar 

útil na avaliação da influência dos cuidados fornecidos e do estado de saúde da criança a ele 

submetida.   

As respostas dos questionários são pontuadas de 0 a 3 para posterior análise fatorial. 

Para análise estatística e confecção dos gráficos e tabelas foram utilizados o softwar 

Microsoft Excel (versão 2003), sendo que os valores das amostras pareadas independentes 

dos grupos teste e seus respectivos controles foram tratados pelo teste t de Students 

(BERQUÓ, SOUZA & GOTLIEB, 1981). As diferenças com p menor que 0,05 foram 

consideradas estatisticamente significantes. 

 

RESULTADOS 

A amostra estudada foi constituída de 14 crianças, com média etária de oito anos 

(DP = 3,08), predominando a faixa de cinco a dez anos. Quanto ao sexo, a distribuição foi 

predominantemente masculina (78,6%). Com relação à escolaridade, nove crianças (64,3%) 

estudavam na época da pesquisa. Quanto ao regime de tratamento das crianças, cinco 

(35,7%) encontravam-se internadas (mais de 48 horas hospitalizadas) no momento da 

entrevista e as demais freqüentavam o hospital apenas uma vez por semana, em dias 

predeterminados para o tratamento, cujo procedimento é denominado de Hospital- Dia. 

A distribuição dos diagnósticos foi variada, conforme pode ser verificado no gráfico 

1. A LLA (Leucemia Linfocítica Aguda) de alto risco foi predominante, com 64% dos 

casos. Os demais diagnósticos foram: LLA de baixo risco, neuroblastoma e linfoma não-

Hodgkin. 

 

Análise da QV das crianças hospitalizadas 
Os escores totais e parciais sobre a qualidade de vida (QV) das crianças da Ala 

Oncopediátrica, a partir da aplicação da EQV (escala de qualidade de vida) junto às crianças 

e mães, são apresentados na Tabela 2. De uma variação possível de zero a 78, os escores 

médios totais da EQV foram 49,5 (DP=5,61) e 50 (DP=5,12), respectivamente, na ótica das 

crianças e responsáveis, sem diferença estatisticamente significativa entre eles 

(considerando p<0,05). Os fatores família, função e lazer obtiveram, nesta ordem, os 

maiores valores (10,78 e DP=2,25; 9,92 e DP=1,38; 7,5 e DP=1,45), respectivamente, 

respeitando-se as variações possíveis. Ao ser considerada a nota de corte 48, verificou-se 

que a maioria dos índices encontra-se na faixa superior a 48, para ambos os grupos 

indicando QV positiva. Este panorama encontrado diferiu do ano anterior em que os escores 

de QV foram predominantemente negativos, demonstrando uma melhora da qualidade de 

vida de 2009 para 2010.  

Analisando-se os escores médios de cada item componente da escala, de forma 

independente, verificou-se que ―longe da família‖ e ―hospitalização‖ obtiveram os menores 
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valores para crianças e mães (vide questões 8, 14, 20, 23 do gráfico 1); enquanto 

―aniversário‖, ―avós‖ e ―férias‖ alcançaram os maiores valores para as crianças, exatamente 

o mesmo resultado do ano anterior da pesquisa.  

Em relação aos escores obtidos pelas crianças em comparação com os obtidos dos 

pais não houve diferença significante em nenhum dos itens analisados. Essas informações 

demonstram que as crianças e pais estão em concordância quanto às informações prestadas. 

Em ambas as perspectivas há a confirmação de boa qualidade de vida, diferente do ano 

anterior o qual demonstrou qualidade de vida baixa em ambas as perspectivas. O gráfico 1 

expõe esta variação, por questão, dos escores obtidos nas perspectivas das crianças (azul) e 

dos pais (vermelho). 

 

Gráfico 1. Média de pontuação em cada questão na perspectiva dos responsáveis e das 

crianças, Ala Oncopediátrica HBAP, 2010. 

 
 

Com relação as crianças que receberam a Terapia do Riso (grupo exposto) em 

comparação as que não receberam a Terapia do Riso (grupo não exposto), não foram 

evidenciadas diferenças significativas nos escores obtidos por questão da EQV, sendo isto 

demonstrado no gráfico 2. Este fato demonstra que a Terapia do Riso não modificou a 

qualidade de vida das crianças, pois ambos os grupos obtiveram média de escores positivo. 

Gráfico 2. Média de pontução em cada questão na perspectiva das crianças com 

Terapia do Riso (TR) em comparação as sem Terapia do Riso, Ala Oncopediátrica 

HB, 2010. 

 
 

Com relação aos “Mensageiros do Riso” 

A fim de detectar quais eram as impressões das crianças com relação à atuação dos 

―Mensageiros do Riso‖ na Ala Oncopediátrica do HB foi acrescentada uma pergunta ao 

questionário AUQEI.  De um total máximo de 42 pontos para a soma das respostas de todas 

as crianças, obteve-se uma soma de 39 pontos (DP=0,42), média de 2,78 pontos para cada 
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questão, com variação máxima e mínima de 3 e 2 respectivamente. Isso demonstra que 

100% das crianças ficam ―felizes‖ ou ―muito felizes‖ quando recebem a visita dos 

―Mensageiros do Riso‖. Esses valores foram corroborados as pontuações dos responsáveis, 

não apresentando diferença significativa entre ambos. 

 

QV das crianças sob a ótica da Equipe de Saúde 

Todos os funcionários entrevistados responderam que as crianças recordam e 

relatam as brincadeiras realizadas pelos palhaços, que elas ficam mais ativas (motivadas e 

falantes) após a visita dos palhaços, melhorando a relação com a equipe, passando a brincar 

mais.  

No que diz respeito à relação do profissional de saúde com a família/acompanhante, 

75% dos profissionais respondeu ―não‖ quando questionados se as visitas os estimulam a 

estabelecer outras formas de se aproximar das famílias, e 58,3% também responderam 

negativamente quando questionados se a Terapia do Riso estimulam as famílias a se 

relacionarem com as crianças como em sua própria casa bem como se contribui para a 

confiança das famílias sobre a melhora das crianças. Contudo, foi consenso na ala 

oncopediátrica de que há uma grande diferença de comportamento entre as crianças 

internadas em relação às que freqüentam o Hospital-Dia. Durante as visitas realizadas para a 

pesquisa pôde-se perceber um alto grau de irritabilidade das crianças internadas, 

comparando aqueles que ficam apenas para receberem a medicação. Tal fato foi confirmado 

nas entrevistas com as mães, as quais afirmaram que o comportamento impaciente das 

crianças se acentuava com o passar do tempo de internação. 

Conclui-se, portanto, que as atividades do grupo ―Mensageiros do Riso‖, sob a ótica 

dos profissionais, são positivas para as crianças em tratamento, contudo eles mesmos se 

declaram não afetados por tal ação. 

 

DISCUSSÃO 

O presente trabalho mostrou que o processo da hospitalização em pacientes 

oncopediátricos não causou impacto negativo na média de escore total de qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) das crianças portadoras de doença crônica.. Diferentemente da 

literatura que traz estudos que observaram um impacto negativo na QVRS de crianças e 

adolescentes portadores de doença crônica, mais especificamente LLA, quando comparados 

à população saudável, por meio de instrumentos genéricos (LANDOLT et al, 2006). 

Ao se considerar que a população estudada encontra-se em uma condição mórbida 

de longa duração, esperar-se-ia uma baixa qualidade de vida, fato corroborado devido o 

câncer ser um fator estressor que atua sobre o paciente e a família em relação a diversas 

particularidades (KUCZYNSKI, 2002). Diante disso, percebemos que a média de escore 

encontrada contraria nossa hipótese inicial. 

Diante desse resultado, devemos considerar que a amostra analisada é pequena para 

inferirmos que estas crianças realmente apresentam boa qualidade de vida apesar da 

condição a qual estão cotidianamente expostas. Também devemos salientar que a qualidade 

de vida não pode ser avaliada apenas pelo instrumento AUQEI, mas sim por todo o contexto 

que cerca as crianças com câncer hospitalizadas no HB. Com a vivência que os 

profissionais possuem na ala oncopediátrica, relataram-nos a diferença que as crianças 

demonstraram em seu comportamento, onde nos dias das visitas estavam mais dispostas, 

apresentavam uma maior interação, alimentavam-se melhor, além de comunicar-se mais e 

não demonstrar medo com a aproximação dos profissionais. 

As experiências desfavoráveis vivenciadas pelos familiares e pelas 

crianças/adolescentes justificam os menores escores nas questões específicas relacionadas 
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aos fatores ―longe da família‖ e ―hospitalização‖. Nos domínios relacionados à família 

observou-se comprometimento no estado emocional, tempo e atividades familiares. Esse 

resultado é consistente com os trabalhos que avaliaram a QV de mães de crianças e 

adolescentes portadores de LLA (diagnóstico predominante da população desta pesquisa), 

que demonstram prejuízo nas relações parentais, principalmente na saúde mental e 

funcionamento social (EISER; 2005). 

Embora a hipótese inicial fosse de um maior prejuízo na QV dos indivíduos 

internados, da mesma forma que no ano anterior, o presente estudo não detectou diferença 

significativa entre os pacientes que estavam internados para a quimioterapia e aqueles que 

freqüentavam o hospital apenas uma vez por semana (Hospital-Dia). Esses resultados 

devem ser considerados com cautela diante da pequena amostra. 

O grupo ―Mensageiros do Riso‖ é um exemplo de iniciativa, cuja aceitação pelas 

crianças da Ala Oncopediátrica foi demonstrada por 100% das mesmas afirmarem ficar feliz 

ou muito feliz com a visita deles. Contudo, pode-se perceber que apesar das visitas 

freqüentes, semanais, do grupo de palhaços, isso não alterou significativamente o escore de 

qualidade de vida dos pacientes expostos constantemente em comparação com os do grupo 

de não expostos. Este resultado deve ser interpretado com alguma parcimônia em função da 

possibilidade da interferência do pequeno número amostral e, até mesmo, da utilização de 

instrumentos insuficientes para avaliar esta condição. 

De acordo com Graniska e Melo (2010), a Terapia do Riso na assistência às crianças 

com câncer está relacionada com a diminuição no tempo de recuperação, melhora da 

qualidade de vida, a colaboração quando prestados os cuidados as mesmas e, 

principalmente, a alegria percebida no semblante de cada uma delas. Em concordância ao 

exposto, foi notório entre os acompanhantes e profissionais os resultados positivos que 

apareceram. Pôde-se perceber que a partir desta experiência, várias transformações no dia-

a-dia ocorreram, tornando o ambiente mais agradável para as crianças hospitalizadas, mais 

informal, descontraído para as famílias e para os profissionais que ali trabalham. Estas 

modificações percebidas no comportamento das crianças após as visitas do grupo são muito 

importantes e revelam que as mesmas ficaram mais alegres, sorridentes e com menos medo 

do processo da internação 

Pesquisas relatam que os pacientes hospitalizados, sejam elas crianças, adolescentes 

ou adultos, que participam de atividades como a risoterapia, são mais colaborativas durante 

os exames e procedimentos, além de ser mais acessíveis ao entendimento do processo 

saúde-doença, proporcionando a amenização dos sofrimentos à doença, ou mesmo ao 

ambiente hospitalar (WRIGHT & LEAHEY, 2002).  

Diante disso e apesar desta pesquisa revelar não haver diferença entre os grupos 

expostos e não-expostos, entendemos que a presença da equipe é salutar no sentido de 

melhorar o humor e quebrar a rotina de dor e sofrimento para as crianças, sobretudo aquelas 

que enfrentam patologias graves e tratamentos dolorosos, assim como para familiares e até 

mesmo para a equipe hospitalar. 

 

 

CONCLUSÃO 

Foram identificados diversos benefícios com a aplicação da Terapia do Riso, 

principalmente emocionais. Observamos que a Terapia aproximava as crianças da realidade 

a qual foi retirada bruscamente, diminuindo a angústia e auxiliando na maior aceitação ao 

tratamento tornando o processo da hospitalização menos penoso. Ao contrário do esperado, 

as crianças expostas a Terapia do Riso não obtiveram escore mais elevado no questionário 

AUQEI, demonstrando que não há diferença significativa no que diz respeito à qualidade de 
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vida entre as crianças expostas e as não expostas a Terapia do Riso. Esse resultado, contudo, 

não diminui a eficácia do riso, comprovada pela literatura, nem a relatada pelos pais e 

equipe de saúde, e pode ter sido influenciada pelo pequeno número da amostra. 

Durante a realização da Terapia do Riso, a maioria das crianças interage com os 

palhaços, brincam, cantam, riem, dançam, e por vezes tentam se levantar de suas macas 

esquecendo-se que estão puncionadas para receber medicamento endovenoso. Mesmo as 

crianças menos participativas sempre comentavam depois com seus pais e profissionais 

sobre os palhaços. 

De acordo com relatos dos profissionais as crianças ficam mais colaborativas após a 

Terapia do Riso, aceitando com maior facilidade os exames e medicação, apresentando 

evidências clínicas de melhora. Estas observações fortificam a importância da aplicação da 

risoterapia na recuperação de crianças em tratamento quimioterápico. O 100% de aceitação 

do grupo ―Mensangeiros do Riso‖ pelas crianças também corrobora a importância da 

risoterapia. Foi observado que a Terapia do Riso, apesar de pouco conhecida, é bem aceita 

por profissionais de saúde pelos pais e acompanhantes das crianças. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar os efeitos clínicos do emprego da Terapia 

do Riso em crianças três a 12 anos acometidas por neoplasias e em tratamento na Ala de 

Oncopediatria do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HB), em Porto Velho-RO. A 

Terapia do riso em tal instituição é executada por um grupo de estudantes de medicina 

denominados ―Mensageiros do Riso‖. O instrumento principal da pesquisa para a coleta 

de dados é uma ficha de exames de rotina realizados pelos pacientes em tratamento. Os 

dados clínicos analisados mostram que os pacientes apresentam níveis da série vermelha 

do sangue alterados, indicando anemia, presente na maioria das doenças crônicas. A 

série branca do sangue da população estudada mostrou correspondência com as fases de 

tratamento nas quais as crianças se encontravam. Como resultado do levantamento feito 

não se verificou correlação entre os escores de qualidade de vida das crianças com 

relação à resposta imune das mesmas. Não foram encontradas alterações significativas 

nos exames laboratoriais das crianças que recebiam visita dos mensageiros do riso, 

quando comparada com os que não receberam. Entretanto, mesmo diante deste 

resultado a equipe de saúde relata mudanças consideráveis na aceitação da terapêutica 

tradicional e da postura do paciente. 

Palavras-chave: terapia do riso, oncologia pediátrica, perfil hematológico. 
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The present work aims to study the clinical effects of the use of Laughter Therapy for 

children three to 12 years suffer from cancer and undergoing treatment at the Ala 

Oncopediatria of the Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HB), Porto Velho-RO. The 

therapy of laughter in this institution is run by a group of medical students called 

"Messengers of Laughter." The main research instrument for collecting data is a form of 

routine tests performed by patients under treatment. Clinical data analyzed show that the 

number of patients have levels of red blood changed, indicating anemia, present in most 

chronic diseases. The number of white blood in the population studied showed 

correspondence with the phases of treatment in which the children were. As a result of 

the rise there was no correlation between the scores by life quality of children in relation 

to the immune response from them. There were no significant changes in laboratory 

tests of children who received visits from messengers of laughter, when compared with 

those not receiving. However, even with this result the health team reports considerable 

changes in the acceptance of traditional therapy and the patient's posture. 

Keywords: Therapy of laughter, Pediatric oncology, hematologic profile 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho investigou o emprego da terapia do riso em crianças com câncer 

que se submetem ao tratamento no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HB). Mediante 

da análise dos exames laboratoriais da própria instituição de saúde hospitalar, propõem-

se a demonstração do resultado favorável, não favorável ou neutralidade da terapia do 

riso.  

 Para que a realização desse projeto fosse possível, houve a necessidade de se 

criar um grupo que pudesse realizar atividades lúdicas periodicamente com as crianças 

da Ala Oncopediátrica do HB. A partir disso surgiu o grupo ―Mensageiros do riso‖, 

formado por estudantes do curso de Medicina da UNIR, que realizam essas atividades 

semanalmente. 

 

A HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

O processo de tratamento do câncer infantil demanda um tempo considerável de 

hospitalização, no qual a criança é submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, 

como é o caso da quimioterapia e seus efeitos colaterais. Toda essa mudança que a 

criança sofre de sua rotina e a adaptação a essa nova realidade pode comprometer seu 

desenvolvimento normal. Segundo Soares e Bomtempo (2004), ―... a reação da criança a 

eventos excitantes, irritantes, felizes e amedrontadores exige adaptação, visto que inclui 

mudanças psicológicas, físicas e químicas no seu organismo‖. 

A partir disso, vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos em instituições 

hospitalares com objetivo de influenciar positivamente o estado de humor dos pacientes 
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hospitalizados. Grupos de profissionais da saúde incluíram o humor como método 

complementar ao tratamento convencional contra o câncer.  

De acordo com Schmitz (1989, p. 183), ―a hospitalização para a criança é uma 

experiência estressante que envolve profunda adaptação da criança às várias mudanças 

que acontecem no seu dia-a-dia. Contudo, pode ser amenizada pelo fornecimento do 

brincar e da presença de familiares no ambiente hospitalar‖.  

 

O CANCER E SEU TRATAMENTO 

Há várias modalidades de tratamento oncológico que podem ser divididas em: 

tratamento cirúrgico, radioterapia e tratamento clínico o qual engloba quimioterapia, 

hormonioterapia, imunoterapia e uso de bloqueadores enzimáticos.  

Atualmente, a quimioterapia é, dentre as modalidades de tratamento, a que possui maior 

incidência de cura de muitos tumores incluindo os mais avançados e a que mais 

aumenta a sobrevida dos portadores de câncer. Utiliza-se agentes químicos que 

interferem no processo de crescimento e divisão celular podendo ser usados tanto 

isolados como em combinação com a finalidade de eliminar células tumorais do 

organismo (EMA, 2005). . Contudo, os medicamentos utilizados no tratamento não 

atuam exclusivamente nas células tumorais, causando danos e morte celular também em 

células normais, como as que estão em constante restituição, como as da medula óssea, 

dos pêlos e a mucosa do tubo digestivo. Os danos mais comuns e de possível 

acompanhamento são os pertinentes à mielodepressão, granulocitopenia, plaquetopenia 

e anemia. Precocemente o paciente pode apresentar quadros de náuseas, vômitos e mal-

estar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Segundo Carvalho et al. (2006), ―a maioria dos pacientes tratados com drogas 

antineoplasicas desenvolvem neutropenia, em geral do sétimo ao décimo quarto dia 

após administração‖. Esta alteração nas células brancas do sangue é um dos principais 

critérios para a avaliação do estado clínico dos pacientes.  

Diante das alterações esperadas serão utilizados, para a avaliação clínica do paciente, 

exames complementares tais como: hemograma, leucograma e plaquetas, por meio dos 

quais se pode analisar alterações hematológicas, ocorrência de infecção aguda e 

destruição tissular, processo inflamatório infeccioso ou neoplásico, servindo também 

para inferência de sua intensidade e considerando se as limitações da resposta à 

terapêutica. 

 

A TERAPIA DO RISO 

Todo esse processo que envolve o tratamento antineoplásico gera um estresse 

físico e emocional nesses pacientes. Diversos estudos têm demonstrado que o estresse 

leva um aumento expressivo do número sanguíneo de neutrófilos e uma redução 

importante na contagem de linfócitos. A diminuição na capacidade de multiplicação 
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pode estar associada a uma redução na produção de interleucina-2, uma citocinina 

liberada por um tipo determinado de glóbulo branco (as células T) e capaz de ativar e 

induzir a proliferação celular (BAUER, 2002). 

O estresse também altera a resposta humoral do sistema imunológico. Essa 

resposta é a produção de anticorpos e proteínas do complemento (FAVASSA; 

ARMILIATO; KALININE, 2005). Além disso, o estresse psicológico e a depressão 

clínica reduzem a destruição de células tumorais realizada por células natural killer. 

 

OBJETIVOS: 

Verificar os possíveis efeitos, principalmente na série branca e vermelha do 

sangue, da Terapia do Riso concomitante à terapêutica médica convencional empregada, 

bem como as alterações no estado geral das crianças hospitalizadas. 

 

MÉTODO 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e quantitativo, fazendo uso do método de 

abordagem hipotético-dedutivo e de um estudo analítico, de caráter seccional e 

observacional. Foi realizada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Ala Oncopediátrica, 

com crianças da faixa etária de 03 a 12 anos, de ambos os sexos, com o diagnóstico de 

câncer, cuja perspectiva de duração do tratamento tivesse um intervalo mínimo de dois 

meses.  

No período de fevereiro e junho foram contatadas 14 crianças para a realização 

dos procedimentos necessários para a pesquisa. O primeiro contato com essas crianças 

foi feito com o acompanhamento dos responsáveis e foi explicado a estes do que se trata 

a pesquisa. Após a autorização dos pais, foram analisados os prontuários dessas crianças 

para colher informações clínicas quanto à sua doença de base e se verificou os 

resultados dos exames laboratoriais realizados pela própria instituição.  

A fonte de informação desta pesquisa foram os exames laboratoriais de rotina 

feitas pelos pacientes durante a implementação da terapia do riso, os quais são 

acompanhados junto à equipe médica responsável. Os exames laboratoriais usados 

como critério avaliativo de resposta imunológica dos pacientes foram o hemograma, 

principalmente o leucograma, por intermédio dos quais se pode verificar os efeitos 

biológicos como a resposta inflamatória ou a resposta do corpo à dor e à medicação. 

Para a coleta dos dados citados foi utilizado um instrumento no qual consta a 

identificação do paciente e o resultado dos exames que o hospital solicita para o 

acompanhamento clínico do mesmo. 

Para análises estatísticas foram utilizados programas pertinentes a este fim, 

sendo que os valores das amostras pareadas independentes dos grupos teste e seus 

respectivos controles serão tratados pelo teste t de Students (BERQUÓ, SOUZA & 
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GOTLIEB, 1981). As diferenças com p menos que 0,05 foram consideradas 

estatisticamente significantes. 

 

RESULTADOS 

A amostra estudada foi constituída de 14 crianças, com média etária de oito anos 

(DP = 3,08), predominando a faixa de cinco a dez anos. Quanto ao sexo, a distribuição 

foi predominantemente masculina (78,6%). Com relação à escolaridade, nove crianças 

(64,3%) estudavam na época da pesquisa. Quanto ao regime de tratamento das crianças, 

cinco (35,7%) encontravam-se internadas (mais de 48 horas hospitalizadas) no 

momento da entrevista e as demais freqüentavam o hospital apenas uma vez por 

semana, em dias predeterminados para o tratamento, cujo procedimento é denominado 

de Hospital- Dia. 

A distribuição dos diagnósticos foi variada, sendo que LLA (Leucemia 

Linfocítica Aguda) correspondente a 73%%, com tempo médio de tratamento de dois 

anos (DP: 3,54). Os demais diagnósticos são: sarcoma de partes moles, neuroblastoma, 

LLA recidivada e tumor de Willis, correspondendo 7% cada. 

A tabela 1 representa o perfil hematológico, séries vermelha/branca do sangue, 

da população estudada, além dos valores de referência fornecidos pelo Laboratório de 

Onco-Hematologia do HB. A média feita em 2009 corresponde aos resultados obtidos 

no primeiro ano da pesquisa quando não havia uma ação constante de Terapia do Riso. 

A média 1 refere-se aos resultados dos exames coletados no mês de março de 2010 (no 

início da aplicação da Terapia do Riso), enquanto a média 2 refere-se aos resultados 

laboratoriais do mês de julho de 2010 após cinco meses de submissão dos pacientes á 

Terapia do Riso. 

A média 2 demonstra uma leve anemia, como demonstrado nos valores médios 

de hemácias 3,93 x 106/ mm3 (4,0-6,0 x 106/ mm3), hematócrito 33,93% (35 - 53%) e 

hemoglobina 10,91 g/dL (11,0 – 15g/dL), os quais se encontram discretamente abaixo 

dos valores de referência para as crianças das faixas etárias estudadas. Ainda 

considerando a média 2, esta foi muito semelhante a média de 2009 no que diz respeito 

a discreta anemia e aos demais componentes do sangue. 

Em um panorama geral não se percebe diferenças discrepantes entre as médias 

nestes três diferentes momentos. 

Tabela 2. Perfil hematológico dos pacientes da ala oncopediátrica do HB e os 

valores                de referência utilizados pela própria instituição. 

 Média 1 Média 2 Média 2009 Valor de 

Referência 

Hemácias 5,23 3,93 3,80 4,0 – 6,0 x 

10
6
/mm

3
 

Hemoglobina 10,44 10,91 10,90 11 – 15 g/dL 

Hematócrito 31,28 33,93 33,83 35 – 53 % 

Leucócitos 4,06 5,77 5.246 3500 – 

10000 



1051 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

cél/mm
3 

Segmentados 47,08 52,35 47,60 40 – 60% 

Linfócitos 40,44 34,78 36,96 17 – 48 % 

Monócitos 6,67 6,28 4,46 4 – 10% 

Plaquetas 253.444 321.071 317.66 150 – 450 x 

10
3
/mm

3
 

No primeiro momento da coleta dos dados nove pacientes (64,30% da amostra) 

estavam na fase de manutenção, enquanto no segundo momento da coleta esse número 

aumentou para 11 (78,6%, da amostra). Os dados apontam uma importante diferença, de 

acordo com a fase do tratamento, nos índices de linfócitos, segmentados e plaquetas, 

como visto na tabela 2. No que diz respeito aos linfócitos, seu número encontra-se 

significativamente reduzido nos pacientes que se encontravam na fase de indução.  

Tabela 2. Índices dos valores hematológicos dos pacientes internados na ala 

oncopediátrica do HB segundo fase do tratamento. 

 

Variável 

Fase de 

Manutenção 

Média 

Fase de 

Indução 

Média 

Hemácias 3,76 4,56 

Hemoglobina 10,68 11,4 

Hematócrito 33,16 36,76 

Leucócitos 5.763 5.833 

Segmentados 50,72 58,33 

Linfócitos 38 23 

Monócitos 6,36 6 

Plaquetas 302.272 390.000 

Os resultados da correlação entre os índices hematológicos e os escores de 

qualidade de vida das crianças demonstraram a existência de correlação significativa 

apenas para os valores de hemácias, hemoglobina e hematócrito com os escores ―total‖ 

e de ―função‖. 

Efeito facilitador das crianças sob a ótica da Equipe de Saúde 

Do total de 24 profissionais, 13 colaboraram com a pesquisa (54,2%) respondendo 

aos questionários semi-estruturados. . A maioria destes, 70% afirmou que as atuações dos 

―Anjos da Enfermagem‖ causam impacto no comportamento da criança com relação ao 

tratamento, melhorando o humor, a aceitação aos medicamentos e até mesmo a evolução 

clínica. 

Conclui-se, portanto, que as atividades do grupo ―Mensageiros do Riso‖, sob a 

ótica dos profissionais, são positivas para as crianças em tratamento, mas eles próprios 

se declaram não afetados por tal ação.  
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DISCUSSÃO 

 A predominância dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) na população 

estudada, representando 88% dos casos, retrata uma maior incidência desta neoplasia 

em detrimento das demais. Tal resultado está em consonância com os dados 

epidemiológicos, os quais demonstram que a LLA é a de maior incidência dentre as 

neoplasias na infância e adulto jovem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Também está 

em concordância com a incidência do diagnóstico de LLA encontrada na própria ala 

oncopediátrica do HB, no período janeiro de 1999 a dezembro de 2003, que foi de 

75,4% (BRAGA, 2004). 

O tratamento de doenças crônicas, como as neoplasias, leva a anemia ligada a 

defeitos do metabolismo do ferro (MATOS et al, 2008). Durante o tratamento 

quimioterápico da LLA, o qual é executado nas fases de indução, manutenção e 

remissão, espera-se uma queda considerável dos índices hematimétricos dos pacientes, 

pois a destruição das células neoplásicas do sangue não é isenta de efeitos lesivos contra 

as células não-neoplásicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

A agressão sistêmica no tratamento da LLA é mais importante durante a fase de 

indução, na qual o objetivo é a eliminação das células neoplásicas, tendo um a dois 

meses de duração. Percebe-se que mesmo as crianças em fase de indução não 

demonstraram alterações destoantes, pois se encontravam próximas da fase seguinte, a 

fase de manutenção (PEDROSA & LINS, 2002).  Com relação à série branca do sangue 

não encontramos o padrão esperado dentro da fase imunossupressora do tratamento 

referente à LLA, estando dentro dos valores de normalidade adotados pelo Laboratório 

de Onco-hematologia do HB, não diferindo também do encontrado no ano anterior da 

pesquisa. 

 A diferença encontrada entre as fases de indução e manutenção relacionou-se 

com o número de linfócitos, segmentados (neutrófilos) e plaquetas, os quais estando 

aumentados na fase indução indicam a produção exacerbada.  Sabe-se que os neutrófilos 

tendem a sofrer um aumento de número encontrado no sangue periférico mediante 

infecções bacterianas (LOPES, 2006). A produção aumentada e a ocorrência de 

infecções oportunístas podem ter sido responsáveis por este padrão de resposta, tendo 

em vista a vulnerabilidade gerada pela quimioterapia empregada.  

 Com relação ao tipo de hospitalização, a não correlação entre o Hospital-Dia e a 

Internação mostra que índices utilizados para a análise não foram influenciados por este 

fator, possibilitando assim o acompanhamento e coleta de dados mais segura para 

posterior comparação entre os escores de qualidade de vida com os índices 

hematológicos da população estudada. 

 Durante a realização do presente estudo pôde ser constatado pelos depoimentos 

de vários funcionários que o comportamento facilitador dos pacientes com relação à 

terapêutica empregada é de importância relevante na evolução clínica dos pacientes. Foi 

unânime entre os funcionários da equipe cuidadora que as crianças tornam-se mais 

acessíveis ao recebimento das medicações, contribuindo com a regularidade e garantia 
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do emprego da terapêutica. Esse comportamento foi percebido em 100% das crianças 

que tiveram algum estímulo de humor.  

 

CONCLUSÃO 

A terapia quimioterápica preponderante empregada na população estudada é 

adequada ao tratamento da LLA, tendo em vista a maior incidência desta neoplasia em 

detrimento de outras também encontradas. As alterações verificadas no estudo dos 

níveis da bioquímica hematológica dos pacientes estão dentro do esperado. Foi 

observada discreta anemia e redução de alguns índices da série branca do sangue, 

indicando que a população estudada não apresenta imunodepressão importante, na 

maioria dos casos. 

 A única relação encontrada entre a qualidade de vida das crianças e seu estado 

clínico foi com relação à série vermelha (hemácias, hemoglobina e hematócrito), mas tal 

fato deve ser encarado com cautela já que a população da pesquisa foi pequena. 
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VIVÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS 

DA MENSURAÇÃO DA DOR NOS CASOS DE LOMBALGIAS E 

CERVICALGIAS OCUPACIONAIS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

PEDACINHO DE CHÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

A MB ULA TÓ RIO E M S AÚ DE  D O  TR AB ALH AD O R :  U MA 

E X PER IÊ N CI A  D E  LE V AN TA ME NTO  DE  D AD OS  DE 

A GR A VO S OC U PA C IO N AIS  NOS  U S UÁ RI OS  D A  U N I DADE 

B ÁSI C A  DE  S AÚD E  PED A CI NH O D E  CH ÃO  NO  MU N I CÍ PIO 

D E PO RT O VELHO .  
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RESUMO 

O presente trabalho visa estimular o atendimento em ambulatório de saúde do 

trabalhador na Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedacinho de Chão no Município de 

Porto Velho através de um acompanhamento epidemiológico ocupacional dos usuários 

atendidos no ambulatório médico dessa UBS, especificamente mensurar a dor, 

principalmente as lombalgias e cervicalgias, relacionadas às queixas desses usuários; 

avaliar as atividades ocupacionais desses usuários relacionando-as às queixas 

apresentadas; e traçar o perfil sócio demográfico e ocupacional desses usuários. O 

estudo é do tipo descritivo, utiliza o método de levantamento de dados, de corte 

transversal e quantitativo, envolvendo 125 trabalhadores usuários da UBS Pedacinho de 

Chão. Utilizou-se aplicação dos questionários Escala Numérica de Dor e Mapa da Dor. 

A média do escore geral da dor na amostra estudada foi de 6,62, numa escala de zero a 

dez. Os dados obtidos com o Mapa da Dor apontaram maior comprometimento da 

coluna vertebral, com 111 queixas; pescoço, com 65 queixas; ombros, com 16 queixas; 

e membros inferiores, com 18 queixas.  
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ABSTRACT 

This paper aims to stimulate attendance at outpatient occupational health in the Basic 

Health Unit (BHU) piece of ground in the city of Porto Velho through an occupational 

epidemiological monitoring of users treated in outpatient medical BHU that specifically 

measure pain, especiallylow back pain and neck pain, related to complaints of such 

users; assess the occupational activities of those users relating them to the complaints, 

and trace the socio demographic and occupational profile of those users. The study is a 

descriptive, uses the method of data collection, cross-sectional and quantitative, 

involving 125 users of UBS employees Little Patch of Ground. We used the 

questionnaires Numerical Scale of Pain and Pain Map. The average overall score of pain 

in this sample was 6.62 on a scale of zero to ten. The data obtained with the map of pain 

showed greater impairment of the spine, with 111 complaints, neck, with 65 complaints; 

shoulders, with 16 complaints, and lower limbs, with 18 complaints.  

Keywords: Pain. Work. Health.     

 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto trata do tema saúde do trabalhador, no intuito de analisar a dor 

relacionada ao trabalho relatada pelos usuários atendidos na atenção básica da UBS 

Pedacinho de Chão, em Porto Velho, indicando as regiões corpóreas afetadas, bem 

como a intensidade dessa dor. 

Para o Ministério da Saúde, o termo Saúde do Trabalhador refere-se a um campo do 

saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença. 

Parte do princípio de que a forma de inserção dos homens, mulheres e crianças nos 

espaços de trabalho contribui decisivamente para formas específicas de adoecer e 

morrer (BRASIL 2002). 

Segundo Nunes e Pena (2005), a principal limitação no desempenho ocupacional é 

decorrente da dor, sintoma contínuo que funciona como termômetro do agravamento do 

processo de adoecimento. A dor é uma experiência inerente ao ser vivo e representa um 

sofrimento físico e/ou mental.  É uma experiência complexa que inclui a percepção 

sensorial e emocional e onde aspectos sensoriais, afetivos, cognitivos, comportamentais, 

culturais e sociais interagem. É parte de um sistema de alerta utilizado pelo organismo, 

visando à proteção da sobrevivência do organismo. Entretanto, quando se cronifica, 

perde essa função causando um sofrimento desnecessário e nocivo tanto ao estado físico 

quanto emocional do indivíduo.  
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De acordo Facchini (2005), as cargas de trabalho a que estão submetidos, processos 

de trabalho insalubres e perigosos com equipamentos e tecnologias defasadas, altos 

níveis de ruído, ritmo intenso e movimentos repetitivos, entre tantos fatores, aumentam 

os riscos de adoecimento e invalidez dos trabalhadores.  

Segundo o Ministério da Saúde (2002) ―há que se considerar os diversos riscos 

ambientais e organizacionais dos trabalhadores, em função de sua inserção nos 

processos de trabalho. Assim, as ações de saúde do trabalhador devem ser incluídas 

formalmente na agenda da rede básica de atenção à saúde‖.  

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

A Saúde do Trabalhador, segundo a Lei Orgânica da Saúde nº. 8080 (BRASIL, 

1990) é definida como ―... um conjunto de atividades que se destina, por meio de ações 

de vigilância epidemiológica e sanitária, a promoção e proteção da Saúde do 

Trabalhador, [...] recuperação e à reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho‖. Observa-se, portanto, que a própria lei 

admite o trabalho como potencial gerador de adoecimento: ―[...] agravos advindos das 

condições de trabalho‖. Neste contexto, a dor é um sintoma preponderantemente 

encontrado na população de trabalhadores. 

        Hoefel e Dias (2005), afirmam que ―o SUS ainda não incorporou, de forma efetiva 

em suas concepções, paradigmas e ações, o lugar que o trabalho ocupa na vida dos 

indivíduos e suas relações com o espaço sócio-ambiental‖. Portanto, não há ações 

continuadas de cuidados à Saúde do trabalhador na Atenção Básica. 

Para Pimenta et al. apud Tosato (2006) o objetivo da avaliação da dor é caracterizar 

a experiência dolorosa em todos os seus domínios, identificando os aspectos que 

possam estar determinando ou contribuindo para sua manifestação. Os mecanismos 

fisiológicos da dor envolvem conceitos de sensibilização periférica e neuroplasticidade 

na perpetuação da dor, com ação através de mediadores bioquímicos nas vias 

nociceptivas Paiva et al. (2006) 
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Dessa forma, para cada categoria profissional existe uma característica particular de 

exigência mental e motora, ou seja, em algumas profissões pode-se estar mais suscetível 

a desenvolver dor nos membros superiores, coluna vertebral ou membros inferiores. As 

manifestações da dor e das lesões não ocorrem da mesma forma, mas estão associadas 

com a função exercida (FREITAS, 2009).  

      Segundo Oliveira e Vezzá (2010), Os distúrbios musculoesqueléticos ocupacionais, 

de causas multifatoriais, exigem do profissional uma abordagem ampla, que vá além 

dos aspectos técnicos de tratamento do quadro físico e sintomático. Portanto, o paciente 

deve ser avaliado integralmente, não apenas tratar a dor que ele sente.  

Material e Método 

O estudo é do tipo descritivo, utiliza o método de levantamento de dados, de corte 

transversal e quantitativo (GIL, 2002; FACHIN 2003). 

 A amostra foi composta por 125 trabalhadores pertencentes à área de abrangência 

da UBS Pedacinho de Chão. 

Os instrumentos de pesquisa foram a Escala Numérica de Dor (MARQUES, 

MARQUES, ASSUMPÇÃO e MATSUTANI, 2007) e o Mapa da Dor, adaptado de 

McBeth (apud MARQUES, ASSUMPÇÃO e MATSUTANI, 2007).  

 

Resultados e Discussões 

Foi realizada aplicação de questionários referentes à avaliação das regiões 

anatômicas indicadas como dolorosas (Mapa da dor) e a intensidade desta dor (Escala 

Numérica de Dor). 

Foram entrevistados 125 (cento e vinte e cinco) usuários com queixa de cervicalgia 

e/ou lombalgia, sendo 89 (oitenta e nove) deles do sexo feminino e 36 (trinta e seis) do 

sexo masculino, cuja média de idade foi de 40,6 anos. 

Dentre os trabalhadores que relataram ter dor lombar, 68,8% (62) deles queixaram-

se de algias em outros locais do corpo. Logo, 31,2% deles apresentam apenas 

lombalgia. 
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Dos entrevistados que fizeram referência à cervicalgia, 87,7% (57) relataram-na 

associada a outras dores.  Portanto, 12,3% (8) relataram ter como único local de dor 

freqüente a região do pescoço. 

Ressalta-se, no entanto, que as queixas principais, ou seja, os motivos que levaram 

esses usuários a procurarem atendimento médico naquela UBS foram variados sem 

prevalência de nenhum deles. 

Houve predomínio das atividades que têm como característica o esforço físico – 

levantamento de carga, longa permanência em pé, repetições dos movimentos de 

abaixar e levantar. Essas características são corroboradas por Ferreira (2006), que 

afirma ser a dor laboral associada freqüentemente com a má postura, levantamento de 

objetos pesados e movimentos lesivos.   

Os resultados do Mapa da dor foram computados cumulativamente, ou seja, foram 

contadas todas as regiões anatômicas em que o entrevistado sentia alguma dor. Os 

dados apontaram maior comprometimento da coluna vertebral, indicadas pelas regiões 

numeradas de 34 a 39, com 111 queixas; pescoço, na região 25, com 65 queixas; 

ombros, nas regiões 26 e 27, com 16 queixas e membros inferiores, numerados de 40 a 

45, com 18 queixas, conforme gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1. Escala Numérica de Dor por nº de entrevistados. 
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A Escala Numérica de Dor confirmou o quadro de correlação entre profissão 

extenuante e comprometimento da coluna vertebral (especialmente lombar e cervical), 

com declaração de altos níveis de dor por esses trabalhadores em especial. A média do 

escore geral da dor na amostra estudada foi de 6,62, numa escala de zero a dez, com DP 

(desvio padrão) de 2,05. No entanto, o valor modal foi de 8,0, ou seja, o nível de dor 

mais frequente na amostra estudada. 

Treze dos entrevistados atribuíram escore máximo, ou seja, dor insuportável às 

algias sofridas. Dos tais destacam-se 30,8% Diarista, Doméstica, Faxineira, Lavadeira, 

Copeira; 23,07% de Donas de Casa; os demais 43,15% foram distribuídos entre 

Auxiliar de Serviços Gerais, Cabeleireiro/manicure, Vendedor/Comerciante, 

Recepcionista/Secretário/Assessor/ Telefonista/Auxiliar de Escritório e Outros. 

 

CONCLUSÃO 

Deve-se ressaltar a importância da realização de diagnóstico da dor relacionada ao 

trabalho na atenção básica, que é considerada porta de entrada para o SUS, para que se 

possa ―promover, proteger, recuperar e reabilitar‖ a saúde dos trabalhadores, conforme 

preconiza o Ministério da Saúde. 
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VIVÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR ATRAVÉS 

DO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CERVICALGIAS DOS USUÁRIOS 

ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDACINHO DE CHÃO NO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. 

 

Ambulatório em saúde do trabalhador: 

Uma experiência de levantamento de dados de agravos ocupacionais nos usuários da 

unidade básica de saúde pedacinho de chão no município de porto velho. 

 

Dário Dayvill Silva Araújo 

Dra. Janne Cavalcante Monteiro 

 

RESUMO 

 

Este projeto aborda relação prejudicial entre a atividade laboral e o desenvolvimento de 

doença osteomuscular – cervicalgia – dos usuários da UBS Pedacinho de Chão. Junior 

& Mussi (2009) afirmam que os distúrbios no sistema osteomuscular relacionadas ao 

trabalho, são queixas cada vez mais prevalentes nos serviços de saúde. Assim, este 

estudo teve como objetivos específicos estabelecer o índice de cervicalgias relacionadas 

ao trabalho, avaliar as atividades ocupacionais desses usuários relacionando-as às 
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queixas apresentadas, traçar o perfil sócio demográfico e ocupacional e avaliar a 

qualidade de vida dos usuários com queixas de saúde relacionadas ao trabalho, e por fim 

fomentar o atendimento em ambulatório de saúde do trabalhador na UBS Pedacinho de 

Chão. Os dados compilados resultam de um levantamento epidemiológico a partir de 

entrevista com questionários previamente estruturados. O tratamento dos dados 

demonstrou que 18% da amostra apresentam dores cervicais. 

 

Palavras-chave: Saúde; Trabalho; Cervicalgia.  
 

 

ABSTRACT 

 

This project treats about a harmful relation between the labor activity and the 

development of skeletons muscle disease – neck pain - of the users of the HBU 

Pedacinho de Chão. Júnior & Mussi (2009) confirm that the problem in the muscle 

skeletons system related to the work, are complaints that are more and more frequent in 

the  health services. Thus, this study had as main objectives: first, to establish the level 

of of neckpains related to the work, then to evaluate the occupational activities of these 

users, relating them to the those already presented complaints, to trace the social-

demographic and occupational profile  and to evaluate the life quality of the users who 

have complaints about pains related to the work, and finally to improve the attendance 

at the  worker´s health clinic in the UBS‖pedacinho de Chão. The collected data result 

in a epidemiologic survey from an interview with questionnaires previously arranged. 

The treatment of the data demonstrated that 18% of the sample present the neck pain. 

 

Keywords: Health; work; neck pain. 

1. INTRODUÇÃO 

    O projeto Ambulatório em Saúde do Trabalhador: uma experiência de 

levantamento de dados de agravos ocupacionais nos usuários da Unidade Básica de 

Saúde Pedacinho de Chão no Município de Porto Velho apresenta como proposta 

detectar casos de adoecimento pelo trabalho, mais especificamente os casos de 

cervicalgias. Segundo Opas (2003), o trabalho deve ser visto como potencial gerador de 

doenças, uma vez que pode desencadear graves problemáticas à saúde. A cervicalgia é 

uma síndrome clínica muito comum e bem definida, mas de etiologia diversa e 

caracteriza-se pela presença de dor, espontânea e/ou à palpação, sentida diretamente no 

pescoço ou produzida neste e sentida em outras áreas, sem história de acometimento de 

discos intervertebrais cervicais (FERRETTI, 2006 apud FUENTEFRIA, 2003). De 

acordo com Nohama e Silvério (2009) as dores cervicais afetam 30% de homens e 43% 

de mulheres em algum momento de suas vidas, sendo também uma queixa que afasta 

um grande número de trabalhadores de suas atividades profissionais. 

 

2. Referencial Teórico 
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          A cervicalgia é uma síndrome diretamente relacionada à atividade ocupacional, a 

postura anormal, a estresse psíquico, além da excessiva flexão ou a extensão cervical 

em decorrência de manuseio ou transporte de objetos pesados em um ombro e a 

execução de atividades que implicam a elevação dos membros superiores (PIQUINI, 

2005 apud TEIXEIRA, 2001). Segundo Natour & Falcão (2009) a dor cervical afeta de 

10 a 20% da população geral e cerca de 70% dos indivíduos apresentarão em alguma 

época da vida. 

Patologias por Hipersolicitação tornaram-se uma epidemia a partir da entrada 

nos processos produtivos do modelo de acumulação flexível, da reestruturação 

produtiva e da terceirização (GHISLENI & MERLO, 2005).  

        Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(LER/DORT) constituem um conjunto de perturbações do aparelho locomotor, 

principalmente da coluna vertebral e dos membros superiores, com causa 

multifatorial, decorrentes da inadequação dos aspectos sociais, 

organizacionais e físicos do trabalho (JUNIOR & MUSSI, 2009). 

Dentre os distúrbios osteomuscular, Natour & Falcão (2009) afirmam que a dor 

cervical (cervicalgia) é comumente reportada pelos pacientes e que esta patologia tem 

uma clara ralação com a ocupação. 

2.1 Qualidade de Vida e Qualidade de Vida no Trabalho 

A qualidade de vida é definida como sendo a percepção do indivíduo sobre a sua posição 

na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (CANAVARRO et. al., 2004). 

Portanto, segundo Mancini et. al. (2004) o trabalhador atual dever ser considerado a partir de 

enfoque biopsicossocial, não podendo ser dividido em partes, isto é tem que ser visto como 

todo (visão holística). 

2.2 Atenção Básica e Saúde do Trabalhador  

A saúde do trabalhador está legalmente assegurada à população em geral, 

visto que a Portaria nº 3.908/GM define que: 

(...) a construção do Sistema Único de Saúde é um processo de 

responsabilidade do poder público. Além de considerar que cabe ao Ministério 

da Saúde a coordenação nacional da política de saúde do trabalhador, assim 

como é de competência do SUS a execução de ações pertinentes a esta área, 

conforme determinam a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080 e 8.142) (BRASIL, 2000). 
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Mata et. al. (2007) afirmam que mesmo diante destas iniciativas, nenhum instrumento 

de coleta de dados nos programas PACS e PSF insere a saúde do trabalhador como um 

possível cenário de intervenção programática. 

 

3. Material e Método 

Trata-se de um estudo descritivo, cujo principal método é o levantamento de dados, 

de corte transversal e quantitativo (GIL, 2002; FACHIN 2003).  

Amostra: indivíduos atendidos no ambulatório de clínica médica da UBS Pedacinho 

de Chão que em abordagem mencionavam cervicalgia nos últimos 12 meses. Os 

critérios de exclusão englobaram os usuários que não consentiram em participar da 

pesquisa e os que não relataram queixa de cervicalgia.  

Os instrumentos de coleta de dados foram o questionário estruturado 

socioeconômico e o questionário Medical Outcomes Study 36 Item Short Form Health 

Survey – SF-36 (MARQUES, ASSUMPÇÃO E MATSUTANI, 2007). O Tratamento 

de dados é de ordem quanti-qualitativa, sendo utilizado o Excel. O projeto foi aprovado 

no CEP e todos os procedimentos foram realizados com prévia autorização formal dos 

usuários, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 

 

4. Resultados e Discussão 

 Em relação aos dados demográficos, verifica-se que os participantes apresentam 

idade igual ou superior a 16 anos, sendo que 66,1% dos entrevistados encontram-se 

inseridos na faixa etária da idade produtiva. Já, em relação ao gênero a amostra 

demonstrou uma maior incidência de cervicalgia entre as mulheres (73%). A incidência 

predominante no sexo feminino de cervicalgia pode estar relacionado a aspectos 

posturais, ao tipo de trabalho que exerce, estresse por lidar com a dupla jornada de 

trabalho e até mesmo pela presença massiva de mulheres na amostra da pesquisa.  

O DECRETO n.º 3.048, de 06 de Maio de 1999 (Redação dada pelo Decreto nº 

6.042, de 12 de fevereiro de 2007) do Ministério da Fazenda afirma que as doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo relacionadas com o trabalho tem como 

agente etiológico ou fatores de risco de natureza ocupacional as posições forçadas e os 

gestos repetitivos. Na amostra há um índice acentuado de entrevistados exercendo 

profissões com tais características, como exemplo as donas de casa que apresenta índice 



1065 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

de cervicalgia de 18,6%, seguida pelas diaristas, domésticas e faxineiras com 15,2%, 

cabelereiro, manicures com 10,1% e trabalhadores da construção civil com 6,7%.  

Natour & Falcão (2009) afirmam que a dor cervical tem uma clara relação com a 

ocupação. Indo ao encontro da citação acima, observou-se que 53% dos pacientes com 

dor cervical correlacionaram a sua profissão como sendo o fator gerador da sua 

patologia.  

4.1 Dados referentes à dor cervical: 

A cervicalgia de acordo com Natour & Falcão (2009) afeta cerca de 20% da 

população geral, este dado é confirmado pelo estudo em questão, pois da amostra – 334 

pacientes, 18% (59 pessoas) relataram sentir alguma dor, desconforto na região cervical.  

Ademais, a análise quantitativa do tempo total da dor na região cervical, nos 

últimos 12 meses, observou que 53% dos doentes sentem ou sentiram a dor por mais de 

30 dias, mas não todos os dias no último ano, seguido por 25% que afirmaram sentir os 

sintomas todos os dias.  

A dor cervical esporádica e, principalmente, a constante é um fator determinante 

na má qualidade vida do trabalhador, influenciando diretamente no seu trabalho. Esta 

afirmação é confirmada pelo estudo em questão, visto que 57% dos entrevistados com a 

queixa de cervicalgia relataram que a dor influenciou de maneira decisiva na redução 

das atividades de trabalho no último ano. Fato curioso em relação aos mesmos pacientes 

entrevistados é que a dor não tem o mesmo efeito sobre as atividades de lazer, pois 

apenas 27% relacionaram a queixa à redução do lazer, o que pode apontar para uma 

relação entre a dor cervical e as atividades laborativas. 

4.2 Dados sobre Qualidade de Vida: 

Com relação Capacidade funcional, Pimenta et. al. (2008) refere-se a este 

domínio como sendo a capacidade de um individuo de se manter na comunidade com 

independência, pois este item avalia tanto a presença como a extensão das limitações 

impostas à capacidade física. Assim, observamos que mais de 50% dos entrevistados 

com cervicalgia apresenta uma pontuação acima do escore 70, demonstrando que a 

cervicalgia ainda não está influenciando negativamente na capacidade funcional.  

 Por outro lado, quanto ao domínio limitação por aspecto físico cerca de 50% dos 

pacientes que relataram dor cervical tem escore igual ou inferior a 50, o que configura 

que a metade dos entrevistados diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 



1066 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

trabalho, realizaram menos tarefas que gostariam ou tiveram dificuldades de fazer seu 

trabalho.  

 Em relação à dor, Venturini et. al.(2004) afirma que o tratamento da dor não 

deve visar apenas à causa física, ou seja, a dor isoladamente, mas deve abranger 

também a melhora da qualidade de vida. 

Assim, ao analisar o domínio dor, observamos que cerca de 50% dos 

entrevistados apresenta um escore inferior a 50, dado que permite inferir que metade 

deles apresenta uma qualidade de vida abaixo do desejável.   

 

5. Conclusão 

A realização deste projeto mensura a importância de estudos direcionados para a 

saúde do trabalhador, uma vez que 18% dos usuários relataram sentir dores cervicais. 

Neste caso, além de politicas de prevenção e promoção a saúde do trabalhador, se faz 

necessário informar ao trabalhador quais profissões são potenciais causadoras de 

agravos à saúde, pois, observa-se que há uma relação entre atividade laboral e o 

desencadeamento de doenças osteomuscular.  No entanto, a falta de projetos voltados 

para o desenvolvimento efetivo da Política Nacional de Saúde do Trabalhador no SUS 

dificulta aos usuários fazerem uma relação entre as suas atividades laborais e aos 

agravos de sua saúde. 
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RESUMO 

A população de países industrializados, como o Brasil, possui uma alta 

incidência de trabalhadores que possuem lombalgia. Dados estatísticos do Ministério da 

Previdência Social (2007) mostram que a atividade laboral é um potencial determinante 

no processo saúde-doença, não devendo ser desconsiderado no atendimento ao usuário 

do SUS como umas das causas determinantes de sua queixa. Este trabalho apresenta o 

levantamento de dados de agravos ocupacionais nos usuários da unidade básica de 

saúde Pedacinho do Chão no Município de Porto Velho. Assim, para obtenção de tais 

dados foram aplicados o Questionário Geral de Cervicalgia e Lombalgia, o Questionário 

de Qualidade de Vida-SF-36 (versão brasileira) e o Questionário de Mapa da Dor. 

 

Palavras-chave: Lombalgia, saúde do trabalhador. 

 

ABSTRACT 

The population of industrialized countries, as is the case of Brazil, has a high 

incidence of workers who have back pain. Statistics from the Ministry of Welfare 

(2007) show that the work is a potential factor in the health- disease and should not be 

overlooked in customer User SUS as one of the causes of its complaint. This paper 

presents the data collection of occupational health problems in users of primary health 

unit Pedacinho do Chão in the city of Porto Velho. Thus, to obtain such data were 

applied to the General Questionnaire and Neck Pain Back pain, the Questionnaire 

Quality of Life-SF-36 (Brazilian version) and the Questionnaire of Pain Map. 

    

Keywords: Low back pain, occupational health. 

 

INTRODUÇÃO 

A lombalgia é caracterizada como uma dor na região inferior da coluna 

vertebral, sendo uma das queixas dolorosas mais freqüentes na prática clínica e constitui 

uma das maiores causas de afastamento do trabalho, de acordo com Knoplich (2003).   

A lombalgia por sua importância epidemiológica deveria ter programas de 

prevenção e tratamento pelo SUS, uma vez que a saúde do trabalhador está 

legalmente assegurada através da Lei 8.080/90, contudo poucos avanços efetivos 

foram incorporados ao SUS, segundo Hoefel e Dias (2005). 
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 A falta de projetos voltados para o desenvolvimento efetivo da Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador no SUS dificulta aos usuários fazerem uma relação entre as 

suas atividades laborais e aos agravos de sua saúde.  

A partir do exposto, este projeto buscou por meio de questionários, traçar um 

perfil da saúde do trabalhador no que se refere a dores na região lombar, no intuito de 

contribuir com a produção científica sobre o assunto para beneficiar a população e 

auxiliar os profissionais da área de saúde, além de inserir os acadêmicos participantes 

no ambulatório médico para detectar os casos de adoecimento pelo trabalho (lombalgia) 

e a relação da queixa à atividade laboral da influência do agravo sobre o trabalho do 

usuário. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A coluna vertebral do adulto é formada, normalmente, por 33 vértebras 

organizadas em cinco regiões. As vértebras lombares estão localizadas na região lombar 

entre o tórax e o sacro, possuindo um papel de sustentação, uma vez que o peso aumenta 

em direção à extremidade inferior da coluna vertebral (MOORE, 2007).             

O peso da parte superior do corpo é sustentado em grande parte pela vértebra 

lombar 5 (L5). A L5 é responsável pelo ângulo lombossacral entre o eixo longitudinal 

da região lombar da coluna vertebral e do sacro. A região lombar por ser responsável 

pela sustentação da parte superior do corpo acaba por sofrer alguns danos, tais como a 

lombalgia. (MOORE, 2007). 

A lombalgia, segundo Natour (2004), é uma alteração músculo-esquelética, 

sendo caracterizada como uma dor mecânica localizada na região inferior do dorso, em 

uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea. Ela pode ser acompanhada 

de dor que se irradia para as nádegas ou para as pernas no trajeto do nervo ciático (dor 

ciática), sendo muito prejudicial para uma parcela da população que realizam atividades 

repetidas, que é o caso dos trabalhadores. 

As causas da lombalgia são multifatoriais, contudo devem-se analisar alguns 

fatores que têm sido associados à presença de dor lombar, como a idade, sexo, 

tabagismo, alcoolismo, peso corporal, classe social, prática de atividade física e 

atividades laborais.  Assim o conhecimento do perfil sócio-demográfico desses 

indivíduos e dos fatores de risco associados à lombalgia é essencial para políticas 
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públicas que visem o controle desse problema com base em intervenções preventivas e/ 

ou terapêuticas (ALMEIDA, 2008). 

 

METODOLOGIA 

Este estudo é do tipo descritivo, de corte transversal, cujo principal método é o 

levantamento de dados e de cunho avaliativo quantitativo (GIL, 2002; FACHIN 2003).  

 O projeto foi realizado na UBS Pedacinho de Chão, em Porto Velho, na qual se 

realizaram 334 entrevistas com os usuários dessa unidade atendidos por demanda 

espontânea ou agendados pelos agentes de saúde. 

A metodologia do projeto adotou como critério de inclusão os usuários do 

ambulatório de clínica médica da UBS Pedacinho de Chão que em abordagem 

mencionavam lombalgia nos últimos 12 meses. Dessa forma o critério de exclusão foi 

os pacientes do ambulatório de clínica médica dessa unidade que não consentiram em 

participar da pesquisa. Todos os procedimentos foram realizados com prévia 

autorização formal dos usuários, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

A coleta de dados foi realizada junto aos arquivos médicos dos usuários e 

também a partir de entrevistas que foram feitas antes das consultas médicas 

ambulatoriais, para se verificar quais os agravos relacionados à lombalgia, assim como 

levantar dados demográficos sobre eles. O Tratamento de dados dos resultados é de 

ordem quanti-qualitativa, sendo utilizado o Excel.  

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

O levantamento de dados contou com a realização de 334 entrevistas com 

usuários da UBS Pedacinho de Chão, dos quais 109 apresentavam dores na região 

lombar da coluna 

Devido à patologia em questão possuir causas multifatoriais é essencial 

analisarmos as características sócio-demográficas. Assim de acordo com Almeida 

(2008), o conhecimento do perfil sócio-demográfico desses indivíduos e dos fatores de 

risco associados à lombalgia é essencial para políticas públicas que visem o controle 

desse problema com base em intervenções preventivas e/ ou terapêuticas. 

Desta forma, na amostra estudada se observa que o sexo feminino é 

predominante na amostra com 88% dos pacientes; o estado civil prevalecente da 
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amostra foi de usuários casados (55,96%); em relação a situação no mercado de trabalho 

sobressaiu os usuários que trabalham com carteira não-assinada, com 61,46% e observa-

se uma predominância na faixa etária entre 25-29 anos e 30-34 anos, estes apresentaram 

os maiores índices de casos com lombalgia (16,51%), tais dados revelam a relação entre 

a faixa etária em idade produtiva com a lombalgia. 

A patologia estudada pode ser relacionada com várias atividades ocupacionais, 

as quais atuam com sobrecargas na coluna lombar geradas no trabalho físico pesado, 

manutenção de posturas por tempos prolongados, movimentos freqüentes de flexão e 

rotação da coluna e exposição de estímulos vibratórios; estes podem desencadear a 

doença de modo isolado ou combinado (BOEING, 2004). 

Em relação à ocupação atual dos usuários predominante na amostra com 

lombalgia foi a de dona de casa (22,93%), a qual realiza a atividade laboral na posição 

ergonômica em pé, assim como a diarista, a faxineira, a doméstica, a copeira e a 

lavadeira, que na amostra representaram 13% dos trabalhadores.  

Os trabalhadores comerciantes, vendedores, atendente e autônomo na amostra da 

UBS Pedacinho de Chão apresentavam dor lombar em 11% da amostra, assim 

comparando com o estudo realizado por Silva (2004), observamos que se encontra em 

concordância, uma vez que trabalhadores que realizam suas atividades laborais na 

posição ergonômica em pé possuem maiores índices de lombalgia, além disso carregar 

peso é um fator agravante para desenvolver lombalgia e esses trabalhadores, 

geralmente, realizam algumas tarefas em que carregam peso.  

Alguns estudos sobre doença do trabalhador abordam que o fator tempo possui 

relação direta com as patologias relacionadas às atividades laborais, uma vez que os 

indivíduos realizam em seu cotidiano atividades repetidas (BRASIL, 2002). No estudo 

da UBS Pedacinho de chão predominou em relação à lombalgia os trabalhadores que 

possuíam como tempo de atividade laboral de mais de vinte anos com 31,19%. 

Este dado entra em concordância com que estudamos em relação à saúde dos 

trabalhadores, uma vez que as patologias relacionadas ao trabalho referem-se a um 

conjunto de agravos ou danos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, as quais 

podem se manifestar de forma lenta, podendo levar anos, para causar alguma 

conseqüência aos trabalhadores, tal fato dificulta o estabelecimento da relação entre 

uma doença e o trabalho (BRASIL, 2002). 
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Na amostra da UBS Pedacinho de Chão o estudo do tempo diário destinado a 

realização da atividade laboral foi analisada em relação aos pacientes que apresentavam 

lombalgia, assim a jornada diária entre os indivíduos que apresentavam os maiores 

índices de lombalgia situa-se entre 4h e 8h diárias, 72,47% da amostra, cabe salientar 

que a analise realizada foi, principalmente, em relação a ocupações em que os 

trabalhadores permaneciam em pé. 

Em relação à associação da dor com o trabalho, a maioria (64,22 %) dos 

usuários da UBS-Pedacinho de Chão relataram que as dores na região lombar deve-se as 

atividades realizadas no trabalho. Pelo fato de dor lombar ser considerada um sintoma, 

os estudos investigativos dependem muito das informações e recordações dos sujeitos 

participantes das pesquisas (MATOS, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

A realização deste projeto mensura a importância de estudos direcionados para a 

saúde do trabalhador, uma vez que identificamos em uma amostra da UBS Pedacinho 

de Chão uma predominância moderada de lombalgia. Tal fato reforça a importância da 

detecção e do tratamento destas afecções clínicas pelas equipes da atenção primária à 

saúde.  

Em relação ao projeto observa-se que há uma relação entre às queixas 

relacionadas na coluna vertebral (lombar) e as atividades laborais realizadas pelos 

pacientes da UBS Pedacinho de Chão, tal fato é comprovado pelos resultados 

analisados. 

Em decorrência da relevância da lombalgia, seja em razão do grande número de 

pessoas atingidas pela doença, segundo a amostra coletada, ou pelas conseqüências 

sociais causadas, devem-se desenvolver estratégias de tratamento em busca de maior 

eficiência na prevenção ou tratamento da lombalgia. 

Assim, a continuidade do trabalho se faz imprescindível, uma vez que há uma 

grande demanda da comunidade assistida, como demonstram os dados explicitados 

acima, logo há a necessidade da continuação deste projeto para proporcionar a 

população uma orientação sobre lombalgia, possibilidades de tratamento, prevenção de 

agravos de patologias relacionadas às atividades laborais e a importância das unidades 

oferecerem serviços destinados a saúde do trabalhador. 
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RESUMO: A presente investigação é um estudo dos aspectos clínicos-epidemiológicos e laboratoriais 

dos pacientes admitidos no CEMETRON, vítimas de acidente ofídico, com ênfase no acometimento 

renal. Durante agosto de 2008 a julho de 2010, 73 pacientes foram acompanhados desde a admissão até a 

alta para análise da evolução do quadro clínico, por meio de anamnese e dosagem dos níveis séricos de 

uréia e creatinina na admissão e após 48h. A maioria da população era composta por homens, jovens, 

trabalhadores rurais, acidentados durante o trabalho, principalmente em membros inferiores. Na 

admissão, 20% apresentaram alteração nos níveis de creatinina, desses, 60% corresponderam a acidentes 

graves, os níveis séricos de uréia apresentaram-se alterados em 15,7% dos casos, 63,8% classificados 

como acidentes graves. A nefrotoxicidade está relacionada à gravidade do acidente sendo determinante a 

quantidade de veneno inoculado, características do paciente e o atendimento precoce. A soroterapia 

adequada é uma das melhores maneiras de evitar essa complicação. 

 

PALAVRAS CHAVES: acidente ofídico, uréia, creatinina, CEMETRON 

 

ABSTRACT: The present inquiry is a study of the clinical-epidemiological-laboratorial 

apects of the patients admitted in the CEMETRON, victims of snakebites, with 

emphasis in acute renal. During August 2008 to July 2010, 73 patients had been folloied 

since the admission  for analysis of the evolution of the clinical picture, by clinical 

history and urea and creatinine serum levels dosage in 24h and 48h. The population was 

composed for men, young, rural workers, involving in accident during the work, mainly 

in inferior members, 20% had presented alteration in the creatinine levels, of these, 60% 

had corresponded the serious accidents, urea levels had been presented modified in 

15,7% of the cases, 63,8% had been classified as serious accidents. The acute renal is 

related to the gravity of the accident having been determinative the amount of 

inoculated poison, characteristics of the patients and the precocious attendance. The 

adjusted serotherapy is one in the best ways to prevent this complication. 

 

KEY WORDS: Snakebite, urea, creatinine, CEMETRON 

 

1.0 – INTRODUÇÃO 

  

Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública nos países 

tropicais pela frequência com que ocorrem e pela morbi-mortalidade que ocasionam. No 

Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (1998), ocorrem entre 19 mil a 22 mil 
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acidentes ofídicos por ano, sendo o estado de Rondônia, um dos grandes destaques na 

região norte em número de casos (CARDOSO et al., 2003; BOCHNER & 

STRUCHINER, 2003; PINHO, 2001). 

 Em Rondônia, a Bothrops atrox, conhecida como ―Jararaca do norte‖, é o grande 

destaque, por estar envolvida no maior número de acidentes. Alguns outros gêneros de 

serpentes como Lachesis, Crotalus e Micrurus também estão são responsáveis por 

acidentes no estado, porém com uma freqüência bem menor (HOGE & ROMANO-

HOGE, 1978; ROSENFELD, 1971; CARDOSO et al., 2003). 

O perfil das pessoas mordidas por serpentes, em sua maioria diz respeito a 

indivíduos do sexo masculino, que exercem atividades rurais, na faixa etária produtiva 

de 15 a 49, sendo pé e perna as regiões mais atingidas, e o período de maior incidência 

corresponde ao período chuvoso que compreendendo final e início do ano (CARDOSO 

et al., 2003; BOCHNER & STRUCHINER, 2003). 

Para avaliação do estado de funcionamento renal, alguns marcadores são 

utilizados, como a uréia e a creatinina. A uréia é o principal produto do catabolismo 

protéica e primariamente excretada pelos rins. Quando existe diminuição do fluxo 

sanguíneo renal, a reabsorção tubular da uréia pode atingir valores ao redor de 90% 

(LOPES, 2006 ; MILLER, 2003). Para a avaliação da filtração glomerular (FG) na 

prática clínica, utiliza-se a dosagem de creatinina sérica, apesar de não ser um marcador 

tão eficiente de lesão renal. Ela é eliminada do plasma por filtração glomerular e não é 

reabsorvida nos túbulos de modo significativo, o que resulta na velocidade de depuração 

mais elevada do que da uréia, conseqüentemente sua elevação é mais tardia, 

apresentando maior valor prognóstico (MILLER, 2003; PORTO, 2005). 

O diagnóstico de nefrotoxicidade é na maioria das vezes confirmado quando o 

dano real atinge proporções suficientes para diminuir a diurese ou a filtração glomerular 

(LOPES, 2006). Esses exames podem contribuir para um diagnóstico precoce, além 

disso, estudos visando essa elucidação poderão ser utilizados para melhorar o 

prognóstico dos pacientes vítimas dessa complicação.  

 

2.0 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

        Foram selecionados pacientes com idades entre 18 e 60 anos, excluindo-se 

crianças e idosos. Foram colhidas amostras de sangue desses pacientes que chegaram ao 
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Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), com queixas características 

de acidentes ofídicos, acompanhados ou não da serpente causadora. Os pacientes 

possuem acompanhamento desde a entrada no hospital, para que se possa traçar um 

perfil epidemiológico destes até sua recuperação, e realizar análise da evolução do 

quadro clínico, por meio de anamnese e exam�físico, quando necessário. Todos os 

estudos realizados com essas amostras estão de acordo com as normas estabelecidas 

pela Comissão de Ética, bem como pela autorização do próprio paciente, por meio de 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

       Todo processo de coleta sanguínea, dosagem dos níveis séricos de uréia e 

creatinina em 24h e 48h, foram realizados no Laboratório Pré-Análise LTDA por 

profissionais do próprio CEMETRON.    A análise dos dados foi expressa como média, 

incluindo +/- erro padrão da média e realizada pelo programa SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). 

 

3.0 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante os meses de agosto de 2008 a julho de 2010, foram selecionados 73 

pacientes vítimas de acidente ofídico admitidos no CEMETROM, não participaram do 

projeto crianças e idosos.  

De acordo com os dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), as serpentes 

do gênero Bothrops são as principais responsáveis pelos acidentes ofídicos no Brasil. A 

caracterização do tipo de acidente na pesquisa mostrou concordância com a literatura, 

88,7% dos acidentes foram botrópicos, 8,5% laquéticos e 2,8% elapídicos (MORENO, 

2005). 

Além da importância médica e epidemiológica, algumas questões sociais e 

econômicas envolvem esse problema, já que atinge indivíduos jovens e do sexo 

masculino, que representam população economicamente ativa do país (PINHO, 2004). 

Em Rondônia, o perfil do paciente acidentado foi semelhante ao do restante do país, 

faixa etária jovem, com média de 37 anos de idade. A maioria dos acidentes envolveu 

pacientes do sexo masculino que representaram 87,7% dos casos, 89% residiam em 

zona rural e foram mordidos durante o seu horário de trabalho e/ou lazer (65,8% dos 
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pacientes eram trabalhadores rurais). O turno de maior incidência foi o matutino 

(42,5%), seguido respectivamente pelo vespertino (35,6%) e noturno (21,9%).  

O município de referência em 60,5% das situações foi Porto Velho, incluindo os 

distritos e projetos de assentamento, como Jaci-Paraná, Mutum-Paraná, Calama, São 

Carlos, Cuniã, Projeto Samaúma entre outros. Entre os demais municípios destaca-se, 

Candeias com 8,2% dos acidentados. 

Em relação ao local da mordedura, membros inferiores foram os locais mais 

atingidos: pé (61,6%), seguido pela perna (27,4%) e, dos membros superiores, a mão 

(9,6%). Corroborando os nossos dados, estão os de Lima et al. (2009) que também 

mostraram resultados semelhantes. Essa localização justifica-se pela relação com as 

atividades exercidas pelos pacientes, que em sua maioria eram trabalhadores rurais, 

portanto essas áreas estariam mais expostas durante o trabalho. O uso de equipamentos 

de proteção específicos, como perneiras, botas de cano alto, luvas ou instrumentos para 

retirar entulhos e remover o mato, como enxadas e pás, poderiam evitar uma parcela 

substancial desses acidentes (LEMOS, 2009). Em relação ao lado acometido, 

predominou o esquerdo com 56,2%. 

É notável a predominância dos acidentes no período chuvoso, correspondendo a 

72,6%, a combinação de chuva e altas temperaturas aumenta o risco de encontrar 

serpentes nas proximidades dos rios. O reconhecimento da sazonalidade na ocorrência 

destes acidentes é importante para alertar os serviços e os profissionais de saúde para o 

aumento no número de casos, além de estabelecer estratégias de distribuição e controle 

dos estoques de soros específicos nos locais de atendimento (BELOTI, 2010). 

Procedimentos como a aplicação de substâncias, entre as quais fumo, esterco e 

café no local da mordida, ingestão oral de álcool ou querosene, sucção do local da 

mordida, favorecem a infecção secundária e, portanto devem ser desaconselhadas 

(PINHO, 2001). Essas medidas alternativas além de serem ineficazes, retardam a 

procura do acidentado por atendimento especializado. Nos pacientes pesquisados 

observou-se que 1,4% elevaram o membro acometido; 17,8% fizeram torniquete após 

terem sido atacados; 19,2% dos pacientes realizaram limpeza no local da mordida; 

24,2%; fizeram outros procedimentos e 37% não realizaram procedimento.  

Em relação ao uso de medicamentos alternativos, destaca-se o uso do extrato 

vegetal denominado ―Específico P. Pessoa‖, produto utilizado como antiveneno nas 
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regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, principalmente pela população rural, BORGES 

et al (1999) não demonstrou atividade terapêutica desse produto in vivo (CARDOSO, 

2003). Dos pacientes analisado 35,6% utilizaram o Específico P. Pessoa, 15,1%, 

fizeram uso de outras medicações e 49,3% não tomaram nenhuma medicação. 

A identificação do animal contribui significantemente para rapidez na 

administração da soroterapia específica, dos pacientes admitidos no CEMETROM, 

15,1% capturaram a serpente, 61,6% descreveram as características e 23,3% não viram 

o animal. O conhecimento das manifestações clínicas provocadas pelo veneno no 

organismo humano, permitem ao médico reconhecer o gênero da serpente responsável 

pelo acidente e administrar a soroterapia adequada, mesmo na ausência da serpente 

(LEMOS, 2009). 

Em acidentes por animais peçonhentos, é de grande importância a administração 

precoce da soroterapia, a especificidade do antiveneno, assim como a quantidade e via 

adequadas, são fatores determinantes na evolução dos pacientes. Assim, 93,2% dos 

acidentados receberam soroterapia. 

A relação entre o momento da mordida e o atendimento mostrou que 5,2% 

demoram até 30 minutos para chegarem ao hospital, 5,2% até 1 hora, 6,9% mais de 1 

hora, 32,8% mais de 2 horas, 29,3 % mais de 5 horas, 12,1% mais de 10 horas e 8,6% 

mais de 24 horas até chegar ao hospital. Quanto mais precoce o atendimento, menores 

serão os riscos de complicações. 

O quadro clínico local apresentou predomínio de sintomas flogísticos como 

edema presente em 97,3% dos pacientes, dor em 69,4%, sangramento no local da 

mordida em 78,1%, equimose em 26% e bolhas em 13,7% dos acidentados. Essas 

manifestações predominaram na maioria dos acidentes botrópicos, como afirma 

CARDOSO et al, (2003). As manifestações locais no acidente botrópico são 

características com sangramento no sítio de inoculação, o que é freqüentemente 

observado, edema de instalação precoce e tenso, o quadro doloroso acompanha, na 

maioria das vezes, o membro acometido e de intensidade variável e proporcional ao 

edema, a equimose pode acometer a porção extensa do membro e, algumas horas após o 

acidente podem surgir bolhas em quantidades e proporções variáveis, com conteúdo 

seroso, hemorrágico ou necrótico. 

Entre as manifestações sistêmicas predominaram, cefaléia presente em 35,6% 

dos pacientes, sudorese 20,5%, náuseas 15,1% e vômitos em 11%. A grande ocorrência 
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dessas manifestações sistêmicas não condiz com o quadro clínico botrópico, 

responsáveis pela maioria dos acidentes segundo nosso estudo, estão mais relacionadas 

a veneno de Lachesis, portanto, uma parcela desses acidentes diagnosticados como 

botrópicos poderiam corresponder a laquéticos. Os envenenamentos por estas espécies 

apresentam sintomatologias semelhantes (edema, dor, hemorragia local e sistêmica, 

necrose tecidual e insuficiência renal aguda). Existem algumas evidências de que a 

sintomatologia vagomimética, apresentada nos acidentes por Lachesis, possa ser usada 

como critério diferencial no diagnóstico clínico dos acidentes. Iniciativas recentes têm 

buscado um imunodiagnóstico diferencial para os envenenamentos botrópicos e 

laquéticos (BORGES, 1999). O teste de Elisa seria confirmatório nessa diferenciação. 

Os acidentes ofídicos podem ser classificados em leve, moderado e grave, com 

maior risco de complicações quanto maior a sua gravidade (MARROTA et al, 2006). 

Nos acidentes analisados 11,1% corresponderam a acidentes leves, 30,6% moderados e 

58,3% graves. 

A média de dias de internação foi de 10 dias, sendo que o paciente que mais 

tempo ficou internado correspondeu a 53 dias. 

No decorrer do acompanhamento dos pacientes vítimas de acidente ofídico do 

Hospital CEMETROM, 93,1% evoluíram para cura sem seqüelas, 6,9% tiveram curam 

com seqüelas, entre essas inclusive um paciente teve amputação do pé. 

Apresentaram alteração nos níveis de creatinina na admissão, 20% dos 

pacientes, desses, 60% foram classificados como acidentes graves, 29,1% moderados e 

10,9% leves. Nas 48 horas seguintes ao acidente, no período pós-soroterapia, 14,3% 

evoluíram para melhora do quadro com retorno dos níveis de creatinina a valores 

normais, 5,7% evoluíram com diminuição do nível de creatinina, 7,1% tiveram os níveis 

aumentados e os demais não apresentaram alterações.  

Na admissão, os níveis séricos de uréia apresentaram-se alterados em 15,7% dos 

casos. Desses pacientes, 63,8% corresponderam a acidentes graves, 25,9% a moderados 

e 10,3% leves. Após 48 horas, 14,3% dos exames apresentaram retorno aos níveis 

normais, 7,1% apresentaram melhora com diminuição nos níveis séricos, 7,1% 

apresentaram aumento e os demais permaneceram sem alterações. 

 Cardoso et al, (2003) afirma que a suspeita de insuficiência renal é levantada 

quando após mordida o paciente desenvolve anúria ou oligúria, em algumas situações, a 

IRA pode se desenvolver sem oligúria ou anúria, então o diagnóstico será realizado pela 



1082 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

elevação progressiva nos níveis de uréia e creatinina, os pacientes do CEMETRON com 

níveis desses marcadores alterados, em sua maioria, não apresentaram esse aumento 

progressivo nos níveis séricos em 48 horas. 

As alterações renais dependem da quantidade de veneno inoculado e a 

características próprias do paciente, como a existência de comorbidades associadas, o 

que denota a complexidade da sua ocorrência. 

As análises mostraram que os níveis séricos de uréia e creatinina  alteraram-se 

na maioria da vezes em acidentes classificados como moderado ou grave, 

principalmente nos graves. Manifestações sistêmicas como oligúria também puderam 

ser observadas em alguns pacientes, mas com a soroterapia adequada, ocorreu melhora 

no quadro clínico.  A soroterapia também é uma das explicações, para o retorno dos 

níveis dos exames em 48 horas, na maioria das vezes, demonstrando sua eficaz atuação 

nas alterações sistêmicas dos pacientes, contribuindo para evitar uma possível 

complicação renal mais grave. 
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RESUMO: Realizou-se uma análise clínico-epidemiológico-laboratorial dos 
pacientes admitidos no CEMETRON vítimas de envenenamento por serpentes, 
no período compreendido entre agosto de 2008 a julho de 2010. Foram 
selecionados pacientes com idades entre 18 e 60 anos, realizada anamnese 
para caracterização clínico - epidemiológica, e colhidas amostras de sangue na 
admissão e após 48 horas, para a análise laboratorial. O perfil desses 
pacientes é: homem, trabalhador rural, com uma média de idade de 37,74 
anos, sendo o membro mais acometido o pé esquerdo. Confirmou-se a 
prevalência de 54,7% de alterações hepáticas advindas desses acidentes, 
sendo que dos pacientes que apresentaram alteração do AST 94,5% foram 
classificados como acidentes moderado/grave e em relação ao ALT 94,1% 
desses. Evidenciou-se ainda a falta de conhecimento da população sobre como 
proceder em caso de acidente envolvendo animal peçonhento, denotando uma 
falha do Estado em educação preventiva.  
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ABSTRACT: It was carried through a clinical-epidemiological-laboratorial 
analysis of patients admitted in CEMETRON victims of poisoning by snakes, 
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from August 2008 to June 2010. It was selected patients aged from 18 to 60 
years, collected clinical history for clinical - epidemiological characterization, 
and collected blood samples at admission and after 48 hours, for laboratory 
analysis. The profile of these patients is: male, rural worker, with an average 
age of 37,74 years old, and the most affected member was the left foot. It was 
confirmed a prevalence of 54,7% of hepatic alteration caused by these 
accidents, and of the patients who showed changes of serum AST 94,5%% 
were classified as moderate to serious accident and in what concerns ALT 
serum 94,1%. It also highlighted the lack of knowledge of the population on how 
to proceed in case of accidents involving venomous animal, denoting a failure of 
the State in provide preventive education.  
 

KEY WORDS: Snakebite, AST, ALT, CEMETRON 
 

1.0 INTRODUÇÃO 

Entre os anos de 2000 e 2009 ocorreram no Brasil 242.188 casos de 

envenenamento por serpentes. A região Norte foi responsável por 27,68% 

desses casos, sendo que o estado de Rondônia contribuiu com 7,71% dos 

acidentes perfazendo um total de 5.175 casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

Os acidentes ofídicos não estão distribuídos uniformemente no decorrer do 

ano, apresentando uma sazonalidade característica que varia de acordo com a 

região do país. Ocorre um aumento no número de casos em épocas de calor e 

chuva que levam a uma maior exposição das serpentes, coincidindo com o 

período de maior atividade humana no campo. Dessa maneira a características 

dos acidentes são sua prevalência em adultos jovens do sexo masculino, a 

maioria em faixa etária produtiva de 15 a 49 anos, durante o trabalho na zona 

rural, acometendo principalmente os membros inferiores (CARDOSO et al., 

2009; BOCHNER & STRUCHINER, 2003, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

No Brasil, quatro tipos de acidente são considerados de importância em 

saúde pública: botrópicos (87%), seguidos por crotálicos (9%), laquéticos (3%) 

e elapídicos (1%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; CARDOSO et al., 2009). 

As manifestações locais do envenenamento se evidenciam nas 

primeiras horas após a mordida com aparecimento de edema, dor e equimose 

na região da mordedura, que progride ao longo do membro acometido, sendo 

que as marcas da mordida nem sempre são visíveis. O quadro pode evoluir 

com formação de bolhas com conteúdo serohemorrágico, mionecrose e 

abscesso, que podem levar à amputação e/ou déficit funcional do membro 
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acometido (QUEIROZ, 1984; GUTIERREZ & LOMONTE, 1995; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005). O veneno pode desencadear alterações sistêmicas como 

alteração no tempo de coagulação (KAMIGUTE & SANO-MARTINS, 1995), 

manifesta como sangramentos em pele e mucosas, hematúria, hematêmese e 

hemorragia em outras cavidades, o que pode determinar risco ao paciente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). A peçonha da serpente provoca, ainda, 

seqüestro de líquido no terceiro espaço, que culmina com a instalação de 

insuficiência renal aguda, decorrente da hipotensão; bem como mudanças na 

homeostase do hepatócito, desencadeando alteração da função hepática. 

(CARDOSO et al., 2009; RIBEIRO & JORGE,1997; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,2005). 

É importante destacar que a peçonha ao atingir o fígado causa danos da 

membrana celular, gerados pela presença de citocinas inflamatórias em um 

nível além do considerado fisiologicamente normal, provocam alteração da 

homeostase celular, podendo inclusive, desencadear a morte da célula 

(ARAÚJO,2003; BARTOLIN, 2005; SILVA, et al., 2002) e que os venenos são 

constituídos principalmente por frações de enzimas como as fosfolipases A2, 

que hidrolisam fosfolipídios de membrana e liberam eicosanóides, é possível 

que a reação inflamatória aguda possa contribuir para as alterações hepáticas 

observadas nos casos de acidentes ofídicos. 

Uma vez que os hepatócitos estão em íntimo contato com os vasos 

sanguíneos, e que a lesão dessas células pode ocasionar a liberação de suas 

enzimas para a corrente sanguínea, pode-se mencionar, portanto, que as 

alterações quase imediatas de níveis séricos de TGO e TGP sejam decorrentes 

daquela lesão. Na hepatite tóxica por envenenamento, os valores das 

aminotransferases podem se elevar de forma significativa, atingindo até 100 

vezes o limite superior de funcionamento hepático normal (BARTOLIN,2005; 

LOPES, 2006; ROBBINS, CONTRAN, 2005). 

A pesquisa teve como objetivo: análise clínico e laboratorial para 

determinação de alterações hepáticas pela atividade tóxica da peçonha, 

através da análise da elevação das transaminases, proveniente de pacientes 

vítimas de acidentes ofídicos admitidos no Centro de Medicina Tropical do 
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Estado de Rondônia (CEMETRON), bem como a caracterização 

epidemiológica desses acidentes ocorridos na região. 

2.0 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram selecionados pacientes com idades entre 18 e 59 anos, excluindo-se 

crianças, idosos e pacientes que tiveram alta antes de 48 horas de internação. 

Foram colhidas amostras de sangue e realizada a dosagem dos níveis de TGO 

(transaminase glutâmico-oxalacética) e TGP (transaminase glutâmico-pirúvico) 

desses pacientes que chegaram ao Centro de Medicina Tropical de Rondônia 

(CEMETRON), com queixas características de acidentes ofídicos, 

acompanhados ou não da serpente causadora. Os pacientes tiveram 

acompanhamento desde a entrada no hospital, para que se pudesse traçar um 

perfil epidemiológico destes até sua recuperação, e realizar análise da 

evolução do quadro clínico, por meio de anamnese e exame físico. Todos os 

estudos realizados com essas amostras estão de acordo com as normas 

estabelecidas pela Comissão de Ética, bem como pela autorização do próprio 

paciente, por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os meses de agosto de 2008 e julho de 2010 selecionamos 73 

pacientes admitidos no CEMETRON envolvidos em acidentes envolvendo 

serpentes peçonhentas, esses pacientes cumpriram os critérios estabelecidos 

para seleção, a saber: a faixa etária entre 18 e 60 anos tendo como base os 

estatutos da Criança e do Adolescente (ECA) e do Idoso (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 1991; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2003), e a internação por um 

período maior que 48 horas. 

Corroborando os dados nacionais, observou-se em Rondônia uma 

prevalência dos acidentes envolvendo as serpentes do gênero Bothrops (tabela 

1). Seguido ao acidente botrópico estão os acidentes laquéticos e elapídicos.  

Tabela 5 - Acidentes por gênero de serpente 

 Rondônia Brasil 

Botrópico 88,7% 87% 

Laquético 8,5% 1% 

Elapídico 2,8% 3% 
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Crotálico - 9% 

 

A prevalência de 90,31% de acidentes botrópicos está relacionada com sua 

ampla distribuição geográfica por todo o estado (Ministério da Saúde, 2001). 

Com relação à identificação dos animais envolvidos (tabela 2), apenas 15,1% 

foram capturados e levados ao CEMETRON para identificação. 

 

Tabela 2 – Identificação dos animais 

 Frequência Porcentagem 

Captura 11 15,1 

Descrição 45 61,6 

Não Viu o Animal 17 23,3 

 

Confirmando os dados presentes na literatura os quais afirmam que a 

sazonalidade dos acidentes possui correlação direta com a temperatura e 

pluviosidade (CARDOSO et al., 2009) no estado de Rondônia observou-se um 

predomínio de acidentes (72,6%)  nos meses mais quentes e úmidos do ano, 

que se estendem de dezembro a meados de março. Os acidentes 

prevaleceram pela parte da manhã (42,5%). 

As características dos acidentes ocorridos correspondem ao perfil fornecido pelo 

Ministério da Saúde (2005), os pacientes são adultos jovens do sexo masculino (87,7%) 

com média de idade de 37,74 anos, sendo o membro inferior esquerdo o local mais 

acometido (tabela 3). Uma maioria de 89,0% dos pacientes é proveniente da zona rural, 

sendo que o acidente ocorreu durante o seu horário de trabalho em 63,0% dos casos. As 

características do acidente devem-se, provavelmente, a maior freqüência com que esse 

grupo realiza atividades na agricultura, estando mais expostos às serpentes e por 

conseqüência aos acidentes. 

 

Tabela 3 – Local da mordida 

 Frequência Porcentagem 

Pé 45 61,6 

Perna 20 27,4 
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Mão 7 9,6 

Outros 1 1,4 

 

Em geral os pacientes, por serem provenientes da zona rural em sua 

grande maioria, demoraram mais de 2 horas para chegar ao CEMETRON e, 

portanto, para receberem a soroterapia adequada. A demora em receber o 

tratamento adequado pode decorrer em várias complicações, como síndrome 

compartimental, hemorragia intensa, insuficiência renal aguda e infecção 

secundária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

As normas preconizadas pelo Ministério da Saúde (2001) são ignoradas 

pela população como se fica evidenciado pelos procedimentos realizados no 

momento do acidente. Eles são em sua maioria frutos do chamado 

“conhecimento popular” e podem, em alguns casos, contribuir para o 

agravamento do quadro. Observamos que somente 19,2% dos pacientes 

realizaram a limpeza do local, como preconizado pelo Ministério da Saúde 

(2001). O uso do torniquete é condenado pelo Ministério da Saúde (2001) uma 

vez que caracteriza procedimento com alto potencial para desencadear 

complicações, tendo em vista que o garroteamento do membro pode levar a 

uma diminuição da perfusão, uma concentração do veneno na região, 

contribuindo assim para uma maior destruição tecidual. Uma vez que a taxa de 

pessoas que se utilizam desse procedimento (17,8%) é semelhante a taxa de 

pessoas que utilizaram da limpeza, podemos inferir uma deficiência do Estado 

em prover educação preventiva à população (CARDOSO et al. 2009) 

O extrato vegetal “Específico Pessoa” ocupa lugar de destaque no que diz 

respeito aos medicamentos alternativos que são utilizados após a mordida pela 

serpente, uma vez que representou 35,6% dos 50,7% que utilizaram algum tipo 

de medicamento alternativo. Embora a utilização deste fitoterápico seja 

freqüente na região Norte do Brasil, estudo realizado por BORGES et al. 

(1999), mostrou a ineficácia desse fitoterápico na neutralização da peçonha.  

De acordo com os dados coletados verificamos que 88,7% dos acidentes 

foram classificados como moderado/grave (tabela 4), sendo os critérios 
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utilizados a classificação já estabelecida anteriormente pelo médico 

encarregado. 

 

Tabela 4 – Classificação dos acidentes 

 Frequência Porcentagem 

Leve 8 11,1 

Moderado 22 30,6 

Grave 42 58,3 

 

Corroborando as características descritas na literatura de que os acidentes 

botrópicos são caracterizados por manifestações locais como dor e edema de 

caráter precoce e progressivo, podendo ocorrer sangramentos no local da 

mordida (PINHO & PEREIRA, 2001), o quadro clínico local apresentou-se, na 

maioria das vezes, discreto e moderado com predomínio de sintomas 

flogísticos como dor (78,1%), edema (97,3%) e com certo grau de sangramento 

no local da mordida (64,4%). No que diz respeito às alterações sistêmicas, 

predominaram manifestações como cefaléia (35,6%), náuseas (15,1%) e 

vômitos (11,0%). Sobre as manifestações de cefaléia e náuseas podemos 

inferir que tais alterações são subjetivas podendo variar de acordo com o 

narrador, ou ainda nos remeter ao fato de que os acidentes ofídicos no Estado 

podem estar sendo diagnosticados erroneamente, encobrindo, com isso, a real 

incidência de acidentes laquéticos na região. Com o intuito de diferenciar de 

forma objetiva esses dois tipos de acidente, deve-se realizar o teste ELISA do 

soro dos pacientes acidentados. 

O tempo médio de internação dos pacientes foi de 10,28 dias, sendo que 

a maioria dos pacientes evoluiu sem complicações (91,8%). 

No que diz respeito às alterações da função hepática, a prevalência de 

alterações dos níveis de AST/ALT foi de 54,7%. Dos pacientes que 

apresentaram alteração do AST 94,5% foram classificados como acidentes 

moderado/grave e em relação ao ALT 94,1% desses.  

É ainda, de grande dificuldade a discussão sobre o motivo das alterações 

hepáticas ocorridas nos acidentes com serpentes peçonhentas, uma vez que 
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ainda são raros na literatura artigos que discorram sobre essas alterações. 

Contudo, é possível deduzir, de acordo com BARTOLIN (2005), que a intensa 

reação inflamatória que ocorre mais nos acidentes moderados/graves possa 

contribuir para as alterações hepáticas observadas. Outro ponto passível de 

dedução seria a demora para o início da soroterapia, dos pacientes que 

apresentaram alterações de transaminases observamos que 84,3% dos níveis 

de AST alterados e 84,6% dos níveis ALT alterados demoraram mais de 2 

horas para chegar ao CEMETRON. 

Após 48 horas da admissão no CEMETRON novos exames foram 

realizados, os quais nos permitiram inferir que 22,6% dos pacientes tiveram 

seus níveis de AST reduzidos para dentro do padrão de normalidade e 19,4% 

piora desses níveis. No que diz respeito aos valores de AST 12,9% dos 

pacientes que tinham alteração tiveram seus níveis reduzidos para dentro do 

padrão de normalidade e 12,9% evoluíram com piora do quadro.  

CARDOSO, et.al. (2009) ressalta que o prognóstico dos pacientes 

acidentados pode estar diretamente relacionado a fatores que dizem respeito: à 

serpente, como comprimento, idade e variabilidade dos venenos de serpentes 

de uma mesma espécie; ao peso e idade do paciente; ao local acometido; ao 

uso do torniquete; ao tempo decorrido entre a mordida e o início da soroterapia; 

e à qualidade da assistência ofertada. Uma vez ressaltadas essas variantes 

analisamos que 100% dos pacientes nos quais se observou elevação dos 

níveis de transaminases nos exames após 48 horas de internação demoraram 

mais de 2 horas para receberem a soroterapia adequada. Esse dado nos 

permite inferir que o tempo decorrido entre o acidente e o início da soroterapia 

influencia o quadro sistêmico, em especial com piora do quadro hepático. 

 A compreensão dos mecanismos de hepatotoxicidade exercidos pela 

peçonha de serpentes faz-se fundamental para que, baseado nos 

conhecimentos adquiridos, medidas terapêuticas e profiláticas eficientes 

possam ser adotadas nos envenenamentos decorrentes de acidentes ofídicos. 
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Este estudo teve como objetivo principal isolar e caracterizar peptídeos bioativos 

da secreção cutânea de Leptodactylus chaquensis e Leptodactylus knudseni, bem como 

caracterizar a estrutura primária peptídeos/proteínas purificados, e testar atividade dos 

peptídeos contra Leishmania amazonensis e Plasmodium falciparum. O isolamento foi 

realizado por sistema RP-HPLC e sua caracterização por espectrometria de massa 

MALDI/TOF2. As sequências obtidas da espécie L. chaquensis foram comparadas com 

outras sequências usando o programa BLAST, mostrando assim, alta similaridade e 

identidade com ocellantinas já descritas em outros leptodactylideos do mesmo gênero. 

As sequências obtidas da espécie L. knudseni também revelaram alta similaridade com a 

família de ocellantinas. 

 

 

Palavras-chave: Leptodactylus chaquensis, Leptodactylus knudseni, peptídeos, 

proteínas. 

 

 
ABSTRACT 

 

This study aimed to isolate and characterize bioactive peptides from skin 

secretions of  Leptodactylus chaquensis and Leptodactylus knudseni, and characterize 

the primary structure of peptides / proteins purified, and test activity of peptides against 

Leishmania amazonensis and Plasmodium falciparum. The isolation was performed by 

RP-HPLC system and its characterization by mass spectrometry MALDI/TOF2. The 

sequences obtained from the species L. chaquensis were compared with other sequences 

using the BLAST program, demonstrating high similarity and identity with ocellantinas 

already described in other leptodactylideos the same genus. The sequences obtained 

from the species L. knudseni also showed high similarity to the family of ocellantinas. 

 

Keywords: Leptodactylus chaquensis, Leptodactylus knudseni, peptides, proteins 

 

INTRODUÇÃO 

A pele dos anfíbios apresenta dois tipos de glândulas acinares: mucosa e 

granulosa (Toledo & Jared, 1995). As glândulas mucosas, em geral mais numerosas, 

secretam mucinas, envolvidas na lubrificação e na manutenção da umidade da pele, na 

termorregulação, e na osmorregulação.  As glândulas granulosas secretam a maior parte 

dos compostos com atividade biológica, incluindo moléculas com função defensiva, 

entre elas peptídeos antimicrobianos, os quais fazem parte do seu sistema inume inato 

(Lacombe et al., 2000; Brand et al., 2002).  

O interesse científico na atividade antimicrobiana apresentada por peptídeos de 

secreção cutânea de anfíbio emergiu após a purificação de peptídeo bombinin, da rã 

Bombina variegata (Bombinatoridae), por Csordas & Michl (1969), e foi impulsionado 
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pela caracterização dos peptídeos magainin, de Xenopus laevis (Pipidae) (Zarloff, 

1987). 

Estimativas recentes indicam que cada anuro secreta entre 10-20 peptídeos 

antimicrobianos, resultando em aproximadamente 100.000 moléculas entre os 5000 

anfíbios (Nicolas et al., 2003). Estas moléculas variam em tamanho, sequência, carga, 

hidrofobicidade, estrutura tridimensional e espectro de ação, diferindo também entre 

anfíbios de diferentes famílias, gêneros e espécies e até sub-espécies (Duda et al., 2002). 

Em geral, os peptídeos antimicrobianos de anuros apresentam sequências de 10 a 

46 resíduos de aminoácidos, contendo vários resíduos positivamente carregados, que os 

tornam catiônicos, e vários resíduos hidrofóbicos (Barra & Simmaco, 1995). A 

conformação mais comum é a α-hélice anfipática (Oren & Shai, 1998), que dispõe as 

cadeias laterais dos aminoácidos em um mesmo lado e as cadeias apolares no lado 

oposto, propiciando a interação entre peptídeos e membranas biológicas (Dathe & 

Wieprecht, 1999). A ocorrência de amidação C-terminal, modificação pós-traducional 

que confere maior carga positiva a molécula e estabiliza regiões helicoidais, é bastante 

freqüente entre os peptídeos de defesa de anfíbios (Pulaka et al., 2006b). 

Tendo em vista a necessidade de ampliação de conhecimentos sobre peptídeos 

antimicrobianos de anfíbios, iniciamos o estudo peptídico da secreção cutânea de rãs do 

gênero Leptodactylus, pertencente à família Leptodactylidae. Esta é uma das mais de 42 

famílias ainda pouco estudadas quanto a peptídeos de secreção cutânea. O gênero 

Leptodactylus contém 86 espécies (Sá et al., 2006), com ampla distribuição geográfica, 

e ocorrência desde o sul dos Estados Unidos na América do Norte, América Central e 

Antilhas, até a Argentina na América do Sul, com predominância nas regiões tropicais 

(Sá et al., 2006).  

 

 

 

                             

 

                              Fig. 1 Leptodactylus knudseni 

 



1098 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

A espécie L. knudseni Heyer, 1972 (Fig.1) é conhecida na Bacia Amazônica do Brasil, 

Bolívia, norte da Colômbia e Venezuela; Guiana, Suriname e Guiana (Lima, 2006). 

Machos apresentam 117-135 mm, fêmeas 113 -132 mm. 

 

 

 

 

 

                   Fig. 2 Leptodactylus chaquensis 

 

A espécie L. chaquensis Cei, 1950 (Fig. 2) é conhecida do norte da Argentina 

(Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, 

Santa Fe, Tucumán), Chaco e Região Oriental do Paraguai ocidental; norte do Uruguai 

(Artigas e Salto), de baixa Bolívia e partes do oeste (Acre) e Sul do Brasil (Mato Grosso 

do Sul, Rio Grande do Sul) (Heyer, 2004). Tais espécies ainda não foram estudadas 

quanto ao seu conteúdo peptídico. 

O presente estudo procura demonstrar o potencial de tais espécies na produção 

de peptídeos antimicrobianos que possam futuramente contribuir como opções 

terapêuticas contra infecções causadas por bactérias multirresistentes. 

 

DESENVOLVIMENTO  

2 METODOLOGIA 

 

2.1 COLETA DE SECREÇÃO CUTÂNEA 

 

Adultos da espécie de L. chaquensis e L. knudseni foram coletados em Porto 

Velho, Rondônia. A secreção da pele foi obtida através de estimulação manual, seguida 

de lavagem da região dorsal glandular de cada indivíduo com água deionizada e 

recolhido em um Becker. Esta solução foi filtrada em filtro ―steriflip‖, liofilizada e 

armazenada a -86ºC. 

Para o trabalho com os anuros foram obtidas licenças do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA), n° 11094-1, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), n° 10394-1, e Autorização para Atividades com Finalidade 
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Científica, n°15484-1, e Autorização de acesso ao patrimônio genético do Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), Deliberação n° 219, de 6 de Maio de 2008. 

 

2.2 FRACIONAMENTO DE PEPTÍDEOS 

 

Para ambas as espécies o fracionamento de veneno bruto foi utilizado 5mg de 

secreção liofilizada. A amostra foi ressuspendida em 1 ml de uma solução de ACN 

100% e TFA 0,1% (1:1), agitada e filtrada. A injeção foi em uma coluna C18 

semipreparativa (250 x 10 mm) equilibrada com TFA 0,1%. A eluição foi feita com 

ACN/TFA 0,1% em um fluxo de 2,5ml/ min. A absorbância foi monitorada 

simultaneamente em dois comprimentos de onda 216 e 280 nm. As frações foram 

coletadas manualmente e liofilizadas. 

 

2.3 ESPECTROMETRIA DE MASSA 

 

A análise da massa molecular e o grau de pureza dos peptídeos foram 

determinados por espectrometria de massa MALDI-TOF (Matrix Assited Laser 

Dessortions Ionization – Time of Flight) em um Axima–TOF2. Para análise MALDI–

MS as amostras foram misturadas com solução saturada de  cido α-cyano-4-

hydroxycinnamic e distribuídas em placa MALDI. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 FRACIONAMENTO DA SECREÇÃO CUTÂNEA DE L. CHAQUENSIS 

 

Alíquotas de 5,0 mg da secreção bruta foram inicialmente fracionadas por HP-

HPLC (Figura 3), usando coluna C18 semipreparativa (250 x 10 mm). As frações obtidas 

foram liofilizadas, ressuspendidas, e analisadas por espectrometria de massa do tipo 

MALDI/TOF2 em modo reflectron. 

As frações de número 14 e 16 (Figura 3) apresentaram os peptídeos de massa 

monoisotópicas [M+H]
+
  1718,23 Da e 1310 Da, respectivamente. A estrutura primária 

dos dois peptídeos de interesse foi determinada a partir de seqüenciamento de novo 

(Figura 4) através da fragmentação de íons induzida por colisão com gás Hélio (CID). 
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De posse dos resultados da análise por espectrometria de massa, constatou-se que as 

sequências obtidas são inéditas.  

 

 

Fig. 3 Perfil cromatográfico do fracionamento de veneno bruto de L. chaquensis. A amostra foi injetada 

em uma coluna C18 semipreparativa (250 x 10 mm) equilibrada com TFA 0,1%. A eluição foi feita com 

acetonitrila/TFA 0,1% em um fluxo de 2,5ml/ min. A absorbância foi monitorada simultaneamente em 

dois comprimentos de onda (216 nm, azul; 280 nm, vermelho). 

 

Os peptídeos seqüenciados, no presente trabalho, apresentaram as seguintes 

estruturas primárias: 

Ocellantin C1 (1718,23 Da): GLLDFFKGPVKNALAE16 

Ocellantin C2 (1310,00 Da): GLLGKGGLLAKVLA14 

 

14 16 
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Fig. 

4 Fragmentação de novo do peptídeo. A. Fragmentação do peptídeo de [M+H]
+
= 1718,23 em um 

espectrômetro de massa MALDI/TOF2. B. Fragmentação do peptídeo [M+H]
+
=1310 em um 

espectrômetro de massa MALDI/TOF2. Séries y e b assinaladas no topo. 

 

Peptídeos antimicrobianos isolados da secreção cutânea de anuros possuem 

cerca de 10 a 50 resíduos de aminoácidos, sendo que grande parte desses resíduos são 

A 

B 
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hidrofóbicos e positivamente carregados (Barra et.al., 1995; Simmaco, 1999).  As 

moléculas encontradas apresentaram em sua estrutura 16 e 14 resíduos de aminoácidos.  

A busca por sequências similares foi realizada usando o programa BLAST 

(Figura 5). As moléculas identificadas mostraram alta similaridade e identidade com 

ocellantinas já descritas em outros leptodactylideos do mesmo gênero. A partir do 

alinhamento com os análogos de ocellantinas em outros leptodactylideos e as 

encontradas na espécie estudada é possível identificar que a região C-terminal desses 

peptídeos é altamente conservada mesmo considerando a variação do tamanho entre os 

peptídeos alinhados, tendo em vista que, as regiões de peptídeos sinal e peça acídica são 

altamente conservadas nos genes das mais diversas famílias de peptídeos 

antimicrobianos enquanto a região gênica codificadora do peptídeo maduro é 

hipervariável (Amiche et. al., 1999; Vanhoye et. al., 2003). Esta variabilidade de 

peptídeos ativos encontrados na secreção de anfíbios parece estar relacionada com a 

diversidade de patógenos com os quais estes animais mantêm contato (Bechinger e 

Lohner, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Alinhamento comparativo entre as estruturas primárias das ocellantinas. 

3.2 FRACIONAMENTO DA SECREÇÃO CUTÂNEA DE L. KNUDSENI 
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Alíquotas de 5,0 mg da secreção bruta foram inicialmente fracionadas por HP-

HPLC, usando coluna C18 semipreparativa (250 x 10 mm). As frações obtidas foram 

liofilizadas, ressuspendidas, e analisadas por espectrometria de massa do tipo 

MALDI/TOF2 em modo reflectron. 

Do fracionamento das amostras, pode-se determinar por espectrometria de massa 

MALDI/TOF2 quatro estruturas primárias (Tabela 1) de L. knudseni. Os peptídeos 

seqüenciados, desta espécie, apresentaram as seguintes estruturas primárias: 

 

Tabela 1 Peptídeos de L. knudseni, cuja estrutura primária foi obtida a partir de sequenciamento de novo 

através da fragmentação de íons induzida por colisão com gás Hélio. Tempo de retenção obtido em 

sistema HPLC utilizando coluna C18 em um gradiente linear de 5 a 95%. 

 

Assim como os peptídeos de L. chaquensis caracterizados no presente estudo, as 

moléculas encontradas em L. knudseni também apresentaram alta similaridade e 

identidade com ocellantinas, já descritas em outros leptodactylideos do mesmo gênero. 
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PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PEPTÍDEOS BIOATIVOS DA 

SECREÇÃO CUTÂNEA DE ANUROS DENDROBRATIDEOS 

IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE VENENOS DE ANIMAIS DA AMAZÔNIA 

COMO FORMA DE SUBSIDIAR A PROSPECÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

MOLECULAR AMAZÔNICA VISANDO À DESCOBERTA DE NOVAS 

MOLÉCULAS APLICÁVEIS A SAÚDE HUMANA 

 

Tiago Bispo Rego
309

 

Leonardo de Azevedo Calderon
310

 

 

RESUMO: A região amazônica representa o bioma de maior concentração de anuros, 

sendo ainda relativamente comum o encontro de novas espécies. Tais espécies possuem 

sistema de defesa anti-predação, constituído por glândulas cutâneas capazes de produzir 

secreções tóxicas em resposta a um agente estressante, como o ataque de um predador, 

ou mesmo o toque da mão humana. Esses venenos, alvo dessa pesquisa, possuem alto 

grau de complexidade química, evidenciada pela presença de proteínas, peptídeos, 

aminas biogênicas e alcalóides. Muitas espécies não possuem nenhum peptídeo 

depositado em bancos de dados, como exemplo os anuros dendrobatideos, o que 

evidencia o potencial de novos peptídeos bioativos. Realização de espectrometria de 

massa para análise qualitativa da composição das amostras da secreção de Ameerega 

hahneli e Adelphobates quinquevittatus, constatando a presença de peptídeos e a 

potencialidades destas espécies. Foram realizadas cromatografias de fase reversa para 

fracionamento e purificação dos peptídeos em sistema HPLC. 

 

Palavras-chave: Purificação, Caracterização, Peptídeos, Anuros, Dendrobatideos. 

 

 

ABSTRACT: The Amazon biome is the largest concentration of frogs are still relatively 

common to find new species. These species possess defense system antipredator 
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consisting of skin glands can produce toxic secretions in response to a stressor, like the 

attack of a predator, or even the touch of human hand. These poisons, target of this 

research have a degree of chemical complexity, as evidenced by the presence of 

proteins, peptides, biogenic amines and alkaloids. Many species have no peptide 

deposited in databases, such as dart frogs, which highlights the potential of new 

bioactive peptides. Realization of mass spectrometry for qualitative analysis of the 

composition of the samples of the secretion of Ameerega Hahnel and Adelphobates 

quinquevittatus, noting the presence of peptides and the potential of these species. Were 

performed to reverse phase chromatography fractionation and purification of peptides in 

HPLC system. 

 

Keywords: Purification, Characterization, Peptídeos, Anuros, Dendrobatideos. 

INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia representa o bioma de maior concentração e riqueza, já registrada 

para alguns grupos de animais (insetos, peixes anfíbios, aves e mamíferos), sendo ainda 

relativamente comum o encontro de novas espécies (CALDWELL, 1996; VITT, 1996; 

AZEVEDO-RAMOS & GALATTI, 2002; GIARETTA et al., 2000; VOGT et al., 2001; 

CARVALHO, 2002; BROWN & FREITAS, 2002; CALDWELL & LIMA, 2003; 

SOUZA et al., 2003).  

O sistema de defesa anti-predação de muitos anfíbios está na capacidade de 

produzir secreções tóxicas, ou não, a partir de glândulas cutâneas especializadas, em 

resposta a um agente estressante produzido pelo ataque de um predador, ou por toque da 

mão humana. Estas secreções são conhecidas por possuírem potentes efeitos biológicos, 

o que é evidenciado pelo seu uso por muitas tribos e sua medicina tradicional. As 

secreções cutâneas possuem auto grau de complexidade química, evidenciada pela 

presença de proteínas, peptídeos, aminas biogênicas, alcalóides, entre outras moléculas 

não caracterizadas (BEVINS & ZASLOFF 1990; DALY et al., 1987; ERSPAMER 

1994). Desta forma, as secreções cutâneas de anuros são ricas fontes de moléculas 

bioativas que não agem apenas como uma barreira contra agentes infecciosos, mas 

também desorganizam a homeostasia de predadores potenciais (NIZET et al., 2001; 

ZASLOFF 2002). Várias famílias de peptídeos opióides e análogos a 

neurotransmissores presentes na pele de anuros são capazes de induzir hipotensão, 

alucinação, contrações da musculatura lisa e alterações da capacidade de ingestão de 

serpentes, aves e mamíferos (TYLER et al., 1992; NEGRI et al., 2004; MCCLEAN et 
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al., 2002; REGOLI & BARAB, 1980). Esses peptídeos podem ser classificados em 

vários grupos e, de uma maneira geral, podem possuir similaridade com peptídeos 

hormonais de diversos órgãos de mamíferos ou de outros vertebrados. Nesse caso, 

podem ser análogos de hormônios gastrintestinais (ROESLER, 2004), autacóides, 

neurotransmissores (METZ-BOUTIGUE et al., 2003), peptídeos reguladores do sistema 

imunológico adaptativo (BOMAN, 2003), fatores quimiotáticos reprodutivos, 

cardiotônicos, moduladores musculares e mediadores do sistema circulatório. As 

proteínas presentes no veneno podem ser as catalases, fosfolipases A2 e até inibidores de 

proteases já foram identificadas, embora, o maior arsenal de peptídeos presentes na 

secreção dos anfíbios, são os chamados peptídeos antimicrobianos, que podem 

apresentar atividade anti-patogênica para bactérias Gram-negativas, Gram-positivas, 

vírus, leveduras, fungos filamentosos, micobactérias e protozoários (RINALDI, 2002; 

LEITE et al., 2004; BRAND et al., 2006 a,b; CONCEIÇÃO et al., 2006 & 2007). 

As espécies Ameerega haneli e Adelphobates quinquevittatus não possuem 

nenhum peptídeo depositado em banco de dados, o que evidencia a descoberta de novos 

peptídeos bioativos. 

Assim, buscamos com essa pesquisa a descoberta e a caracterização desses 

peptídeos bioativos utilizando-se dos potenciais biológicos e tecnológicos de nosso país, 

visando à descoberta de novas moléculas aplicáveis a doenças negligenciadas que 

afligem a população tais como, a malária e leishmaniose. 

1. METODOLOGIA 

1.1 Coleta de Secreção 

 O processo de extração das secreções cutâneas dos anuros dendrobatideos Ameerega 

hahneli e Adelphobates quinquevittatus, foram obtidos por meio de uma estimulação 

manual da região dorsal granular, seguida da lavagem das regiões do individuo com 

água deionizada. As secreções coletada foram filtrada, liofilizada, e posteriormente 

armazenada em freezer.  

 Para o trabalho com os anuros foram obtidas licenças do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA), n 11094-1, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), n 10394-1, e Autorização para Atividades com Finalidade 

Científica, n15484-1, e Autorização de acesso ao patrimônio genético do Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), Deliberação n 219, de 6 de Maio de 2008. 
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1.2 Fracionamentos de Peptídeos 

Alíquotas do veneno para o fracionamento dos peptídeos foram ressuspendida com 

0,5 ml de Acido Triofluoracetico (TFA) 0,1%, levados a agitação, posteriormente foi 

levado para centrifugar por 5min a 12,8 rpm. Logo após, a centrifugação o material 

sobrenadante foi repassado para outro ependorfen para a filtração do mesmo. Utiliza-se 

filtros (GV MILLEX, DURAPORE 0,22U DE PORO, 13 MM), o material filtrado foi 

submetido à cromatografia bidimensional em sistema HPLC em coluna de fase reversa 

C-18 PHENOMENEX JÚPITER ANALÍTICA (150x 4,60 mm, 5µm), equilibrada com 

TFA a 0,1% (v/v) e eluída com uma solução de Acetonitrila/TFA 0,1%. 

1.3 Espectrometria De Massa  

 

A massa e o grau de pureza dos peptídeos foram determinados por espectrometria de 

massa MALDI-TOF (MATRIX ASSITED LASER DESSORTIONS IONIZATION – 

TIME OF FLIGHT) em um Axima–TOF2. Para análise MALDI–MS as amostras foram 

misturadas com solução saturada de  cido α-cyano-4-hydroxycinnamic e distribuídas 

em placa MALDI. Os espectros de MS e MS/MS foram obtidos no modo refletor com 

calibração externa com padrões de peptídeos (Sigma).  

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras de veneno bruto da secreção cutânea de Ameerega hahneli e 

Adelphobates quinquevittatus foram fracionadas em cromatografia líquida de alta 

eficiência de fase reversa (RP-HPLC) em uma coluna Analítica. Obtendo-se, assim, 

frações cromatográficas (Fig. 1A, 1B). 

1 
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Figura 1A. Cromatograma de veneno de Ameerega hahneli. A amostra foi injetada (0,5 ml) em uma 

coluna C18 Phenomenex Júpiter equilibrada com TFA a 0,1 %. Eluição foi feita usando uma solução de 

ACETONITRILA/TFA 0,1 % em um fluxo de 1,0 ml/minuto. A absorbância foi monitorada 

simultaneamente nos comprimentos de onda 215 nm (azul) e 280 nm (vermelho).  
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Figura 1B. Cromatograma de veneno de Adelphobates quinquevittatus. A absorbância foi monitorada 

simultaneamente nos comprimentos de onda 215 nm (azul) e 280 nm (vermelho). Os picos foram eluídos 

em gradiente de 0 – 100% de acetonitrila (verde) em fluxo de 1,0 ml/minuto. 

 

Amostras fracionadas do veneno de Ameerega hahneli e Adelphobates 

quinquevittatus, foram submetidas à análise peptidômica em espectrômetro MALDI-

TOF
2 

em módulo reflectron espectrometria de massas MALDI-TOF
2
. Os espectros 

evidenciam a as massas dos peptídeos presentes na amostra. 
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Data: Ameerega hanheli n10 05-080001.N10[c] 7 Aug 2010 14:00 Cal: UNIR3 27 Jul 2010 17:37 

Shimadzu Biotech Axima ToF² 2.7.2.20070105: Mode Ref lectron, Power: 75, Blanked, P.Ext. @ 2066 (bin 85)
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Figura 1C. Espectro MALDI-TOF de veneno de Amereega hahneli do pico 1 (Dendrobatidae) 
A massa de peptídeos obtidas no espectro (1C) demonstram a 

presença de peptídeos na faixa de 400 a 1.400 Da. 
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Data: Ameerega hanheli n14 05-080001.N14[c] 7 Aug 2010 13:22 Cal: UNIR3 27 Jul 2010 17:37 
Shimadzu Biotech Axima ToF² 2.7.2.20070105: Mode Reflectron, Power: 74, Blanked, P.Ext. @ 2066 (bin 85)
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Figura 1D. Espectro MALDI-TOF de veneno de Adelphobates quinquevittatus do pico 2 

(Dendrobatidae). 

 

A faixa de massa obtidas nos espectros estão entre 400 e 2067 Da, apresentados 

no espectro (1D). Essa detecção evidencia a baixa massa dos peptídeos presentes na 

amostra. 
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Data: Adelphobates quinquev ittatus pico 4 C18 .master_run0001.C18[c] 12 Aug 2010 19:36 Cal: UNIR3 27 Jul 2010 17:37 

Shimadzu Biotech Axima ToF² 2.7.2.20070105: Mode Ref lectron, Power: 80, Blanked, P.Ext. @ 6000 (bin 144)
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Figura 1E. Espectro MALDI-TOF de veneno de Adelphobates quinquevittatus do pico 4(Dendrobatidae). 

 

A massa de peptídeos obtidas no espectro (3C) demonstra a presença 

de peptídeos na faixa de 1040 a 1477 Da. 
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Data: Adelphobates quinquev ittatus pico 14 d13.master_run0001.D13[c] 12 Aug 2010 19:43 Cal: UNIR3 27 Jul 2010 17:37 

Shimadzu Biotech Axima ToF² 2.7.2.20070105: Mode Ref lectron, Power: 80, Blanked, P.Ext. @ 6000 (bin 144)
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Figura 1F. Espectro MALDI-TOF de veneno de Adelphobates quinquevittatus do pico 14 

(Dendrobatidae). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com esse trabalho pode se descobrir a presença de peptídeos, conforme a massa 

nas faixas de 400 Da a 3.000 Da, presente na secreção cutânea dos anuros 

dendrobatideos Ameerega hahneli e Adelphobates quinquevitttaus.  

Sabe-se que alguns gêneros dessa família são toxicas, devido à presença de 

alcalóides, no entanto ainda não há estudos aprofundados referentes à participação de 

peptídeos no sistema de antipredação destes indivíduos, o que evidência a importância 

do presente estudo. 
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FATORES QUE INTERFEREM NA IDADE DA MENARCA 
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RESUMO: A menarca ou primeira menstruação é um importante indicador de 

maturação sexual. Ocorre durante a puberdade, período evidenciado pelo aparecimento 

dos caracteres sexuais secundários e marcantes transformações somáticas, psicológicas 

e sociais (adolescência), que podem sofrer influências de fatores hereditários e do meio 

ambiente. Partindo deste pressuposto, essa investigação busca realizar a identificação da 

Idade Média da Menarca (IMM) em escolares do ensino médio do município de Porto 

Velho, Rondônia, Brasil e seus fatores associados, determinando os valores dos 
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percentis 3 (P3), 50 (P50) e 97 (P97), e a amplitude entre os extremos (P97 e P3), já que 

amostras populacionais que se encontram em condições sócio-ambientais peculiares 

podem trazer novos conhecimentos sobre os fatores que interferem na IMM. Trata-se de 

estudo transversal, utilizando o método ―status quo‖, ajustado para o cálculo dos 

percentis. Como instrumento, foi utilizado um questionário autoaplicável, validado e de 

domínio público adaptado para a realidade investigada. Participaram da pesquisa 126 

meninas do segundo ano das escolas públicas e privadas selecionadas. Para análise 

estatística, os dados foram digitados e trabalhados dentro do programa Epi Info 3.5.1. 

Verifica-se que a IMM foi 12,54 (± 1,2) anos e 150,52 meses. Em relação aos percentis 

P3, P50 e P97 corresponderam a 9,91 anos, 12,66 anos e 16,33 anos, respectivamente.  

Com base nos resultados deste trabalho percebe-se que as adolescentes da cidade de 

Porto Velho apresentaram IMM semelhante à de estudos realizados em outras regiões 

brasileiras e mundiais e nao apresentou associação com as variáveis investigadas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Puberdade, menarca, meio ambiente, herança genética. 

 

FACTORS THAT INTERFERE WITH THE AGE AT MENARCHE 
 

ABSTRACT:  Menarche or first menstruation is an important indicator of sexual 

maturation that occurs during adolescence and is evidenced by the appearance of 

secondary sexual characters, which may be influenced by heredity and environment and 

present themselves in somatic, psychological and social changes. Under this 

assumption, this research seeks to complete the identification of the average age of 

menarche (IMM) on high school students in the city of Porto Velho, Rondônia, Brazil 

and its associated factors. Also aim to determinate the values of the 3rd percentile (P3), 

50th percentile (P50) and 97th percentile (P97), and the range between the extremes 

(P97 and P3), since the peculiar socio-environmental conditions of samples can bring 

new knowledge about the factors that interfere with the IMM. This is a cross-sectional 

study using the "status quo", adjusted for the calculation of percentiles. As an 

instrument, a self-reported questionnaire was used, adapted to the reality investigated, 

validated and became public domain. The participants were 126 girls of public and 

private high schools selecteds. For statistical analysis, data were entered and worked in 

the Epi Info 3.5.1. It was found that the IMM was 12.54 (± 1.72) years or 150.52 

months. For percentiles P3, P50 and P97 corresponded to 9.91 years, 12.66 years and 

16.33 years respectively. Based on  data of this study it is observed that the adolescents 

from Porto Velho showed IMM similar to studies of other brazilian and worldwide 

regions. There was no association with the variables investigated. 

KEY WORKS: Puberty, menarche, environment, genetic heritage. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta os resultados encontrados durante o 

desenvolvimento do projeto que tem como temática os Fatores que Interferem na Idade 

Média da Menarca (IMM), executado no período de agosto de 2009 a julho de 2010.  

A IMM que é um indicador sensível de maturação no desenvolvimento da 

mulher. Torna-se importante o seu estudo, pois a menarca ou primeira menstruação, 

representa o início da sua vida reprodutiva, o qual é marcado por envolver grandes 
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transformações de ordem somática, metabólica, neuromotora e psicossocial (BROOKS-

GUNN et al., 1987). 

Além desse marco, conhecer os determinantes da IMM pode auxiliar na 

formulação de políticas públicas voltadas para adolescentes já que este é um evento que 

marca essa fase da vida (TAVARES, 2000). 

Estudos sobre o assunto mostram diferentes idades da sua ocorrência nos 

diversos grupos populacionais e ao longo do século. No Brasil, várias pesquisas já 

foram realizadas em diversas regiões e demonstram grande variabilidade quanto à idade 

de ocorrência da menarca entre as regiões e dentro de uma mesma região (TAVARES, 

2000).  

Vários autores demonstram associações entre idade da menarca (IM) com 

fatores genéticos (familiares, étnicos), geográficos (clima e altitude), com fatores 

sazonais; além do estado nutricional, atividade física, tensão emocional e efeito 

feromonal (BURGER & GOCHFELD, 1985; MARSHALL & TANNER, 1986; 

TANNER, 1989; GREKSA, 1990; WELLENS et al., 1990; VALENZUELA et al., 

1991; VERONESI & GUERESI, 1994; GRABER et al., 1995; CAMERON & 

NAGDEE, 1996; HERMAN-GIDDENS et al., 1997). 

Dada a falta de estudos sobre esse objeto no município de Porto Velho, 

Rondônia e em função de saber que a puberdade sofre influência de componentes 

genéticos, biológicos e sociais e principalmente, sabendo-se da possível variabilidade 

em diferentes regiões de um mesmo país com relação a ocorrência IMM, entre outros 

tantos elementos que dão contorno à especificidades do desenvolvimento humano, é que 

esta investigação buscou identificar a IMM em escolares do ensino médio público e 

privado do município de Porto Velho e seus fatores associados, determinando os valores 

dos percentis 3 (P3), 50 (P50) e 97 (P97), e a amplitude entre os extremos (P97 e P3). 

 

METODOLOGIA 

Dada a falta de estudos sobre esse objeto no município de Porto Velho, 

Rondônia e em função de saber que a puberdade sofre influência de componentes 

genéticos, biológicos e sociais e principalmente, sabendo-se da possível variabilidade 

em diferentes regiões de um mesmo país com relação a ocorrência IMM, entre outros 

tantos elementos que dão contorno à especificidades do desenvolvimento humano, é que 

esta investigação buscou identificar a IMM em escolares do ensino médio público e 
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privado do município de Porto Velho e seus fatores associados, determinando os valores 

dos percentis 3 (P3), 50 (P50) e 97 (P97), e a amplitude entre os extremos (P97 e P3). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do levantamento e análise dos dados, verificou-se que, do total de 110 

adolescentes entrevistadas, a idade média (± desvio padrão) da menarca foi de 12,54 (± 

1,72) anos. A descrição das informações analisadas apresentou probabilidade 

satisfatória dentro da amostra estudada, o que confere a representatividade da população 

investigada.  

 

Tabela 1 – Distribuição da freqüência absoluta e relativa da idade da menarca 

entre adolescentes do Município de Porto Velho/RO, 2009 

Idade em anos Frequência absoluta por 

idade 

Frequência relativa por 

idade 

Antes dos 12 anos 41 37,2 % 

Entre 12 e 14 anos 53 48,2 % 

Acima de 14 anos 16 14,6 % 

Total 110 100 % 

 X2
 = 19,4346; valor-p = 0,000060 

 

Os resultados ilustrados na tabela 1 corroboram com a literatura sobre a 

menarca, uma vez que a idade entre 12 e 14 anos com 48,2% dos casos encontrados 

neste estudo, é o período em que cronologicamente e fisiologicamente espera-se que os 

eventos relacionados à puberdade como a maturidade biológica, sexual e social estejam 

ocorrendo. 

A ocorrência da menarca antes dos 12 anos com o índice de 37,2%, pode ser 

atribuída à tendência secular de diminuição da idade da menarca, atrelado ao fato de que 

a amostra é exclusivamente urbana, além do clima mais quente e menor altitude da 

região investigada.  

Apesar destas aproximações, a aplicação do teste qui-quadrado não mostrou 

associação entre as variáveis supracitadas. 

A figura 1 apresenta a dispersão da IM através dos percentis P3, P50, P97 e a 

amplitude entre os extremos (P3 e P97). Na análise desta figura verifica-se que o 

comprimento padrão, ou seja, a amplitude entre os extremos no grupo de adolescentes 
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entrevistadas, a menor idade de ocorrência da menarca foi aos 8,75 anos que é 

proporcional a P3 (9,91%) e a mais tardia aos 19,16 anos que corresponde a P97 

(16,33%). Em ambas as situações houve apenas a ocorrência de um caso, o que 

representa menos de 1% do total de todas as garotas com menarca antes dos 12 anos e 

depois dos 14 anos. 

Já a mediana esteve em 12,66 que corresponde ao percentil 50 (P50), onde 50% 

das meninas haviam tido a menarca, com idade entre 12 e 14 anos. Pode-se observar 

também que a média (12,54) e a mediana (12,66 anos) apresentam valores muito 

próximos.  

 

 Mediana = 12.6667

  3%-97% 

= (9.9167, 16.3333)

 Comprimento Padrão 

= (8.75, 19.1667)8
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Figura 1 – Distribuição em percentis da idade da menarca entre adolescentes do 

município de Porto Velho, Rondônia 

Ao compararmos o intervalo (dispersão) entre os percentis 97 e 3 da IMM em 

Porto Velho com dados de Barrinha (Tavares, 2000), Brasil em geral (Picanço, 1989); 

verifica-se semelhança de amplitude entre o intervalo de Porto Velho com os do Brasil 

geral e de Barrinha (percentis 97 e 3 de 14,83 e 10,25 anos, respectivamente) porém 

com um deslocamento dos percentis 97 e 3 para idades mais baixas, na cidade de Porto 

Velho. A semelhança entre amplitudes poderia ter como uma explicação a diversidade 

biológica (étnica) identificada na população de Porto Velho, devido ao processo 
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histórico de migrações, e em alguns pontos semelhante entre as amostras populacionais 

dos estudos nacionais e internacionais.  

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição da idade da menarca, segundo presença de irmãos. Porto 

Velho/RO, 2009 

Número de 

irmãos 

Idade da menarca 

Antes dos 12  % Entre 12 e 14  % Acima de 14  % 

Entre 0 e 1 25  22,72 41 37,27 10 9,09 

Entre 2 e 3 12  10,9 12 10,9 3 2,72 

Entre 4 e 5  2 1,81 2 1,81 3 2,72 

Total 39 35,43 55 49,98 16 14,53 

Teste-G (Williams) 4,4746; valor-p = 0,3456 
 

Diferentemente do que se observa em outro trabalho (Fuzii, 1989), neste estudo 

não foram encontradas diferenças na idade da menarca, quando se associa com a 

presença de mais ou menos irmãos do sexo masculino, convivendo na mesma casa. 

Fuzii (1989) encontrou diferenças entre 0,16 a 0,33 anos, para a idade da menarca, 

quando comparou amostras de meninas com menos de dois irmãos, com dois e com 

mais de dois irmãos. Malina et al., (1997) estudando tamanho familiar e idade da 

menarca em atletas, observaram que a primeira menstruação era mais tardia entre 0,16 e 

0,22 anos para cada irmão adicional. 

Na tabela 2, 25 (22,72%) das meninas que menstruaram antes dos 12 anos 

relataram ter entre 0 e 1 irmão, 12 (10,9)% entre 2 e 3 e 2 (1,81%) e entre 4 e 5 irmãos. 

Já o intervalo da menarca entre 12 e 14 anos 41 (37,27%) disseram ter entre 0 e 1 irmão, 

12 (10,9%) entre 2 e 3 e  2 (1,81%) entre 4 e 5 irmãos, enquanto acima de 14 anos 10 

(9,09%)  referiram ter entre 0 e 1 irmão e 3 (2,72%) das adolescentes disseram ter entre 

2 e 3 e 4 e 5 irmãos respectivamente. O que chama a atenção neste gráfico é que a 

presença e o número de irmãos do sexo masculino não teve associação com IM, isso foi 

comprovado com o teste G aplicado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao término deste trabalho que discutiu os fatores que interferem na IM e seus 

fatores associados em estudantes do ensino médio da cidade de Porto Velho, Rondônia, 

constatou-se que a idade média da menarca em escolares portovelhenses é de 12,54 (± 

1,72) anos, e que em todas as situações não houve associações entre as variáveis 

investigadas.  Os valores dos percentis 97 e 3 das adolescentes de Porto Velho é 

semelhante aos  dados encontrados no Brasil em geral e em algumas regiões brasileiras. 

Embora a não identificacão, nesta amostra, da existência de associações entre as 

variáveis investigadas, a relevância do mesmo está na inegável contribuição e no 

esclarecimento do objeto, fatores que interferem na idade da menarca, além da 

identificação da IMM e dos percentis 97 e 3. Sobre o ângulo de que a IM é indicador de 

saúde e desenvolvimento populacional, a relevância de estudar sua tendência secular e 

fatores associados, incide no fato de reunir informações referente às características do 

período maturacional de jovens adolescentes e suas relações em nível local comparado 

com o nacional e o internacional, pois esse conhecimento permite auxiliar e subsidiar 

nas intervenções relacionadas à promoção da saúde, através da formulação de políticas 

públicas voltadas ao público escolar que contemplem o nível de amadurecimento 

puberal. 

Importante salientar que fatores como altitude e clima poderão ser mais 

explorados em novos trabalhos, averiguando o grau de influência destes eventos na 

idade da menarca. 
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RESUMO: A pesquisa teve como objetivo analisar os tipos de parto, principais doenças maternas 

associadas na gravidez e medicamentos utilizados antenatal no Centro Obstétrico do Centro Materno 

Infantil Regina Pacis (CMIRP) e comparar os resultados com recém-nascidos (RN) com peso normal. 

Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo, em que a análise foi realizada a partir de dados obtidos das 

anotações de prontuários médicos de pacientes internadas no Centro Obstétrico, cujos recém-nascidos 

tiveram baixo peso ao nascer e peso normal, no período de janeiro de 2009 à agosto de 2009.  A análise 

dos resultados evidenciou que a via de parto predominante foi à cesariana e medidas gerais nas quais 

inclui o parto cirúrgico é importante para evitar complicações neonatais e maternas. As principais 

intercorrências obstétricas foram: DHEG, prematuridade, amniorrexe prematura, contudo, houve 

diferença em relação à incidência das doenças entre os RNBP e peso normal. Nas gestantes que realizam 

mais consultas pré-natal foram administrados menos medicamentos, porém as mães dos RNBP, foram 

administrados mais medicamentos, em quantidade e qualidade, durante a internação hospitalar. Os 

resultados evidenciaram que as maiorias das gestantes realizaram pré-natal adequado, sendo um valor 

bastante expressivo. De forma geral, entre todos os RN, cerca de 70-80% das gestantes realizaram mais 

de sete consultas no pré-natal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Prematuridade, Recém Nascido de Baixo peso, Parto, Amniorrexe prematura  

 

 

 

ABSTRACT: The research aimed to analyze the types of delivery,  major maternal diseases 

associated with drugs used in pregnancy and antenatal Center Obstetrical Maternal Child Centre 

of Regina Pacis (CMIRP) and compare the results with newborns (NB) of normal weight. This is an 

analytical, retrospective study in which the analysis was based on data obtained from the notes of 

the medical records of patients hospitalized at the obstetric center, whose newborns had low birth 

weight and normal weight, between January 2009 to August 2009. The results showed that the 

predominant mode of delivery was cesarean section and the general measures which includes the 

surgical delivery is important to prevent maternal and neonatal complications. The major obstetric 

complications were: preeclampsia, prematurity, premature rupture of membranes, however, there 

were differences in the incidence of diseases among LBW infants and normal weight. In pregnant 

women who perform most prenatal consultations were given fewer drugs, but the mothers of LBW 

infants were administered more drugs, in quantity and quality during hospitalization. The results 

showed that the majority of women had adequate prenatal care, being a fairly significant amount. 

Overall, among all infants, about 70-80% of women had more than seven prenatal consultations. 

 

KEY-WORDS: Prematurity, low birth weigh infant, delivery, premature rupture of membranes 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como baixo peso ao nascer o 

inferior a 2.500g. O baixo peso constitui um fator determinante da mortalidade neonatal, 

de infecções, freqüência aumentada de hospitalizações e maior propensão à deficiência 

de crescimento e déficit neuropsicológico pós-natal (GUIMARÃES & VELASQUES-

MELENDEZ, 2002). 

São várias as causas de morte entre os recém-nascidos (RN), como: infecções, 

asfixia de parto, anomalias congênitas e complicações relacionadas à prematuridade. No 

entanto, o baixo peso ao nascer (BPN), ou seja, inferior a 2.500 g, responde por uma 

parcela significante das mortes neonatais - cerca de 40 a 70%. O peso ao nascer é, 

isoladamente, o principal fator associado ao risco de morte no período neonatal. 

Complexo processo resultante de uma série de fatores de origem biológica, social e 

ambiental, o peso ao nascer é forte preditor da probabilidade de sobrevivência nos 

primeiros 28 dias de vida. Seu estudo coloca em evidência fatores relacionados à 

condição de vida, que podem estar modificando o potencial genético para a distribuição 

do peso ao nascer em determinada região e, dessa forma, estar influenciando sobre a 

mortalidade infantil (GIGLIO et al, 2005). 

Crianças prematuras e com baixo peso ao nascer apresentam risco de 

mortalidade significativamente superior a crianças nascidas com peso maior ou igual a 

2.500 g e duração da gestação maior ou igual a 37 semanas. O baixo peso ao nascer e a 

prematuridade são os fatores mais importantes na determinação da mortalidade neonatal 

(o baixo peso, particularmente, pode ser derivado tanto da prematuridade como do 

retardo do crescimento intra-uterino). Na metanalise realizada por Kramer e atualizada 

por Berkowitz & Papiernik, os fatores de risco para o baixo peso e prematuridade foram 

divididos em fatores de ordem genética e constitucional; demográfica e psicossocial; 

obstétrica; nutricional; morbidade da mãe e durante a gestação; exposição a substâncias 

tóxicas e assistência pré-natal (KILSZTAJN et al, 2000). 

A assistência clínica ao parto estuda as medidas e procedimentos que devem e 

podem ser adotados no acompanhamento do trabalho de parto. Com freqüência a 

prematuridade está associada com problemas clínicos e obstétricos que envolvem riscos 

como a amniorrexe prematura, gestação gemelar, placenta prévia, descolamento 

prematuro de placenta, síndromes hipertensivas e etc. Por isso, alguns aspectos devem 

ser considerados para a escolha da via do parto como: idade gestacional, peso estimado 
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do feto, apresentação fetal, condições do colo uterino, integridade das membranas 

amnióticas, a possibilidade monitoração fetal e experiência da equipe envolvida.  

O intervalo entre a ruptura das membranas e o início do trabalho de parto é 

denominado período de latência. Quanto mais longo for, maiores os riscos infecciosos 

maternos, fetais ou neonatais. Dessa forma, faz-se necessário averiguar a correlação dos 

RNBP com doenças maternas associadas, tipo de parto da mãe, número de consultas no 

pré-natal e verificar o tipo de medicação utilizada antes do trabalho de parto. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Os objetivos deste trabalho são: a) Quantificar e qualificar os tipos de parto dos 

RNBP e peso acima de 2500g (normal, cesáreo, fórceps); b) As principais doenças 

maternas relacionadas com nascimentos de recém-nascidos de baixo peso e peso 

normal; c) Quantificar o número de consultas no pré-natal que foram realizadas e 

relacionar com complicações materno-infantis; d) Enumerar e analisar medicamentos 

utilizados antes do término do parto e o período perinatal  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo, em que a análise foi realizada a 

partir de dados obtidos das anotações de prontuários médicos de pacientes internadas no 

centro obstétrico do Centro Materno Infantil Regina Pacis (CMIRP), cujos recém-

nascidos tiveram baixo peso ao nascer e peso acima de 2500 g. Os prontuários foram 

analisados aplicando-se um questionário onde foram averiguados os tipos de parto e 

repercussões e complicações maternas e fetais / neonatais e, itens relevantes para o 

estudo. Os dados coletados foram lançados em planilha do Microsoft Excel e 

posteriormente transportados para o programa estatístico Epi Info versão 3.4.3, onde 

foram realizadas análises, obtendo tabelas e gráficos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No período de janeiro de 2009 a agosto 2009, o CMIRP teve um total de 813 

recém nascidos, e destes 190 foram recém nascidos de baixo peso (20,81%), cujos quais 

foram incluídos no presente estudo. Ao todo foram aplicados 98 questionários nos 

prontuários de pacientes que tiveram RNBP e peso normal, distribuídos em partes 

iguais. 

 

 

Tabela 1 - Tipo de parto em gestações de uma maternidade privada, 

                   no período de  janeiro 2009 a agosto de 2009 

Tipo de Parto   Baixo Peso      Peso Normal    

     

Cesáreo  79%   73% 

Vaginal   21%  27% 

Total  100,0% 100,0%   

                                                                                              Fonte: CO- CMIRP 

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição do tipo de parto nas gestações de uma 

maternidade privada, em relação aos RNBP observa-se que há predomínio do parto 

cesáreo (56%). Entre os RN de peso normal, também há predomínio do parto cesáreo. 

Com isso, não há associação significativa entre os tipos de partos de diferentes vias, em 

relação ao baixo peso, apesar das taxas de cesariana apresentar-se elevadas. Foi 

constatado nos questionários que não houve nenhuma complicação relativa à saúde da 

mãe, conseqüentemente não houve nenhum óbito materno e, todas as parturientes 

tiveram alta hospitalar, no período considerado. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Distribuição segundo as principais doenças maternas, de uma maternidade 

                         privada, no período de janeiro 2009 a agosto de 2009 

Intercorrências obstétricas  Baixo Peso  Peso Normal 

   

DHEG   29%  25% 

Prematuridade 24%  12% 

Pós-datismo 0%  6% 

Rupreme 14% 17% 
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Gemelaridade 14% 4% 

Infecções pré-natais 10% 10% 

Outras 9% 26% 

Total 100 % 100 % 

                                                                                                           Fonte: CO- CMIRP 

 

 

 

Como vemos na Tabela 2, As principais intercorrências obstétricas entre os 

RNBP foram: DHEG (29%), Prematuridade (24%), Gemelaridade (14%) e Rupreme 

(14%), o que mostra que a prematuridade é um fator de risco marcante para RNBP, 

assim como a DHEG, tendo como referência os RN com peso normal. Com relação a 

estes, a DHEG (25%), Rupreme (17%) e outras doenças maternas foram as principais 

intercorrências obstétricas. Analisando estes dados nota-se que a DHEG está presente 

em taxas elevados em ambos grupos sendo considerado um grande fator de risco para 

parto prematuro. A taxa de incidência da Rupreme não apresentou diferença entre os 

RN, sendo de aproximadamente 15% do total de partos, comparando com a taxa 

nacional (10%), o resultado da pesquisa encontra-se com taxas elevadas. 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição segundo números de consultas pré-natais em uma maternidade 

                           privada,  no período de  janeiro 2009 a agosto de 2009 

Consultas no Pré-natal   Baixo Peso Peso Normal 

    

Não Fez  0% 0 % 

1-3  7% 2% 

4-6  25% 16% 

> 7  68% 82% 

Total  100% 100% 

                                                                                                                                Fonte: CO- CMIRP                     

 

Conforme a Tabela 3, o número de gestantes que não realizaram consultas no 

pré-natal não existiu na maternidade. Para as gestantes que realizaram consultas de pré-

natal, mas permaneceram abaixo do número do ideal preconizado pelo ministério da 
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saúde, ou seja, mais de seis consultas, tiveram pequena porcentagem de RNBP, não 

sendo um fator decisivo para o mesmo. Com o número consultas pré-natais, acima de 

sete, preconizado pelo Ministério da Saúde, como sendo ideal, apresentou índices altos, 

resultando em bom prognóstico para todos os RN vivos. 

 

 

 

 

Tabela 4 - Distribuição segundo os medicamentos utilizados antes do término da 

gravidez, 

           em uma maternidade privada,  no período de  janeiro 2009 a agosto de 2009 

 

Medicamentos       Baixo Peso 

 

% 

 

 

Peso Normal 

 

% 

Antibióticos 23 %  18 % 

Analgésicos 12 %  14 % 

Corticóides 8 %  6 % 

Hipotensores 17 %  10% 

Tocolíticos 9 %  2% 

Não- utilizou 31 %  48 % 

Total 100%  100% 

                                                                                                                 Fonte: CO- 
CMIRP 

 

 

 

A Tabela 4 mostra os medicamentos utilizados antes do término da gravidez 

que tiveram algum impacto com relação ao peso do RN. Observamos que, quando a 

gestante não utilizou medicamentos, 50% dos RN tiveram peso normal, enquanto 31% 

foram RNBP. Os antibióticos, hipotensores e analgésicos foram os principais 

medicamentos administrados às pacientes quando comparado entre todos RN. 

Observamos que quanto maior o número de consultas realizadas no pré-natal menor é o 

uso de medicamentos na gestação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados deste estudo indicam que a assistência à mulher no período 

gravídico puerperal no serviço privado é capacitação, no qual realizam condutas com 

enfoque na prevenção, oferecendo melhores condições de um pré-natal adequado, com 

objetivos de promover cuidados médicos, nutricionais e educacionais. Além de detectar 

mães com risco de parto prematuro ou outras doenças maternas, para que as taxas de 

morbidade e mortalidade neonatal permaneçam baixas. Com bom prognóstico para as 

mães no puerpério. 
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RESUMO 

Os venenos de serpentes possuem cerca de 90-95% de seu peso seco constituído por 

proteínas e peptídeos.
 
Dentre as proteínas, são encontradas proteases, fosfolipases 

(FLA2), fosfodiesterases, fosfomonoesterases, 5´-nucleotidases, NAD-nucleotidases, 

colinesterases, aminotransferases, L-aminoácido oxidases, catalases, ATPases, 

hialuronidases, além de alguns inibidores enzimáticos. Entre os peptídeos com atividade 

biológica, encontram-se os peptídeos potencializadores de bradicinina (BPPs), que 

apresentam efeito anti-hipertensivo por inibir a enzima conversora da angiotensina 

(ECA). O presente trabalho tem como objetivo purificar e caracterizar proteínas e 

peptídeos presentes no veneno de Bothrops atrox e Crotalus durrisus collilineatus. 

Análises preliminares por espectrometria de massa demonstram enorme variedade de 

peptídeos presentes nas amostras, evidenciando potenciais BPPs. 

 

 

Palavras-chave: Bothrops atrox, Crotalus durrisus collilineatus, Espectrometria 

de Massa, HPLC 

 

 
ABSTRACT 

Proteins and peptides consist to 90-95% of the dry weight of snake venoms. The 

majority of these proteins are proteases, phospholipases A2 (PLA2), 

phosphodiesterases, phosphomonoesterases, 5'-nucleotidases, NAD-nucleotidases, 

cholinesterases, aminotransferases, L-amino acid oxidases, catalases, ATPases, 

hialuronidases and some enzymatic inhibitors. The most abundant bioactive peptides 
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found in snake venoms belongs to the bradykinin-potentiating peptides (BPPs). BPPs 

inhibit the angiotensin-converting enzyme (ACE), producing an antihypertensive effect. 

This work objectives the purification and characterization of proteins and peptides 

present in the venom of Bothrops atrox and Crotalus durrisus collilineatus. Preliminary 

mass spectrometry analysis showed large variety of peptides present in the samples, 

most of then potential BPPs. 

 

 

Keywords: Bothrops atrox, Crotalus durrisus collilineatus, Mass 

Spectrometry, HPLC 

  

1 INTRODUÇÃO 

As peçonhas de serpentes chamam atenção quanto às inúmeras propriedades 

bioquímicas, funcionais e estruturais. Sob o ponto de vista químico, são constituídos, na 

sua grande maioria, por proteínas e peptídeos (MEBS, 2001), sendo que a maior parte 

dos componentes encontradas nos venenos de serpentes são proteínas (90-95%)e estas 

são responsáveis pelas atividades enzimáticas (TU, 1996). As peçonhas da maioria das 

serpentes são constituídas por uma vasta e variada gama de toxinas as quais incluem: 

neurotoxinas, citotoxinas, cardiotoxinas, proteínas que agem na hemostasia (proteases) 

e outros, incluindo desintegrinas e peptídeos potenciadores de bradicinina (MATSUI; 

FUJIMURA; TITANI, 2000). Também são encontrados nos venenos de serpentes os 

BPPs (PeptídeosPotenciadoresde Bradicinina) que são uma classe de inibidores naturais 

da enzima conversora da angiotensina (ACE), que apresentam efeito anti-hipertensivo. 

A ACE é uma peptidase presente na membrana citoplasmática de células endoteliais 

responsável pela conversão da angiotensina I em angiotensina II e pela degradação da 

bradicinina. Um dos primeiros BPPs identificados no veneno botrópico foi o BPF (Fator 

Potenciador da Bradicinina), por Ferreira e Rocha e Silva (1965). Esta descoberta deu 

origem ao Captopril, um agente anti-hipertensivo utilizado comercialmente, com ação 

de inibir a enzima conversora da angiotensina (Orning e col. 1991). 

Para analisar os potenciais biotecnólogicos dos venenos de serpentes utilizamos 

ferramentas altamente precisas como é o caso do espectrômetro de massa (MALDI-

Matrix Assisted Laser Desorption Ionization). Com a utilização dessa precisa 

ferramenta, foram obtidos a determinação precisa da massa molecular e fragmentação 

dos peptídeos. 

  

  

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Os veneno de serpentes foram cedidos pela Universidade deSão Paulo (USP/RP): 

Bothrops atrox e Crotalus durissus collilineatus. Cerca de 5 mg da fração peptídica de 

cada espécie foram dissolvidos em 500µl de TFA 0,1%  e aplicados a coluna 

cromatográfica. A detecção do perfil molecular dos constituintes peptídicos dos venenos 

das serpentes foi obtida usando-se cromatografia líquida de alta performance (High 

Performance Liquid Chromatografy, HPLC), utilizando a coluna Superdex Peptide (10 

mm x 300 mm), equilibrada com 0,1% de ácido trifluoracético (TFA). A velocidade de 

fluxo de 1,0 ml/min para eluição, monitorando-se com detector analítico sob radiação 

luminosa a 215 e 280 nm. Posteriormente, obteve-se a análise espectrométrica das 

frações que foi realizada no equipamento de espectrometria de massa por dessorção 
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assistida, pela ionização a laser da matriz MALDI, com dois analisadores TOF 

(AXIMA TOF-TOF- Shimadzu Biotech). Para tanto, os peptídeos liofilizados foram 

dissolvido sem ácido trifluoracético (TFA) e uma amostra aplicada na placa do 

aparelho, e sobre ela ácido α-cyano-4-hydroxycinnamic, sendo esse a matriz de 

ionização. Após a secagem da placa, esta levada à câmara de vácuo do aparelho 

AXIMA TOF-TOF e as amostras analisadas. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A purificação molecular dos venenos e a análise dos perfis cromatográficos realizados 

na coluna Superdex Peptide (Gel de Filtração dos venenos) de Bothrops atrox (Figura 

1);Crotalus durissus collineatus (Figura 2) foram obtidos segundo procedimento 

cromatográfico descrito, mostrou diferenças quanto ao número, intensidade e volume de 

eluição. 

  

Figura 1. Perfil cromatográfico da fração do venenode Bothrops atrox 5mg/500µl 

de TFA 0,1 % velocidade de fluxo de 1,0 mL/min, Coluna Peptide Superdex, 

absorbância 215 (azul) e 280 (vermelho). A seta mostra o pico selecionado para 

posterior análise espectrométrica. 
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Figura 2. Perfil cromatográfico da fração do venenode Crotalus durissus 

collilineatus 5mg/500µl, velocidade de fluxo de 1,0mL/minuto, coluna Peptide 

Superdex, absorbância 215 (azul) e 280 (vermelho). A seta indica o pico 

selecinado para análise espectrométrica. 

 

 

Na Análise Espectrométrica (MS) que é uma técnica usada para determinação estrutural 

e da massa molecular de peptídeos e proteínas, temos nesta análise inicial o valor de m/z 

e intensidade dos picos dos peptídeos. 
 

Figura 3. Espectro de massa (MALDI-TOF²) do veneno de Bothrops atrox previamente 

purificado em sistema HPLC. O Espectro mostra a presença de várias moléculas ionizadas, o 

pico selecionado para a fragmentação está em vermelho, matriz de ionização α ciano. 
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Figura 4. Espectro de massa (MALDI-TOF²) do veneno de Crotalus durissus collilineatus 

previamente purificado em sistema HPLC. O Espectro mostra a presença de várias moléculas 

ionizadas, os picos selecionados estam em vermelho, matriz de ionização ácido-α-ciano-4-

hidroxicinâmico 

 

Na fragmentação (MS/MS) um íon-pai (precursor) é selecionado no primeiro MS, e no 

segundo, sofre uma fragmentação, geralmente com um gás inerte, denominada de 

dissociação induzida por colisão (Collission induced dissociation-CID) (Stenn e 

Mann,2004). Os novos picos produzidos na fragmentação são os íons-filhos utilizados 

para posterior sequencimento. 
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Figura 5. Fragmentação (MS/MS) do veneno de Bothrops atrox em plataforma MALDI-

TOF². O pico 1385.0 dáltons (íon-pai) refere-se ao íon selecionado na análise 

espectrométrica (MS) com alguns fragmentos (íons-filhos). 
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Figura 6. Fragmentação (MS/MS) do veneno de Crotalus durissus collilineatusem 

plataforma MALDI-TOF². O pico 704 Da refere-se ao íon selecionado na análise 

espectrométrica (MS) com alguns fragmentos (íons-filhos). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a análises espectrométricas evidenciam a riqueza de peptídeos presentes 

nas amostras de venenos. Também é possível observar diferenças de conteúdo peptídico 

entre as espécies de gêneros diferentes, o que denuncia a alta diversidade molecular 

destes venenos.  

Através desse modelo experiental, cromatografia e espectrometria de massa (MALDI 

TOF), para detectação de peptídeos bioativos dos venenos de serpentes apresentou grau 

satisfatório para o possível isolamento e sequenciamento das amostras de veneno.  
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RESUMO: A febre amarela consiste numa doença infecciosa não-contagiosa, causada por flavivírus mantido em 

ciclos silvestres, transmitido por mosquitos dos gêneros Aedes, Haemagogus e Sabethes, de erradicação virtualmente 
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impossível e endêmica na América do Sul. Não possui terapia específica, e as formas de lidar com esta doença têm 

sido terapia de suporte e prevenção através de vacinação antiamarílica. Contudo, são descritos casos de reversão da 

virulência da cepa vacinal em indivíduos sem qualquer contra-indicação ao uso da vacina, colocando em 

questionamento a segurança da YF-17DD. Nós propomos produzir anticorpos VHH antiamarílicos de Llama glama, 

utilizando a técnica de Phage Display, a fim de que estes possam ser viáveis em métodos diagnósticos e soroterapia. 

As imunoglobulinas de cadeias pesadas (VHH) de camelídeos são moléculas homodiméricas, compostas apenas por 

cadeias pesadas, de funcionalidade preservada e características especiais - maior resistência às variações de 

temperatura e pH, e maior solubilidade. O Phage Display consiste, em suma, na exposição de proteínas 

recombinantes na superfície de fagos filamentosos. Imunizamos dois lhamas machos, jovens adultos, mantidos 

estabulados em condições amazônicas e ad libitum, com a cepa vacinal YF-17DD. Após ativação da resposta imune e 

acompanhamento desta através de ELISAs, isolamos os linfócitos periféricos circulantes, extraímos o mRNA, 

produzimos cDNA utilizando a técnica de transcriptase reversa e, partindo deste, realizamos duas PCRs e isolamos 

um fragmento gênico de 400 pb, compatível com a porção variável das VHHs. Clonamos os fragmentos em vetor 

fagomídeo pHEN1, estamos transformando E. coli TG1 por eletroporação  para produzir biblioteca de fagos-VHH 

com diferentes especificidades contendo material obtido dos dois animais, e para o futuro pretendemos selecionar os 

ligantes específicos para febre amarela, para testes diagnósticos e/ou imunoterápicos com as frações VHHs solúveis 

recombinadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: febre amarela, Phage Display, VHH.  

 

ABSTRACT: Yellow fever is a non-contagious infectious disease caused by flaviviruses kept in wild cycles, 

transmitted by mosquitoes of the genus Aedes, Haemagogus and Sabethes, and virtually impossible to eradicate, 

endemic in South America. Has no specific therapy, and ways of dealing with this disease have been supportive 

therapy and prevention through vaccination against yellow fever. However, there are described cases of reversion to 

virulence of vaccine strains in individuals without any contraindication to use the vaccine, putting in question the 

safety of YF-17DD. We propose to produce antibodies Llama glama VHH against yellow fever, using the technique 

of Phage Display, so that it can be viable in diagnostic methods and therapy with serum. The immunoglobulin heavy-

chain (VHH) of camel are homodimers, composed only of heavy chains with preserved functionality and special 

features - greater resistance to changes in temperature and pH, and higher solubility. The Phage Display is, in short, 

the exposure of recombinant proteins on the surface of filamentous phages. We immunized two llamas, male, young 

adults, maintained under ad libitum and Amazon conditions, with the vaccine strain YF-17DD. After activation of the 

immune response, and follow-up the serum antibody titles, we isolated peripheral circulating lymphocytes, and we 

extracted mRNA, we produced cDNA using the technique of reverse transcriptase, and from this, we performed two 

PCRs and isolate a gene fragment of 400 bp, consistent with the variable portion of VHHs. We cloned the fragment 

into phagemide vectors pHEN1, we‘re transforming E. coli TG1 by electroporation to produce a library of VHH-

phages with different specificities, with the material from the two animals, and to the future we pretend to selecionate 

specific ligands for yellow fever, to diagnostic tests and/or immunotherapy with the recombinant soluble fractions 

VHHs. 

 

KEY-WORDS: yellow fever, Phage Display, VHH. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A febre amarela consiste numa doença infecciosa não-contagiosa causada por 

um flavivírus mantido em ciclos silvestres, nos quais macacos atuam como hospedeiros 

amplificadores e mosquitos hematófagos dos gêneros Aedes, na África, e Haemagogus e 

Sabethes, na América, são vetores (VASCONCELOS, 2003). Causa hemorragia, 

falência de múltiplos órgãos e choque, sendo letal em cerca de 20 a 50% dos casos 

graves (EPPS, 2005), e permanece endêmica ou enzoótica nas florestas tropicais da 

África e da América, de modo que são relatados periodicamente surtos isolados ou 

epidemias de menor impacto em saúde pública. Estratégias que foram bem-sucedidas 

anteriormente na eliminação da febre amarela em muitas localidades têm sido falhas, 

permitindo a reemergência da doença (VASCONCELOS, 2003). 

Cerca de 200.000 casos de febre amarela ocorrem anualmente, sendo que 90% 

destes localizam-se na África. Um ressurgimento dramático da doença tem ocorrido 

desde 1980, tanto na África subsaariana, quanto na América do Sul e, no Brasil, este 

fato levou ao início de campanhas de vacinação em massa durante a década de 1990 e 

por volta de 2000 (BARNETT, 2007). As epizootias de febre amarela costumam se 

originar na Amazônia e migrar rumo ao Sul, chegando até mesmo a atingir o Estado do 
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Rio Grande do Sul (FOCACCIA, 2005). De acordo com o Ministério da Saúde, até abril 

de 2008 foram notificados 70 casos suspeitos de febre amarela silvestre, sendo 40 

confirmados, dos quais 21 evoluíram para óbito (taxa de letalidade de 53%) (BRASIL, 

2008). 

A despeito do sucesso da erradicação do mosquito Aedes aegypti na década de 

1970, vetor urbano da febre amarela, a reinfestação com este vetor é agora observada na 

América do Sul, sugerindo mudanças futuras na epidemiologia da doença, pois os 

humanos infectados podem disseminar o vírus através destes mosquitos, levando ao 

estabelecimento de um ―ciclo urbano‖ e ao início de surtos (DAFFIS, 2006). 

Nenhum tratamento específico foi determinado para a febre amarela, além das 

medidas intensivas de suporte na tentativa de amenizar o quadro inicial de infecção nos 

pacientes (ibidem). Controlar e tratar os pacientes com esta doença e com sérios eventos 

adversos associados à vacina consiste na principal lacuna no conhecimento sobre a febre 

amarela (STAPLES, MONATH, 2008).  

A doença pode ser prevenida pelo uso da vacinação antiamarílica mediante 

imunização por vacina de vírus vivo atenuado (YF-17DD), considerada das mais 

seguras e eficazes, sendo recomendada a cada 10 anos (VASCONCELOS, 2003). 

Contudo, esta segurança tem sido questionada, haja vista que importantes eventos 

adversos foram relacionados à vacina: reações de hipersensibilidade em indivíduos com 

alergia a proteínas do ovo, devido ao fato de ser preparada como produto liofilizado 

resultante da maturação viral ocorrida após várias passagens em ovos embrionados de 

aves (BARRETT, 1997), e casos de doenças neurotrópica e viscerotrópica associadas à 

reversão de virulência da cepa vacinal. Além disto, também tem-se em dúvida sua 

segurança na administração durante o período gestacional, pois é pequeno o 

conhecimento sobre o risco da cepa vacinal de infectar o feto. 

De acordo com Barnett (2007), macacos Rhesus foram protegidos do ataque 

viral quando lhes foi ministrado soro anti-febre amarela. A administração de soro imune 

após o início clínico da doença não apresentou efeito benéfico (Monath, 2004, apud 

BARNETT, 2007). Contudo, apesar da experiência clínica com uso de imunoglobulinas 

aparentemente não ter sido bem-sucedida, o potencial de anticorpos específicos para 

afetar o nível de viremia nos casos de doenças neurotrópica e viscerotrópica decorrentes 

da vacinação, bem como nos estágios precoces da doença clínica, não tem sido 

estudado. 

Staples e Monath (2008) nos trazem que os esforços para desenvolver drogas 

antivirais para outros flavivírus, como hepatite C e dengue, poderiam ser expandidos 

para incluir a febre amarela. Assim, testes diagnósticos rápidos, ainda não 

desenvolvidos, serão críticos quando um antiviral estiver disponível. Ainda, que os 

testes sorológicos atuais são inaptos a diferenciar entre infecção pelo vírus amarílico e 

reação cruzada com outros flavivírus, fator que limita a utilidade destes para o 

diagnóstico conclusivo da febre amarela. Assim, se houver como contornar esta 

dificuldade de reação cruzada e vislumbrarmos uma possível soroterapia com anticorpos 

anti-febre amarela, uma produção eficiente, de boa qualidade e em grande quantidade 

será necessária. 

Para estes fins, nós propomos a produção dos fragmentos VHH de 

imunoglobulinas de cadeias pesadas (IgG2 e IgG3) contidas no soro de camelídeos, 

específicas para febre amarela, através da técnica de phage display. 

O soro dos camelídeos contém importante fração de imunoglobulinas funcionais 

desprovidas de cadeias leves - IgG2 e IgG3, ambas com 43 kD como tamanho total 

destas moléculas, correspondentes à metade das moléculas de IgG contidas no soro dos 
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camelídeos. Estas são descritas como homodímeros de cadeia pesada (HCAbs) 

(CONRATH et al., 2003), sendo o sítio ligante ao antígeno formado por um domínio 

único, referido como VHH (MUYLDERMANS, CAMBILLAU, WYNS, 2001), que 

reconhece o epítopo especificamente e com alta afinidade, utilizando somente 3 CDRs 

por parátopo (DECANNIERE et al., 2001), contrastando com as 6 CDRs habitualmente 

encontradas nos anticorpos clássicos de mamíferos. 

Estas diferenças estruturais possibilitaram a aquisição de novas propriedades, 

como o reconhecimento de sítios ativos de enzimas, além daqueles epítopos que são 

francamente antigênicos para os anticorpos convencionais (NGUYEN et al., 2002), haja 

vista que a ausência do domínio VL permite aos VHHs diversas variações estruturais 

que não são possíveis no domínio VH associado a VL (MUYLDERMANS, 

CAMBILLAU, WYNS, 2001).  

Como descrito por Conrath et al. (2001), os VHHs podem ser clonados dos 

linfócitos periféricos circulantes de um camelídeo imunizado e produzidos como 

proteínas recombinantes em bactérias ou leveduras. Os VHHs possuem vantagens 

quando comparados a anticorpos humanos ou murinos: apresentam-se bastante solúveis, 

sem perda de atividade; são moléculas extremamente estáveis à variação de temperatura 

e pH (GHAHROUDI et al., 1997; CONRATH. et al., 2001; OLICHON et al., 2007), 

podendo ser utilizadas em kit de diagnóstico ou tratamento em campo. 

Para a produção destes anticorpos como proteínas recombinantes em bactérias, a 

técnica teoricamente mais vantajosa consiste no phage display, sendo esta um método 

para a apresentação de polipeptídeos na superfície de fagos filamentosos (PASCHKE, 

2006). Bibliotecas destes fagos expondo diferentes proteínas ou peptídeos produzidos 

como produto de recombinação com proteínas da cobertura do capsídeo, mais 

freqüentemente com pIII, podem ser desenvolvidas, gerando uma variante de utilidades 

para esta tecnologia (LØSET, KRISTINSSON, SANDLIE, 2008). 

Desde então, o phage display, desenvolvido inicialmente para a seleção de 

anticorpos, tem amadurecido como técnica amplamente utilizada para selecionar 

peptídeos e proteínas com as propriedades e funções desejadas, no âmbito de uma 

biblioteca com diversas variantes moleculares (PASCHKE, 2006). 

Esta tecnologia permite o isolamento de anticorpos humanos contra qualquer 

antígeno através de seleção clonal de fragmentos de anticorpos num sistema 

procariótico, o que facilita tanto imunoterapia quanto diagnóstico in vivo (RONDOT et 

al., 2001), e o mesmo pode ser feito com os VHHs de camelídeos, permitindo, assim, a 

exploração das vantagens oferecidas por eles e já descritas anteriormente. 

O phage display é provavelmente muito mais sensível na seleção de uma 

molécula específica, quando comparada a outros sistemas conhecidos de seleção: um 

fago expondo o peptídeo ou proteína desejada pode ser isolado dentre outros 10
9
 na 

seleção, enquanto que um clone de levedura pode ser identificado dentre outros 10
6
 num 

screening (JESTIN, 2008). 

Clonagem e expressão de DNA complementar (cDNA) consistem, em conjunto, 

numa ferramenta extremamente valiosa para o isolamento e caracterização de genes. 

Como vantagem do phage display, enquanto screenings baseados em ácidos nucleicos 

necessitam contar com informações prévias da sequência relacionada ao gene de 

interesse, o screening de uma biblioteca de cDNA expressa requer somente um ligante 

natural ou um anticorpo específico (mono ou policlonal) como sonda (JESPERS, 

FRANSEN, 2004, p. 223). 

Lafaye et al. (1997) afirmam que a construção de uma biblioteca de fragmentos 

de anticorpos humanos (Fab ou scFv) expostos na superfície de bacteriófagos 
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filamentosos e sua seleção de ―anticorpos phage‖ (Phabs) por afinidade pelo antígeno 

constituem poderoso meio de gerar novas ferramentas de aplicação clínica em 

imunoterapia passiva, útil não somente para a produção de reagentes 

imunohistoquímicos de alta especificidade, como também imunobiológicos de alta 

qualidade. 

Lafaye et al. (2009) demonstram o grande potencial do phage display para a 

produção dos VHHs ao obterem anticorpos desta linhagem que reconhecem 

especificamente oligômeros de peptídeo amiloide β, um deles capaz de prevenir a 

formação de fibrilas, neurotóxicas, e de grande importância na etiopatogenia da doença 

de Alzheimer.  

Contudo, apesar das vantagens, Pansri et al. (2009) descrevem que a construção 

bem sucedida de anticorpos-phage humanos tem sido descrita somente por um pequeno 

número de grupos de pesquisa, e que, provavelmente, isto ocorra devido à 

complexidade e ao custo para a criação da biblioteca, embora existam protocolos 

otimizados para a criação de bibliotecas eficientes.  

2. OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo a produção de anticorpos monoclonais do tipo 

VHH contra epítopos relevantes do vírus amarílico a partir da cepa vacinal YF-17DD, 

utilizando a técnica de Phage Display, tendo como objetivos específicos: produzir 

bibliotecas recombinantes de VHH; produzir porções VHH sensíveis a epítopos da cepa 

vacinal YF-17DD; e observar quais epítopos são relevantes para a resposta 

imunogênica. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Imunização do camelídeo: Foram utilizadas amostras liofilizadas da vacina 

YF-17DD, cedidas pela SEMUSA e produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz. A 

imunização procedeu com a administração de três doses de 0,5 mL da vacina diluída em 

seu próprio diluente, com intervalos de 21 dias entre a primeira e a segunda dose e de 14 

dias entre a segunda e a terceira dose (Dias 0, 21 e 35). 

3.2. Animais utilizados: Foram utilizados dois Lama glama machos, jovens 

adultos, mantidos estabulados nas condições do clima da região amazônica ad libitum. 

Um animal já havia sido imunizado anteriormente, enquanto o outro estava sendo 

exposto pela primeira vez ao protocolo de vacinação antiamarílica, como supracitado. 

Foram feitas sangrias nos dias 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 45 do início do protocolo de 

imunização, para  realizar o protocolo de verificação da resposta imune, sendo o sangue 

preparado de acordo com o item 3.5, de preparação de soro. Nos dias 40, 45 e 48 do 

início do protocolo de imunização, realizamos a sangria em maior quantidade para 

proceder com o isolamento dos linfócitos periféricos. 

3.3. Vetor pHEN 1: Foi utilizado o vetor pHEN 1 (cedido por Dr. Lafaye, 

Instituto Pasteur, Paris). Este vetor comporta uma origem de replicação bacteriana 

(E.coli), um gene de resistência a antibiótico (ampicilina) e uma origem de replicação 

do fago (M13 ori). A posição pra inserção do fragmento gênico localiza-se na porção 

codante da proteína III, com sítios de restrição para as enzimas SfiI e NotI. Possui um 

TAG (stop codon) que, pela E.coli TG1, é traduzido como glutamina, possibilitando a 

obtenção de fagos portadores da proteína de fusão; contudo, quando noutra bactéria sem 

o gen de supressão presente na TG1, os fragmentos são produzidos e levados ao 

periplasma, graças à presença de um peptídeo sinal C-terminal.  
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3.4. Primers: O segmento 5‘ das cadeias pesadas das imunoglobulinas foi 

amplificado por PCR com dois primers gene-específicos, com base nos trabalhos de 

Lafaye (1997): 

VH BACK A6: 5‘ GAT GTG CAG CTG CAG GCC TCT GG(A/G) GGA GG 

3‘  

CH2 FOR TA4: 5‘ CGC CAT CAA GGT ACC AGT TGA 3‘.  

Do produto desta PCR, foram amplificados os fragmentos VHH dos genes dos 

anticorpos VHH: 

 VH FOR 36: 5‘ CAT GCC ATG ACT GCG GGC CCA GCC GGC CAT GGC 

CGA (G/C)GT (G/C)CA GCT 3‘  

VH BACK A4: 5‘ GG ACT AGT TGC GGC CGC TGA GGA GAC GGT GAC 

GGT GAC CTG 3‘, contendo sítios para as enzimas de restrição SfiI e NotI 

(sublinhados). 

3.5. Preparação do soro dos animais: Nas punções jugulares realizadas a cada 

sete dias nas lhamas, do início ao final do protocolo de imunização, foram retirados 10 

ml de sangue para verificação do andamento da resposta imune dos animais. A 

preparação do soro foi realizada de acordo com o protocolo sugerido por Harlow & 

Lane (1988, p. 119). Após coletar o sangue, as amostras foram deixadas coagulando por 

30 a 60 minutos, a 37° C. Posteriormente, o coágulo foi separado das paredes do tubo 

coletor utilizando pipeta Pasteur, clip de papel ou instrumento similar. Estocamos, 

então, a amostra a 4°C, overnight, para permitir a contração do coágulo. O soro foi 

removido dos tubos com pipetagens cuidadosas, e o material insolúvel remanescente foi 

removido por centrifugação a 10.000 .g (ou menos, 9.000 a 10.000 rpm), por 10 

minutos, a 4°C, em centrífuga de câmara fria. Após preparado, o soro permaneceu 

estocado a -20°C, para usos posteriores. 

3.6. Verificação da resposta imune dos animais (ELISA): A resposta imune dos 

animais foi verificada através de Ensaio Imunoenzimático (ELISA) de captura de 

anticorpos contidos no soro dos camelídeos imunizados. A concentração de proteínas 

contidas na vacina antiamarílica foi determinada através do método de Bradford (1976). 

Em cada frasco de vacina liofilizada foi estimado uma média de 1,18 mg de proteína. 

Para realização dos ensaios imunoenzimáticos, foram utilizadas placas de ELISA 

Immuno 96 MicroWell® Plates, de poliestireno, marca Nunc®, configuração F96 

(MaxiSorp®), capacidade de adsorção de 600 ng de proteína e até 300 µl por poço. A 

vacina YF-17DD (produzida por Bio-Manguinhos e cedida pela SEMUSA) liofilizada, 

contida num frasco, foi diluída em 2,5 ml de tampão carbonato (10 mM, pH 9,6), sendo 

pipetados 100 µl por poço para adsorver o antígeno na placa (concentração de 50 µg por 

cada poço da placa de ELISA). A adsorção foi feita overnight, a 4°C. Posteriormente, as 

placas foram lavadas por 5 vezes com solução de PBS 1x + Tween 20 0,05%, na 

lavadora de placas modelo ELx50®, marca Bio-Tek (todas as lavagens subseqüentes 

também foram realizadas na mesma máquina). O bloqueio de reações inespecíficas foi 

realizado com 250 µl por poço de solução de PBS 1x + BSA 3% + leite desnatado 5%, 

por 4 horas a 37°C, em câmara úmida, e posteriormente as placas foram lavadas por 5 

vezes com  solução de PBS 1x + Tween 20 0,05%, na lavadora de placas. As amostras 

de soro produzidas do sangue coletado nos diferentes dias do protocolo de imunização 

(dias 0, 7, 14, 21, 24, 28, 35, 45) foram diluídas (diluição seriada) em PBS 1x + BSA 

3% + leite desnatado 5% em diferentes títulos (1:100, 1:1.000, 1:10.000, 1:100.000, 

1:1.000.000, 1:10.000.000) e foram aplicados 100 µl por poço respectivo para cada 

título. As diluições do soro foram incubadas por 2 horas a 37°C, em câmara úmida, e 

posteriormente as placas foram lavadas por 5 vezes com  solução de PBS 1x + Tween 
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20 0,05%, na lavadora de placas. Foram adicionados, então, 100 µl por poço do 

anticorpo IgG anti-VHH de alpaca produzido em coelho, na diluição de 1:12.000 (em 

solução de PBS 1x + BSA 3% + leite desnatado 5%). O anticorpo permaneceu 

incubando por 2 horas a 37°C, em câmara úmida, e posteriormente as placas foram 

lavadas por 5 vezes com  solução de PBS 1x + Tween 20 0,05%, na lavadora de placas. 

Foram adicionados, então, 100 µl por poço de anti-IgG de coelho produzido em cabra, 

conjugado com peroxidase (SIGMA®) na diluição de 1:40.000. O anticorpo 

permaneceu incubando por 2 horas a 37°C, em câmara úmida, e posteriormente as 

placas foram lavadas por 5 vezes com  solução de PBS 1x + Tween 20 0,05%, na 

lavadora de placas. Para revelar, foram pipetados 100 µl por poço de solução de TMB 

substrato ultra-sensível (ES-022 - Millipore®) que reagiram em ambiente escuro por 

aproximadamente 10 minutos. A reação foi interrompida com 100 µl por poço de 

H2SO4 0,3 M, sendo a leitura feita em leitora de placas modelo Synergy® HT, marca 

Bio-Tek, em comprimento de onda de 450 nm. Os resultados obtidos foram utilizados 

para a produção de um gráfico de resposta à imunização, com objetivo de coletar o 

sangue dos animais no período de maior pico de resposta imunológica. 

 3.5. Isolamento dos linfócitos periféricos e extração de RNA total: O 

procedimento de isolamento de linfócitos periféricos foi feito conforme descrito no 

manual ―Ficoll-Paque PLUS® - For in vitro isolation of  lymphocytes‖ (Amershan 

Biosciences). A extração de RNA dos linfócitos isolados foi realizada com TRIZOL® 

LS Reagent (Invitrogen); de acordo com instruções do fabricante.   

3.6. Quantificação dos linfócitos isolados do sangue periférico: Após 

ressuspender as amostras coletadas em 1mL de solução salina, 5 uL da amostra foram 

misturados a 95 uL de corante azul de tripan, e a contagem das células foi realizada em 

câmara de Neubauer. O cálculo da média do número de células foi feito, utilizando 

como critério de seleção as amostras que visualmente apresentavam mais e menos 

células. Para determinar a quantidade de células, utilizamos fator de correção da câmara 

de Neubauer (50 x 10
3
). 

3.7. Preparação do cDNA: A partir do RNA extraído, seguiu-se a reação de 

transcriptase reversa utilizando a enzima RT-PCR SuperScript III First-Strand System 

for RT-PCR (Invitrogen
TM

). A cerca de  1pg a 5µg de RNA ( n µl), adicionamos: 

Random Hexamero Primer 50ng - 1 µl; dNTPs 10 mM - 1 µl; H2O DEPC q.s.p. - 

10 µl. A mistura foi incubada a 65° C por 5 minutos, e então resfriada em gelo por 1 

minuto. Anelamento – mix para a síntese de cDNA: RT Buffer 10X - 2 µl; MgCl2  

25mM - 4 µl; DTT 0.1M - 2 µl; RNAse OUT 40U/µl – 1 µl; SuperScript 200 U/µl - 1 

µl. Volume Final: 10 µl. Foram adicionados 10 µl do mix para a síntese de cDNA à 

mistura do mix primer. A mistura foi homogeneizada gentilmente e submetida a uma 

breve centrifugação. Então, foi incubada por 10 minutos a 25° C, seguido de incubação 

por 5 minutos a 50° C para sintetizar o cDNA. A reação foi incubada por 5 minutos a 

85° C e em seguida deixada resfriar no gelo. Foi submetida novamente a uma breve 

centrifugação. Para remoção do RNA, foram adicionados 1 µl de RNAse H e a amostra 

incubada por 20minutos a 37°C. A estocagem do cDNA foi realizada a - 20°C.  

3.8. PCR I (para amplificação da fração VHH-CH2) e purificação do amplicon: 

Para a amplificação do fragmento VHH-CH2, foram utilizados os seguintes reagentes: 5 

µl de cDNA, 5 µl de PCR buffer 10 x, 1 µl de dNTPs 10 mM, 2 µl de iniciador VH 

Back A6 e 2 µl de iniciador CH2 For TA4, 0,75 µl de Taq polimerase e MgCl2 50 mM - 

1.5 µl.  

94°C - 30 segundos    

56°C - 30 segundos             30 ciclos              Extensão: 4°C ∞. 
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72°C - 45 segundos         

72°C - 10 minutos              1 ciclo   

Após a amplificação, o produto da PCR foi resolvido em gel de agarose a 1,5% 

(1 hora, 120 V, 140 mA), no qual observamos a presença de banda contendo 

aproximadamente 600 pb, correspondente a VHH-CH2, e banda de aproximadamente 

800 pb, correspondente a VH-CH1-CH2. A banda de 600 pb foi então cortada do gel de 

agarose e purificada com kit comercial (Gel/PCR DNA Extraction kit – REAL 

GENOMICS), conforme instruções do fabricante. 

3.9. PCR II (Para amplificação do VHH): O produto purificado da PCR I foi 

submetido a nova amplificação por reação de polimerização em cadeia, utilizando então 

dois iniciadores com sítios de restrição para as enzimas SfiI e NotI, sendo os reagentes:6 

µl de DNA purificado da PCR I, 5 µl de PCR buffer 10x, MgCl2 50mM - 1.5 µl, 0,5 µl 

de dNTPs 10 mM, 1 µl de iniciador VH Back A4, 1 µl de iniciador VH For 36, 0,8 µl 

de Taq polimerase High Fidelity (INVITROGEN®) e H2O q.s.p. 50 µl.  

94°C - 30 segundos 

45°C - 30 segundos              35 ciclos         Extensão: 4°C ∞. 

72°C - 45 segundos               

72°C - 10 minutos               1 ciclo 

O fragmento amplificado possui cerca de 400 pb e corresponde ao fragmento 

VHH da imunoglobulina de camelídeos (Lafaye, 2007). O amplicon foi resolvido em 

gel de agarose 1,5% (1 hora, 120 V, 140 mA), e a banda de aproximadamente 400 pb 

foi então excisada do gel de agarose, e purificada com kit comercial (Gel/PCR DNA 

Extraction kit – REAL GENOMICS). 

3.10. Digestões enzimáticas do inserto e do vetor: Para a digestão enzimática do 

vetor pHEN1, foram utilizados 6 µg de DNA (aproximadamente 50 µl do vetor). Foram 

adicionados: 10,0 µl de Buffer NEB 2 (Biolabs®); 1,0 µl de BSA; 4,0 µl de NotI 

(Biolabs®); H2O q.s.p. 100 µl. Para a digestão enzimática do inserto, foram utilizados 

os mesmos parâmetros, sendo posto no lugar do vetor, 6 µg de DNA PCR II purificado, 

correspondente a aproximadamente 50 µl, também. Ambas digestões foram incubadas 

por oito horas em banho-maria a 37°C, e após a primeira incubação com a enzima NotI, 

a cada reação foram adicionados 4,0 µl da enzima SfiI (Biolabs®), incubado em banho-

maria a 50°C também por oito horas. Seguiu-se purificação com kit comercial (Gel/PCR 

DNA Extraction kit – REAL GENOMICS). 

3.11. Tratamento dos vetores com fosfatase alcalina (CIP): Para garantir que 

durante a ligação os fagomídeos não se religuem, foi feito tratamento prévio com CIAP 

(―Calf Intestinal Alkaline Phosphatase). Aos fagomídeos purificados para retirar o 

tampão e as enzimas de restrição da digestão, CIAP foi adicionada. 

3.12. Reação de ligação: A ligação do DNA foi realizada utilizando-se a enzima 

T4 DNA ligase num volume final de 20 µl, incubados a 4°C overnight. As melhores 

reações de ligação foram feitas nas seguintes proporções: 

Reagentes Ligação 1 Ligação 2 

Buffer 5x 4,0 µl 4,0 µl 

Vetor pHEN 1 cortado e purificado (100 

ng/µL) 

3,0 µl  1,0 µl 

Inserto purificado (400 pb - 200 ng/ µL) 1,0 µl  3,0 µl 

H2O 11,0 µl 11,0 µl 

T4 DNA ligase (1U/µL) 1,0 µl 1,0 µl 

E um fagomídeo sem inserto foi utilizado como controle negativo, igualando os 

volumes com água. 
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3.13. Preparação de células competentes e transformação por eletroporação: A 

bactéria utilizada foi Escherichia coli, cepa TG1 (K12(lac-pro), supE, thi, hsdD5/F, 

traD36, proAB, laclq, LacZAM15). Foi inoculada uma colônia selecionada em meio de 

cultura LB-broth e deixamos crescer overnight a 37º C sob agitação. Foram 

adicionados, em 500 mL de meio LB-Broth, 1 mL de cultura crescida overnight para 

cada 100 mL do meio de cultura estéril. As células foram deixadas crescer a 37ºC sob 

agitação (aproximadamente 300 rpm) até alcançar OD600 de 0.5 – 0.7. A cultura foi 

resfriada em gelo por cerca de 20 minutos, e em todas as etapas subseqüentes as células 

foram mantidas em temperatura próxima de 0º C (gelo), inclusive resfriando os tubos 

onde foram adicionadas as células. As culturas foram transferidas para os tubos gelados 

e centrifugadas a 4000.g por 15 minutos, a 4 °C. Cuidadosamente o sobrenadante foi 

descartado, deixando o mínimo possível deste na superfície do tubo. Gentilmente 

ressuspendemos o pellet em 500 ml de glicerol 10% gelado. Novamente os tubos foram 

centrifugados a 4000.g por 15 minutos, a 4° C. O sobrenadante foi cuidadosamente 

descartado e ressuspendemos o pellet em 250 ml de glicerol 10% gelado. Novamente 

centrifugamos a 4000.g por 15 minutos, a 4° C. Descartamos cuidadosamente o 

sobrenadante e ressuspendemos o pellet em aproximadamente 20 ml de glicerol 10% 

gelado. Novamente centrifugamos a 4000.g por 15 minutos, a 4° C. Ressuspendemos, 

então, as células em um volume final de 1 – 2 mL de glicerol 10% gelado, aliquotamos 

em microtubos de 1,5 mL e armazenamos a -80° C. Para o processo de transformação, 

foram utilizadas cubetas próprias para eletroporação (GAP 0,1 cm), resfriadas em gelo. 

Foi também incubada em gelo, brevemente, a mistura de 1,0 µl de ligação:40,0 µl de 

bactéria TG1 eletrocompetente. A mistura foi submetida à eletroporação em 

eletroporador MicroPulser (BioRad®), programa EcL (V = 1,8 kV). Imediatamente 

após, foi adicionado meio nutritivo SOC aquecido em q.s.p. 1.000 µl, manipulando o 

mais rapidamente possível. O material eletroporado foi transferido para um microtubo 

de 2 mL, e incubado a 37° C por 1 hora, sob agitação. Foram plaqueados 100 µl da 

cultura em meio LB Agar, contendo ampicilina como antibiótico selecionador, e 

incubados a 37° C em estufa, overnight.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acompanhamento dos títulos sorológicos dos dois animais no processo de 

imunização para febre amarela, resultou no seguinte gráfico, demonstrando a 

superioridade dos títulos de imunoglobulinas VHH contra febre amarela do animal 1 

(imune para febre amarela) em relação ao animal 2 (não imune para febre amarela): 

 

GRÁFICO 1. TITULAÇÃO SOROLÓGICA DOS ANTICORPOS VHH 

ANTI-FEBRE AMARELA x DIAS DO PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO. 
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Como não era conhecido o perfil de resposta dos animais, planejamos que a 

coleta para o isolamento de linfócitos seria feita no dia 40 após a primeira dose de 

vacina. Contudo, o pico de resposta do animal 2 foi no dia 45, e o do animal 1 foi no dia 

35. Planejamos repetir o protocolo vacinal no animal 2 para tentar amplificar o título da 

resposta imune e obter maior quantidade e variabilidade de material para assim facilitar 

a posterior captura dos epítopos relacionados ao vírus amarílico. As coletas de sangue 

foram realizadas nos dias D40, D45 e D48 e o processo de extração de linfócitos 

periféricos, de extração de RNA total, síntese de cDNA e obtenção do fragmento VHH 

foram iniciados, resultando, então, no isolamento da banda de 400 pb, correspondente à 

porção variável das imunoglobulinas de cadeia pesada de camelídeos (figura 1).  

 

 

Após purificado, o inserto de 400 pb foi digerido com as enzimas de restrição 

NotI e SfiI, assim como o vetor de clonagem pHEN1, e vetor e inserto foram submetidos 

a diversas condições para  ligações, para o início da criação de nossa biblioteca de 

anticorpos VHH. 

Quanto à produção de cDNA, mesmo as coletas tendo sido realizadas em dias 

diferentes do pico sorológico máximo observado no animal 1 (com maiores títulos 

400 pb 

Figura 1: Gel de agarose 1,5%, contendo 

brometo de etídeo, para análise da PCR 

II, visualizada através de radiação UV. 

Raia 1: peso molecular de 100 

pb(BioLabs); Raias 2 e 3: banda de  cerca 

de 400 pb correspondente à fração VHH 

das imunoglobulinas de cadeia pesada. 

Raia 4: vazia. Raia 5: controle negativo, 

onde não verificamos qualquer 

amplificação inespecífica. 

 

1 2 3 4 5 6 
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sorológicos), mas no dia exato do pico máximo do animal 2, o rendimento de linfócitos 

e a produção de material para insertar no vetor fagomídeo foram satisfatórias, sendo as 

bactérias transformadas com o pHEN1-VHH (inserto obtido a partir dos linfócitos 

periféricos dos dois animais) agregadas para a produção de uma biblioteca com ampla 

variabilidade, ainda em andamento.  

Eletroporamos TG1 eletrocompetentes com nossos vetores recombinantes 

produzidos em ligações de proporções diferenciadas, e as colônias transformadas 

adquiriram resistência à ampicilina, conferida pelo pHEN1, sendo selecionadas através 

deste antibiótico. As colônias transformadas estão sendo estocadas a -80°C para 

unirmos numa biblioteca única no momento dos biopannings (seleção dos clones por 

afinidade pelo antígeno), deste modo, aumentando a variabilidade de clones possíveis 

de serem recuperados codificando anticorpos anti-febre amarela. 

A dificuldade em produzir uma biblioteca amplamente variada para o primeiro 

panning é bastante comum, fato descrito por Pansri et al. (2009) a respeito da 

construção de bibliotecas de anticorpos phage humanos. Apesar de nossos trabalhos se 

voltarem para a produção de uma biblioteca de anticorpos de cadeia pesada de 

camelídeos, bem menores em sequência gênica e correspondente tamanho protéico, 

encontramos a mesma dificuldade relatada por estes autores. 

Prosseguimos, então, com as transformações bacterianas,  para dar sequência aos 

biopannings específicos para febre amarela e à posterior expressão dos fragmentos 

VHH solúveis específicos para nosso antígeno. 
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RESUMO: O crescente interesse pelo estudo das peçonhas ofídicas e de suas toxinas isoladas, nas últimas três ou 

quatro décadas, tornou-se uma valiosa ferramenta de pesquisa médico-científica em diversas áreas do conhecimento. 

Dentre as enzimas que constituem as peçonhas ofídicas têm-se as L-aminoácido oxidases(LAAOs) elas são 

flavoenzimas que catalizam a deaminação oxidativa de  L-aminoácidos  em α-cetoaminoácidos com produção de 

amônia e peróxido de hidrogênio, que possivelmente  estaria relacionado com a indução do estresse oxidativo. O 

envenenamento causado pela peçonha das serpentes induz a um processo de estresse oxidativo de origem ainda 

inconclusiva, ponto de nossa proposta, causando então a morte da célula. A nossa pesquisa teve como objetivo geral 

avaliar, in vitro, o mecanismo de estresse oxidativo ocasionado pelo envenenamento ofídico, com ênfase na 

contribuição da enzima L-Amino Ácido Oxidase do veneno de Botrops neste processo. O processo de purificação 

desta enzima se procedeu através de etapas cromatograficas. Deste modo, foi realizado um corte molecular por 

filtração utilizando-se os filtros Amicon Ultra-15 de 10.000kd, 30.000 kd e 50.000kd, com o objetivo de realizar uma 

pré-purificação seletiva da amostra do veneno bruto. A purificação da enzima envolveu três etapas, utilizando-se as 

colunas CM-Sepharose, Superdex G75 e Phenylsepharose High Performance. Após cada etapa de cromatografia foi 

realizado um gel de SDS-PAGE 12,5%, com o objetivo de acompanhar o processo de purificação da enzima LAAO. 

A análise do mecanismo de indução de estresse pela LAAO e a avaliação do estresse oxidativo serão passos futuros 

de nosso grupo de pesquisa. 

 

PALAVRAS CHAVES: peçonhas ofídicas, L-aminoácido oxidase, cromatografia, estresse oxidativo.  

 

ABSTRACT: The interest in the study of snake venoms and their toxins isolated, in the last three or four decades, 

has become valuable  for scientific medical research in several areas of knowledge. L-Amino acid oxidase (LAAO) is 

a classical flavoprotein containing non-covalently bound FAD or FMN as cofactor. It catalyzes the oxidative 

deamination of L-amino acids to produce the corresponding a-keto acids along with the liberation of ammonia and 

hydrogen peroxide. The poisoning caused by the venom of snakes induces an oxidatives stress process of 

inconclusive origin. The main objective of this work is to evaluate in vitro the mechanism of oxidative stress caused 

by snake venom poisoning from Bothrops, with emphasis on the contribution of the enzyme L-Amino Acid Oxidase. 

The process of purification of this enzyme is carried through chromatographic steps. For this, was conducted by a 

molecular filtration using filters Amicon Ultra-15 10.000kd 30,000 kd and 50.000kd, a purification selective from the 

sample of Bothrops venom. For the purification, three chromatographic steps were carried, CM- Sepharose, Superdex 

G75 and Phenylsepharose High Performance. After each chromatographic step was carried SDS-PAGE 12.5%, in 

order to monitor the process of purification of the enzyme LAAO. How future perspectives, the analysis of the 

mechanism of stress induction by LAAO and assessment of oxidative stress. 

 

 

KEY- WORDS: Snake venom, L-amino acid oxidase, chromatographic, oxidative stress. 
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1.0 - INTRODUÇÃO  

O crescente interesse pelo estudo das peçonhas ofídicas e de suas toxinas 

isoladas não é devido somente à sua importância para melhor compreensão do 

envenenamento, mas também pela sua possível utilização como valiosas ferramentas de 

pesquisa médico-científica em diversas áreas do conhecimento (FERREIRA, 2000). 

Ao longo da escala evolutiva, a saliva da serpente foi sofrendo transformações 

químicas, adquirindo potencial de neutralizar e digerir as presas, bem como mecanismo 

de defesa dos agressores. As peçonhas das serpentes são compostas de uma mistura de 

uma molécula de natureza protéica com ou sem atividade catalítica, como as 

fosfolipases A2, proteases, hialuronidases, L- aminoácido oxidases, acetilcolinesterases, 

fatores de crescimentos, ativador de proteína C, lectinas, e proteínas ligantes do fator de 

Von Willebrand; por moléculas de natureza peptídica, representadas pelos 

potenciadores de bradicinina e desintegrinas; além de compostos orgânicos como 

carboidratos, serotonina, histamina, citrato e nucleosídeos bem como ainda os íons 

inorgânicos (VARANDA; GIANINI, 1999; GUTIÉRREZ, 2002). 

As enzimas L- Aminoácido oxidades (LAAOs) são flavoenzimas que catalizam 

a deaminação oxidativa de L-aminoácidos em α-cetoaminoácidos com produção de 

amônia e peróxido de hidrogênio, são geralmente glicoproteínas homodiméricas 

ligantes de FAD. Estas enzimas de veneno de serpentes contribuem para a toxidade 

durante o envenenamento, a qual está relacionada com a sua atividade enzimática (DU; 

CLEMETSON, 2002).  

Sabe-se que as LAAOS possuem um co-fator FAD ou FMN, que na forma 

oxidada interagem com os L-aminoácidos gerando então peróxido de hidrogênio que 

possivelmente estaria relacionado com a indução do estresse oxidativo, atuando sobre 

os ácidos nucléicos, proteínas e  membranas celulares, acarretando na morte celular. 

O estresse oxidativo ocorre quando a taxa de geração de radicais de oxigênio 

excede a taxa de sua composição. Sendo que isso ocorre em uma grande variedade de 

situações. (HERMES-LIMA, 1998). O que se sugere é que o estresse oxidativo é um 

mediador da apoptose, baseado na observação de que muitos agentes indutores de 

apoptose são oxidantes ou estimuladores do metabolismo celular oxidativo (SAN‘ T 

ANA & STÁBELI ET AL., 2008). 
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Podemos afirmar que o envenenamento induz a um processo de estresse 

oxidativo de origem ainda inconclusiva, ponto de nossa proposta, causando então a 

morte da célula. 

 

2.0 – MATERIAL E MÉTODOS 

Aproximadamente 65 mg de veneno bruto de B. atrox (cedidas pelo Instituto de 

Pesquisa em Patologias Tropicais), foi dissolvido em 600l de tampão bicarbonato de 

amônio 50mM pH 7,6 e centrifugado a 1260 rpms, em temperatura ambiente,  por 5 

minutos para remoção do material insolúvel. Foi então submetido a ciclos consecutivos 

de ultrafiltração utilizando-se filtros de 50.000Da, 30.000Da e 10.000Da.  A amostra 

resultante foi aplicada sobre uma coluna de CM-Sepharose (2x50cm) previamente 

equilibradas com bicarbonato de amônio 50mM,  pH 7,6. Apos retirada do material não 

adsorvido, as amostras foram eluidas utilizando-se um gradiente de 0 a 100% de 

Bicarbonato de amônio 50mM pH7.6 com 1M de Cloreto de Sódio sob fluxo de 

0,5ml/minuto. As amostras que apresentaram atividade de L-aminoacido oxidase foram 

concentradas por ultrafiltração utilizando-se um filtro de 30000Da.  

A seguir, a fração mostrando atividade enzimática foi aplicada em coluna 

contendo resina Superdex G75 previamente equilibrada com tampão bicarbonato de 

amônio 50mM pH 7,6 e eluidas num gradiente de 0 a 100% de de Bicarbonato de 

amônio 50mM pH7.6 com 1M de Cloreto de Sódio sob fluxo de 0,5ml/minuto. As 

amostras apresentando atividade enzimática foram dialisadas por ultrafiltração e 

reconstituídas em Fosfato de sódio 50mM contendo 1M de Sulfato de Amônio pH 7,0 e 

recromatografadas em coluna Phenilsepharose HP (1ml) previamente equilibradas com 

a mesma solução de diluição da amostra. As frações adsorvidas foram eluidas 

utilizando-se gradiente de 0 a 100% de Fosfato de Sódio 50mM, pH 7,0. 

Foi realizado eletroforese em gel de poliacrilamida com agentes desnaturantes 

(SDS-PAGE) a 12,5% (m/v), segundo descrito por Laemmli (1970), para determinação 

da massa molecular aparente e avaliação do grau de pureza das frações obtidas. Os géis 

foram corados utilizando-se Commassie Blue 0,025% (m/v) e o excesso de corante foi 

retirado por repetidas passagens por solução descorante de metanol 5%(v/v) e ácido 

acético 7% (v/v).  

 

3.0 - RESULTADOS 
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Após a preparação da amostra de veneno bruto de B. atrox, realizou-se um corte 

molecular por filtração utilizando-se os filtros Amicon Ultra-15 de 10.000kd, 30.000 kd 

e 50.000kd, com o objetivo de realizar uma pré-purificação seletiva da amostra do 

veneno bruto. O conteúdo resultante das filtrações foi submetido a eletroforese (figura 

1A), podendo-se visualizar a banda de aproximadamente 66 kDa, correspondente a L-

aminoácido oxidase (LAAO) ainda com impurezas. Realizou-se a eletroforese de SDS-

PAGE com: 1µl de amostra do veneno, diluído em 10 µl de tampão Bicarbonato de 

Amônio 50 mM pH 7.6. 

 

  

                             A                                                                                           B 

 

Figura 1: Eletroforese em gel de policrilamida 12,5% SDS-PAGE dos passos de purificação de LAAO corado 

com coomassie blue .(A) Observa-se na primeira raia do gel, o peso molecular padrão; na segunda raia, a banda de 

aproximadamente 66 kDa, corresponde a LAAO com impureza, veneno bruto após filtração seletiva em poro de 50 

KDa. (B) Na primeira raia do gel, encontra-se resolvido o peso molecular padrão;  nas raias 2  a raia 5, encontram-se 

as amostras dos picos coletados da purificação da enzima LAAO realizada com a coluna PhenylSepharose. Na quinta 

raia, a banda de aproximadamente 66 kDa, corresponde a LAAO purificada. 

 

 

A amostra resultante da filtração seletiva foi aplicada no HPLC em coluna de CM- 

Sepharose, e as possíveis frações contendo a enzima L-aminoácido oxidase (LAAO) 

foram coletadas e concentradas por ultrafiltração com filtro de 50.000 kd. O perfil da 

cromatografia na coluna CM-Sepharose pode ser visualizado na figura 2. 
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Figura 2: Purificação da L-amino ácido oxidase (LAAO) do veneno de B. atrox. Cromatografia realizada na 

coluna CM-Sepharose, previamente equilibrada com Bicarbonato de Amônio 50mM, pH 7.6.  

 

Coletou-se os picos correspondentes as frações 1 a 9, onde a L-aminoácido 

oxidase (LAAO) possivelmente estaria, por apresentar a coloração característica da 

enzima. Posteriormente realizou-se eletroforese SDS-PAGE gel de poliacrilamida 

12,5% das frações coletadas de modo a confirmar que a enzima estava presente nas 

raias 5 a 8 e portanto nas frações cromatográficas  4 a 7. 

As frações cromatográficas correspondentes a purificação na coluna CM- 

Sepharose foram aplicadas na coluna Superdex G75 após a verificação da sua atividade 

enzimática. Para esta atividade foi utilizado um substrato contendo leucina 1%, TRIS-

HCl pH 7.4, água destilada, além da enzima HRP e a amostra de LAAO, tendo como 

―stop‖ da reação o ácido cítrico 10%. Podendo-se afirmar que a enzima encontrava-se 

ativa. 

Como resultado da cromatografia na coluna Superdex G75 foram coletadas as 

frações 43 a 51, e verificada a presença da enzima nas raias 7 a 10, que correspondem às 

frações 48 a 51 da cromatografia. 

Deste modo, as amostras correspondentes as frações 48 a 51 foram aplicadas na 

coluna Phenylsepharose High Performance, sendo posteriormente coletados os picos 1 a 

4 como resultado desta cromatografia. 

Ao realizar a eletroforese com o material resultante da cromatografia na coluna 

Phenylsepharose, verificou-se a presença na quinta raia de uma banda com 

aproximadamente 66 kDa, correspondente a LAAO purificada (figura 1B). 

 

 

 4.0- DISCUSSÃO 



1155 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

Recentemente, várias L-Amino Ácidos Oxidases de venenos de serpentes, 

denominadas svLAAOs tem sido purificadas e caracterizadas, apresentando diferentes 

pesos moleculares e  preferência de substratos (SANT‘ANA & ST BELI et al, 2008; 

FRANÇA & STÁBELI et al., 2007; STÁBELI et al., 2004; 2007; TOYAMA et al., 

2006; DU; CLEMETSON, 2002; IZIDORO et al.,2006; SUN  et al., 2003). 

O estudo de caracterização estrutural e funcional desta classe de enzimas, 

principalmente do gênero Bothrops, são muito importantes tanto do ponto de vista para 

a compreensão do seu mecanismo de ação, quanto do seu possível potencial 

farmacológico. Até hoje poucas LAAOs foram isoladas do gênero Bothrops, as espécies 

Bothrops moojeni, com duas enzimas isoladas, uma apresentando atividade 

leishmanicida (TEMPONE et al., 2001) e outra (BmooLAAO-I) demonstrando 

atividade bactericida, antitumoral, tripanomicida, e indução da agregação plaquetária ( 

STÁBELI et al., 2007; FRANÇA et al., 2007); Bothrops alternatus (BaltLAAO-I), que 

apresenta efeito sobre plaquetas e atividade bactericida (STÁBELI et al., 2004), e uma 

enzima de veneno de B. pirajai (BpirLAAO-I) demonstrando atividades bactericidas, 

antitumoral e indução plaquetária (IZIDORO et al.; 2006). Recentemente, mais outras 

três LAAOs foram isoladas e caracterizadas dos venenos de Bothrops insularis, B. 

jararacussu e B. atrox (BRAGA et al., 2008; ALVES et al., 2008).  

A purificação da enzima envolveu três etapas cromatográficas, utilizando-se as 

colunas CM-Sepharose, Superdex G75 e Phenylsepharose High Performance. Após 

cada etapa de cromatografia foi realizado um gel de SDS-PAGE 12,5%, com o objetivo 

de acompanhar o processo de purificação da enzima LAAO. 

O grau de pureza da LAAO foi confirmado através da eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12,5% SDS-PHAGE realizada com as amostras coletadas da coluna 

Phenylsepharose. É possível visualizar nos resultados deste trabalho (figura 2) a 

presença de uma banda com aproximadamente 66 kDa na quinta raia, correspondente  a 

LAAO purificada. 

 Pode-se afirmar que a purificação da enzima LAAO ocorreu de modo 

satisfatório. Algumas implicações no decorrer dos processos foram verificadas, no que 

se refere principalmente à manutenção da atividade enzimática. Esta atividade está 

sendo avaliada através da cinética de estabilidade enzimática e o aprimoramento no 

processo de purificação desta enzima já faz do futuro progresso do nosso trabalho. 
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RESUMO 

 

A Região Amazônica caracteriza-se por reunir as condições ideais para o ciclo da 

malária sendo uma área endêmica para a doença. Populações da região amazônica, que 

habitam leito de rios e bordas de mata estão mais suscetíveis às infecções por 

Plasmodium, por estarem mais expostas ao vetor. Indivíduos de tais populações podem 

desenvolver imunidade clínica para a malária, tornando-se portadores assintomáticos de 

Plasmodium. Inicialmente o objetivo do trabalho foi a pesquisa por P. malariae, através 

da PCR, em indivíduos assintomáticos de Porto Velho (RO). Devido problemas técnicos 

nas análises para P. malariae, o presente estudo analisou uma amostra populacional de 

Lábrea (AM) para a identificação molecular de P. vivax. Foram encontrados 10% de 

infecção entre 100 indivíduos, sendo as infecções mais freqüentes em mulheres (6%). 

As infecções assintomáticas encontradas podem indicar uma possível imunidade clínica 

                                                 
321

 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Rondônia 
322

 Prof.ª do departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Rondônia 



1158 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 
para P. vivax nesses indivíduos que estariam atuando como reservatórios naturais do 

parasita. 

 

 

Palavras-chave: Malária, Região Amazônica, portadores assintomáticos, PCR. 

 

 
ABSTRACT 

 

The Amazon Region is characterized by hold propitious conditions for the malaria 

cycle, being an endemic area for this disease. Amazonian populations that dwell 

riverside areas and borderline of forest are more susceptible to Plasmodium infections, 

due to stay long time exposed for the malaria vector. Individuals of these populations 

can acquire clinical immunity for malaria and become asymptomatic carriers of 

Plasmodium spp. Initially, the purpose for this work was the identification of P. 

malariae, by PCR, at asymptomatic carriers from Porto Velho (RO). Due to technical 

troubles on P. malariae analyses, the present study performed the molecular inquiry for 

P. vivax at population sample from Lábrea (AM). We found 10% of infection between 

100 individuals. The infections were more frequent at women (6%). Asymptomatic 

infections for P. vivax, found by us, can indicate that these individuals developed a 

possible clinical immunity for this parasite and can be acting as natural reservoirs. 

 

 

Keywords: Malaria, Amazon Region, asymptomatic carrier, PCR. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A malária é uma hemoparasitose transmitida por mosquitos anofelinos, cujos 

parasitas são do gênero Plasmodium e sabe-se que quatro espécies parasitam humanos: 

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale, sendo que o P. ovale ocorre 

em regiões restritas do continente africano (NEVES, 2005). Foi estimado, que em 2006, 

os casos de malária chegaram a aproximadamente 247 milhões entre 3,3 bilhões de 

pessoas em risco de infecção (WHO, 2008), o que evidencia que essa doença continua 

sendo um dos principais problemas de saúde pública em muitas regiões do mundo. 

No Brasil, a área de risco para a malária se concentra principalmente na região 

que compreende a Amazônia Brasileira. Isso é devido ao fato de essa região apresentar 

as condições favoráveis para a formação de focos naturais da doença. É nessa área 

endêmica para a malária que todos os Estados na Região Norte do país estão inseridos.  

Os parasitas mais comuns são P. falciparum e P.vivax, (sendo esse último de maior 

ocorrência, com 259.322 casos registrados em 2008 na Região Norte brasileira). Já o 

P.malariae apresentou apenas 77 casos em 2008 (SIVEP-Malária). Para o estado de 
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Rondônia (Região Norte), nesse mesmo ano, as infecções por P. malariae foram apenas 

de 2 casos. 

O P. malariae, é considerado um parasita de menor relevância e menos 

prevalente. Sua patogenicidade é moderada e a contagem máxima de parasitas é 

geralmente baixa em relação às infecções por P. vivax e P. falciparum (COLLINS & 

JEFFERY, 2007; BRUCE et al., 2007). Em relação à sua prevalência, um fator que 

contribui para que ela seja baixa é o fato do P. malariae ser constantemente 

subdiagnosticado como P. vivax ou não ser encontrado pelas técnicas convencionais de 

microscopia. A não avaliação morfológica correta das células vermelhas sanguíneas 

infectadas e a forma alterada do parasita podem prejudicar o reconhecimento da espécie 

(KRETLLI et al., 2001; SCOPEL, 2004). Muitos estudos têm demonstrado como a 

técnica da PCR (Polymerase Chain Reaction) apresenta-se mais sensível à detecção de 

Plasmodium spp. do que as técnicas de microscopia (SCOPEL, 2004; COSTA et al. 

2008; KIMURA et al., 1995) principalmente em casos de infecções assintomáticas, em 

que a parasitemia é baixa.  

Pouco se sabe sobre a existência de Plasmodium malariae em Rondônia, e os 

dados encontrados na literatura são controversos em relação à presença de malária 

malariae autóctone nesse estado. Em 2000, Cavasini et al. utilizaram a técnica da PCR 

para a identificação das espécies de plasmódios em uma amostra de 96 pacientes de 

Rondônia e mostraram que 9 pacientes (10%) apresentaram infecção por P. malariae, 

contrariando os dados publicados pela FUNASA (antigo órgão responsável pelos 

registros de casos de malária no Brasil) no ano de 1997, em que não haveria ocorrência 

de casos de malária malariae  no Estado de Rondônia.  

Na tentativa de testar a hipótese da ocorrência de tal parasita no Estado de 

Rondônia, o presente trabalho foi montado com o objetivo de pesquisar, através da 

técnica da PCR, a ocorrência de P. malariae entre indivíduos residentes do município 

de Porto Velho. Para que isso fosse possível, amostras de material biológico de 

indivíduos ribeirinhos de Porto Velho foram cedidas para esse trabalho pelo Profº Tony 

Katsuragawa, pesquisador do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (CEPEM) cuja 

equipe realiza pesquisas sobre a malária na região.  

Porto Velho tem sido foco de grande atenção devido ao advento da construção 

das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira. Tais 

empreendimentos prometem gerar mudanças no ambiente da região e, 
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consequentemente, no ciclo da malária. O aumento da lâmina d‘água do Rio Madeira 

proporcionará áreas permanentemente alagadas, propícias à proliferação de vetores da 

malária (KATSURAGAWA et al.,2009). A população que reside às margens e 

proximidades da região onde serão construídas as hidrelétricas, pode ser considera como 

potencial reservatório natural dos parasitas da malária, por estar em constante exposição 

aos vetores da doenças e sofrendo sucessivas infecções. Isso gera, em alguns indivíduos 

da população, uma imunidade adquirida para a doença, produzindo portadores 

assintomáticos de Plasmodium spp, que contribuem para a manutenção do ciclo do 

parasita.  

Considerando que as populações ribeirinhas afastadas dos centros urbanos estão 

em contato com os símios da região e que a literaura indica que o P. brasilianum 

(parasita malárico de símios) e o P. malariae são geneticamente indistinguíveis (sendo 

considerados por alguns autores como sendo da mesma espécie), esse parasita pode 

estar presente nessas comunidades e ser carregado por portadores assintomáticos 

(STRUTHOS, 2009). Nesse sentido, a população ribeirinha de Porto Velho, que reside 

às margens do Rio Madeira, que estão em contatos com símios da região e que sofrerão 

as mudanças advindas das construções das Hidrelétricas do Rio Madeira, mostra-se 

como grande alvo de estudo para a hipótese inicialmente levantada.  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico no intuito de obter 

dados sobre a malária como doença, seus mecanismos de transmissão assim como seu 

diagnóstico e sua ocorrência na região amazônica. Como descrito na literatura 

competente, o emprego de técnicas moleculares para detecção de Plasmodium spp é 

mais sensível do que a técnica da microscopia. Sendo assim, a técnica molecular da 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) foi empregada neste trabalho para o 

diagnóstico de Plasmodium em portadores assintomáticos. 

Alguns problemas técnicos ocorreram durante o desenvolvimento das análises. 

O parasita de maior interesse para nosso trabalho era o P. malariae. No entanto, o 
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controle positivo para essa espécie, que possuímos no laboratório, não apresentou os 

resultados esperados, dificultando a padronização da técnica. Devido a isso, foi 

necessária a mudança dos objetivos do trabalho que deixou de ser a investigação por P. 

malariae e passou a ser a investigação molecular de P. vivax em portadores 

assintomáticos. Foram utilizadas amostras sanguíneas de ribeirinhos do município de 

Lábrea, Amazonas, submetidas à PCR, utilizando-se para cada uma das duas espécies os 

primers específicos descritos por Snounou et al. (1993). 

Foram analisadas 100 amostras sanguíneas de residentes da região do Rio Purus, 

no município de Lábrea. Tais análises mostraram 10% de infecção por Plasmodium 

vivax. Da amostra populacional de 100 indivíduos, 43 são do sexo feminino e 57 do 

sexo masculino, com uma média de idade de 32,2 anos. As infecções assintomáticas 

mostraram-se mais prevalentes entre as mulheres (6% de infecção dentre o total) do que 

entre homens. A faixa de idade das mulheres que apresentaram resultado positivo para 

Plasmodium vivax foi de 12 – 29 e 40 – 49 anos, uma média de 28,8 anos. Já entre os 

homens, o intervalo de idade ficou entre 25 – 30 e 60 – 65 anos, com uma média de 

36,5 anos. 

Os resultados positivos para infecções assintomáticas por P. vivax encontrados 

nesse trabalho foram maiores em mulheres. Em outro estudo, realizado em Rondônia, 

em população ribeirinha, também encontrou-se um número maior de infecções por este 

parasita entre mulheres do que entre homens (Katsuragawa et al., 2009). 

E em relação à idade, em estudo realizado em Rondônia (Alves et al., 2002) 

observou-se que a freqüência de portadores assintomáticos para Plasmodium spp. é 

maior entre adultos (faixas etárias maiores) do que entre crianças e jovens (faixas etárias 

menores) e que isso se deve ao fato do tempo de exposição aos vetores da doença e do 

desenvolvimento da imunidade clínica para a malária. Em Lábrea viu-se que as médias 

das idades dos indivíduos infectados por P. vivax correspondem à idade adulta. As 

infecções foram mais freqüentes entre 20 e 65 anos (com apenas uma exceção no grupo 

de mulheres que apresentou um resultado positivo aos 12 anos de idade) coincidindo 

com o observado no trabalho de Alves (2002). 

Apesar de inicialmente o objetivo de nosso trabalho ter sido o de analisar a 

população ribeirinha de Porto Velho, deve-se considerar que o município de Lábrea 

encontra-se em estado vizinho ao Estado de Rondônia, podendo ocorrer o intercâmbio 

de pessoas entre essas áreas. Além disso, tal município encontra-se em área endêmica 
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para malária e o estudo descritivo para tal doença na região auxilia no entendimento da 

distribuição da malária na Região Amazônica, podendo fornecer subsídios para o 

controle e prevenção da doença.  
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RESUMO 

O gene da ECA localiza-se no cromossomo 17 e possui 26 éxons ao longo de 21 kb. O 

polimorfismo possui dois alelos D e I, possibilitando os genótipos DD, DI e II, sendo 

que o genótipo DD é responsável por maiores níveis séricos da enzima. Estudos mostraram 

que há um risco maior de desenvolvimento de DPOC entre os fumantes que carregam o genótipo DD, 

devido a vários fatores. O presente estudo busca verificar a freqüência de indivíduos homozigotos para o 

alelo ECA*D. A população em estudo foi composta por 200 adultos saudáveis (não portadores de 

DPOC). Observou-se que a referida população apresenta-se de acordo com o esperado pela lei de 

Equilibrio de Hardy-Weinberg (p=0,146), com uma freqüência de ECA*D= 0,85.  

 

 

Palavras-chave: Gene da ECA, Freqüência alélica, Porto Velho. 

 

 
ABSTRACT  

 

The ACE gene on the 17 human chromossome and have 26 exons and are 21 kilobases long. Its 

polymorphism has two alleles (D and I), making possible to genotype by DD, DI and II, being the DD 

genotype the responsible by the higher levels of this enzyme in the serum. The researchs showed that in 

the COLD patients, the allele D is present in major frequency between the smokers. There are many 

factors that could explain this fact. In this study we search for ECA*D frequency in 200 health adults 

(without COLD). The population are in accordance to the Hardy-Weinberg Law Equilibrium (p=0,146), 

and present ECA*D= 0,85. 

 

*Keywords: ACE gene; alelle frequency; Porto Velho 

 

INTRODUÇÃO 

O gene da ECA (enzima conversora de angiotensina) se localiza no 

cromossomo 17 na região 7q22-q24 e possui 78 polimorfismos, possuindo 26 éxons 

distribuídos ao longo de 21 kb de comprimento
1
. O polimorfismo de inserção (alelo I) 

ou deleção (alelo D) é caracterizado pela presença ou ausência de 287 pares de base, 

respectivamente. O fragmento inserido de 287 pares de base trata-se de uma seqüência 

ALU próxima à extremidade 3‘ do intron 16. Os indivíduos com genótipo homozigoto 

DD apresentam maior concentração de ECA no plasma sanguíneo que os indivíduos ID 

e II 
2,3

. 

A estrutura do gene humano da ECA sugere ter havido uma duplicação a partir 

de um gene da ECA ancestral. Os exons codificam dois domínios homólogos da 

molécula da ECA, altamente similares em tamanho e seqüência que indicariam um 

evento evolutivo de duplicação que poderia ter ocorrido há 5 mais de 600 milhões de 

anos. A expressão do gene da ECA é tecido-dependente, sendo identificadas duas 

isoformas principais, uma somática (sACE) e outra testicular (tACE)
4
.
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Os polimorfismos de inserção Alu, como é o caso do polimorfismo I/D, têm 

importância no estudo genético de populações humanas graças à herança diferencial. 

Por exemplo, a avaliação simultânea de pelo menos 60 tipos de seqüências Alu permite 

determinar, com uma acurácia mínima de 90%, a identificação correta do continente de 

origem étnica de um indivíduo (África, Ásia ou Europa). A acurácia pode chegar a mais 

de 99% quando estudados mais de 100 polimosfismos Alu 
5
.  

Estudos mostraram que há um risco maior de desenvolvimento de DPOC entre os fumantes 

que carregam o genótipo DD para o gene da ECA e diversas possibilidades podem ser concebidas para 

explicar esse fato. A presença do alelo D vai aumentar a atividade da ECA e, por sua vez, causa maior 

nível da angiotensina II. Níveis aumentados de angiotensina II irão contribuir para a resposta inflamatória 

que caracteriza a DPOC por (1) up-regulação da expressão das moléculas de adesão endotelial ICAM-1 e 

VCAM-1 e facilitar a retenção de neutrófilos nos pulmões, (2) ativação da ruptura de neutrófilos do trato 

respiratório e contribuir para o estresse oxidativo, (3) reforço da capacidade de resposta das vias aéreas 

superiores, (4) regula o crescimento das células do músculo liso vascular, o que pode contribuir para a 

hipertensão pulmonar em pacientes com DPOC e (5) reparo tecidual e modulação da fibrose
9
.  

 

2- METODOLOGIA 

 População de indivíduos adultos normais: 200 pessoas, de ambos os sexos, 

cujo sangue e/ou DNA genômico estava estocado no Laboratório de Genética do 

CIBEBI. Sendo que parte destes indivíduos procuraram o Centro de Pesquisas para 

realização de exame de Investigação de paternidade e parte eram doadores voluntários, 

do sexo masculino, pertencentes ao quadro de soldados do Exército
10

, bem como 

voluntários doadores cadastrados no ICEAL- Instituto Espirita André Luis, que realizam 

tratamentos odontológicos na Faculdades Integradas Aparicio de Carvalho (FIMCA- 

Porto Velho) e participantes do projeto  ―Polimorfismos genéticos e doença 

periodontal‖. Tais amostras foram gentilmente cedidas pela Dra. Maria Fernanda Borro 

Bijella ( Departamento de Odontologia da FIMCA). 

Pacientes portadores de DPOC: 12 indivíduos adultos portadores de DPOC, 

doadores voluntários, que foram contatados por um dos membros da equipe do 

laboratório de Genética de Populações do CIBEBI-UNIR
11.

  

Análise laboratorial: A extração foi realizada segundo o protocolo 

(ALJANABI, 1997) com algumas modificações ou pelo método de Higuchi
12,13

. A 

amplificação do fragmento polimorfico do gene da ECA foi feita pelo método de reação 

de polimerização em cadeia (PCR), utilizando-se os iniciadores descritos por RIGAT 



1167 

Revista Pesquisa & Criação, Publicação Científica da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, produzida pela PROPESQ. Ano: 2010, nº 09 , Periódico 

Especial, ISSN: 1412-8862. 

1990 e, posteriormente confirmados os homozigotos DD pela amplificação a partir dos 

iniciadores descritos por SHANMUGAM et al
14

. 

A visualização dos fragmentos amplificados foi realizada utilizando gel nativo 

de poliacrilamida 8%, seguido por coloração com nitrato de prata, que evidencia os 

fragmentos de DNA amplificados.  

O cálculo das freqüências gênicas e genotípicas dos alelos I/D do sistema ECA, 

bem como o cálculo do Qui-quadrado, foram realizados utilizando-se formulas inseridas 

no programa Microsoft Excel (versão 2003). 

  

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

 A partir da utilização dos iniciadores descritos por RIGAT @ foi possível a 

identificação dos alelos ECA*D e  ECA*I, respectivamente com 190pb e 490pb. Desta 

primeira amplificação obteve-se a genotipagem de 198 individuos adultos, moradores 

do município de Porto Velho (RO), não portadores de DPOC. As freqüências gênicas e 

genotípicas observadas são apresentadas no gráfico 01: 

 

Legenda:    N= 198  
D= 

0,85101  
I= 

0,14899 

Qui-quadrado = 2,116579485;  p=0,145712 

 

Das 12 amostras de pacientes com DPOC, foi possível determinar o genótipo em 

somente 3 individuos, todos apresentando genótipo homozigoto para o alelo D, porém 

não é possível fazer uma correlação com DPOC devido ao baixo número amostral.  

Freqüência genotípica Freqüência gênica 
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Comparado com freqüências obtidas em outros estudos realizados em 

populações de outros países, os resultados obtidos no presente estudo tem uma 

freqüência relativamente alta para o alelo D, como pode ser visto no gráfico 02. Este 

fato pode ser devido a falta da padronização para PCR confirmatória dos homozigotos 

DD, sendo que estes foram os indivíduos mais abundantes. Na literatura consta que, 

após a utilização dos primers de confirmação, há uma diferença de 5 a 8% na freqüência 

das amostras
14

. 

 

No intuito de confirmar a homozigose para o alelo D foram realizada PCR 

utilizando iniciadores descritos por SHAMUNGAM 1993. Inicialmente foram 

realizadas experimentações seguindo o protocolo descrito pelo autor citado 

anteriormente, utilizando indivíduos portadores do genótipo DD na tentativa de 

confirmar esses genótipos. Entretanto, não obtivemos amplificação com este segundo 

par de iniciadores. Foram testadas também amostras  previamente genotipadas como 

DD, DI e II, pois esses indivíduos necessariamente seriam portadores do Alelo I, o qual 

é o principal alvo da segunda etapa deste trabalho.  

As análises realizadas também não obtiveram êxito. Assim, foi trocada 

novamente a metodologia, partindo agora de novas amostras de DNA, obtidas 

posteriormente a data em que o projeto inicial foi entregue. Os indivíduos escolhidos 

foram novamente os que portavam o Alelo I, devido a presença obrigatória do alelo 

nesses indivíduos. Mais uma vez, não se obteve a padronização da técnica. Foram 

realizados testes seguindo as temperaturas previamente descritas na bibliografia citada 

acima, bem como variando-se a temperatura para até 8 graus abaixo da Temperatura de 
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melting obtida pela análise das sequencias dos iniciadores. Paralelamente a troca de 

amostras e variação de temperatura (incluindo a tentativa de PCR Touchdown) 

realizamos a variação da concentração de Cloreto de Magnésio. Uma vez que 

continuamos sem observar fragmentos amplificados em indivíduos sabidamente 

portadores do alelo I, procedemos a troca de todos os reagentes, iniciando novamente os 

testes com reagentes novos, mantendo-se somente o conjunto de iniciadores que foram 

novamente diluídos a partir da solução mãe. Vale ressaltar que tais reagentes 

apresentaram amplificação satisfatória a excelente em outros sistemas genéticos 

realizados nas mesmas amostras, por outros membros da equipe do laboratório de 

genética de populações do CIBEBI.  Atualmente estão sendo trocadas as concentrações 

e quantidades de reagentes utilizados no MIX da PCR (novas variações no MgCl2, 

variação na concentração de dNTP e Taq DNA Polimerase. Caso após todas as 

variações possíveis em concentração de reagentes e temperatura de pareamento, 

persistindo a não amplificação investigaremos a integridade dos iniciadores.   
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RESUMO 

 

O óxido nítrico (NO) é considerado como um importante fator para a homeostase 

vascular, estando presente nas células do endotélio. Sua biossíntese é catalizada pela 

enzima eNOS, codificada pelo gene NOS3, localizado no cromossomo 7q35.36. Devido 

a essa importância biológica que o óxido nítrico apresenta é que pesquisas tentam 

encontrar uma correlação entre os polimorfismos da eNOS e diversas patologias, entre 

as quais doenças pulmonares e cardiovasculares. O presente trabalho analisou os 

polimorfismos do íntron 4 (4A* 4B*) e G894T do éxon 7 do gene da eNOS em uma 

população (n=43) da cidade de Porto Velho-RO. Tal população encontra-se em 

desequilíbrio de Hardy-Weinberg tanto para o íntron 4 (X
2

calc= 8,62; p= 0,003325) 

quanto para o G894T (X
2

calc = 11,7; p= 0,000625). Deste modo faz-se necessário a 

realização do término das genotipagens, afim de aumentar o número amostral para que 

se possa ter uma inferência real da condição da população em estudo em referencia 

aos dois polimorfismos analisados. 

 

ABSTRACT 
 

Nitric oxide (NO) is considered as an important factor for vascular homeostasis and is present in 

endothelial cells. Its biosynthesis is catalyzed by the enzyme eNOS, encoded by NOS3 gene located on 

chromosome 7q35.36. Because of this important biological features that nitric oxide is that research 

trying to find a correlation between eNOS polymorphisms and various diseases, including 

cardiovascular and pulmonary diseases. This study analyzed the polymorphisms of intron 4 (4A * 4B *) 

and exon 7 G894T of the eNOS gene in a population (n = 43) in Porto Velho-RO. That population is in 

Hardy-Weinberg disequilibrium for both intron 4 (X2calc = 8.62, p = 0.003325) and for the G894T 

(X2calc = 11.7, p = 0.000625). Thus it is necessary to accomplish the completion of genotyping in order 

to increase the sample size so you can have an inference of actual condition of the study population in 

reference to the two polymorphisms examined.
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) representa uma das mais 

frequentes doenças pulmonares  (AHSAN et al,2004) e  tem sido a causa substancial de 

mortalidade em todo o mundo (PUHAKKA et al, 2005). A doença é caracterizada pela 

disfunção endotelial, inflamação e estresse oxidativo (ARIF et al,2007) e é o resultado 

da interação entre fatores genéticos, ainda não totalmente esclarecidos, e diferentes 

estímulos ambientais, que incluem o tabagismo e a queima de biomassa (CAMPOS, 

2006).  

O óxido nítrico(NO) apresenta inúmeras funções nas vias aéreas, tendo um efeito 

broncodilatador (ABBA, 2009). Estudos relatam que o vasorelaxamento dependente do 
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endotélio está diminuído em fumantes de cigarro e que o tabagismo reduz o óxido 

nítrico exalado e isso sugere que a fumaça do cigarro inibe a produção de NO (CUI, 

HAN, LI et al,2005). Junto a exames clínicos e bioquímicos, muita atenção é dada  aos 

aspectos genéticos da DPOC, visando vários genes candidatos (ARIF et al,2007). Em 

alguns estudos, o gene NOS3 que codifica a enzima eNOS (Sintetase do Óxido Nítrico), 

responsável pela síntese de óxido nítrico no endotélio vascular, têm sido associado a 

Diabetes, espasmo coronário, infarto do miocárdio, aterosclerose, hipertensão
 
(ÇIFTÇI et 

al, 2008), progressão de doença renal, pneumopatiaS, entre outras(NAGASE et al, 2003). 

Mais de 168 polimorfismos têm sido identificados no gene da eNOS, dos quais 

apenas 3 são mais comuns (786T>C, um VTNR no íntron 4 e 894G>T [ Glu298Asp] no 

éxon 7) e foram notificados e investigados pela sua associação com risco de doenças em 

estudos publicados, principalmente doenças cardiovasculares (LU et al, 2006). Tais 

investigações demonstram que as mutações que afetam o gene da eNOS podem levar à 

insuficiente liberação de NO (HYNDMAN et al, 2002). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O levantamento bibliográfico foi feito através dos sites http://www.google.com.br/ 

e http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, sendo que este último foi o mais utilizado para 

se ter acesso aos artigos mais específicos.  

 

 

Delineamento Laboratorial: 

 Descrição das amostras: 

a) População de indivíduos adultos normais: 100 indivíduos adultos normais, de 

ambos os sexos, cujo sangue e/ou DNA genômico estava estocado no 

Laboratório de Genética do CIBEBI. Sendo que parte destes indivíduos 

procuraram o Centro de Pesquisas para realização de exame de Investigação 

de paternidade (NETTO, 2005). 

b) Pacientes portadores de DPOC: 12 indivíduos adultos portadores de DPOC, 

doadores voluntários, que foram contatados por um dos membros da equipe 

do laboratório de Genética de Populações do CIBEBI-UNIR ( SILVA, 2007).  

http://www.google.com.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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 Extração de DNA: Para a extração e purificação do DNA foi  utilizado o método  

de precipitação de proteínas ( ALJANABI, 1997),  com pequenas modificações ou o 

método de Higuchi. .  

 

 Determinação dos genótipos da eNOS 

Os iniciadores utilizados que flanqueiam a sequência dos 27 pares de base no 

íntron 4 do gene da eNOS e que foram usados para a técnica de reação de polimerização 

em cadeia(PCR)  foram descrito em MARRONI et al, 2006. 

Quanto ao polimorfismo G894T do tipo SNP foram utilizados os seguintes 

iniciadores (Qi  et al, 2006). Após amplificação os fragmentos obtidos foram digeridos 

pela enzima MboI definindo desta forma os dois alelos 894G (206pb) e 894T (119 e 

87pb). 

 Cálculo das freqüências gênicas e genotípicas: Para a obtenção das freqüências gênicas 

e genotípicas, foram realizados cálculos básicos de genética de populações, pelo método 

manual, visando o melhor entendimento dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Até o presente momento, foram analisados 43 indivíduos sendo que destes, 5 são 

indivíduos portadores de DPOC. Tanto indivíduos controle quanto os  portadores da 

doença, não  foi encontrado  nenhum  com o genótipo AA. Foi observada uma maior 

freqüência de homozigotos para o alelo B (BB= 74,4%), seguida por  25,6% de 

heterozigotos. A freqüência do alelo eNOS4*A na população em estudo foi de 13% 

enquanto que a freqüência para o alelo eNOS4*B mostrou ser de 87 %. Estas 

proporções observadas estão de acordo com as esperadas segundo a Lei de Hardy-
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Weinberg, de forma que população encontra-se em equilíbrio para o referido sistema 

genético ( X
2

calc = 0,313 < X
2
crit= 3,84; p>0,05).  

Dos 43 indivíduos genotipados para o polimorfismo do íntron 4, 19 foram 

possíveis de serem amplificados  para o polimorfismo G894T. No entanto, após a 

restrição enzimática, foram possíveis de discriminar o genótipo apenas 10. Destes , 1 é 

portador de DPOC. Nesta população , tanto indivíduos homozigotos para o alelo do tipo 

selvagem G* quanto homozigotos para o alelo mutante *T apresentaram uma freqüência 

de 4%, enquanto que indivíduos heterozigotos (GT), observou-se uma freqüência de 

2%. As freqüências alélicas tanto para G* quanto para T* foram de 50%. Tais 

proporções entram em desequilíbrio de acordo com a Lei de Hardy-Weinberg (X
2

calc= 

8,62; p= 0,003325). 

Tabela 2: Distribuição das freqüências dos genótipos e alelos dos 

polimorfismos Íntron 4 e G894T do gene da eNOS na população  

do presente estudo. 

  

 Genótipo 
População 

(n=10) X
2
calc 

Íntron 4 AA 0(0)  

 AB 0,3(3) 8,62 

 BB          0,7(7)  

    

G894T GG 0,4(4)  

 GT          0,2(2)                11,7 

 TT          0,4(4)  

    

 Alelos   

Íntron 4 A         0,15  

 B         0,85  

    

G894T G         0,5  

 T         0,5  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o total de amostras analisadas até o momento nossos resultados 

ainda estão inconclusivos, fazendo-se necessário o aumento do número amostral para 

que se possa fazer uma inferência com segurança, ou seja, considerando uma 

amostragem que seja representativa da população analisada. Deste modo, nossa 
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previsão é que, até a apresentação do final do PIBIC, possamos apresentar novos 

dados, com amostragem ampliada 
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RESUMO 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa de grande 

diversidade de aspectos clínico-morfológicos, presente de forma endêmica e classificada 

como enfermidade tropical. O projeto visa analisar a mutação I159G do gene CD14 em 

indivíduos com características clínicas de Leishmaniose. A pesquisa foi realizada 

através de um estudo do tipo caso-controle, a partir da Análise genética de 45 amostras 

de fragmentos de biópsia, positivos para LTA, juntamente com a Análise genética de 45 

amostras de sangue controle, negativos para LTA, realizando o posterior pareamento 

das amostras caso/controle por sexo, idade, etnia. Tendo como objetivo geral analisar a 

mutação I159G do gene CD14 em indivíduos com características clínicas de 

Leishmaniose, com o objetivo específico de calcular sua freqüência gênica e genotípica, 

foram utilizadas as técnicas de extração do DNA, PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase), assim como eletroforese em gel de agarose e digestão enzimática para 

identificar a mutação. 

 

 

Palavras-chave: LTA. Mutação. Freqüência. 

 

 
ABSTRACT 

The American Cutaneous Leishmaniasis (ACL) is an infectious disease with great 

variety of clinical and morphological properties, classified as a tropical endemic 

disease. The project aims to analyze the I159G mutation of CD14 gene in individuals 
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with clinical features of leishmaniasis. The survey was conducted with a case-control 

study, analysing 45 samples from the biopsy specimens, positive for LTA, with 45 

blood samples from control, negative ACL, and paired sample case / control for age, 

sex, ethnicity. Aiming analyze the I159G mutation of CD14 gene in individuals with 

clinical features of leishmaniasis, with the specific goal to calculate their genic and 

genotypic  frequency, techniques were used: DNA extraction, PCR (Polymerase Chain 

Reaction) and as agarose gel electrophoresis and enzymatic digest.. 

 

Keywords: ACL. Mutation. Frequency 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa de 

grande diversidade de aspectos clínico-morfológicos, presente de forma endêmica e 

classificada como enfermidade tropical (OMS, 1995). Estudos relatam que as 

manifestações clínicas da LTA são influenciadas, entre outros fatores, pela resposta 

imune do hospedeiro (Gradoni & Gramaccia, 1994). 

 A população de Rondônia é caracterizada por uma grande variabilidade étnica, 

além de estar localizada em um ponto da Amazônia brasileira em que predominam 

diversos tipos de patologias tropicais. Essa exposição a endemias pode ter exercido uma 

pressão gênica, favorecendo o aparecimento de polimorfismos em genes que codificam 

os receptores de reconhecimento padrão (RRP), tais como o CD14 e os TLRs, e 

conseqüentemente uma alteração na resposta imune inata. 

 O CD14 e os TLRs são conhecidos como genes importantes do sistema da 

resposta imune inata. Estes receptores auxiliam no reconhecimento dos patogenos 

(Akira & Kawai, 2007). Para tanto, este projeto visa analisar a mutação I159G do gene 

CD14 em indivíduos com características clínicas de Leishmaniose. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A pesquisa foi realizada através de um estudo do tipo caso-controle, a partir da 

Análise genética de 45 amostras de fragmentos de biópsia, positivos para LTA, do 

acervo da Profª. MSc. Gleicilaine Sena Casseb, coletadas no Centro de Pesquisa Em 

Medicina Tropical de Rondônia (CEPEM) em Porto Velho – RO, no período de 2002 a 
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2004. Juntamente com a Análise genética de 45 amostras de sangue controle, negativas 

para LTA, pertencentes ao acervo do laboratório de genética do IPEPATRO, e o 

pareamento das amostras caso/controle por sexo, idade, etnia. 

 Para analisar a mutação I159G do gene CD14 em indivíduos com características 

clínicas de Leishmaniose, com o objetivo específico de calcular sua freqüência gênica e 

genotípica, foram utilizadas as técnicas de extração do DNA das amostras de sangue ou 

de fragmentos de biópsia, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) para a amplificação 

do material genética em estudo, assim como eletroforese em gel de agarose e digestão 

enzimática para identificar a mutação. A análise do polimorfismo da região promotora 

do gene receptor CD14 foi realizada através da utilização dos primers CDP-1 e CDP-2. 

 

Tabela 1: Primers e enzima de restrição do SNP que serão utilizados na 

pesquisa. 

SNP Primer CDP-1 Primer CDP-2 Enzima 

 de 

 restrição 

 

(CD14) -260 

 

5‘ ATCATCCTTTTCCCACACC ‘3 

 

5‘ AACTCTTCGGCTGCCTCT ‘3 
 

HaeIII 

  

 As freqüências alélicas serão obtidas por contagem gênica e/ou verossimilhança 

máxima, utilizando-se programas específicos. Serão utilizados valores de p (<0,05) e 

intervalo de confiança de 95% para estimar o risco na associação entre fenótipos 

clínicos e genótipos identificados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Foram realizadas todas as etapas referentes ao cronograma proposto. Sendo os 

dois primeiros trimestres voltados para a adequação às atividades referentes à rotina do 

laboratório e ao aprendizado das técnicas laboratoriais moleculares. Assim como 

participação em seminários internos e um contínuo levantamento bibliográfico, ambos 

voltados para aquisição de conhecimentos sobre o conteúdo estudado. 

Foram adquiridos fragmentos de biópsia de 45 casos (pacientes com diagnóstico 

de LTA), posteriormente armazenados em artefatos de parafina, juntamente com a 

aquisição dos dados clínicos dos pacientes, pertencentes ao acervo da Profª. MSc. 
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Gleicilaine Sena Casseb, coletadas no Centro de Pesquisa Em Medicina Tropical de 

Rondônia (CEPEM) em Porto Velho – RO, no período de 2002 a 2004. Assim como já 

foram realizadas coletas de 45 amostras de sangue controle (pacientes sem diagnóstico 

de LTA), das quais já foram extraídos o DNA e encontram-se armazenadas no 

laboratório de genética do IPEPATRO. Realizamos, posteriormente, a extração do DNA 

dos 45 fragmentos de biópsia fixados em parafina, o qual foi armazenado laboratório de 

genética do IPEPATRO. 

Segundo o cronograma, foi realizada a caracterização das amostras caso, o qual 

demonstrou uma maior incidência no gênero masculino, representando 82% dos casos 

estudados (Tabela 1). Tal resultado já era esperado, uma vez que a maioria dos casos 

estudados são trabalhadores que exercem funções em áreas rurais, categoria exercida 

predominantemente pelo gênero masculino e onde aumentam a possibilidade de contato 

com o inseto vetor. Quanto à variável raça, o estudo observou uma miscigenação racial, 

representando 67% dos casos estudos, tal fato é um reflexo da grande diversidade étnica 

do Estado de Rondônia (Tabela 2). Segundo a variável idade, a faixa etária dos 20 aos 

40 anos, uma as faixas etárias mais produtiva e economicamente ativa da população, 

apresentaram 45% dos casos estudos (Tabela 3). 

A análise da variável área de residência mostrou que 53% dos casos estudado 

residem em área urbana, o que demonstra uma possível existência de focos do inseto 

vetor nas cidades ou em suas proximidades (Tabela 4). No entanto, uma parcela dos 

casos residentes em área urbana exercia atividades sazonais ou até mesmo pendulares 

em áreas rurais. 

Quanto ao quadro clínico, o estudo observou que 56% dos casos apresentavam a 

Leishmaniose Cutânea Localizada, caracterizada por uma úlcera única. O estudo 

observou também que 40% dos casos apresentavam Leishmaniose Cutânea 

Disseminada, caracterizada por múltiplas úlceras. O estudo evidenciou a presença de 

4% dos casos sendo acometidos por Leishmaniose Cutânea Mucosa, caracterizada 

principalmente por lesão da mucosa oral e/ou nasal (Tabela 5). Não houve nenhum caso 

de Leishmaniose Cutânea Difusa na população em estudo.  

Tabela1: Casos agrupados por gênero.    Tabela2: Casos agrupados por raça.     Tabela3: Casos agrupados 

por            idade. 
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Tabela4: Casos agrupados pela área de residência.                  Tabela5: Casos agrupados pelo quadro 

clínico. 
 

Área de Residência Nº de Casos 

Urbana 24 (53%) 

Rural 21 (47%) 

 

A análise do material genético teve 

início com a realização da técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), cuja 

aplicação teve como objetivo a amplificação do segmento de DNA correspondentes aos 

Primers CDP-1 e CDP-2 para possibilitar a análise da mutação I159G no mesmo. 

Contudo, em inúmeras tentativas nos deparamos com a não amplificação do DNA 

(Figura1). 

           P   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

 

Figura 1: Imagem da eletroforese feita em gel de agarose a 2%, o qual ilustra a não amplificação do material genético das 

amostras               analisadas no projeto.  
 

 Portanto, em decorrência da não amplificação do material genético, ainda não 

foram produzidos dados suficientes para alguma conclusão a respeito da associação 

entre os Polimorfismos no Gene CD14, notadamente a mutação I159G, e a 

manifestação polimórfica de fenótipos clínicos de Leishmaniose. Espera-se que, 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Raça Nº de Casos 

Branca 13 (29%) 

Negra 2 (4%) 

Miscigenados 30 (67%) 

Idade Nº de Casos 

< 20 10 (22%) 

20 - 40 20 (45%) 

41 - 60 10 (22%) 

> 60 5 (11%) 

Gênero Nº de Casos 

Masculino 37 (82%) 

Feminino 8 (18%) 

Quadro Clínica Nº de Casos 

L. Cutânea Localizada 25 (56%) 

L. Cutânea Disseminada 18 (40%) 

L. Cutânea Mucosa 2 (4%) 
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 Dentre as possíveis causas da não amplificação do segmento de DNA 

correspondentes aos Primers CDP-1 e CDP-2, incluem-se: 

 Falha na técnica de extração de DNA amostras de fragmentos de biópsia fixados 

em parafina, pois requer etapas de difícil manuseio. 

 Utilização de amostras com pequena quantidade de material biológico 

parafinado. 

 Falha na padronização da técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), 

tais como o uso de quantidade inadequada de reagentes e/ou incompatibilidade 

dos Primers utilizados. O fato de os Primers preconizados na pesquisa não 

serem adequados reflete na grande diversidade étnica e variação da distribuição 

alélica como características marcantes da Região Amazônica. 

 Contudo, espera-se iniciar uma análise molecular utilizando novos primers a 

serem investigados, afim de possibilitar a continuidade da pesquisa. 
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RESUMO 

Mansonelose é uma filariose cujo agente etiológico é a Mansonella ozzardi e apresenta 

manifestações clínicas são pouco esclarecidas e podem ser confundidas com a malária. 

Os Toll-like receptors (TLR) são estruturas transmembranas que, quando estimuladas 

por estruturas de microorganismos, iniciam a resposta imune com a liberação de 

citocinas, o que torna possível a relação dos TLRs, mais notadamente dos alelos TLR2 e 

TLR6, com respostas diferenciais à infecção por mansonelose. As amostras de sangue 

são originadas de Lábrea-AM, cuja população infectada é predominantemente do sexo 

masculino (65,7%) e possui faixa etária predominante de 10-29 anos (65,2%). O DNA 

foi extraído pelo método Higuchi e uma identificação molecular da filaria foi tentada. 
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Os SNPs utilizados na pesquisa serão Arg753Gln e Arg677Trp, do TLR-2, e Ser249Pro, 

do TLR-6. Para estimar o risco na associação dos fenótipos clínicos e genótipos 

identificados, serão utilizados valores de p (<0,05) e intervalo de confiança de 95%. 

Palavras-chave: Mansonelose; Toll-like receptors (TLR); Amazônia Ocidental 

Brasileira. 

 
ABSTRACT 

Mansonelliasis is a filariasis caused by Mansonella ozzardi and presents clinical 

manifestations few clarified, which is possible confuse with malaria. The Toll-like 

receptors (TLR) is transmembrane structures and, when this is stimulated for structures 

of microorganisms, initiate the immune reply, releasing citocinas, and it becomes 

possible the relation of the TLRs, mainly TLR2 and TLR6 alleles, with distinguishing 

answers to the infection. The samples of blood are originated from Lábrea-AM, whose 

infected population is predominantly men (65.7%) and with age 10-29 years (65.2%). 

The DNA was extracted by the Higuchi method and a molecular identification of would 

filaria was attemped. The SNPs used in the research will be Arg753Gln and Arg677Trp, 

of the TLR-2, and Ser249Pro, of the TLR-6. For identifying risk in the association of 

the clinical phenotypes and genotypes, values of p (< 0,05) and 95% confidence interval 

will be used. 

Keywords: Mansonelliasis; Toll-like receptors (TLR); Brazilian 

Occidental Amazon 

 

INTRODUÇÃO 

Mansonelose é uma filariose cujo agente etiológico é o nematelminto 

Mansonella ozzardi, da ordem Filariidae e da família Dipetalonematidae. A fêmea do 

helminto em questão, na forma adulta, estabelece-se no tecido adiposo das serosas e das 

vísceras, enquanto o habitat das microfilárias (ou embriões) é o sangue, para qualquer 

momento do dia. A doença possui características clínicas pouco esclarecidas, sendo 

geralmente considerada não-patogênica (McNeeley e cols. apud Morales-Hojas e cols., 

2001). Não obstante, Batista e cols. (apud Medeiros e cols, 2008) apresentaram que as 

pessoas com alta microfilaremia manifestavam moderada febre, cefaléia, artralgia e 

adenites, manifestações estas que poderiam ser confundidas com a malária (Medeiros e 
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cols, 2007). Sabe-se que o Simulium amazonicum é considerado o vetor da mansonelose 

no Brasil e a sua área de infestação compreende os estados do Amazonas, Roraima e 

Mato Grosso.  

A doença possui caráter acumulativo, visto que a infecção é mais comum em 

adultos na terceira década de vida com uma prevalência em indivíduos mais velhos e a 

correlação entre a quantidade de microfalárias no sangue e a idade é positiva para 

Medeiros e cols. (2007). Ainda, quanto à relação com o sexo, não encontraram 

diferenças significativas da prevalência da doença em algum gênero, mas existe uma 

relação entre o tipo de trabalho desempenhado e a disposição ao vetor. 

O loco Toll-like receptor pode levar a algum esclarecimento sobre questões de 

fenótipos de infecção e manifestações clínicas de doenças infecciosas e parasitárias, 

como a mansonelose. Toll-like receptors (TLR) são as estruturas transmembranas mais 

importantes do sistema imune inato. Kaisho e Akira (2006) colocam que os TLRs são 

expressos principalmente na membrana de células apresentadoras de antígenos, como 

macrófagos e dentritos. Para Takeda e Akira (2005), existem pelo menos 10 diferentes 

TLRs descritos e são estruturas capazes de detectar invasão de patógenos microbianos e 

iniciar a transdução de vias que levam a expressão de genes responsáveis pela resposta 

imune inata e adquirida. 

Estudos realizados por Hise e cols. (2007) com as filarias Wuchereria bancrofti, 

Brugia malayi e Onchocerca volvulus foi detectado uma relação entre a expressão dos 

genes TLR2 (Toll-like receptor 2), TLR6 (Toll-like receptor 6), MyD88 (Myeloid 

differentiation primary response gene-88-) e Mal (MyD88 adaptor-like) com a resposta 

imune inata contra os filarídeos. É pertinente frisar que neste trabalho, Hise e cols. 

(2007) discutem a relevância da bactéria endossimbiótica chamada Wolbachia na 

indução destes genes em tal resposta. Apesar da M. ozzardi não ser citada em tal texto, 

Casiraghi e cols. (2001) identificaram tal Rickettsiacea nesta espécie através da 

utilização dos primers para o 16S rDNA (16SWolbF e 16SWolbR3) em PCR 

(Polymerase chain reaction). 

Ainda é desconhecido se existem relações entre alelos dos genes TLR2 e TLR6 

com uma resposta imune a Mansonella ozzardi. Desde que a Amazônia ocidental 
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apresenta uma grande quantidade de imigrantes, a possibilidade de uma amostra 

populacional apresentar diferentes mutações é grande. Mesmo na ausência de 

evidências que mostrem associação entre alelos dos genes TLR2 e TLR6 com uma 

resposta imune à Mansonella ozzardi, o caráter polimórfico da distribuição alélica e a 

variabilidade étnica são fatores que podem estar relacionados com respostas diferenciais 

a infecção por filarioses.  Portanto, o estudo busca identificar associações entre os genes 

TLR2 e TLR6 com o desenvolvimento da mansonelose, a partir de amostras de grupos 

populacionais da Amazônia Ocidental Brasileira analisando as distribuições alélicas e 

genotípicas de TLR nas amostras, relacionando-as ao quadro clínico da mansonelose. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de sangue periférico foram coletadas no município de Lábrea, com 

latitude -7,25861 e longitude -64,79806, estado do Amazonas e esteve baseada na 

demanda espontânea aos locais de atendimento do grupo ICB5/USP, no ano de 2008. 

Na ocasião, também foram coletadas informações sobre o tempo de permanência na 

região e dados antropogenéticos. Assinala-se que o projeto responsável pela coleta do 

material biológico foi aprovado em janeiro/2007 pela CONEP, sob n Registro 13356.  

A extração de DNA foi realizada através do método Higuchi (HIGUCHI, 1989). 

Para a identificação genotípica das amostras, foi utilizada a técnica de PCR e, na 

sequência, de RFLP. Para as amostras dos pacientes infectados pela Mansonella 

ozzardi, foi feito uma identificação do parasita em PCR com o marcador produzido pelo 

laboratório, a partir do gene 18S do RNAr da filaria, sendo que o forward primer é 5'-

GAAAGAAGAAGGATTTTTACT-3', em posição 785-805, e o reverse primer é 5'-

CTTTTCCTCCGCTTAATTATA-3', em posição 1070- 1097. Os primers foram 

desenhados com a ajuda do programa BLAST (ncbi) e a PCR utilizou os seguintes 

reagentes: água; tampão 10X, cloreto de magnésio, primer, dNTP e Taq polimerase. A 

eletroforese foi feita em gel de poliacrilamida 30%, em tempo de corrida por 2 horas à 

200V. 

Schröder e cols. (2003) desenvolveram os primers e as enzimas de restrição para 

SNP do gene TLR2 e Pierik e cols. (2006), que apresentaram os primers e as enzimas 

de restrição do gene TLR6 (tabela 1). 
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Tabela 1: Primers e enzimas de digestão dos SNP que serão utilizados na pesquisa 

SNP Forward primers Reverse primers Enzima de 

digestão 

Arg753Gln 5'-GCCTACTGGGTGGAGAACCT-3' 5'-GGCCACTCCAGGTAGGTCTT-3' Sfc I 

Arg677Trp 5'-GCCTACTGGGTGGAGAACCT-3' 5'-GGCCACTCCAGGTAGGTCTT-3' Aci I 

Ser249Pro 5'-TGGGCCAAAGAAATTGAAAG-3' 5'-GAATGCAAAAACCCTTCACC-3' Ava II 

 

As freqüências alélicas serão obtidas por contagem gênica e/ou verossimilhança 

máxima, utilizando-se programas específicos com valores de p (<0,05) e intervalo de 

confiança de 95% para estimar o risco na associação dos fenótipos clínicos e genótipos 

identificados. O teste de associação entre as Patologias e marcadores genéticos será 

estimado através do cálculo do risco relativo (RR) utilizando o método de Woolf com a 

correção de Haldane. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1. Características epidemiológicas da população pesquisada de Lábrea 

Em Lábrea, 205 indivíduos foram examinados (117 homens e 88 mulheres) entre 

10 e 72 anos e encontrados 35 parasitados pela filaria com prevalência 

significativamente maior em homens (23 pacientes; 65,7%) que mulheres (12; 39,3%) 

(G= ; d.f.; P). Esta constatação é discordante da verificação de Moraes e cols (1978), em 

que nenhuma diferença significativa entre a prevalência da infecção por M. ozzardi e o 

sexo foi observada na população. 

Quanto às faixas etárias, foram encontrados mais pacientes infectados nas 

primeiras idades (10-19 anos, 37% dos indivíduos infectados; 20-29 anos, 28,2%) que 

em maiores de 60 anos (3,5%). Não se pode esperar uma mesma correlação relatada por 

Medeiros e cols (2007) e é provável que o sistema de demanda espontânea para a coleta 

das amostras tenha impedido de verificar o caráter acumulativo da doença. 

 

2. Identificação da Mansonella ozzardi por PCR 

Para a identificação da filaria por PCR, foi utilizado forward primer (5'-

GAAAGAAGAAGGATTTTTACT-3') em posição 785-805, e o reverse primer (5'-

CTTTTCCTCCGCTTAATTATA-3'), em posição 1070- 1097. Dez amostras com 
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exame histopatológico positivo foram testadas para estes primers, O diagnóstico 

baseado em PCR foi confirmado apenas para a amostra 704 (Figura 1).  

 

Figura 1: Imagem da eletroforese feita em gel de poliacrilamida 30% mostrando a confirmação 

na amostra 704. 

 

Desta forma, pode-se inferir que os primers utilizados não foram adequados para 

apresentaram uma configuração adequada para a identificação diagnóstica na população 

analisada. A diversidade da fauna e flora, a grande variação da distribuição alélica, 

características marcantes da Região Amazônica, demandam desenvolvimento de 

primers que possam identificar essa variação, que reflete mecanismos de adaptação a 

vários parâmetros, incluindo aí o hospedeiro humano. A Metodologia usada por nós, 

baseada na literatura atual, não conseguiu refletir esta biodiversidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise molecular da amostra, utilizando-se novos primers, a serem 

investigados, será dada continuidade com o fim de se montar um método de diagnóstico 

que seja adequado às condições desta região geográfica. 

A fim de identificar associações entre os genes TLR2 e TLR6 com o 

desenvolvimento da mansonelose, quando o material necessário for disponibilizado, 

caberá a continuação da análise molecular dos dados, a partir das frequências alélicas e 
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genotípicas, em associação com os fenótipos clínicos presentes nas amostras. Vale frisar 

que também seria conveniente aumentar a amostra dos indivíduos da região pesquisada, 

pois a associação que é almejada passaria a ser mais confiável. 
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RESUMO 

 

Trata-se de estudo de campo, de natureza quantitativa, com os seguintes objetivos: 

GERAL: Analisar a inserção dos enfermeiros afrodescendentes no mercado de trabalho 

no estado de Rondônia. Objetivos Específicos: Delinear o perfil dos enfermeiros 

afrodescendentes quanto a idade, gênero, tempo de conclusão da graduação, formação 

complementar, tempo de inserção no mercado de trabalho. A coleta de dados foi 

realizada através de questionários, junto a enfermeiros cujos registros no COREN-RO 

terminam no numeral sete, escolhido através de amostragem aleatória simples. De um 
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total de 105 enfermeiros, foram localizados 58, dos quais 3 se recusaram e 55 aceitaram 

participar do estudo. Resultados: 36 enfermeiros se declararam negros; Seguem-se os 

resultados mais relevantes em porcentagem: quanto ao gênero, 33% (masculino) e 67% 

(feminino); idade: 20 a 30 anos (31%), 31 a 40 anos (39%), 41 a 50 anos (22%) e mais 

de 50 anos (8%); tempo de duração da graduação: 4 anos (72%), 5 anos (22%), mais de 

6 anos (6%); tempo de inserção no mercado de trabalho (após a graduação): menos de 1 

ano (75%), 1 ano (4%), mais de um ano (23 %); se trabalhou durante a graduação: 64% 

(sim) e 36% (não). Conclusões: a realização do estudo demonstrou que a realidade dos 

enfermeiros entrevistados confirma que, mesmo com tendências a mudanças se 

apresentando, a profissão de Enfermagem continua sendo predominantemente feminina, 

como era na época das primeiras escolas de Enfermagem. Foi possível observar que 

muitos paradigmas tem se quebrado no que se refere a assumir a identidade racial negra, 

entretanto, ainda é notável certo desejo de branqueamento presente em parte dos 

entrevistados, que apesar de possuir todos os caracteres morfológicos geralmente 

associados à raça negra, se autodeclararam brancos, o que lhe é de direito, uma vez que 

assumir a identidade racial negra é um posicionamento político. Outra questão 

importante que o estudo traz à tona é que os enfermeiros negros em sua maioria 

trabalharam durante sua formação, uns já na área de enfermagem e outros em outras 

áreas, para custear os estudos e ou para sustentar a família. 

 

Palavras-chave: enfermeiros, desigualdades, mercado de trabalho. 

 
ABSTRACT:  

 

Keywords: Nurses, inequality, job market.  

INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre as maiores economias do mundo e ao longo de várias 

décadas, foi considerado o país da ―democracia racial‖. Entretanto, embora nunca tenha 

se consolidado no país um regime de segregação racial legal e formal, a realidade 

brasileira é outra (FERNANDES; GUIMARÃES; HASENBALG & SILVA apud 

HERINGER 2002). 

Os afrodescendentes, ao longo de suas vidas, além de enfrentarem o racismo, 

enfrentam o problema da desigualdade racial, pois segundo Heringer (2002) as 

desigualdades se manifestam em diferentes momentos do ciclo de vida do indivíduo, 

desde a infância, passando pelo acesso à educação e cristalizando-se no mercado de 

trabalho e, por conseqüência, no valor dos rendimentos obtidos. 

HERINGER (2002) também afirma que as desigualdades e distinções raciais no 

Brasil são evidentes e de graves conseqüenciais, pois, ao afetarem a capacidade de 

inserção dos negros na sociedade, comprometem a construção de um país democrático e 

com oportunidades iguais para todos. 
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No entanto, para se reconhecer na identidade negra a condição de sujeitos e lutar 

pela implantação de políticas públicas de combate as desigualdades raciais, é preciso 

realizar uma atividade complexa: definir quem é e quem não é negro, pois ―os conceitos 

de negro e de branco têm um fundamento etno-semântico, político e ideológico, mas 

não um conteúdo biológico (MUNANGA, 2004)‖. 

De acordo com MUNANGA (2004) e OLIVEIRA (2004) ser negro é uma 

decisão, um posicionamento político, onde se assume a identidade racial negra, porém 

assumir essa identidade é um processo doloroso e difícil. 

Nos últimos anos, o Brasil passou por grandes mudanças no que diz respeito às 

relações raciais. A visão do país como uma democracia racial é cada vez menos aceita e 

hoje, diferentes setores da sociedade brasileira debatem sobre o tema racismo como 

elemento presente na mesma (SKIDMORE apud HERINGER, 2001). 

Segundo HERINGER (2001), iniciativas governamentais e de organizações da 

sociedade civil indicam que há um reconhecimento crescente das desigualdades raciais. 

Mas, apesar desse reconhecimento da sociedade com o tema racismo, é necessário que 

se analise a inserção dos afrodescendentes nas diferentes esferas profissionais e 

mercado de trabalho, em particular o acesso dos profissionais enfermeiros 

afrodescendentes no mercado de trabalho no estado de Rondônia, é necessário também 

que seja delineado o perfil desses enfermeiros quanto a idade, gênero, tempo de 

conclusão da graduação, tempo de inserção no mercado de trabalho, além de que seja 

descrito se já foram vítimas de racismo durante e após a graduação. 

DESENVOLVIMENTO  

3.1 Classificações das raças 

 

De acordo com PENA E BORTOLINI (2004) o interesse em classificar as 

pessoas data da Antiguidade, e as características morfológicas mais visíveis foram 

utilizadas ao longo dos séculos para categorizar os indivíduos dentro de grupos, que 

passaram a ser chamados de ―raças‖. 

Etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que por sua vez 

veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Nas ciências naturais, 

historicamente, o conceito de raça foi primeiramente usado na Zoologia e na Botânica 

para classificar as espécies animais e vegetais. E como a maioria dos conceitos, o de 

raça tem seu campo semântico e uma dimensão temporal e especial. Em 1684, o francês 
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François Bernier emprega o termo no sentido moderno da palavra para classificar a 

diversidade humana em grupos fisicamente diferentes, denominados raças 

(MUNANGA, 2003). 

Em 1775, o antropólogo alemão Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), 

determinou a região geográfica originária de cada raça e cor da pele como 

características demarcatórias entre elas, assim ele reconheceu as cinco raças principais: 

branca ou caucasiana; negra ou etiópica; amarela ou mongólica; parda ou malaia e 

vermelha ou americana. Posteriormente, no século XIX, outras classificações foram 

propostas, sendo que as características fenotípicas, especialmente a cor da pele, assim 

como o tipo facial, o perfil do crânio, a textura e a cor dos cabelos, passaram a ter maior 

destaque (OLIVEIRA, 2004; PENA e BORTOLINI, 2004). 

No Brasil, para fins de estudos demográficos, a atual classificação racial do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tomada como oficial desde 1991 

tem como diretriz, essencialmente, o fato de que a coleta de dados se baseia na 

autodeclaração. Isto é, a pessoa escolhe entre cinco itens (branco, pardo, amarelo e 

indígena) em qual deles se aloca. Segundo a classificação do IBGE, negro é quem se 

autodeclara preto ou pardo, pois população negra é o somatório de pretos e pardos. Para 

fins políticos, negra é a pessoa de ancestralidade africana, desde que assim se 

identifique (OLIVEIRA, 2004). 

 

METODOLOGIA 

 Como parte das atividades necessárias à elaboração deste relatório, foi realizada 

revisão de literatura na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e 

na biblioteca da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) com o intuito de conhecer a 

história dos afrodescendentes, as discussões atuais sobre o negro, a situação do mesmo 

na profissão de enfermagem etc. A pesquisa foi embasada em trabalhos científicos, os 

quais perfazem um total de 09 trabalhos, sendo que estes foram publicados no período 

de 2001 a 2008.  

 Tal estudo tem uma perspectiva tanto descritiva quanto quantitativa, e a 

metodologia do mesmo visa analisar o acesso de profissionais afrodescendentes no 

mercado de trabalho do Estado de Rondônia.  

 Buscando-se aperfeiçoar o instrumento de coleta de dados, foram feitos diversos 

encontros com a orientadora, além de várias leituras e estudos sobre a temática, 
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contando ainda com fichamentos para fazer o embasamento da coleta de dados e das 

discussões. Posteriormente ao envio do pedido de autorização ao Conselho Regional de 

Enfermagem – seção Rondônia (COREN-RO) a fim de se obter acesso às informações 

contidas nos registros dos enfermeiros, a permissão para acessar os dados foi liberada 

pela instituição e foi dado início a inúmeras visitas à sede do COREN-RO localizado na 

cidade de Porto Velho – RO.  

 Posteriormente, foi realizado sorteio para escolha dos números das fichas a 

serem examinadas a fim de que se pudesse então fazer um levantamento documental nas 

fichas de registro de enfermeiros. O método estatístico utilizado para a execução do 

sorteio foi o procedimento de amostragem aleatória simples. 

 Ao final do processo de verificação das fichas de registro dos enfermeiros, foram 

encontradas 105 fichas cujo número de inscrição terminava em dígito 7. Após isso, 

anotou-se o contato dos enfermeiros portadores de tais fichas para posterior abordagem 

e aplicação de questionário semi-estruturado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após analise estatística dos dados evidenciou-se os seguintes resultados: numa 

amostra de 105 enfermeiros, foram abordados um total de 58, sendo que 03 recusaram-

se a participar da pesquisa e 19 consideraram-se brancos, não podendo portanto 

constituir a população da amostra, o que totalizou 36 enfermeiros que se autodeclararam 

negros (pretos+pardos).  

 Seguem-se os resultados mais relevantes em porcentagem: quanto ao gênero, 

33% (masculino) e 67% (feminino); idade: 20 a 30 anos (31%), 31 a 40 anos (39%), 41 

a 50 anos (22%) e mais de 50 anos (8%); tempo de duração da graduação: 4 anos (72%), 

5 anos (22%), mais de 6 anos (6%); tempo de inserção no mercado de trabalho (após a 

graduação): menos de 1 ano (75%), 1 ano (4%), mais de um ano (23 %); se trabalhou 

durante a graduação: 64% (sim) e 36% (não).  

 Ao analisarmos os dados percebe-se uma grande maioria feminina na profissão, 

o que está de acordo com grande parte dos autores que consideram a profissão como 

predominantemente feminina, como CAMPOS E OGUISSO (2008), que comentam que 

a enfermagem é uma profissão ―própria para mulheres‖. No que se refere à tempo de 

duração da graduação, nota-se que a maioria levou apenas 4 anos para conclusão do 
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curso, o que parece estar dentro do tempo médio para conclusão da graduação. Com 

relação ao tempo de inserção no mercado de trabalho, a maior parte levou menos de 1 

ano, o que pode indicar que pelo menos no setor público (concurso público), não há 

indícios de discriminação racial, até pelo fato de não contemplar informações sobre 

cor/raça nas fichas de inscrições. A maior parte dos entrevistados começou a trabalhar 

cedo, permanecendo assim no período da graduação, tal fato condiz com informação da 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (2008), pois segundo a 

mesma, ―tradicionalmente os negros entram no mercado de trabalho mais cedo do que 

os não-negros e permanecem nele por mais tempo‖.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que a profissão de Enfermagem continua sendo predominantemente 

feminina, como era na época das primeiras escolas de Enfermagem. Foi possível 

observar que muitos paradigmas tem se quebrado no que se refere a assumir a 

identidade racial negra, entretanto, ainda é notável certo desejo de branqueamento 

presente em parte dos entrevistados, que apesar de possuir todos os caracteres 

morfológicos geralmente associados à raça negra, se autodeclararam brancos, o que lhe 

é de direito, uma vez que assumir a identidade racial negra é um posicionamento 

político. Além disso, participar do PIBIC  foi uma experiência de grande valia em todos 

os sentidos, sobretudo no desenvolvimento do pensamento científico.  
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RESUMO 

 

DOMINGUES (2005) situa o Brasil como: o país da segregação racial não declarada. 

OLIVEIRA (2004) acrescenta que, o racismo existe e é uma prática política baseada não 

somente na existência das raças, mas também na inferioridade das ―não-brancas‖. Fazer 

um levantamento dos enfermeiros afrodescendentes em uma perspectiva tanto descritiva 

quanto quantitativa, assim como analisar a carreira dos entrevistados são ações que 

podem contribuir grandemente para a discussão, levando-nos a refletir mais 

profundamente e permitindo-nos saber qual o perfil dos enfermeiros negros do Estado 

de Rondônia. 

 

Palavras-chave: Negro, enfermagem, perfil, racismo.   

 

 
ABSTRACT: DOMINGUES (2005) consider Brazil as the country of the non-pronounced racial 

segregation. OLIVEIRA (2004) add that racism exists and is a politic based not just on the existence of 

races, but also in the inferiority of the ―non-white‖. To do a mapping of the black nurses in a descriptive 

and quantitative point of view, as analyze the carrier of the interviewed are actions that can contribute 

bigly to the discussion, taking us to reflect more deeply and allowing us to know what is the profile of the 

black nurses of Estate of Rondônia.  

   

 

Keywords: Black, nursing, profile, racism.   

 

INTRODUÇÃO 

 

 DOMINGUES (2005) situa o Brasil como: o país da segregação racial não 

declarada. OLIVEIRA (2004) acrescenta que, o racismo existe e é uma prática política 

baseada não somente na existência das raças, mas também na inferioridade das ―não-

brancas‖.  

 Há na sociedade brasileira uma série de desigualdades, manifestadas 

principalmente através da exclusão socioeconômica de determinados grupos, entre eles 

o dos negros (MUNANGA apud PENA E BORTOLINI, 2004).  

 A questão do negro no Brasil envolve tantos aspectos (conceito de negro, 

desigualdades, discriminação, políticas públicas, contribuição da genética), que nos 
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permite notar o tamanho da sua complexidade, e, especificando-se alguns pontos, tais 

como: espaço ocupado pelo negro no mercado de trabalho, acessibilidade a curso 

universitário, principais cargos ocupados, entre outros, percebe-se que ainda se sabe 

relativamente pouco sobre tais questões, em decorrência possivelmente do baixo 

quantitativo de pesquisas que abordam tais temas. Realizar pesquisas sobre o perfil do 

negro no país pode fomentar as discussões acerca desta temática, além de contribuir 

fortemente para a construção de políticas públicas compensatórias melhor estruturadas.  

A profissão de enfermagem possui algumas representações negativas e 

excludentes. As representações da enfermagem caracterizam a profissão como ―própria 

para mulheres‖, dessa forma, interferem demasiadamente na construção da identidade 

profissional. No Brasil, as representações qualificavam um tipo específico de mulher 

para a profissão, a qual devia ser branca, culta, jovem, saudável, dessa maneira, excluía 

os homens e as mulheres negras, mesmo que estes existissem (CAMPOS e OGUISSO, 

2008).    

 Fazer um levantamento dos enfermeiros afrodescendentes em uma perspectiva 

tanto descritiva quanto quantitativa, assim como analisar a carreira dos entrevistados são 

ações que podem contribuir grandemente para a discussão, levando-nos a refletir mais 

profundamente e permitindo-nos saber qual o perfil dos enfermeiros negros do Estado 

de Rondônia.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Durante o processo de elaboração do presente relatório, foi realizada uma 

revisão de literatura na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e 

na biblioteca da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) buscando-se conhecer o 

passado do negro, sua situação atual na sociedade, na profissão de enfermagem, entre 

outros aspectos concernentes ao cotidiano dos afrodescendentes. O material a partir do 

qual a pesquisa foi desenvolvida continha 09 trabalhos científicos, os quais foram 

publicados no período de 2001 a 2008.  

A pesquisa proposta é um estudo do ponto de vista quantitativo e descritivo, cuja 

metodologia aplicada nos leva a analisar o perfil dos enfermeiros afrodescendentes do 

Estado de Rondônia.       
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 Foram realizados encontros com a orientadora no sentido de aperfeiçoar o 

instrumento de coleta e foram feitas leituras e estudos sobre o tema, com fichamentos 

para embasar as discussões e a coleta dos dados. Após envio de pedido de autorização 

ao Conselho Regional de Enfermagem – seção Rondônia (COREN-RO) para se ter 

acesso aos dados de registro dos enfermeiros, obteve-se resposta positiva da instituição 

e deu-se início a uma série de visitas à sede do COREN-RO situado na cidade de Porto 

Velho – RO.  

  Posteriormente, foi realizado sorteio para escolha dos números das fichas a 

serem examinadas a fim de que se pudesse então fazer um levantamento documental nas 

fichas de registro de enfermeiros. O método estatístico utilizado para a execução do 

sorteio foi o procedimento de amostragem aleatória simples. 

 Ao final do processo de verificação das fichas de registro dos enfermeiros, foram 

encontradas 105 fichas cujo número de inscrição terminava em dígito 7. Após isso, 

anotou-se o contato dos enfermeiros portadores de tais fichas para posterior abordagem 

e aplicação de questionário semi-estruturado.   

  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Classificações raciais 

 

Segundo MUNANGA (2003), etimologicamente, o conceito de raça surgiu a 

partir do italiano razza, que veio do latim ratio, o qual significa sorte, categoria, 

espécie. Historicamente, na área das ciências naturais, o conceito de raça foi utilizado 

primeiramente na Zoologia e na Botânica com o objetivo de classificar as espécies 

animais e vegetais. Seguindo essa linha de pensamento, o naturalista sueco, Carl Von 

Linné, conhecido em Português como Lineu (1707-1778), usou este sentido do termo 

raça para classificar as plantas em 24 classes ou raças, cuja classificação encontra-se 

atualmente completamente abandonada. 

 No Brasil, desde 1991, a classificação racial tida como oficial para fins de 

estudos demográficos é a atual classificação racial do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). Tal classificação tem como norma uma coleta de dados baseada 

na autodeclaração. Isso quer dizer que, o indivíduo escolhe entre cinco opções como ele 

se considera (branco, preto, pardo, amarelo e indígena) (OLIVEIRA, 2004). Em nosso 
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país, o conceito de raça está mais associado à cor da pele e fisionomia do que à 

ancestralidade. Tal fato levou alguns estudiosos analisarem a classificação racial 

nacional não do ponto de vista de grupos raciais, mas sim de grupos de cor (DEGLER 

apud HERINGER, 2002).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Posteriormente à análise estatística dos dados obteve-se os seguintes resultados: 

numa amostra de 105 enfermeiros, foram abordados um total de 58, sendo que 03 

recusaram-se a participar da pesquisa e 19 consideraram-se brancos, não podendo 

portanto constituir a população da amostra, o que totalizou 36 enfermeiros que se 

autodeclararam negros (pretos+pardos).  

 Apresentam-se os resultados mais importantes em porcentagem: quanto ao 

quesito cor/raça: 34% (brancos), 62% (mestiço-pardos) e 4% (preto/negros); quanto ao 

gênero, 33% (masculino) e 67% (feminino); idade: 20 a 30 anos (31%), 31 a 40 anos 

(39%), 41 a 50 anos (22%) e mais de 50 anos (8%); estado civil: 44% (casado), 47% 

(solteiro), 6% (divorciado) e 3% (viúvo); pós-graduados: 81% (sim), 19% (não); Renda 

salarial: 97% (mais de 3 salários), 3% (2 salários).  

 Analisando-se os dados nota-se uma grande maioria de mulheres na profissão, 

tal fato está de acordo com alguns autores que consideram a profissão como 

predominantemente feminina, como CAMPOS E OGUISSO (2008), que declaram que 

a enfermagem é uma profissão ―própria para mulheres‖. Percebe-se também um número 

significativo de enfermeiros que recebem mais de 3 salários mínimos, ou seja, possuem 

uma situação financeiramente estável. Grande parte da amostra tem o título de pós-

graduação, o que revela uma possível busca por ascensão social através da educação, 

fato este comprovado por HERINGER, (2002) o acesso à educação é comumente 

apresentado pelos estudiosos como um dos principais fatores ligados ao alcance de 

melhores oportunidades no mercado de trabalho e, em consequência disso, um melhor 

rendimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Conclui-se que a profissão de Enfermagem ainda é predominantemente 

feminina, como sempre foi desde que o ofício passou a ser reconhecido como profissão. 

Observou-se que muitos preconceitos têm sido quebrados, uma vez que grande parte 

dos entrevistados assumiu a identidade racial negra sem constrangimento ou receio 

algum. No entanto, ainda há algumas pessoas que mesmo possuindo toda a morfologia 

característica da raça negra, prefere se declarar branca, já que esse é um direito seu, 

tendo em vista que o conceito de raça é autodeclaratório. Vale ressaltar que, participar 

do programa PIBIC foi algo enormemente enriquecedor tanto no âmbito pessoal como 

no acadêmico, além de aprimorar bastante o conhecimento científico, alcançando assim 

seu objetivo principal.   
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