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APRESENTAÇÃO 
 

 

Ensinando e Aprendendo Ciência 

 

 

Como dito por Paulo Freire, “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 

quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. 

O acelerado crescimento do conhecimento nos últimos anos tornou impraticável o ensino 

tradicional baseado exclusivamente na transmissão oral de informações. Em muitas disciplinas já não 

é possível, dentro das horas previstas e na estrutura curricular, oferecer tudo que é relevante aos 

estudantes. Mais importante ainda é sabermos que o conhecimento não é acabado, e muito do que o 

acadêmico precisará saber em sua vida profissional ainda está por ser descoberto. 

O desafio do ensino superior é formar indivíduos capazes de buscar conhecimentos e de saber 

utilizá-los. Ao contrário de outrora, quando o importante era dominar o conhecimento, hoje penso 

que o importante é "dominar o desconhecimento", ou seja, estando diante de um problema para o qual 

ele não tem a resposta pronta, o profissional deve saber buscar o conhecimento pertinente e, quando 

não disponível, saber encontrar, ele próprio, as respostas por meio da pesquisa.  

Não será fazendo de nossos alunos meros depositários de informações que estaremos formando 

os cidadãos e profissionais de que a sociedade necessita. Para isto, as atividades, curriculares ou não, 

voltadas para a solução de problemas e para o conhecimento da nossa realidade, tornam-se 

importantes instrumentos para a formação dos estudantes.  

É dentro desta perspectiva que a inserção precoce do aluno de graduação em projetos de 

pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de 

nível superior, bem como estimulando a formação de futuros pesquisadores.  Para desenvolver um 

projeto de pesquisa é necessário buscar o conhecimento existente na área, formular o problema e o 

modo de enfrentá-lo, coletar e analisar dados, e tirar conclusões. Aprende-se a lidar com o 

desconhecido e a encontrar novos conhecimentos. 

   Cientes da importância do encontro do ensino e da pesquisa no processo educativo, o 2° 

Congresso Amazônico de Iniciação Científica busca ofertar um espaço de partilha de experiências 

que contribuam com o desenvolvimento da Educação Básica, Superior e da formação de profissionais, 

entre eles os professores principalmente; e também faz parte do esforço de valorização desta 

atividade, porque dá ao aluno a oportunidade de expor o seu trabalho e ao mesmo tempo expor-se aos 

demais membros da comunidade acadêmica. A participação de todos, com críticas e sugestões aos 

trabalhos apresentados, representa uma grande contribuição à formação de nossos alunos.  

Para finalizar, quero dizer que não sabemos o suficiente para rejeitar o saber do outro, que os 

saberes são muitos e precisamos sair, “sair das sombras da nossa caverna para deixar que outros 
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saberes se entrecruzem com o nosso para construir-se com os outros”. E aqui fica a pergunta: “Se é 

assim, por que caixas fechadas?” O desafio de fato é se lançar na complexidade em busca desse 

“enfrentamento” com outros saberes existentes. 

Sendo assim o Congresso se torna um momento ímpar na divulgação dos avanços em pesquisa 

desenvolvidos pelas instituições de ensino e de pesquisa, deixando em evidência os conhecimentos 

construídos e a inserção das Diretrizes Nacionais da Educação. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Jussara Gonçalves Lummertz 

Pró-Diretora Acadêmica 

Faculdade La Salle Manaus 
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INTRODUÇÃO 
  A arborização urbana é definida como sendo a 

cobertura vegetal de porte arbóreo, tanto natural quanto 

cultivada, existentes nas cidades, geralmente ocupando 

áreas livres de uso público, privado e sistema viário 

(SANCHOTENE, 1994). A arborização possui grande 

importância nos centros urbanos, sendo responsável por 

vários benefícios sociais e ambientais que melhoram a 

qualidade de vida da população (SILVA; LIRA, 2014). 

Contudo, devido ao crescimento rápido e desordenado 

das cidades e as consequências geradas pelo não 

planejamento das mesmas, percebe-se que o plantio de 

árvores de maneira inadequada gera muitos transtornos, 

como, por exemplo, conflitos com as fiações elétricas, 

calçamentos, muros, postes de iluminação, geração de 

resíduos entre outros (SILVA; LIRA, 2014). Neste 

contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar o 

levantamento e análise quantitativa e qualitativa de 

espécies arbóreas localizadas em um quarteirão no 

Centro do município de Itacoatiara – AM.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O município de Itacoatiara está situado a 03º 

08’34” de latitude Sul e 58º26’38” de longitude Oeste, 

no Estado do Amazonas, com aproximadamente 26 

metros de altitude. Localizado a 270 km da capital 

Manaus, inserida na porção centro-leste do estado, na 

mesorregião do Centro Amazonense. O clima da região, 

segundo a classificação de Köppen-Geiger é Tropical 

Úmido do tipo Am (KOTTEK, et al., 2006). A 

temperatura média anual mínima é de 25 ºC e de 34 ºC 

como média máxima. O solo predominante da região é 

o latossolo amarelo distrófico com baixa disponibilidade 

de nutrientes, elevada acidez, altos teores de óxidos de 

ferro e alumínio, e baixa saturação por bases (V<50%) 

na maior parte dos 100 cm do horizonte B 

(RADAMBRASIL, 1958).  

O levantamento arbóreo foi realizado no mês 

de dezembro de 2016. Para a coleta de dados foi 

selecionado de forma aleatória um quarteirão do centro 

da cidade de Itacoatiara-AM, compreendendo uma parte 

das ruas Adamastor Figueiredo, Barão do Rio Branco, 

Quintino Bocaiúva e Monsenhor Joaquim Pereira. Os 

dados coletados foram anotados em fichas de campo 

previamente preparadas. Foram anotados a identificação 

das espécies, medidas de DAP (diâmetro à altura do 

peito, medido a 1,30 m do solo) e altura total, estimada 

a partir do hipsômetro de Abner, fenofase, condição 

físico-sanitária, condição do sistema radicular e do fuste, 

largura da via, largura da calçada, local de plantio e área 

de crescimento (m²). Para os parâmetros das 

características do ambiente foi considerada a largura da 

via, calçada, local de plantio e área de crescimento (m²). 

Quanto a informações de manejo foi observado rede 

elétrica, tipo de poda e transito (pedestre, veículos e 

outros).  Os dados quantitativos advindos do inventário 

de arborização no levantamento de campo foram 

tabulados em planilhas eletrônicas.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram inventariados 46 indivíduos 

pertencentes a 4 espécies (tabela 1). Das quatro ruas 

inventariadas dentro da área delimitada para o inventário 

a que apresentou o maior número de indivíduos foi a rua 

Adamastor de Figueiredo (34,8%). No entanto, as ruas 

que apresentaram maior diversidade de espécies foram a 

rua Monsenhor Joaquim Pereira e Barão do Rio Branco, 

ambas com 3 espécies diferentes.  

  
Tabela 1. Relação das espécies presentes nas ruas 

inventariadas do Centro de Itacoatiara.  

Nome Vulgar Nome Científico 
N. de 

Indivíduos 

Oiti Licania tomentosa 39 

Mini Palmeira 

Imperial 
Phoenix roebelenii 3 

Buquê de Noiva Veitchia pudica 2 

Jambeiro Eugenia malaccensis 2 

 

A espécie Licania tomentosa (Chrysobalanaceae) foi a 

que apresentou o maior número de indivíduos nas ruas 

inventariadas, com 84,8% do total de indivíduos 

amostrados. Resultado Similar foi encontrado por 

Batistel et al. (2009) no estudo realizado nos bairros 

Promissão e Pedro Cardoso, GO, no qual essa espécie 

foi responsável por 86,9% dos indivíduos levantados. 

No estudo realizado por Almeida et al. (2010) essa 

espécie foi a mais frequente, representando 45,4% dos 

indivíduos amostrados.   

Segundo Lorenzi (2002) a Licania tomentosa 

está entre as espécies causadoras de problemas relativos 

a à quebra de calçadas, entupimento de guias e calhas e 

conflitos com a fiação elétrica devido ao seu grande 

porte. Nos indivíduos amostrados foi constatado que a 

maioria deles se encontrava nas calçadas (71,7%) e 

mailto:*adrienegama@gmail.com


 
 

18 
 

alguns já tinham causado danos a mesma, devido ao 

crescimento horizontal da raiz, nesse caso é 

recomendável que se faça o manejo desses indivíduos. 

O afloramento da raiz, segundo Miranda e Carvalho 

(2009) podem causar problemas nas calçadas, 

quebrando-as, dificultando assim a passagem de 

cadeirantes e pedestres. Dessa forma, Avrella (2014) 

cita que essa problemática da raiz reforça a necessidade 

de escolha de espécies adequadas, que tenham sistema 

radicular que cresça em profundidade, e manejo 

adequado da muda no viveiro, podando raízes laterais e 

conduzindo o sistema radicular para que cresça na 

vertical.  

A altura média dos indivíduos encontrados foi 

de 11,5 m e a média do DAP foi de 55,8. Como a maioria 

dos indivíduos era Oitizeiro e estes têm uma altura maior 

que os demais encontrados em outros estados, 

recomenda-se que sua poda seja feita regularmente e por 

um profissional qualificado para que não cause danos a 

sanidade das plantas e a fiação aérea. Quanto à rede 

elétrica, a maioria das árvores localizadas no lado da 

fiação aérea encontrava-se entre a copa, podendo assim, 

segundo a CEMING (2011) causar acidentes com 

pessoas e interrupções de fornecimento de energia. Com 

relação à condição física sanitária dos indivíduos 

amostrados, observou-se que a maioria (78,3%) estava 

em bom estado (vigoroso), 17,4% encontravam-se em 

estado regular (vigor médio) e 4,3% encontrava-se em 

péssimo estado (estágio de declínio).  

  

CONCLUSÕES 
 A arborização urbana encontrada na área 

amostrada é similar a arborização encontrada na maior 

parte das cidades brasileiras, com grande quantidade de 

espécies exóticas, como a Licania tomentosa, e não 

obedece a legislação vigente. Com o cultivo de espécies 

exóticas, ocorre a problematização da não valorização 

de espécies nativas que deveriam ser utilizadas na 

arborização da cidade. Dessa forma, recomenda-se que 

as espécies exóticas sejam substituídas aos poucos por 

espécies nativas, conforme planejamento. Recomenda-

se ainda que seja feita a manutenção das espécies 

arbóreas para prevenir problemas futuros. Nos 

indivíduos amostrados a condição fitossanitária é 

satisfatória, porém a falta de manutenção é vista como 

um problema para a arborização do local.  
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INTRODUÇÃO 
Sabe-se que o uso de espécies arbóreas exóticas 

no Brasil tem aumentado muito nos últimos anos e seu 

uso têm sido de grande importância para finalidades 

como: a) reflorestamento (BAENA, 2005); e b) uso 

medicinal, (CERNY; SCHIMID, 1999 apud 

BRANDÃO et al., 2014).  

O uso de amostras de madeira de espécies 

lenhosas de outros lugares do mundo torna-se 

importante para melhor conhecimento dessas espécies, 

facilitando o apoio ao meio empresarial através do uso 

de informações científicas e oportunizando a consulta 

acadêmica seja para finalidade didática nos cursos que 

envolvam o estudo da Anatomia de Madeiras, seja para 

obtenção de dados para projetos/pesquisas.  

Desta forma, coleções de madeiras devidamente 

identificadas e com dados disponíveis são de grande 

importância para o estudo da diversidade vegetal além 

de servirem como material de referência para 

identificação de madeiras (BARROS; CORADIN, 

2015). Com vistas a facilitar o acesso a essas 

informações, existem as xilotecas. O termo xiloteca 

refere-se a uma coleção de amostras de madeiras onde 

espécies são catalogadas em arquivo físico, o que 

viabiliza novas pesquisas sobre este material 

(AMARAL; TODES; BARREIRO, 2009).  

No Brasil, as maiores xilotecas são a Sérgio 

Tavares, UFRPE (PE), com cerca de 84.600 exemplares; 

a Xiloteca Dr. Calvino Mainieri do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, com cerca de 

18.136 espécimes e a Xiloteca Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, no Amazonas, tendo em torno 

de 10.478 registros (BARROS; CORADIN, 2015).  

Apesar desses dados, verifica-se que quase não 

existem informações detalhadas da coleção dessas 

xilotecas como, por exemplo, o quantitativo de espécies 

exóticas com amostras disponíveis para estudo. Por isso, 

o presente trabalho pretendeu realizar o levantamento de 

espécies exóticas do Brasil existentes na xiloteca do 

CESIT/UEA, com o intuito de tornar públicas essas 

informações e assim divulgar a xiloteca existente na 

instituição.   
   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente estudo foi realizado na xiloteca do 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT), da 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA).  

Considerando as constantes e recentes 

atualizações da classificação das espécies botânicas nos 

últimos anos, o registro da xiloteca estava obsoleto, 

tendo sua primeira amostra catalogada em 1955. 

Portanto, inicialmente, foi necessária a atualização do 

registro xilológico, através do site www.theplantlist.org, 

considerado o maior registro botânico atual, visando a 

renovação nomenclatural dos dados do registro para uso 

neste trabalho. Após a atualização dos dados do livro de 

registros (família, nome científico, nome vulgar, país de 

coleta, coletor/doação, data da coleta ou doação, 

descrição e observação das amostras), esses foram 

transcritos para uma planilha eletrônica para o 

levantamento das espécies exóticas presentes na 

xiloteca. Somente os registros de amostras de espécies 

que não ocorrem naturalmente no Brasil foram 

quantificadas por família.  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A xiloteca do CESIT/UEA conta com um acervo 

de 1194 amostras de madeira. Destas, 254 exemplares 

pertencem a 194 espécies exóticas do Brasil, referente a 

50 famílias botânicas.   

A família botânica mais representativa em 

termos de quantidades de amostras é a família Fabaceae, 

totalizando 107 amostras. Este é um resultado comum e 

esperado, uma vez que a Fabaceae constitui uma das 

maiores famílias de angiospermas. Atualmente são 

reconhecidos para esta família 727 gêneros e cerca de 

19.325 espécies (LEWIS et al. 2005). As 5 famílias com 

mais amostras de espécies exóticas na coleção estão 

listadas na tabela 1.  
  

Tabela 1. Famílias com maior representatividade na coleção 

em número de amostras.  

Família Nº de amostras 

Fabaceae 107 

Meliaceae 13 

Dipterocarpaceae 12 

Moraceae 11 

Malvaceae 9 

 

Tratando-se da quantidade de espécies por 

família, verifica-se que a família Fabaceae continua 

como a mais representativa, contendo 62 espécies. Em 

seguida vêm as famílias Dipterocarpaceae e Meliaceae 

com 11 espécies. Como mostra a tabela 2:  
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Tabela 2. Número de espécies e de amostras das 5 famílias com 

maior representatividade na coleção. 

Família Nº de espécies Nº de amostras 

Fabaceae 62 107 

Meliaceae 11 13 

Dipterocarpaceae 11 12 

Moraceae 8 11 

Malvaceae 8 9 

 

Em relação as espécies, não se verifica uma que 

tenha destaque quanto a quantidades de amostras. A 

média de amostras por espécie é de 1,31, o que indica 

que muitas espécies, exatamente 160, possuem apenas 1 

amostra. A espécie com mais amostras no acervo é 

Oxystigma oxyphyllum (Harms.) Leonard, da família 

Fabaceae, com 5 amostras.   

Em relação à procedência das espécies, a xiloteca 

do CESIT/UEA conta com madeiras de 43 países 

pertencentes a todos os continentes. A África é o 

continente com maior número de amostras, totalizando 

147. O país com maior quantidade de amostras é o Zaire, 

com 63. A seguir, a tabela 3 informa os 5 países com os 

valores mais expressivos em termo de números de 

espécies, famílias e amostras.  
  

Tabela 3. Número de espécies, famílias e amostras dos 5 países 

mais expressivos na coleção.  

País Continente Nº de 

espécies 

Nº de 

famílias 

Nº de 

amostras 

Zaire África 61 21 63 

Austrália Oceania 29 11 31 

Gabão África 18 12 19 

Canadá 
América do 

Norte 
14 3 28 

Guianas 
América do 

Sul 
11 8 11 

 

O Laboratório de Anatomia da Madeira do 

CESIT/UEA, conta com um laminário, ou seja, uma 

coleção de lâminas de perfis anatômicos de madeiras. O 

registro da xiloteca do CESIT/UEA, sempre que 

possível, estabelece relação entre uma amostra de 

madeira de determinada espécie e as lâminas de perfis 

de madeira dessa espécie existentes no laminário. Em 

relação às espécies exóticas existentes na xiloteca, 

identificou-se que, das 194 catalogadas, 67 possuem 

lâminas preparadas para estudo das estruturas 

anatômicas da madeira com uso de microscópio ou 

estereoscópio. Isso possibilita ao visitante da xiloteca 

um estudo mais profundo da espécie em termos de 

anatomia da madeira.   

O CESIT/UEA também possui um herbário em 

funcionamento. A exemplo do que ocorre com o 

laminário, o registro das amostras da xiloteca também 

estabelece, sempre que possível, relação entre as 

espécies amostradas e as exsicatas do herbário. Contudo, 

de todas as 194 espécies exóticas catalogadas na 

xiloteca, apenas a espécie Trema micrantha (L.) Blume 

possui exsicata catalogada no herbário, as demais não 

possuem, algo compreensível, uma vez que o acesso ao 

material botânico de espécies exóticas do país é difícil, 

tornando-se possível apenas através de doações ou 

trocas de exsicatas.      

 

CONCLUSÕES 
 Há um bom quantitativo de amostras e uma 

relativa diversidade de espécies e famílias exóticas do 

Brasil representadas na xiloteca do CESIT/UEA, mas 

verifica-se que ainda há muito o que crescer nesse 

aspecto. O intercâmbio com outras xilotecas é 

fundamental para que o número de amostras e de 

espécies exóticas da xiloteca do CESIT/UEA seja 

incrementado.  Existe lâminas de espécies exóticas 

disponíveis para estudo no laminário, considerando a 

quantidade dessas espécies na xiloteca.  Em relação a 

exsicatas no herbário local, verifica-se uma carência 

muito grande, pois de 194 espécies, somente uma (01) 

possui material botânico disponível para consulta. 

Sugere-se, portanto, que durante a revitalização do 

herbário e xiloteca seja observado se essa afirmação 

permanece válida.   
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Machado & Barbosa (2010), 

herbário é uma coleção científica, composta por 

amostras de plantas secas, denominadas exsicatas, 

provenientes dos diversos ecossistemas, servindo como 

registro e referência sobre a vegetação e flora de uma 

determinada região.   

O Herbário do Centro de Estudos Superiores de 

Itacoatiara – CESIT, unidade da Universidade do Estado 

do Amazonas no município, teve origem em 1980, a 

partir do extinto Herbário do Instituto de Tecnologia do 

Amazonas – HITAM. Ambos foram organizados para 

auxiliar as disciplinas dos cursos de graduação, 

inicialmente o curso de Tecnólogo em Anatomia da 

Madeira e posteriormente o curso de Engenharia 

Florestal. O motivo dessa mudança foi a transferência 

do curso de Engenharia Florestal em 2003 para o 

município de Itacoatiara (MESQUITA, 1984).  

 O Herbário do CESIT está organizado conforme 

os padrões do APG III (Angiosperm Phylogeny Group). 

Segundo Silva (2014), APG III é um moderno sistema 

de taxonomia vegetal que usa a biologia molecular na 

sua classificação.  

Este trabalho teve como objetivo levantar 

informações quantitativas da coleção de exsicatas e 

verificar as condições da distribuição das mesmas no 

sistema de classificação adotado no Herbário do CESIT.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para realizar o levantamento das exsicatas do 

herbário, fez-se a coleta dos dados compilando as 

informações dos materiais que foram digitados em 

planilhas simplificadas do tipo Microsoft Excel 2016.  

Cada planilha contém um conjunto de campos 

que foram pré-estabelecidos e preenchidos de acordo 

com os dados disponíveis nas etiquetas das exsicatas, 

podendo não haver preenchimento de determinados 

campos em decorrência da deficiência de informações 

nos materiais analisados. 

 Os dados coletados foram organizados em 

ordem alfabética, buscando agrupá-los em nível de 

ordem, família, gênero e espécie, respectivamente. Para 

análise ainda das informações referentes às condições de 

classificações taxonômicas, usou-se também o Livro de 

Registro, no qual são alocadas informações sobre as 

amostras coletadas como: família, gênero, nome 

científico da espécie, descrição de características das 

amostras, informações sobre local de coleta, nome do 

coletor, entre outros.  

A partir desse diagnóstico, um estudo 

quantitativo foi realizado com o propósito de se obter o 

conhecimento sobre a diversidade da coleção de 

exsicatas presentes neste herbário e, também, destacar 

os táxons classificados.    
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Atualmente, o Herbário CESIT possui em seu 

acervo 4063 espécimes, distribuídos em 136 famílias e 

717 gêneros. Deste total, de acordo com os dados 

disponíveis nas etiquetas, 3254 exsicatas estão 

classificadas até o nível de espécie, 229 espécimes estão 

identificados ao nível de família e 580 espécimes estão 

identificados somente até gênero (Figura 1).   

 

 
Figura 1. Descrição dos níveis de organização taxonômica.  

  

Belo et al. (2013), ao fazer o levantamento do 

acervo do Herbário do Centro de Estudos da 

Biodiversidade – Cbio, Universidade Federal de 

Roraima – UFRR, estimaram que do total de 1.979 

exsicatas indexadas, 606 possuíam identificação 

taxonômica somente em nível de família, 523 

identificadas em nível de gênero e 850 exsicatas 

identificadas em nível de espécie.  

As 136 famílias depositadas no Herbário CESIT 

estão distribuídas em 44 ordens. Para ilustrá-las, 

consideraram-se as 10 mais expressivas (Figura 2).   

 
Figura 2. Descrição das ordens mais representativas em 

relação à quantidade de famílias. 
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A ordem Malpighiales foi a que mais se destacou, 

apresentando 19 famílias, seguida da Caryophyllales 

que possui 9 famílias. As ordens Ericales e Lamiales 

possuem 8 famílias cada. Poales apresenta 7 famílias. As 

ordens Malvales, Myrtales, Rosales e Sapindales 

apresentam 6 famílias cada, seguida da Gentianales, 

com 7.  

Um levantamento realizado sobre a diversidade 

da ordem Gentianales no Herbário do Centro-Norte-

Mato Grossense por Bortolini et al (2013), apresentou 

como resultados que essa ordem abrange quatro 

famílias: Rubiaceae (49,23% - 64 exsicatas), 

Apocynaceae (41,54% - 54 exsicatas), Gentianaceae e 

Loganiaceae apresentaram, ambas, (4,62% - seis 

exsicatas).   

As famílias mais expressivas presentes no 

Herbário CESIT são: Fabaceae com 100 gêneros e 893 

espécimes, Myristicaceae com 37 gêneros e 111 

espécimes, Euphorbiaceae com 36 gêneros e 142 

espécimes, Poaceae com 33 gêneros e 67 espécimes, 

Asteraceae com 32 gêneros e 84 espécimes, Rubiaceae 

com 28 gêneros e 221 espécimes, Apocynaceae com 27 

gêneros e 92 espécimes, Melastomataceae com 23 

gêneros e 169 espécimes, Sapotaceae com 22 gêneros e 

95 espécimes e Bignoniaceae com 20 gêneros e 59 

famílias (Figura 3).  

 

 
Figura 3: Descrição das famílias mais expressivas em relação 

à quantidade de gêneros e espécimes.  

 

Ristow et al. (2012) ao realizar o levantamento 

para informatização do Herbário IRAI, do Parque da 

Ciência Newton Freire Maia – PR, verificou que a 

coleção de fanerógamas está representada por 5071 

espécimes, distribuídos em 174 famílias, 830 gêneros e 

1742 espécies. As famílias mais representativas deste 

herbário são: Asteraceae (902 espécimes); Fabaceae 

(370); Poaceae (304); Solanaceae (181); Lamiaceae 

(150); Rubiaceae (146); Malvaceae (127); Verbenaceae 

(119); e Melastomataceae (115).  

Uma função importante de um herbário é ter uma 

coleção biológica que represente um tipo específico de 

vegetação, como é o caso do Herbário CESIT, que 

possui uma importante coleção sobre a Amazônia 

brasileira.  

Sob esse aspecto, o acervo deste herbário 

contribui de forma significativa para o conhecimento da 

flora da região Amazônica.   

  

CONCLUSÕES 
Após a realização deste trabalho, constatou-se 

que o Herbário do Centro de Estudos Superiores de 

Itacoatiara – CESIT está apto a receber novas exsicatas 

em seu acervo, podendo servir à comunidade científica 

como fonte de pesquisas aplicadas, como depósito de 

materiais de pesquisa, bem como de consultas ao acervo, 

além de ter condições de realizar intercâmbios de 

materiais com outros herbários.  

  

AGRADECIMENTOS                
Os autores agradecem ao Centro de Estudos 

Superiores de Itacoatiara pela disponibilidade dos 

laboratórios de ensino e pesquisa, à acadêmica Cássia 

Regina F. de Souza e aos voluntários do Herbário CESIT 

pela colaboração.  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALVES, N. B; NUNES. J.A; RODRIGUES, D. H. M; 

CONSENZA, B. A. P; Asteraceae Dumort. Do 

Herbário da Universidade do Estado de Minas 

Gerais (HUEMG), Faculdade Vale do Carangola, 

Unidade Associada à UEMG. 64º Congresso 

Nacional de Botânica. Belo Horizonte/MG, 2013.  

BELO, S. C. B; PRADO, E. SILVA; PEREIRA, L. R. B; 

SILVAS, A. J. R; VITAL, M. J. S; Diagnóstico do 

Acervo Fanerogâmico do Herbário da UFRR, 

Roraima.  

BORTOLINI, A. T. P; MENDES, B. R. S; PAGNUSSAT, D. 

et al.; Diversidade da Ordem Gentianales no 

Herbário CNMT. 64º Congresso Nacional de 

Botânica. Belo Horizonte/MG, 2013.  

MACHADO, S. R.; BARBOSA, S. B.; Manual de 

Procedimentos – Herbário BOTU. p. 3, 2010.  

MESQUITA, A. L.; Herbarium News. p 1,  Nº 1, 1984.  

RISTOW, R.; SANTOS, E. L; KUCHLER, R. A. M; 

CARLINI, R; ARRUDA, C. J; Informatização da 

Coleção de Fanerógamas do Herbário IRAI – Parque 

da Ciência Newton Freire Maia, Pinhais, PR, BR. 

63º Congresso Nacional de Botânica. Joinville/SC, 

2012.   

SILVA, R. C. V. M. da; SILVA, A. S. L. da; FERNANDES, 

M. M. F; MARGALHO, L. F; Noções Morfológicas 

e Taxonômicas para Identificação Botânica. 

Brasília, DF : Embrapa, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 

Tratamento térmico da madeira: Efeito na resistência ao ataque de fungos deterioradores de 

Simarouba amara (Aubl.) 
  

Andressa Vitória X. Barbosa¹*, Antônio Thiago S. Almeida¹, Amanda de M. Gonçalves¹, Rafael P. Viana¹, Ademir 

Castro e Silva². 

 
1. Bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). Graduando em Engenharia 

Florestal pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA); *andressav.xb@hotmail.com  

2. Professor Assistente. Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, Universidade do Estado do Amazonas, Av. Mário Andreazza, s/n, 

Itacoatiara – Amazonas.  

  

Palavras-Chave: madeiras da Amazônia, fungos xilófagos, deterioração. 

 

INTRODUÇÃO 
Muitas espécies de madeiras da Amazônia são 

naturalmente resistentes a agentes biodeterioradores, 

outras suscetíveis ao ataque de microrganismos 

xilófagos que causam danos e inviabilizam o seu uso. 

Poubel et al. (2013) comentam que um dos grandes 

desafios na área de tecnologia da madeira tem sido 

encontrar soluções para a sua durabilidade natural.  

Os fungos xilófagos são os principais 

responsáveis pela deterioração da madeira, pois utilizam 

os seus componentes (celulose, hemicelulose e lignina) 

como fonte de energia (PINTO, 2006). 

Vários métodos vêm sendo estudados no objetivo 

de aumentar essa proteção com uso de substâncias que 

sejam menos impactantes ao meio ambiente e ao próprio 

homem. Técnicas que procuram tratar a madeira 

termicamente a alta temperatura são apontadas como 

uma excelente alternativa (SILVA, 2012). Conforme 

Conte et al. (2014), a composição química estrutural da 

madeira submetida ao tratamento térmico sofre 

modificações, aumentando o seu potencial tecnológico e 

o aumento da resistência ao ataque de fungos 

(CALONEGO et al. 2012).    

Na literatura não são encontrados trabalhos sobre 

madeiras amazônicas tratadas termicamente visando 

aumentar a sua resistência contra o ataque de 

organismos xilófagos. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar a resistência ao ataque de fungos 

deterioradores de madeiras amazônicas tratadas a alta 

temperatura.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A análise de resistência foi avaliada pelo ensaio 

de apodrecimento direto, submetendo amostras de 

Simarouba amara (Marupá) com dimensões (0,9 x 0,25 

x 0,25 mm) ao contato com duas espécies fúngicas 

causadoras da podridão branca da madeira: Trametes 

versicolor e Gloeophyllum trabeum.   

O crescimento fúngico deu-se por isolamento 

direto em meio BDA (Batata-Dextrose-Ágar), 

revestidas em Placas de Petri. Os isolados foram 

armazenados sob temperatura ambiente 25 ± 3°C, sem 

controle da umidade relativa e na ausência de luz.  

As amostras foram separadas em tratamento 

Controle e tratamento-T1, para efeito de metodologia e  

comparação de resistência. No tratamento controle as 

amostras não foram submetidas a temperaturas térmicas. 

O Tratamento-T1 consistiu em tratar as amostras a uma 

temperatura de 120°C por 4 horas em estufa elétrica 

laboratorial do Laboratório de Química do Centro de 

Estudos Superiores de Itacoatiara – CESIT.  

Os corpos de prova foram acondicionados por 

aproximadamente 10 dias e, antes de serem postos em 

contato com os fungos, foram secados em estufa a 50°C 

até massa constante, para obtenção da massa inicial. 

Realizada a esterilização, as amostras controle e as 

tratadas termicamente iniciaram o contato direto com os 

fungos nas Placas de Petri, por um período de quatro 

semanas.   

Após o período de apodrecimento direto, as 

amostras foram retiradas das placas, feita a remoção dos 

micélios da superfície e novamente secadas em estufa na 

temperatura de 50°C até massa constante, para obtenção 

da massa final.  

A resistência natural da espécie foi determinada 

em função da perda de massa das amostras controle e 

amostras submetidas à temperatura de 120 °C, de acordo 

com as Classes de Resistência ao Apodrecimento 

segundo a Norma ASTM D 2017 (2005), como 

mostrado na tabela 1. As porcentagens de perda de 

massa foram submetidas ao teste ANOVA com o auxílio 

do programa estatístico BIOSTAT.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a madeira de Simarouba amara, os 

tratamentos obtiveram classificação como resistente e 

altamente resistente aos fungos xilófagos.    

O fungo Trametes versicolor, no tratamento 

controle, apresentou porcentagens significativas na 

perda de massa quando comparado ao ataque nas 

amostras tratadas à 120 °C. As amostras tratadas 

termicamente após o ataque apresentaram perda de 

massa inferior a 10%, classificadas segundo ASTM 

(2005) como altamente resistentes ao ataque deste 

fungo, o que implica evidenciar a influência positiva da 

temperatura de 120 °C nessa espécie fúngica.    

Na análise do ataque do fungo Gloeophyllum 

trabeum, as perdas de massa nos dois tratamentos foram 

maiores. Nas amostras controle a perda de massa foi 

superior a 11%, sem a aplicação do tratamento térmico 
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a madeira foi classificada apenas como resistente. Após 

o tratamento térmico houve a redução da 

higroscopicidade e o fungo teve um menor índice de 

ataque, inferior a 10%, passando a ser classificada como 

altamente resistente. O tratamento térmico não foi tão 

eficiente ao ataque do Gloeophyllum trabeum, 

comparando com a porcentagem de perda de massa 

resultante do ataque do Trametes versicolor.  

A espécie de Simarouba amara, por ser uma 

madeira de baixa densidade, está mais sujeita ao ataque 

de fungos deterioradores, porém quando tratadas a 

temperaturas acima de 100 °C tem uma redução 

significante no teor de umidade. No entanto, a 

temperatura aplicada não foi capaz de degradar uma 

porcentagem maior da hemicelulose (principal fonte de 

nutrientes), o que explica a porcentagem significativa na 

perda de massa nos tratamentos, valores comparados aos 

resultados encontrados em estudos de Modes (2010).  

  
Tabela 1. Classes de resistência ao apodrecimento segundo a 

Norma ASTM D 2017 (2005).  

Classe de Resistência 
Perda de 

Massa (%) 

Massa 

Residual (%) 

Alta Resistência (AR) 0-10 90-100 

Resistente (R) 11-24 76-89 

Resistência Moderada (RM) 25-44 56-75 

Não resistente (NR) >45 >55 

 

 
Figura 1. Percentual da perda de massa das amostras ao ataque 

do Trametes versicolor.  
 

 
Figura 2. Percentual da perda de massa das amostras ao ataque 

do Gloeophyllum trabeum.  

   

CONCLUSÕES 
A temperatura de 120 °C mostrou-se eficiente na 

redução da higroscopicidade e ao ataque do Trametes 

versicolor. No que se refere à porcentagem de perda de 

massa ao comparar a temperatura aplicada nos 

tratamentos, o fungo Gloeophyllum trabeum teve seu 

ataque fúngico menos inibido, implicando que esse 

agente possa ser resistente a essa temperatura, assim a 

deterioração causada por esse fungo deve ser avaliada a 

temperaturas acima de 120 °C.   

  

AGRADECIMENTOS 
 Agradecemos ao apoio da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), através 

do programa de Apoio a Iniciação Científica (PAIC) e a 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA).  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CALONEGO, F.W.; SEVERO E.T.D.; BALLARIN A.W.; 

Physical and mechanical properties of thermally 

modified wood from E. grandis. European Journal of 

Wood and Wood Products - Holz als Roh- und 

Werkstoff, v. 70, n. 4, p. 453- 460, 2012.  

CONTE, B.; MISSIO, A.L.; PERTUZZATTI, A.; 

CADEMARTORI, P.H.; GATTO, A.D. Propriedades 

físicas e calorimétricas da madeira termorratificada 

Pinus elliottii var. elliottii. Sci. For., Piracicaba, v. 42, 

n. 104, p. 555-563, dez. 2014  

MODES, K.S. Efeito da retificação térmica nas propriedades 

físicomecânicas e biológicas das madeiras de Pinus 

taeda e Eucalyptos grandis. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Florestal), Departamento de Ciências 

Florestais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa 

Maria, 2010.  

PINTO, V.F. Degradação de madeiras por fungos: Aspectos 

biotecnológicos e de biorremediação. Monografia 

(Especialista em Microbiologia). Universidade Geral 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2006.  

POUBEL, D..; GARCIA, R.A.; SANTOS, W.A.; OLIVEIRA, 

G.L.; ABREU, H.S. Efeito da termorretificação nas 

propriedades físicas e químicas da madeira de Pinus 

caribaea. Cerne, v.19, n.3, p. 391-398, 2013.  

SILVA, M.R. Efeito do tratamento térmico nas propriedades 

químicas, físicas e mecânicas em elementos estruturais 

de Eucalipto citriodora e Pinus taeda. Tese (Doutor 

em Ciências). Universidade de São Paulo, São Carlos, 

Brasil. 2012.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

 

Bioatividade de extrativos de Goupia glabra Aubl. contra fungos xilófagos. 

  
Antônio Thiago S. de Almeida1, Rafael P. Viana¹, Andressa Vitória X. Barbosa¹, Ademir C. Silva²  

 
1. Estudante de Engenharia Florestal do Centro de Estudo Superiores de Itacoatiara - CESIT – UEA.  *thyagosoares777@live.com  

2. Professor Pesquisador Centro de Estudo Superiores de Itacoatiara – CESIT – UEA. 

  
Palavras-Chave: Extrativo Vegetal, Preservante Natural, Cerne de Madeira. 

 

INTRODUÇÃO 
Um dos grandes problemas para uso de espécies 

de madeira de baixa durabilidade natural é a sua 

capacidade de degradação muito rápida (CASTRO; 

SILVA, 2001). Por outro lado, a prevenção do ataque 

desses organismos xilófagos é realizada pela 

imunização da madeira com preservantes sintéticos a 

base, por exemplo, de compostos oleosos (creosoto) ou 

aquosos (sais de boro, cobre, etc,) (DEON, 1989). Estes 

compostos, por outro lado, são prejudiciais ao próprio 

ser humano e ao meio ambiente. Em função dessa 

problemática vários estudos têm sido desenvolvidos 

utilizando-se vários tipos de matéria-prima, no sentido 

de se avaliar a eficiência frente ao combate desses 

organismos xilófagos. Os compostos vegetais, por 

exemplo, têm sido avaliados no sentido de se encontrar 

substâncias que possam ser empregadas na formulação 

de produtos preservantes de madeira que apresentem 

não somente a eficiência como também menor dano ao 

meio ambiente (LOGAN et al., 1990; LAJIDE et al., 

1995; NASCIMENTO et al., 1999, 2000; BLASKE & 

HERTEL, 2001; Li et al., 2002). Portanto, este trabalho 

objetiva avaliar o efeito de extrativos obtidos do lenho 

de espécies madeireiras da Amazônia Central, 

conhecidas como de alta durabilidade frente a fungos 

que degradam madeira.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Coleta de fungos: Carpóforos de fungos foram 

coletados na região periurbana do município de 

Itacoatiara (AM) identificados como Pycnoporus 

snaguineus e Trametes (AT01). Pequenas amostras 

foram retiradas do carpóforo e submetidas a assepsia 

numa sequência de álcool, água sanitária e água 

destilada. Estas amostras foram colocadas no centro de 

placa de Petri contendo meio de cultura BDA por um 

período de sete dias, para obtenção da cultura pura.  

Extratos: Os extratos foram obtidos a partir do 

cerne da madeira de Cupiúba (Goupia glabra). 

Amostras de madeira foram trituradas, e colocadas 200g 

em vidro âmbar acrescido de 300 mL de solvente 

(etanólico) e deixado em repouso por 72 horas. Após 

esse período o solvente foi evaporado e a massa obtida 

(extrato), pesada e armazenada em frasco de vidro na 

geladeira até posterior uso. Foram utilizadas as 

seguintes concentrações de extrato: 1%, 5% e 10%.  

Testes biológicos: Experimento 1: Empregou-se 

placa de Petri acrescida de meio de cultura BDA nas 

diferentes concentrações. Cada placa foi inoculada com 

amostra de fungo proveniente da cultura pura.  O 

crescimento micelial ocorreu em condições estacionária 

e em ambiente natural. Foi realizada a mensuração do 

crescimento radial a cada 24 h por um período de dez 

dias. Experimento 2: Neste experimento foi empregada 

amostras de 2x2x5 cm do alburno da madeira de Marupá 

(Simarouba amara) impregnada com extrato obtido nas 

diferentes concentrações consideradas.  

A impregnação se deu por imersão das amostras 

em solução dos extratos, até completa saturação. Após 

esse período foram secas em estufa elétrica a 40-50 ºC, 

até peso constante sendo então colocadas em placas de 

Petri previamente inoculadas com os fungos. O 

tratamento controle foi realizado sem a impregnação 

com o extrato em triplicata. Avaliação dos tratamentos:  

a avaliação foi realizada através do método de perda de 

massa e a classificação de resistência biológica de 

acordo com a norma ASTM D2017 (2005). Os corpos 

de prova foram submetidos à limpeza, para remoção do 

micélio aderido, e dispostos em estufa elétrica a 40-50ºC 

até obtenção de massa constante. Em cada semana de 

amostragem foi determinada a perda de massa e a 

respectiva classificação de resistência biológica. A 

análise dos dados foi feita através do teste estatístico 

Tukey (p>0,05) para comparação das médias dos 

tratamentos.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De modo geral, o extrato de Goupia glabra 

mostrou atividade contra o ataque de Pycnoporus 

sanguineus para as concentrações de 1% e 5%. 

Entretanto, na maior concentração não ocorreu ataque 

(Figura 1). Teste de ANOVA não detectou diferença 

estatística ao nível de 95% de confiança significando 

não haver diferença nas duas concentrações. 
 

 
Figura 1. Diferença de peso do extrato de Goupia glabra 
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Figura 2 mostra o percentual de ataque nas diferentes 

concentrações onde em 5% atingiu 9,31% enquanto que 

o menor percentual ocorreu para a concentração de 1%. 

O teste de ANOVA, entretanto, evidencia que há 

diferença na perda de massa nas duas concentrações 

testadas.  Na concentração de 10% não ocorreu a ação 

degradadora do Pycnoporus sanguineos sobre os 

elementos estruturais do xilema (Figura 2). 

 
Figura 2. Perda de massa em diferentes concentrações de 

Goupia glabra.  

  

CONCLUSÕES  
Os resultados obtidos indicam o extrato etanólico 

do cerne de Goupia glabra como potencial para proteger 

a madeira contra o ataque do fungo xilófago Pycnoporus 

sanguineus.   
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INTRODUÇÃO 
O Brasil é o país com a maior biodiversidade do 

mundo, apesar disso, pouco se conhece acerca das 

propriedades medicinais que algumas plantas podem 

apresentar. Lameira et al. (2000) afirmam que na 

Amazônia vários pesquisadores têm desenvolvido 

trabalhos sobre coleta, avaliação e propagação de 

plantas medicinais, entretanto, as informações 

levantadas ainda são insignificantes para a quantidade 

de plantas que ocorre nessa região.  

De acordo com Dias (2013) o herbário é uma 

coleção científica composta por espécimes de plantas 

secas, denominadas exsicatas que são provenientes de 

diversos ecossistemas e servem como registro e 

referência sobre a vegetação e a flora de uma 

determinada região.  

Conforme Silva et al. (2010) a realização dos 

estudos que envolvem as plantas, de maneira geral, deve 

ser feita observando passos que possibilitem a sua 

identificação científica. Esses passos são: coleta, 

herborização, identificação e registro em herbário de 

alguma instituição de pesquisa e/ou ensino, o que 

explica a real importância de realização desse trabalho 

que está sendo proposto.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo 

herborizar todo o material vegetal oriundo de pesquisas 

em andamento com espécies medicinais desenvolvidas 

nas áreas rurais e urbanas do município de Itacoatiara e 

adjacências.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo foi realizado no município de 

Itacoatiara, que está situado ao leste do Estado do 

Amazonas, mais precisamente executado no Herbário 

do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESIT.  

As amostras a serem incorporadas foram 

coletadas em comunidades rurais de várzea e terra firme 

e bairros urbanos para aquisição das espécies de plantas 

medicinais. Após a etapa de retirada das plantas no 

campo, todo o material foi herborizado.  

Para cada planta coletada foram observadas suas 

características particulares, facilitando assim o processo 

de herborização.  O processo de secagem das plantas 

teve início nas prensas, trocando-se diariamente as 

folhas de jornal, ou de papel absorvente umedecido por 

outras secas.   

Posteriormente todas as exsicatas identificadas 

de projetos finalizados ou coletadas de projetos em 

andamento foram incorporadas ao acervo do herbário.  

Dessa forma, após a secagem do material, a exsicata foi 

montada sobre cartolina no tamanho padrão utilizado na 

coleção. Nesta fase, os materiais soltos (flores e frutos) 

foram colocados dentro de envelopes padronizados 

medindo 12x8 cm, que assim como os rótulos com dados 

de coleta, foram fixados junto à cartolina.  

Após a montagem, as plantas receberam carimbo 

do Herbário e numeração (tombo), e, posteriormente, 

foram impressas as etiquetas do Herbário com os dados 

característicos de cada planta.  Além da ficha, as plantas 

também foram registradas através do programa 

BRAHMS, um software de banco de dados para 

pesquisa botânica e gerenciamento de herbários.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em virtude da falta de informações concretas a 

respeito do quantitativo de exsicatas existentes houve a 

necessidade de se fazer um levantamento preliminar 

para verificar as famílias, gêneros e espécies botânicas 

efetivas.  

Através da verificação realizada constatou-se que 

o Herbário do Centro de Estudos Superiores de 

Itacoatiara conta atualmente com um acervo composto 

por 4063 exsicatas (Figura 1), armazenadas em 

prateleiras dentro de sete armários de aço fechados que 

estão distribuídos em uma sala de 56 m2. 

 
Figura 1. Distribuição de exsicatas em porcentagem por 

armário.  

  

Conforme a figura 01 o armário 02 armazena a 

maior quantidade de exsicatas com um total de 757 
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exemplares (19%) e o armário 7 apresentou menor 

quantidade de exsicatas armazenadas com apenas 374 

exsicatas (9%). 

Mazzocato (2010) ao realizar o processo de 

revitalização do Herbário “CNPO” da Embrapa 

Pecuária Sul de Bagé –Rio Grande do Sul, constatou a 

presença de aproximadamente 1.250 exsicatas de 

diferentes famílias e gêneros.  As exsicatas analisadas 

apresentam espécimes de vegetais que estão distribuídos 

em 44 ordens e 136 famílias baseando-se no sistema 

APG III (Angiosperm Phylogeny Group III) de 

classificação botânica adotado no herbário. Conforme 

Silva et al. (2014) segundo o APG III, na árvore 

filogenética, três famílias são posicionadas como as 

mais basais (Aborellaceae, Nymphaeaceae e 

Austrobaileyaceae).      Após análise quantitativa geral, 

foi feita uma análise minuciosa dos resultados para 

dividir as exsicatas em grupos específicos e assim 

mensurar o total de exsicatas por espécie (Tabela 1).  

  

Tabela 1. Análise quantitativa das exsicatas. 
Grupos Total 

Exsicatas por espécies 3755 

Duplicatas 154 
Fototeca 154 

  
Dessa forma, conforme a tabela 1, a quantidade 

de exsicatas de diferentes espécies totaliza 3755 

exemplares. As duplicatas, que correspondem a 

exemplares disponíveis para permuta ou troca com 

outros herbários somam 154 exsicatas. Além disso, 

existem 154 registros fotográficos que atualmente 

compõem o acervo de Fototeca do herbário e que 

receberam numeração conforme o livro de tombo. 

Paralelo a análise quantitativa, foram também 

quantificados os problemas observados no acervo, como 

as exsicatas faltando e os exemplares que possuem 

número de tombo repetidos (Tabela 2).  

  
Tabela 2. Problemas verificados no acervo.  

Grupos Total 

Exsicatas registradas no livro de tombo 4299 

Exsicatas em desfalque 236 
Exsicatas com número repetido 84 

 

De acordo com os resultados obtidos observou-

se que existem 184 exsicatas em desfalque na coleção. 

Tais exsicatas estão registradas, receberam número de 

tombo, mas não se encontram no acervo, sendo que o 

último registro no livro consta do número 4299. Foram 

ainda identificadas 84 exsicatas que possuem números 

de tombo repetidos ou inconsistência de informação. 

Trata-se de diferentes espécies, localizadas em armários 

distintos, sendo que uma mesma exsicata não pode 

receber o mesmo número de tombo.  

Ao verificar a coleção de exsicatas do Herbário 

do Trópico do Semiárido, Martins (2010) constatou 

erros de grafia nos grupos taxonômicos e informações 

incompletas em alguns campos do sistema.  A análise 

dos dados presentes no acervo do herbário foi realizada 

utilizando-se o software Microsoft Office Excel, versão 

2016. As informações que foram alimentadas dentro do 

banco de dados foram: ordem, família e número de 

tombo por armário.   Para atualizar o banco de dados, 

também foram feitos registros fotográficos de todas as 

exsicatas disponíveis (Figura 2). 

 
Figura 2. Registro fotográfico do material disponível.  

  

Após o levantamento de todo material presente 

no herbário, foram mensuradas as amostras a serem 

incorporadas de projetos em andamento ou já 

finalizados, que estavam armazenadas em armários de 

aço, dentro de jornais ou ainda nas prensas, sendo então 

quantificadas 258 amostras (Figura 3). 

 
Figura 3. Análise quantitativa do material a ser incorporado.  

  

Do total de exsicatas avaliadas, 208 estavam sem 

informações e apenas 50 dispunham de informações 

básicas, tais como: nome popular, nome científico, 

coletor e local de coleta. Dessa forma, somente foram 

incorporadas à coleção as exsicatas que apresentaram 

informações completas.  

Dias (2013) ao realizar a implantação e 

implementação do herbário “Mandevilla sp.” no Centro 

Universitário de Patos de Minas verificou que foram 

incorporadas 219 exsicatas, que apresentam espécimes 

de vegetais que estão distribuídos em 46 famílias, 76 

gêneros e 90 espécies diferentes.  

Após serem devidamente herborizadas e 

confeccionadas, todas as exsicatas incorporadas ao 

acervo passam por um processo constante de 

informatização sendo cadastradas no programa 

BRAHMS, um software de banco de dados para 

pesquisa botânica e gerenciamento de herbários criado 

pela Universidade de Oxford de forma a facilitar as 

atividades de manejo do Herbário e permitir o acesso a 

essa informação de forma rápida e precisa.  

  

CONCLUSÕES 
A partir do desenvolvimento do presente 

trabalho, tem sido possível revitalizar o Herbário do 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, que apesar 
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de possuir um acervo considerável de material se 

encontrava com dados inconsistentes. Pretende-se assim 

atribuir maior importância ao Herbário, através da 

incrementação do acervo e utilização das exsicatas não 

somente como plantas secas, mas como um documento 

de consulta e descrição para estudantes e comunidade 

em geral, consolidando com isso a permanência do 

herbário no apoio às atividades do Curso de Engenharia 

Florestal.   
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INTRODUÇÃO 
O setor Industrial de Madeira é um dos mais 

rentáveis na área florestal, tanto pela comercialização 

das toras de madeiras, como pelo uso de seus resíduos. 

O preço cúbico da madeira custava em média R$ 235,00 

no ano de 2010, apresentando uma variação de acordo 

com a qualidade mecânica e física da madeira, 

comumente definidas no linguajar do madeireiro como: 

madeiras de alto valor, médio valor e baixo valor 

(PEREIRA; GUIMARÃES, 2010).   

As madeiras consideradas com alto valor, 

pertencem a espécies bastante valorizadas nos mercados 

de exportação como madeira serrada e beneficiada, 

como o cedro, a itaúba e o ipê. As espécies de médio 

valor, geralmente, são madeiras serradas 

comercializadas no mercado interno, como o jatobá, a 

maçaranduba e o angelim-pedra. Madeiras serradas 

menos conhecidas e madeiras brancas são tipicamente 

classificadas como de baixo valor, como o amapá, o 

paricá e a oiticica (PEREIRA; GUIMARÃES, 2010).  

A introdução de novas empresas no setor 

florestal leva à seguinte questão: raramente as empresas 

possuem capacitação ou pessoas capacitadas para 

trabalhar com a identificação dessas espécies, baseando 

sua identificação, muitas das vezes ao conhecimento 

empírico dos parabotânicos. Em muitos casos ocorrem 

erros de identificação, um mesmo nome vulgar pode ser 

atribuído a várias espécies de plantas, bem como, uma 

mesma entidade taxonômica pode ter diferentes nomes 

populares, daí advém a problemática comercial, uma vez 

que a empresa necessita saber corretamente que espécie 

está comercializando para estabelecer seu preço. 

(PROCÓPIO & SECCO, 2008).  

Nesse cenário surgem as xilotecas. O termo 

refere-se a uma coleção de amostras de madeiras 

oriundas de uma ou de diferentes regiões geográficas, 

que servem de referência para identificação de outras 

madeiras. Seu âmbito pode ser local, regional, nacional 

ou mundial. Uma xiloteca tem por fim, reunir 

informações sobre madeiras, servindo de instrumento no 

auxílio de profissionais de diversas áreas, tanto 

nacionais quanto estrangeiros, na solução de problemas 

taxonômicos, anatômicos, silviculturais, e de manejo 

(FONSECA; LISBOA; URBINATI, 2005).  

O laboratório de Anatomia da Madeira do centro 

de Estudos Superiores de Itacoatiara possui uma xiloteca 

composta por espécies nativas e exóticas do Brasil. 

Além de ser uma ferramenta para auxiliar os alunos do 

Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal no 

estudo anatômico da madeira e suas respectivas 

atribuições, o acervo xilológico é de interesse comum a 

pesquisadores, discentes e docentes de outras 

instituições e empresários, que por ventura, necessitem 

de auxílio na identificação de espécies florestais.   

Para tanto, é necessário conhecer quais espécies 

de interesse comercial estão representadas na xiloteca do 

CESIT/UEA, para ser efetuada a classificação de cada 

indivíduo inventariado por madeiras de alto, médio e 

baixo valor.  Dessa forma, a proposta do presente 

trabalho é: a) realizar a atualização do registro das 

amostras de madeiras presentes na xiloteca do 

CESIT/UEA, uma vez que, a maior parte dos registros 

datam das décadas de 50 a 90 e ocorreram recentes 

atualizações na classificação botânica das espécies; e, b) 

realizar a organização de famílias e espécies baseadas 

em seu interesse comercial com as amostras catalogadas 

na referida xiloteca.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo foi realizado na xiloteca do Centro de 

Estudos Superiores de Itacoatiara – CESIT, da 

Universidade do Estado do Amazonas – UEA.  Os dados 

das amostras de madeiras foram obtidos do registro 

xilológico datados desde 1955, ocorrência da primeira 

coleta, cujas informações botânicas sofreram antemão, 

uma atualização baseada no site: www.theplantlist.org, 

que reúne informações atualizadas da taxonomia vegetal 

de colaboradores como Jardim botânico de Nova York e 

Jardim botânico real da Inglaterra.  Após a conclusão da 

atualização do registro xilológico os dados foram 

transcritos para uma planilha eletrônica, processados e 

analisados, para a então organização por valor 

comercial.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O parâmetro utilizado neste trabalho para 

considerar uma espécie como comercial, foi a lista de 

Pereira e Guimarães (2010), na qual constam: a) 2 

espécies e 1 gênero (Tabebuia sp.) considerados de alto 

valor comercial; b) 10 espécies consideradas de valor 

comercial médio; c) 8 espécies e 3 gêneros (Anacardium 

sp., Parkia sp. e Copaifera sp.) considerados de baixo 
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valor comercial. Na tabela 1 tem-se os números totais 

de amostras existentes na xiloteca do CESIT/UEA para 

cada espécie/gênero citado pelos autores:  
  
Tabela 1. Número de amostras por espécie 

Espécie/Gênero Nº amostras 

Alto valor    

Tabebuia sp. 8 

Cedrela odorata 3 

Mezilaurus itauba 4 

Médio valor  

Cordia goeldiana 4 

Dinizia excelsa 5 

Dipteryx odorata 3 

Erisma uncinatum 4 

Goupia glabra 6 

Hymenaea courbaril 7 

Manilkara huberi 3 

Bagassa guianensis 3 

Jacaranda copaia 3 

Baixo valor  

Anacardium sp.  6 

Brosimum parinarioides 2 

Carapa guianensis 3 

Caryocar glabrum 1 

Ceiba pentandra 2 

Copaifera sp. 31 

Enterolobium schomburgkii 3 

Hura crepitans 3 

Simarouba amara 3 

Parkia sp. 15 

  

De acordo com as espécies listadas pelos autores, 

não foram encontradas amostras de Apuleia leiocarpa 

(amarelão/pau-amarelo), espécie de médio valor, e 

Schizolobium amazonicum (bandarra/paricá), de baixo 

valor na xiloteca do CESIT/UEA.  CARRERO et. al. 

(2014) em seu guia de espécies comerciais e ecológicas, 

classifica 10 espécies que também constam na lista de 

Pereira & Guimarâes (2010) como econômicas, sendo 

Tabebuia serratifolia, Tabebuia heptaphyllus, Dinizia 

excelsa, Copaifera glycycarpa, Copaifera piresii, 

Dipteryx odorata, Parkia pendula, Parkia multijuga, 

Parkia netide, Hymenaea courbaril, Schizolobium 

amazonicum, Mezilaurus itauba, Cedrela odorata e 

Simarouba amara.   

SALMAN et. al. (2008) classificam 7 espécies 

como comerciais que se relacionam a algumas espécies 

citadas por Pereira & Guimarâes (2010), sendo Parkia 

pendula, Schizolobium amazonicum, Hymenaea 

courbaril, Jacaranda copaia, Ceiba pentandra, 

Tabebuia serratifolia, além da Apuleia leiocarpa que na 

xiloteca não existe amostra. Tendo em vista o aparente 

consenso entre estes autores, pode-se sugerir que as 

espécies citadas por Pereira e Guimarães (2010) podem 

ser consideradas comerciais.  

  

CONCLUSÕES 
Considerando o importante papel das xilotecas 

na identificação de espécies de madeira, torna-se 

relevante que as mesmas possuam em seu acervo 

espécies consideradas comerciais, uma vez que estas 

podem auxiliar na correta identificação de espécies 

fundamentais para o comércio de madeira.  

O acervo do CESIT/UEA, conforme verificou-

se, possui amostras de espécies importantes para o 

cenário comercial, mas ainda assim, exibe uma 

deficiência, devido à falta da amostra de duas espécies 

constantes na lista de Pereira e Guimarães (2010).  

A ordenação de espécies baseada no valor 

comercial alto, médio e baixo oferece uma nova 

perspectiva para as xilotecas, pois na literatura não 

foram encontrados dados de outras xilotecas, cujo seu 

acervo ofereça a classificação por valor comercial.  
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INTRODUÇÃO 
Acacia mangium é uma espécie pertencente à 

família Fabaceae e subfamília Mimosoideae, natural da 

região noroeste da Austrália, Papua Nova Guiné e leste 

da Idonésia (LEMMENS et al., 1995). É uma espécie 

promissora para o reflorestamento nos trópicos 

principalmente por apresentar rápido crescimento e 

grandes variedades de usos. Apresenta boa adaptação às 

condições edafoclimáticas brasileiras, devido ao seu 

baixo requerimento nutricional, tolerância à acidez e a 

compactação do solo e elevada taxa de fixação de 

nitrogênio que resulta em uma produção elevada de 

biomassa e entrada de nutrientes via liteira em áreas 

degradadas (TONINI et al., 2006).  

Sua madeira é utilizada nas indústrias do setor 

florestal para a fabricação de papel e celulose, móveis, 

portas, MDF, aglomerados, laminados e na produção de 

energia, sendo usada também para fins energéticos 

devido ao seu rápido crescimento e alto valor calorífico 

que variam de 20.000 a 20.500 KJ/Kg (ROSSI et al., 

2003).  

Em Itacoatiara-AM o grupo empresarial André 

Maggi possui plantios de diferentes idades de Acacia 

mangium voltadas para retirada de biomassa e posterior 

produção de energia.  O estudo anatômico da folha de 

Acacia mangium pode contribuir como uma ferramenta 

para a identificação da espécie e se torna essencial para 

o melhor entendimento das adaptações das plantas a um 

determinado ambiente (FERREIRA, et al., 2015).  

Justifica o potencial que muitas espécies 

apresentam e fornece informações relevantes para a 

fisiologia das espécies vegetais estudadas (OLIVEIRA, 

et al., 2012). Os estômatos são de grande importância à 

fisiologia da planta, sendo o local da troca gasosa 

durante a transpiração, fotossíntese e respiração 

(CUTTER, 2002). A observação do tipo de estômato 

presente e a organização das células subsidiárias podem 

ser utilizadas como subsídio para identificação de uma 

planta, sendo de grande interesse para os taxonomistas 

(CUTTER, 2002).  A densidade estomática permite 

investigar os processos fisiológicos e ecológicos de uma 

planta (MARTINS, 2010).  

O propósito deste projeto de pesquisa é 

classificar os estômatos e determinar a densidade 

estomática da folha de Acacia mangium Willd em 

plantios de diferentes idades para caracterizar 

ecofisiologicamente a espécie, servindo de apoio para 

melhor identificação desta.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As amostras foram coletadas no plantio de 

Acacia mangium Willd pertencente ao Grupo 

empresarial André Maggi, no imóvel denominado de 

Bom Sucesso, localizado no Km 33 da rodovia estadual 

AM-010, município de Itacoatiara – AM (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Localização da área de coleta das folhas de Acacia 

mangium às margens da Rodovia AM-010. 

 

Foram coletadas folhas de indivíduos de 

diferentes idades: Plantio de 9 meses, 1 ano e 9 meses e 

de 3 anos e 7 meses e em diferentes posições da árvore, 

ápice, meio e base, retirando-se somente folhas adultas 

e em boas condições fitossanitárias. O material vegetal 

foi transportado para o laboratório de Biologia do 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara da 

Universidade do Estado do Amazonas – CESIT/UEA, 

local onde foram confeccionadas as lâminas 

semipermantes, e estocados em frasco de vidro com 

álcool 70% para posterior utilização.   

No laboratório de Biologia do CESIT/UEA as 

epidermes foram dissociadas através de imersão em 

hipoclorito de sódio, coradas com safrablau e montadas 

em glicerina. Para isso, cortes de aproximadamente 

1cm² foram retirados da base, borda da região mediana 

da nervura e do ápice da lâmina foliar que 

posteriormente foram imersas em hipoclorito de sódio 
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durante cinco dias, período para a dissociação. 

Posteriormente, os cortes foram varridos para retirada 

do mesofilo e montagem das lâminas.   

As lâminas confeccionadas foram analisadas e 

registradas com imagens obtidas de microscópio óptico 

Axioskop com câmara MC 80 no laboratório de 

Botânica Agroflorestal da Universidade Federal do 

Amazonas – LABAF/UFAM em Manaus.  Os estômatos 

foram classificados de acordo com a literatura 

especializada levando em consideração a posição das 

células adjacentes ao estômato com relação as células-

guarda (CUTTER, 2002; CUTLER et al, 2011).  

A densidade estomática (número de estômato por 

unidade de área) foi calculada para cada tratamento 

(Plantio de diferentes idades), onde os campos foram 

observados na objetiva de 40x. O número de estômato 

observado em cada campo foi dividido por 0,39mm² 

(área do campo), posteriormente o resultado foi divido 

por 30, número de campos observados para cada 

tratamento.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A espécie Acacia mangium possui folhas 

anfiestomáticas e estômatos dos tipos paracíticos e 

anisocíticos. Segundo Camargo (2001) em estudo com 

35 espécies da Amazônia Central, folhas 

anfiestomáticas surgiram como estratégia evolutiva e 

adaptativa de longo prazo através da qual as plantas 

alteram as características anatômicas das folhas para 

lidar com mudanças permanentes nas condições 

ambientais.  

Os tipos de estômatos encontrados coincidem 

com os estômatos mencionados por Chanthavongsa 

(2015) em estudo com 20 espécies de 14 gêneros da 

família Fabaceae. Estômatos do tipo paracíticos também 

foram encontrados em Acacia aroma, descrito por 

Hernández (2010) e em Acacia podalyriifolia descrito 

por Duarte & Wolf (2005).  Na superfície das folhas, em 

vista frontal, as células epidérmicas apresentam formato 

e tamanho irregular com paredes lisas (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Vista frontal (A e B) com células epidérmicas de 

formato e tamanho irregular e estômato do tipo paracíticos (B) 

e anisocíticos (A) indicados pelas setas.  

  

Com relação à frequência de estômato entre as 

duas faces da epiderme, não houve diferença na 

quantidade de estômato presente. Segundo Fank-de-

Carvalho (2005) a frequência estomática similar entre as 

duas faces da epiderme pode proporcionar alta 

condutância foliar ao CO2. Permite maior eficiência em 

ambiente onde as plantas necessitam aproveitar o tempo 

limitado de alta umidade relativa para realizar trocas 

gasosas (PINHO, 2011).  

A densidade estomática pouco variou entre os 

plantios de diferentes idades. A média geral oscilou 

entre 29,74 e 32,67 estômatos/mm². O plantio de 3 anos 

e 7 meses obteve a maior densidade estomática, 32,67 

estômatos/mm², seguido pelo plantio de 9 meses com 

30,17 estômatos/mm² e plantio de 1 ano e 9 meses com 

29,74 estômatos/mm².  

Em trabalho com a Acacia mangium, Combalicer 

(2012) comparou a densidade estomática entre plantios 

de diferentes idades (2, 10 e 20 anos) e encontrou a 

maior densidade, 30 estômatos/mm², no plantio de 20 

anos e a menor, 27 estômatos/mm², no plantio de 2 anos. 

Desta forma, percebe-se que para a espécie Acacia 

mangium a densidade estomática pouco difere entre os 

indivíduos de diferentes idades.   

  

CONCLUSÕES 
A classificação e o estudo da frequência 

estomática contribuem para a identificação da Acacia 

mangium, porém como outras espécies do gênero 

Acacia possuem o mesmo tipo de estômato é preferível 

reunir todas as informações dos demais tecidos da folha 

da espécie para que a identificação possa ser feita.   
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INTRODUÇÃO 
Para Oliveira et al. (2002), o Brasil possui a 

maior diversidade de flora, considerada a mais rica do 

mundo, sendo encontrada em diferentes tipos de 

associações específicas de vegetais. Nesse sentido, 

Morim e Igaci (2001) destacam que as coleções 

botânicas são o conjunto de vegetais ou apenas partes 

destes usados para pesquisas científicas, podendo ser 

vivas ou dessecadas, estando conservadas e 

armazenadas de forma adequada.  

Segundo Souza et al. (2010) a carpoteca é uma 

coleção de frutos secos e carnosos, adequadamente 

armazenados em sacos e potes, respectivamente, e 

funcionam em conjunto com os herbários, possibilitando 

a realização de pesquisas nas áreas de taxonomia, 

ecologia, botânica e outros.  

Conforme Lopes (2011) a espermateca consiste 

em uma coleção de sementes de diferentes espécies, 

podendo ser usada para diversos fins, desde uma coleção 

de importância científica à coleção mais artesanal, e tem 

grande importância na identificação de espécimes. De 

acordo com Peixoto et al. (2006) essas coleções são de 

suma importância para a realização de pesquisas, 

principalmente aquelas relacionadas ao estudo da 

diversidade dos vegetais, além de servirem como 

acervos culturais.  

Dessa forma, o presente trabalho teve por 

objetivo realizar o levantamento quantitativo das 

amostras disponíveis na carpoteca e espermateca do 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo foi realizado na carpoteca e 

espermateca vinculadas ao herbário do Centro de 

Estudos Superiores de Itacoatiara – CESIT.  

Primeiramente, fez-se o levantamento da quantidade de 

frutos secos e carnosos e da coleção de sementes que 

estavam armazenados no herbário, anotando-se as 

seguintes informações: data de coleta, número de 

registro, nome científico, nome vernacular, família, 

coletor e local.   

Os dados coletados foram tabulados em planilhas 

do programa Microsoft Office Excel, versão 16. Cada 

tabela foi nomeada de acordo com o tipo de material 

analisado, sendo então confeccionadas três tabelas: 

frutos secos, frutos carnosos e a última foram para as 

sementes. Logo após, verificou-se quais espécimes 

estavam registrados no livro de tombo da coleção.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o levantamento realizado constatou-se que 

a carpoteca possui 89 exemplares de frutos (figura 1), 

sendo que as amostras estão divididas em frutos secos 

armazenados em sacos plásticos e em frutos úmidos, 

conservados em solução à base de álcool 70%.  
 

 
Figura 1. Total de frutos secos e carnosos.  

  

A figura 1 ilustra a divisão em quantidade dos 

frutos secos e carnosos, sendo que 53% equivalem a 47 

exemplares de frutos secos e 47% equivalem a 41 

exemplares de frutos carnosos. Foram quantificados o 

total de frutos secos e carnosos com informações 

completas e incompletas presentes na carpoteca (figura 

2). Para os frutos secos, úmidos e as sementes, foram 

considerados como informações completas os que 

continham em suas etiquetas os seguintes dados: data de 

coleta, número de registro, nome científico, nome 

vernacular, família, coletor e local e como incompletos 

aqueles que não dispunham de alguma dessas 

informações.  

  
Figura 2. Total de frutos com informações completas e 

incompletas.  
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Do total de 47 amostras de frutos secos, apenas 

5 apresentaram informações completas e 42 exemplares 

possuíam de informações inconsistentes, já para os 

frutos carnosos, dos 41 exemplares encontrados 5 dessas 

amostras estavam devidamente identificadas, e 36 não 

continham todas as informações.  

De acordo com o levantamento da carpoteca do 

Herbário Dr. Ary Tupinambá, realizado por Marinho et 

al. (2005), essa coleção conta com cerca de 127 amostras 

distribuídas em 36 famílias e 72 gêneros. No 

levantamento realizado por Martins et al. (2012) no 

Herbário da Embrapa Amazônia Oriental, anteriormente 

conhecido por IAN, verificou-se que a carpoteca tem 

cerca de 700 frutos desidratados e 289 em meio líquido.   

Vestena et al. (2011) ao fazer o levantamento 

da coleção de frutos do Herbário Bruno Irving, 

constatou que o mesmo tem 83 frutos, e destes 74 são 

frutos secos e 9 são carnosos. A partir do levantamento 

de exemplares que dispunham de informações foram 

levantadas a quantidade de famílias encontradas para 

frutos secos (figura 3) e frutos carnosos (figura 4).  

  

  
 Figura 3. Quantidade de famílias dos frutos secos.         

 

Para os frutos secos foram 21 famílias, sendo 

Caesalpiniaceae a mais expressiva da coleção com 6 

exemplares e com apenas 1 exemplar foram 

identificadas 10 famílias (Leguminosae, Combretaceae, 

Quinaceae, Flacourtiaceae, Hippocrateaceae, 

Sapindaceae, Mimosaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, 

Sterculiaceae).  

 

 
 

Quanto a coleção de frutos carnosos, foram 

identificadas 18 famílias com destaque para 

Euphobiaceae, Myrtaceae e Malpighiaceae com três 

(03) exemplares cada, e as demais apresentaram entre 

um e dois exemplares. As amostras de sementes estavam 

conservadas em sacos plásticos com naftalina. A 

quantidade encontrada foi de 55 amostras e todas 

estavam sem as informações completas, constando 

apenas informações básicas como família e nome 

popular (figura 5).  

 

 
Figura 5. Quantidade de famílias das sementes 

 

A figura 5 representa as famílias encontradas no 

levantamento dos exemplares de sementes, sendo a 

Leguminosae a família mais representativa com 10 

exemplares, seguida da Arecaceae com 3, Meliaceae e 

Bignoniaceae com 2, e as demais famílias com apenas 1 

exemplar.  De acordo com Vestena et al. (2011) a partir 

do levantamento realizado na espermateca do Herbário 

Bruno Irving, verificou –se que o mesmo possui um 

acervo de 87 exemplares. Esses exemplares estão 

distribuídos em 27 famílias, sendo que a mais 

representativa foi a Fabaceae. Além do levantamento 

realizado todas as amostras foram organizadas em um 

único armário e receberam, de acordo com a 

necessidade, troca de recipiente e embalagens no caso 

de frutos secos e sementes, além de substituição de 

álcool a 70% para os frutos carnosos.  
  

CONCLUSÕES 
A partir do levantamento de informações sobre a 

carpoteca e espermateca, pode-se verificar a grande 

importância destes para a identificação das diferentes 

espécies vegetais. Contudo, atualmente são poucos 

estudos relacionados a essas coleções, principalmente 

em relação a espermateca, o que dificulta os estudos 

científicos.  Com os dados constatados, analisou-se que 

a carpoteca e espermateca do Centro de Estudos 

Superiores de Itacoatiara- CESIT conta com uma 

pequena coleção de frutos e sementes comparados as 

coleções de outras Instituições. Além disso, em relação 

a carpoteca, nem todos os exemplares podem ser 

utilizados para fins científicos, uma vez que a maioria 

não apresenta todas as informações necessárias.  
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INTRODUÇÃO 
Segundo Machado e Barbosa (2010) herbários 

são compostos por amostras de plantas secas, coletados 

nos ecossistemas sendo a base para a caracterização da 

flora e da vegetação na região onde a espécime foi 

encontrada. Embora diversas atividades sejam 

realizadas com foco nessas coleções científicas, não se 

verifica nenhuma organização ou registro das amostras 

de espécies madeireiras.  

De acordo com Procópio e Secco (2008) cada 

espécie madeireira tem suas características peculiares 

(como secagem, densidade, trabalhabilidade, contração, 

flexão, compressão, dureza, tração e cisalhamento) que 

define não somente seu uso final como também o 

processo de beneficiamento em pranchas prontas para 

comercialização.  

O presente trabalho tem como objetivo realizar o 

levantamento das ordens que contêm amostras florestais 

de exsicatas presentes no herbário CESIT.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo foi realizado no herbário do Centro de 

Estudos Superiores de Itacoatiara- CESIT, localizado no 

munícipio de Itacoatiara no Estado do Amazonas. 

Foram analisadas as exsicatas pertencentes as ordens 

florestais verificando informações básicas como data de 

coleta e procedência.  Concluída a etapa de confirmação 

do registro e a organização, foram colocadas em um 

banco de dados, as informações, tabuladas em uma 

planilha no Microsoft Excel versão 2013, e logo 

realizado um georreferenciamento no programa Arcgis 

10.1, utilizando como base a distribuição dos 

exemplares no estado do Amazonas.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Atualmente no herbário do CESIT, encontra-se 

um total de 44 ordens de espécimes vegetais, sendo 11 

de ordens florestais. Realizado o levantamento da 

quantidade de espécimes por ordem (Fig. 1), foram 

encontradas 2090 exsicatas de espécies florestais.  

A distribuição dos dados no gráfico mostra a 

ordem Fabales 43% (907 exsicatas), como a principal 

representante de espécies madeireiras, e as ordens 

Apiales 0% (8 exsicatas), e Pinales 0% (2 exsicatas), 

como as menos representativas da coleção científica. 

Não foi possível fazer uma comparação dos resultados 

com outros trabalhos, uma vez que se encontra a 

escassez de materiais relacionados especificamente as 

ordens em questão, apresentando o mesmo como 

referência para próximos levantamentos. 

 

 
Figura 1. Percentagem das ordens florestais.  

  

Após a análise quantitativa das exsicatas, foram 

verificadas as procedências dos exemplares encontrados 

no estado do Amazonas e, consequentemente feito um 

georreferenciamento dos municípios de origem (Tabela 

1), destacando a ordem Fabales como a mais 

representativa da coleção, com um total de 451 

exemplares no estado (Figura 2).  

  
Tabela 1. Procedência de exsicatas no estado do Amazonas.  

MUNICÍPIO N ° EXEMPLARES 
Humaitá 4 
Itacoatiara  28 
Manacapuru  7 
Manaus  122 
Nova Airão  69 
Presidente Figueiredo  1 
Rio preto da Eva  25 
São Gabriel  10 
Tefé  5 
Outros   182 

  

 
 Figura 2. Georreferenciamento das exsicatas 
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Ao analisar a procedência das exsicatas no 

estado do Amazonas, foi verificado que os exemplares 

que apresentaram a localização exata eram oriundos dos 

municípios de: Humaitá; Itacoatiara; Manacapuru; 

Manaus; Nova Airão; Presidente Figueiredo; Rio Preto; 

São Gabriel; Tefé.  Pode se observar que a maioria se 

encontra localizada no Baixo Amazonas.  

Bortolini et al (2013), ao realizar o 

levantamento no herbário CNMT, constatou que as 

exsicatas eram provenientes de nove estados diferentes. 

O Estado de Mato Grosso, por ser a área de abrangência 

do Herbário, é maior detentor das amostras vegetais, 

com 64,62% do total da Ordem Gentianales; seguido por 

Goiás com 18,46%. Os estados do Paraná e Amazonas, 

corresponderam a 3,85% das amostras. Rio de Janeiro, 

Rondônia, Santa Catarina, Tocantins e Maranhão 

apresentaram porcentagem inferior às citadas. Pode se 

observar que nas análises realizadas, a área que 

apresentou maior quantidade de espécies foi encontrada 

próxima aos herbários em questão.     

  

CONCLUSÕES 
O levantamento das ordens florestais realizado 

no herbário CESIT além de auxiliar na caracterização do 

potencial madeireiro da região, ainda ajuda no 

reconhecimento da flora e da vegetação do ecossistema 

presente nas áreas de coleta dos exemplares. Baseado 

nas informações analisadas pode-se ainda planejar um 

controle da exploração de madeira afim de reduzir os 

danos causados ao meio ambiente.  
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INTRODUÇÃO 
A etnobotânica é entendida como uma ciência 

que estuda a relação entre o homem e o meio ambiente, 

onde observa-se e interpreta-se o saber tradicional em 

plantas e a utilização dos recursos naturais disponíveis 

na localidade (GUARIN et al., 2000).  

O uso de plantas com propriedades medicinais 

possui um destaque socioeconômico significativo na 

qualidade de vida de pessoas que residem em 

comunidades de baixa renda, devido a sua grande 

disponibilidade e diversidade, baixo nível de toxicidade, 

oferecendo pouco ou nenhum risco de efeitos colaterais 

e principalmente aos baixos custos e/ou sem ônus 

comparados aos medicamentos alopáticos 

(RODRIGUES, CARVALHO, 2001).  

Devido os avanços científicos na área da saúde, 

as plantas medicinais são uma alternativa no tratamento 

e cura de doenças. Essas plantas são amplamente 

utilizadas no desenvolvimento de fármacos, onde estas 

são a base para produção de medicação para fins 

terapêuticos (BADKE et al., 2012).  

Sendo assim, o presente trabalho teve como 

objetivo verificar o uso de plantas medicinais na 

comunidade Boa Esperança, no município de 

Itacoatiara-AM.   

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O projeto foi desenvolvido no município de 

Itacoatiara, distante a 266 km da capital amazonense, 

especificamente na comunidade rural Boa Esperança 

localizada à leste da sede do município, na transição 

entre o núcleo urbano e a área rural (NODA et al., 2009).   

As coletas de dados socioeconômicos e 

etnobotânicos foram realizadas no período de novembro 

de 2016 a abril de 2017, utilizando o método estatístico 

Bola de Neve (Figura 1).   

Para reconhecimento das espécies citadas, 

foram realizadas visitas nos locais de cultivo, além de 

conversas com os entrevistados (Figura 2). Os aspectos 

éticos foram garantidos através da submissão da 

proposta em Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Amazonas (CEP/UEA).  

  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra estudada foi composta por 07 pessoas 

apontadas pelos comunitários, escolhidas com base no 

conhecimento em relação ao uso de plantas medicinais. 

A faixa etária variou de 47-79 anos e a média de idade 

correspondeu a 60 anos, estando a maioria na faixa dos 

47-57 anos.   

Dos entrevistados, a maioria pertence ao gênero 

feminino, onde estas são dedicadas aos afazeres 

domésticos e à agricultura. Resultado semelhante foi 

encontrado por Gomes et al. (2012), em seu estudo sobre 

o uso e diversidade de plantas medicinais em uma 

comunidade quilombola no Raso da Catarina- BA, onde 

o mesmo refere-se que as mulheres possuem maior 

conhecimento sobre essas plantas devido as mesmas se 

dedicarem exclusivamente com as ocupações das tarefas 

de casa, à agricultura, e serem a principal responsável 

pela manutenção da saúde da família.   

Observou-se que na comunidade em estudo, o 

uso de plantas medicinais é utilizado apenas para 

consumo próprio. A comunidade produz pomadas e 

xaropes para comercialização através da associação 

existente. Em razão da existência dessa atividade 

comercial envolvendo o uso das plantas, foi possível 

identificar as pessoas que possuem conhecimento sobre 

as mesmas (Figura 3). O estudo realizado por Ferreira 

(2016), relata que a produção desses medicamentos em 

comunidades rurais do Rio Arari no Amazonas, é 

realizada de forma mais restrita.  

As espécies com propriedades medicinais são 

cultivadas em quintais, e a parte da planta mais utilizada 

na preparação dos medicamentos, é a folha. De acordo 

com Silva & Souza (2007), em estudo etnobotânico na 

vila Canaã, região sudoeste de Goiânia-GO, atestam que 

a maioria das pessoas utilizam seus quintais para o 

cultivo das mesmas. 
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Conforme estudo realizado por Silva et al. 

(2009) com populações rurais que residem em torno do 

Parque Nacional de Itajaí, Indaial, as folhas são usadas 

visando uma forma sustentável e um melhor 

aproveitamento da planta, onde pode-se conservá-la 

para estudos e usos posteriores, não interferindo na sua 

fisiologia natural.  Dentre as espécies mais citadas, se 

destaca a mangarataia (Zingiber officinale Roscoe) 

(Figura 4), onde a mesma foi referenciada por seis 

entrevistados no tratamento para gripe, resfriados e 

inflamações. Resultado diferente foi encontrado por 

Oliveira et al. (2015), no município de Quixadá- CE 

onde a espécie mais citada foi a erva cidreira (Lippia 

alba Mill).  

  

  
Figura 4: Identificação de espécies medicinais 

 

A forma de preparo mais citada pelos 

entrevistados para o consumo das plantas medicinais é o 

chá. Resultado semelhante foi encontrado por Chaves et 

al. (2012) em seu estudo sobre a diversidade e uso de 

recursos medicinais do carrasco na APA da Serra da 

Ibiapaba- PI, notou que quanto às formas de uso, os chás 

obtiveram maior destaque, sendo preparados com partes 

do vegetal imersas em água e fervidas durante 

pouquíssimo tempo (decocto) ou na forma de infusões.  

  

CONCLUSÕES 
Para cada planta citada, os entrevistados 

indicaram uma ou mais finalidades de no uso de 

tratamento de doenças. Estudos etnobotânicos são 

realizados no sentido, de resgatar o conhecimento 

tradicional em plantas medicinais contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos comunitários, 

valorizando assim recursos fitoterápicos no tratamento 

de doenças mais frequentes.  
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INTRODUÇÃO 
 Segundo Milano (1988) a arborização urbana 

pode ser definida como um conjunto de áreas públicas e 

privadas com vegetação predominante arbórea ou em 

estado natural que uma cidade apresenta, incluindo-se as 

árvores de ruas e avenidas, parques públicos e demais 

áreas verdes.   

A arborização urbana exerce um papel 

fundamental em relação os aspectos ambientais e sociais 

de uma cidade. As árvores proporcionam bem-estar, 

sombra e contribuem para a redução da temperatura do 

ambiente. Apresentam diversos benefícios, melhoram a 

qualidade do ar, retêm gás carbônico atmosférico ao 

fixar o carbono durante a fotossíntese, amenizam a 

poluição sonora e visual, agregam valor econômico no 

local, melhorando assim a estética do ambiente urbano.  

O aprofundamento dos estudos relativos à 

arborização urbana se faz cada vez mais necessário, 

quando se comprova a contribuição da arborização na 

melhoria da qualidade de vida da população 

(ALMEIDA, 2009). Como consequência, ocorre a 

melhoria na qualidade de vida dos habitantes e do 

ambiente urbano (PAIVA & GONGALVES, 2002).  

Os problemas recaem sobre a arborização de ruas 

quando não há um planejamento prévio, nem 

manutenção adequada (RACHID & COUTO, 1999) e 

legislação específica escassa, ocasionando uma 

arborização urbana comprometida, devido ao uso de 

espécies inadequadas que acabam causando problemas 

nas calçadas, muros, encanamentos, telhados e fiação 

elétrica (ALMEIDA, 2009); além de gerar grande gasto 

com mão de obra, serviços de manutenção, substituição 

ou remoção.  

Segundo Biondi e Althaus (2005) planejar a 

arborização de uma rua terá que levar em consideração 

a escolha da árvore certa para o lugar certo, a partir do 

uso de critérios técnico-científicos para o 

estabelecimento da arborização nos estágios de curto, 

médio e longo prazo. Os planos de arborização devem 

ser resultados de apreciação de elementos físicos e 

ambientais, como a avaliação conjunta de fatores como: 

largura dos passeios e canteiros; caracterização das vias, 

presença de fiação elétrica aérea; recuo das construções; 

largura da pista; características do solo; canalização 

subterrânea; orientação solar; atividades predominantes; 

arborizações implantadas e existentes para então eleger 

as espécies mais adequadas (SANTOS & TEXEIRA, 

2001).  

O atual cenário mostra que em grande parte das 

cidades brasileiras não existem projetos voltados para 

arborização urbana. O estado do Amazonas, apesar de 

estar localizado em meio a maior floresta tropical do 

mundo, não possui planejamento e obras voltados a 

arborização urbana para grande parte dos seus 

municípios. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi o 

levantamento quantitativo e qualitativo e análise das 

espécies que são utilizadas na composição da 

arborização urbana da rua Penetração Dois. Dessa 

forma, verificar-se-á a situação atual desta rua, se ela 

está adequada ou não às normas, para então propor um 

planejamento de uma arborização que esteja de acordo 

com as normas, espécies adequadas ao clima e ao espaço 

físico correto.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 O levantamento da arborização urbana de caráter 

quali-quantitativo foi realizado na Rua Penetração Dois 

no município de Itacoatiara – AM. O município está 

localizado a 175 km da capital, Manaus, com as 

coordenadas geográficas 3°8’54” de latitude Sul e 

58°25’00” de longitude a Oeste, possui área territorial 

de 8.892,038 km² (IBGE, 2016). Segundo a 

classificação de Koppen, o clima da região é Tropical de 

Monção (Am), do tipo tropical úmido chuvoso e de 

modo geral o município é constituído por variações de 

Latossolo Amarelo (Latossolos Amarelos Distróficos a 

oeste, e Latossolos Amarelo Ácricos, localizados a leste) 

(RADAM BRASIL, 1978).  

A coleta de dados foi realizada no mês de 

dezembro de 2016, por meio de visitas com o auxílio de 

um formulário pré-elaborado para a coleta de dados in 

loco, onde foi feito o censo da arborização e a utilização 

de trena de 50 m para aferição da largura da calçada.  

No formulário utilizado no levantamento para a 

descrição das espécies foram anotadas a localização e 

características da árvore, do ambiente e informações de 

manejo.  

Dentre essas descrições foram obtidas 

informações a cada um dos itens citados. Para a 

característica da árvore foi anotada a espécie, o nome da 

espécie, nome cientifico (literatura de acordo com as 

características), família, altura com auxílio de um 

mailto:*joao.j.j21@gmail.com
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hipsômetro, feno fases. Na característica da árvore: a 

descrição da condição sanitária, do fuste e do sistema 

radicular. Nas características do ambiente foi anotada a 

largura da via, pavimentação, largura da calçada e local 

do plantio. Nas informações de manejo anotou-se a rede 

elétrica, iluminação, tipo de poda e trânsito do local.  

Os dados obtidos foram compilados por meio de 

tabelas para posterior análise.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Rua Penetração Dois foram inventariados um 

total de 14 indivíduos, distribuídos em 8 espécies 

diferentes, entre elas espécies frutíferas e outras 

utilizadas na arborização que estão presentes na maioria 

das cidades arborizadas do Brasil, que é o caso da 

espécie Licania temotosa, conhecida popularmente 

como Oiti pertencente à família Chrysobalanaceae. A 

crescente utilização do oiti na arborização de cidades se 

deu devido a capacidade de adaptação da espécie em 

diferentes ambientes.  

A espécie com maior participação percentual foi 

o Oiti (Licania temotosa) com 42,86% do número total 

de indivíduos, seguido da Laranja (Citrus sp.) com 

14,3% e as demais espécies como Taperebá (Spondias 

mombin), Bananeira (Musa sp.), Carambola (Averrhoa 

carambola), Goiaba (Eugenia sp.), Benjamin (Ficus 

benjamina) e Jambo (Syzygium sp.) com 7,14% cada, 

conforme a tabela 1.  

  
Tabela 1. Relação das espécies encontradas na Rua Penetração 

Dois.  

 
  

O recomendado é que na composição da rua de 

uma cidade, a população individual por espécie não 

ultrapasse 15% da população total e no caso da Rua 

Penetração Dois, a espécie Oiti ultrapassa os 15%. Mas, 

como a possibilidade de introduzir novas espécies no 

local esse alto valor percentual do Oiti pode ser 

reduzido.  

A arborização na Rua Penetração Dois ainda é 

escassa, porém a mesma tem potencial de ser arborizada 

no lado oposto da rede elétrica, pois existe espaço 

suficiente; já o lado da fiação elétrica só é possível a 

arborização nos primeiros 30 metros, nestes 30 metros 

existe espaço suficiente, diferentemente do restante da 

rua que não pode ser arborizado, pois a mesma contém 

somente uma calçada de 90 cm sem recuo o que 

impossibilita a introdução de árvore no local por falta de 

espaço.   

A situação da rua se encontra em desacordo com 

as recomendações de manuais técnicos e lei referentes a 

largura de calçadas. Parte da rua se encontra sem calçada 

e outras com calçadas de apenas 90 cm. O recomendado 

era uma calçada de no mínimo 1,90 metros de largura, 

sendo 1,20 para passeio público e 0,70 metros para 

plantio de árvore.   

Verificou-se que os indivíduos presentes ao lado 

oposto da fiação elétrica estão muito afastados da 

calçada ou do espaço que seria a calçada (mas não está 

asfaltado) o que impede o cumprimento de uma das suas 

funções, o sombreamento no passeio público. O ideal 

seria aumentar a largura da calçada para no mínimo 1,90 

metros de largura para que a mesma seja arborizada de 

forma correta seguindo as recomendações técnicas.   

A altura dos indivíduos inventariados variou de 

1,5 a 12 metros de altura, e somente um indivíduo da 

espécie Oiti está em conflito com a rede elétrica que tem 

a altura de 8 metros, conforme a tabela 2.  

  
Tabela 2. Relação das espécies encontradas na Rua Penetração 

dois.  

 
 

 No lado oposto da rede elétrica a altura dos 

indivíduos não ultrapassou 6 metros de altura. Neste 

lado pode ser introduzida mais espécie de grande, médio 

ou pequeno porte.  

Recomenda-se a poda da espécie Oiti que está em 

conflito com a rede elétrica de acordo com normas 

técnicas. Sugere-se que sejam introduzidas novas 
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espécie no local (espécies com recomendações 

previstas) e eliminação daquelas não recomendadas e 

não atendem as regras e recomendações, sendo elas: 

Laranja (Citrus sp.), Bananeira (Musa sp.), Carambola 

(Averrhoa carambola), Goiaba (Eugenia sp.), Jambo 

(Syzygium sp.). Porém não deve ser retirada de forma 

imediata, com isso deve ser eliminada somente quando 

as novas árvores produzidas possuírem um porte 

considerável.   

Sugere-se a implantação de 90 árvores de 

diferentes espécies, sendo elas: de pequeno porte, 

Cedrinho (Trichilia catigu), Jacarandá (Machaerium 

acutifolium), Ipê rosa anão (Handroanthus heptaphyllus 

var. paulensis), Pata de vaca (Bauhinia blakeana). As de 

grande e médio porte, Flor-de-paca (Eschweile ovata), 

Ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia), Ipê amarelo do 

brejo (Handroanthus umbellatus), Jacarandá mimoso 

(Jacaranda mimosifolia), Grumixama (Eugenia 

brasiliensis), Sapuva (Machaerium stipitatum), Ingá-

bravo (Lonchocarpus guillemineanus), Pau-ferro 

(Caesalpinia férrea var. leiostachya), cássia excelsa 

(Cassia excelsa), Caroba amarela (Stenolobium stan).  

Antes do plantio deve ser realizado o preparo do 

local. A abertura da cova (0,60m x 0,60 x 0,50m), deverá 

respeitar o distanciamento da guia de no mínimo 0,10 

metros e ter capacidade suficiente de receber o torrão da 

muda arbórea, deixando um vão que posteriormente será 

preenchido com terra. O preparo do solo deve seguir a 

recomendação dada pela análise do solo que deve ser 

realizada.   

Para ajudar o crescimento das mudas podem ser 

utilizados tutores para aparar as mudas no período 

mínimo de 3 anos. As mudas devem ser presas ao tutor 

por meio de amarrio de tira de borracha. As técnicas de 

manejo (poda, irrigação) devem ser realizadas, pois 

ajuda no crescimento correto das árvores.   

A produção de mudas e técnicas de manejo pode 

ser realizada em parceria com a Universidade do Estado 

do Amazonas, onde os alunos do curso de Engenharia 

Florestal podem está realizando as atividades orientadas 

por professores da referida Universidade; já os tutores 

podem ser adquiridos de resíduos de madeira 

descartados pelas madeireiras que muitas das vezes são 

de difícil descarte. Assim os custos para implantação das 

árvores podem ser reduzidos.  

  

CONCLUSÕES 
Diante do exposto foi possível concluir que a 

cidade não apresenta um planejamento efetivo da 

arborização urbana, possui um número reduzido de 

espécies e frequência. A Rua Penetração Dois 

apresentou um total de apenas 14 indivíduos de 

diferentes espécies, mas que não estão distribuídas de 

acordo com a disponibilidade adequada, apesar de a 

mesma possuir uma grande extensão e ter um grande 

fluxo de pedestres. As árvores dessa rua estão 

irregulares, não estão com espaçamento adequado e 

algumas precisam receber tratamentos silviculturais. A 

rua tem potencial de receber espécies de grande, médio 

ou pequeno porte.   

Assim, o município pode seguir planos de 

arborização urbana que se adéqua a cada ambiente e 

realidade, utilizando espécies nativas da região.      
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INTRODUÇÃO 
A dispersão é o descolamento do diásporo a 

partir da planta mãe (HOWE; SMALWOOD, 1983). 

Este mecanismo evolutivo, desenvolvido entre a planta-

mãe e seus agentes dispersores, contribui para a 

manutenção da biodiversidade biológica e para a 

continuidade de ecossistemas tropicais (MIKICH; 

SILVA, 2001). A dispersão de sementes, como 

estratégia das plantas para povoar novos ambientes, é o 

principal mecanismo de regeneração natural em 

florestas tropicais (VAN DER PIJL, 1982). Esse 

processo tem um importante papel na recuperação de 

áreas degradadas por ações antrópicas, contribuindo 

para que se obtenha de forma autossustentável paisagens 

com maior grau de diversidade biológica (GRIFFITH et 

al., 1996). Ainda, compreender a dinâmica da dispersão 

de sementes e sua relação com o povoamento e 

recuperação de áreas degradadas auxilia na preservação, 

conservação e recuperação dos ecossistemas. Portanto, 

esse trabalho teve como objetivo investigar e identificar 

as síndromes de dispersão das sementes encontradas em 

uma área em estágio inicial de sucessão ecológica 

secundária (Capoeira) no Município de Pauini, no sul do 

Estado do Amazonas.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo foi desenvolvido em uma área em 

estágio inicial de sucessão ecológica secundária, 

localizada na margem do lago do Terruã, no Município 

de Pauini (AM). A área de estudo possui um hectare e 

foi alterada pela população tradicional local para a 

prática de agricultura itinerante e plantio de roças como 

meio de subsistência. No iniciou das amostragens à área 

já estava sem atividade agrícola há dois anos, 

apresentando algumas espécies vegetais pioneiras de 

rápido crescimento. As amostragens ocorreram entre os 

meses de dezembro de 2016 e fevereiro de 2017. Para o 

delineamento amostral distanciou-se 20 metros da 

margem do lago e foi traçada uma linha de 60 m de 

extensão. Sobre esta linha, a cada 10 metros, foi 

instalado um coletor, totalizando seis coletores ao longo 

da linha. Os coletores, de 1m², foram confeccionados 

com tela de nylon com malha de 1mm e fixados a 1.5 m 

do chão por meio de estacas de madeira. A coleta do 

material foi realizada a cada duas semanas, evitando 

assim que as sementes perdessem suas características 

morfológicas. As sementes foram agrupadas, quanto ás 

suas síndromes de dispersão, com base na classificação 

de Van der Pijl (1982). Foram utilizadas três categorias: 

1- anemocóricas: quando os diásporos apresentam 

estruturas aladas, plumosos ou poeira. 2- zoocóricas: 

quando apresentam atrativos ou fontes alimentares em 

seus diásporos ou estrutura adesivas como ganchos ou 

cerdas; e 3- autocóricas: quando os diásporos não se 

encaixam nas duas categorias anteriores.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletadas 962 sementes de quatro 

morfoespécies, identificadas em nível de gênero e uma 

morfoespécie em nível de espécie. Os gêneros 

encontrados foram: Sorghum sp (Poaceae), Trema sp. 

(Cannabaceae), Vismia sp. (Hypericaceae) e a espécie 

Cedrela odorata (Meliáceas). A morfoespécie com 

maior número de sementes foi a Sorgum sp. (n=800), 

seguida de Trema sp. (n=152), e as morfoespécies com 

menos sementes coletadas foram Vismia sp. (n= 4) e 

Cedrela odorata (n=3).  

 Os resultados obtidos corroboram os resultados 

de outros autores (How, Smallwood, 1982) que afirmam 

que a principal síndrome de dispersão em áreas abertas 

ou em estágio inicial de sucessão é a anemocórica. Esta 

síndrome, que tem o vento como dispersor (VAN DER 

PIJL, 1982), é favorecida pela falta de cobertura florestal 

que atua, em alguns casos, como filtro biológico para 

esse mecanismo de dispersão (MORELIATO; LEITÃO-

FILHO, 1992).   

  

CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos indicam que a síndrome de 

dispersão predominante em áreas em estágio inicial de 

sucessão ecológica (Capoeira), na qual predominam 

espécies pioneiras, é a anemocoria. Nestas áreas, devido 

à falta de coberta florestal, há o favorecimento da 

dispersão de diásporos pelo vento.   
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INTRODUÇÃO 
O vertiginoso crescimento das cidades industriais 

no século XIX gerou um espaço urbano desprovido de 

árvores e áreas verdes. O concreto e a fumaça das 

fábricas dominavam a paisagem das cidades, enquanto 

que árvores estavam restritas às áreas rurais (SIEBERT, 

2009). Mais ainda no século XIX procurou-se uma saída 

para essa visão precária nos centros urbanos, e segundo 

Silva (2008 apud CECCHETTO et al., 2015), o principal 

fator que contribuiu para a implantação da arborização 

em cidades é o embelezamento que esta proporciona, 

entretanto, a paisagem construída acaba promovendo 

também o bem-estar aos seres humanos.  

Segundo Almeida (2009) o aprofundamento dos 

estudos relativos à arborização urbana se faz cada vez 

mais necessário, na medida em que estes comprovam a 

contribuição da arborização na melhoria de vida da 

população. Com isso, a arborização nos centros urbanos 

possui uma grande importância, tanto para o bem-estar 

das pessoas que nela vivem quanto para a melhoria dos 

aspectos climáticos e estéticos do ambiente e na 

qualidade de vida nas cidades e também na saúde física 

e mental da população (CECCHETTO et al., 2015).  

Nota-se que em muitos centros urbanos há falta 

de planejamento, como por exemplo, a escolha de 

espécies inadequadas ao local, que causam problemas e 

perigos para as pessoas que trafegam e muitas vezes 

ocasionam desequilíbrio no ambiente com a 

implantação de espécies exóticas. Assim o presente 

trabalho objetivou verificar a adequação da arborização 

existente na avenida José Trado, no município de 

Itacoatiara – AM.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo foi realizado na Av. José Trados, bairro 

Tiradentes. Foram mensuradas e identificadas as árvores 

existentes ao longo da avenida. O diâmetro determinado 

com o auxílio de fita métrica a 1,30 m do solo, a altura 

foi determinada com o hipsômetro, para as medidas das 

calçadas, canteiros e avenida, a qualidade do fuste, 

espécie, se possuía ou não placas de informações e a 

ocorrência de poda de acordo com Santos, et al. (2015).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram inventariadas todas as espécies arbóreas 

inseridas no espaço urbano que compreende os 660 m da 

avenida José Trados (Itacoatiara - AM).  

A avenida em estudo caracteriza-se por via dupla 

com 6,0 m de largura em cada lado e 660 m de 

comprimento, as calçadas apresentam 2,0 m de largura, 

dos 11 canteiros na avenida dez medem 56,40 m de 

comprimento e um mede 24,80 m. Observou-se a fiação 

elétrica aérea na avenida com a presença de dois 

transformadores. Os imóveis apresentavam recuo 

aproximadamente de 3,0 m da lateral do passeio e a 

distância entre os canteiros é de 11,7 m.  

Foram encontradas três espécies distintas: ipê-

amarelo (Handroanthus serratifolius, Bignoniaceae) 

com 39 indivíduos (93%), 2 indivíduos (4,7%) de oiti 

(Liconia tomentosa, Chyrsobalanaceae) e um indivíduo 

(2,3%) de goiabeira (Psidium guajava Myrtaceae).  

Roderjan e Barddal (1998) comentam que a 

paisagem rica e diversificada de um espaço destinado à 

grande circulação de pessoas é grande circulação de 

pessoas é garantia de um ambiente onde há benefícios 

ecológicos, sociais e econômicos. No presente estudo, 

não observamos diversidade necessária na arborização. 

Foram identificadas árvores de pequeno, médio e grande 

porte. Do levantamento realizado 90% eram de grande 

porte (altura superior a 7 m), 5% de árvores de médio 

porte (altura de 3 até 4 m), 5% das árvores de pequeno 

porte (menores que 3m).  

Relacionando ao diâmetro à altura do peito 

(DAP), 91% dos indivíduos apresentam diâmetro acima 

de 20 cm. O alto índice de indivíduos apresentando 

grande porte está relacionado não somente às 

características das espécies utilizadas, mas também à 

idade dos mesmos, a maioria dos indivíduos encontram-

se na fase adulta, o plantio é antigo e não há muitas 

interferências de poda. Segundo Harder (2002), uma 

vegetação arbórea não consolidada apresenta altura 

média das árvores inferior a 3metros.  

Quanto ao estado fitossanitário 51% encontram-

se em ótimo estado dispostas em local adequado, livre 

de pragas e doenças e com arquitetura natural da espécie. 

Em bom estado, 30% apresentavam algum problema, 

mas que não prejudica o bom desenvolvimento das 

espécies. Os indivíduos em estado regular 12%, 

apresentavam inúmeros problemas e exigem 

manutenção, os 7% encontram-se em estado péssimo, 

onde a necessidade de remoção da árvore, pois estão 

com alguns problemas principalmente relacionados à 

poda e fitossanidade.  
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CONCLUSÕES 
Após a análise dos dados obtidos e observações 

de acordo com a chave de arborização, foi analisado que 

a avenida se encontra de acordo com suas 

recomendações, pois as características da espécie 

encontrada com o maior percentual o ipê-amarelo, 

preenchem os requisitos para os padrões da avenida, no 

entanto recomenda-se a implantação de outras espécies, 

evitando o ataque de pragas e proliferação de doenças 

que sejam graves ao Handroanthus serratifolius, 

mantendo um controle biológico natural do ambiente.  
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INTRODUÇÃO 
 Xilotecas são coleções de madeiras 

botanicamente identificadas, são de grande importância 

para atender às necessidades de informações de 

botânicos, tecnologistas, produtores de madeira, manejo 

florestal, instituições de controle e monitoramento da 

exploração florestal e muitos outros para os quais a 

madeira é objeto de pesquisa e material para análise e 

comparação (BARROS; CORADIN, 2015). Além disso 

pode ser útil para auxiliar profissionais tanto nacionais 

quanto estrangeiros, na solução de problemas 

taxonômicos, filogenéticos, ecológicos (FONSECA; 

LISBOA; URBINATI, 2005).     

O Brasil, na década de 1950, possuía apenas 

quatro xilotecas, mas hoje o país conta com 37 xilotecas 

funcionando em 14 estados. As maiores coleções estão 

concentradas nas regiões Norte e Sudeste, enquanto a 

região menos representada é a região Nordeste. A 

Xiloteca Dr. Calvino Mainieri, do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT 

(BCTw), fundada em 1928 é a maior e mais antiga 

xiloteca em funcionamento do Brasil.  

A maioria das xilotecas no Brasil é de 

abrangência regional (FONSECA; LISBOA; 

URBINATI, 2005).  A xiloteca do Centro de Estudos 

Superiores de Itacoatiara da Universidade do Estado do 

Amazonas (CESIT/UEA) é herança do extinto Instituto 

de Tecnologia da Amazônia (UTAM), que foi absorvido 

no ato de criação da UEA. É uma xiloteca de 

abrangência mundial, uma vez que boa parte das 

amostras que compõem seu acervo são oriundas de 

outros países. Apesar do crescimento quantitativo das 

xilotecas no Brasil, o número pode ser considerado 

pouco, se comparado à riqueza da diversidade da flora 

lenhosa do país. Outro problema é o acesso a 

informações sobre as xilotecas nacionais e seu acervo.  

Considerando as questões acima, o presente trabalho 

objetivou levar a conhecimento da comunidade 

científica a existência da xiloteca do Laboratório de 

Anatomia da Madeira do CESIT/UEA e de seu acervo, 

como instrumento de contribuição para os estudos 

envolvendo a madeira em suas diversas formas.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente trabalho foi realizado na xiloteca do 

Laboratório de Anatomia da Madeira do CESIT/UEA. 

Os dados foram obtidos do livro de registro das amostras 

da xiloteca. Entende-se por amostra cada peça de 

madeira pertencente a coleção. Como os registros eram 

antigos, foi necessária uma atualização dos mesmos, que 

foi feita com base no site www.theplantlist.org, site 

especializado em classificação taxonômica de vegetais.  

A atualização foi feita junto com o processo de 

transcrição dos dados do livro para uma planilha 

eletrônica do Microsoft Excel 2016. As seguintes 

informações foram utilizadas para obtenção dos 

resultados: código da amostra, relação xiloteca-herbário 

(caso houvesse), relação xilotecalaminário do 

laboratório de Anatomia da Madeira (caso houvesse), 

nome da família, nome da espécie e procedência da 

espécie.  Com isto em mãos, através do uso da tabela 

dinâmica pôde-se obter a quantidade de amostras, 

famílias e espécies existentes no acervo, o número de 

famílias com mais amostras, número de famílias com 

mais espécies, e o número de espécies que contam com 

amostras no herbário e/ou no laminário do Laboratório 

de Anatomia da Madeira.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A xiloteca do CESIT/UEA conta hoje com 1.191 

amostras catalogadas de 741 espécies distribuídas em 87 

famílias. Este valor ainda não representa o total das 

amostras existentes na xiloteca pois, após a conferência, 

verificou-se que existe um total físico de 1.209 amostras 

codificadas, o que indica que ainda existem 18 amostras 

codificadas, mas ainda não identificadas e catalogadas.  

Se comparada com outras xilotecas, como por exemplo, 

a Xiloteca Dr. Calvino Mainiere, que é a maior xiloteca 

do Brasil com 18.136 espécies, e com a xiloteca do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia com 

10.478 espécies (BARROS; CORADIN, 2015). Pode- 

se afirmar que a xiloteca do CESIT/UEA é pequena, e o 

motivo de não haver crescimento de seu acervo, se dá ao 

fato de não ter um identificador de madeira no local. Por 

isso, desde o ano 2000 não integra novas amostras à 

coleção.     

Como verifica- se na tabela 1, as 10 famílias 

botânicas mais expressivas em termos de quantidades de 

amostras são: Fabaceae, Lauraceae, Sapotaceae, 

Lecythidaceae, Myristicaceae, Meliaceae, Moraceae, 

Humiraceae, Burseraceae e Apocynaceae, sendo a 

família Fabaceae a que possui maior quantidade de 
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amostras. Este resultado já era esperado devido a esta 

família ser uma das que abrangem grande quantidade de 

espécies. A família Fabaceae também é dominante no 

fator espécies por família, com 209 espécies. As 10 

famílias com maior número de espécies na coleção estão 

listadas na tabela 2.  

  
Tabela 1. Famílias com maior número de amostras na coleção  

Família Nº de amostras 

Fabaceae  360 

Lauraceae  56 

Sapotaceae  51 

Lecythidaceae  46 

Myristicaceae  40 

Meliaceae  36 

Moraceae  36 

Humiraceae  30 

Burseraceae  29 

Apocynaceae  28 

 

Tabela 2. Famílias com maior número de espécies na coleção.  
Família Nº de espécies 

Fabaceae  209 

Lauraceae  35 

Sapotaceae  32 

Lecythidaceae  24 

Myristicaceae  24 

Meliaceae  23 

Moraceae  23 

Annonaceae  22 

Burseraceae  21 

Chrysobalanaceae 21 

  

 Ainda em relação as amostras e espécies, a 

espécie Hymenaea courbaril L. (jatobá) é a que possui a 

maior quantidade de amostras, contando com 7 

unidades.  A xiloteca do CESIT/UEA conta, também, 

com amostras de madeiras oriundas de outros países, o 

que a faz ter abrangência global. Nesse ponto, a xiloteca 

conta com 254 amostras de 174 espécies, pertencentes a 

50 famílias botânicas, todas oriundas de 42 países 

distribuídos em todos os continentes do globo.  

Destaque dá-se, novamente, à família Fabaceae 

com 107 amostras e 72 espécies não nativas do Brasil.  

Como forma de apoio à xiloteca, para consulta e estudo, 

foram confeccionadas lâminas de perfis de madeira que 

foram reunidas em um laminário. Segundo o registro 

específico do laminário, que ainda precisa passar por 

atualização e conferência, existem 586 lâminas 

disponíveis. O registro da xiloteca informa que, das suas 

741 espécies, 123 possuem lâminas preparadas para 

análise (Figura 1), o que representa apenas 16,5% das 

espécies existentes no herbário. Dessas, 67 não são 

nativas do Brasil, significando que, das espécies da 

xiloteca com amostras no laminário, apenas 45,5% são 

nativas.  De acordo com Fonseca et al. (2005), outra 

referência importante para a xiloteca é o herbário, já que 

ambas são coleções fundamentais para estudos 

botânicos e podem oportunizar um estudo mais amplo 

das espécies e, em alguns casos, a identificação. No 

entanto, na opinião dos autores supracitados, a relação 

xiloteca-herbário só será válida se as amostras de 

madeira possuírem uma exsicata correspondente. Nesse 

caso, a quantidade de espécies correlacionadas é maior 

que a do laminário. Existem 208 espécies que contam 

com material lenhoso na xiloteca e com material 

botânico em exsicatas disponíveis para consulta no 

herbário (Figura 1).   

 
Figura 1: Quantitativo da relação xiloteca-laminário e xiloteca-

herbário, em número de espécies.  

  

CONCLUSÕES 
A xiloteca do CESIT/UEA é um importante 

instrumento para identificação e estudo de madeira 

sendo, talvez, a única xiloteca existente na região do 

médio Amazonas. Após a realização deste trabalho, 

verificou-se que apesar de pequena quando comparada 

com outras xilotecas, a mesma conta com uma boa 

coleção e com uma quantidade considerável de espécies, 

inclusive exóticas.  

Mesmo assim, é importante a busca por amostras 

de novas espécies, assim como também réplicas de 

amostras já constantes no acervo, principalmente 

nativas, para que, através de intercâmbio e trocas, novas 

espécies exóticas possam ser adicionadas, podendo 

servir à comunidade científica como material de 

pesquisa.   

Finalmente, deve-se proceder com a verificação 

e atualização da correlação entre a xiloteca, o laminário 

e o herbário. Tal integração é fundamental para um 

estudo mais amplo e completo das espécies, seja por 

parte dos alunos do CESIT/UEA ou de visitantes.  
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INTRODUÇÃO 
O estudo das condições ideais para a germinação 

de sementes de uma espécie é de grande importância, 

principalmente pelas diferentes respostas que cada 

espécie pode apresentar em função da viabilidade, 

dormência e condições para o seu desenvolvimento 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Em certas 

circunstâncias, a germinação pode ser impedida ora por 

condições ambientais inadequadas, ora por mecanismos 

relacionados à própria semente (JALBAS REIS et al., 

2010).  

A semente é a parte do fruto que contém o 

embrião, em estado de vida latente e que em condições 

favoráveis dará origem à outra planta e, por isso é 

necessário conhecer o seu desenvolvimento 

(FONTENELE SAMPAIO et al., 2015). Além disso, é 

de grande importância conhecer as condições que 

proporcionam uma boa germinação e, os substratos têm 

a principal função de fornecer sustentação das sementes, 

além de condições adequadas a seu desenvolvimento. 

Muitas espécies florestais produzem sementes que, 

embora sendo viáveis e tendo condições ambientais 

favoráveis à sua germinação, não germinam 

(SIQUEIRA SILVA et al., 2009). Estas sementes são 

denominadas dormentes. Dessa forma, o presente 

trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da germinação 

das sementes de espécies florestais sobre o processo da 

quebra de dormência em diferentes substratos.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O experimento foi conduzido na área 

experimental do Centro de Estudos Superiores de 

Itacoatiara da Universidade do Estado do Amazonas 

(CESIT/UEA), no Laboratório de Sementes.  Para o 

estudo foram selecionadas três espécies florestais 

(Figura 1): Acácia mangium (Acácia), Adenanthera 

pavonina (Tento) e Tabebuia serratifolia (Ipê-amarelo). 
   

 

A primeira etapa consistiu na aquisição das 

sementes escolhidas, e em seguida foram submetidas 

aos seguintes tratamentos para quebra de dormência: 

imersão em água mineral por 24 horas e a escarificação 

mecânica em lixa para madeira n° 150. A semeadura foi 

feita em bandejas plásticas, contendo substrato 

comercial (Tropstrato) e solo. Foram colocadas 15 

sementes para cada tratamento, resultando em 10 

tratamentos e uma repetição (Tabela 1).   

  
No 60° dia após a germinação, as plântulas foram 

transplantadas para sacos de polietileno com capacidade 

de 1 kg, contendo os substratos.  O crescimento em 

altura foi acompanhado diariamente usando-se uma 

régua graduada durante cinco meses após a semeadura. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva 

e as médias comparadas com outros trabalhos da 

literatura.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 2 são mostrados os resultados das 

primeiras germinações. Verificou-se que todos os 

substratos utilizados, apresentaram efeitos significativos 

para as primeiras germinações (Figura 2 a 6), uma vez 

que proporcionaram um aumento na porcentagem de 

germinação das sementes.  

 



 
 

51 
 

 

 

 

 
Observou-se também que as mudas de A. 

mangium submetidas aos dois tratamentos e 

influenciadas pelos dois métodos de quebra de 

dormência tiveram interrompido o crescimento no 37° 

dia de desenvolvimento, pois, foram perdidas (mortas) 

possivelmente pela não incidência de luz, já que todos 

os outros fatores foram observados atentamente na 

produção das mudas. Segundo Araújo Neto et al. (2003) 

avaliaram a produção de mudas de Acacia polyphylla, 

relatam que a falta de luminosidade disponível no 

ambiente ocasiona deficiência na planta, afetando 

negativamente o crescimento, levando a morte das 

mudas.   

As médias em altura das três espécies florestais 

(Figura 7), verificaram-se interações significativas entre 

substratos e o tipo de quebra de dormência, indicando 

que existe pelo menos uma combinação ideal entre esses 

dois fatores que otimizam a média maior entre os 

tratamentos. Assim, a altura da parte aérea em média dos 

tratamentos utilizando o substrato comercial (T1, T3, 

T5, T7 e T9) alcançaram melhores resultados em 

decorrência do tempo avaliado.   

O substrato comercial proporcionou às plântulas 

maior desenvolvimento da parte aérea. Apesar dos 

resultados de germinação satisfatórios obtidos com o 

uso do substrato comercial juntamente com a 

escarificação mecânica, observou-se menor capacidade 

de retenção de água. Kissmann et al. (2008) e Costa et 

al. (2010) encontraram para A. pavonina valores de 

germinação semelhantes aos encontrados no 

experimento quando as sementes foram escarificadas 

mecanicamente e germinadas em substratos comerciais.   

E para os tratamentos (T2, T4, T6, T8 e T10), que 

foi utilizado o solo como substrato, observou-se que o 

mesmo, promoveu os menores valores em altura (parte 

aérea) em média das mudas, por possuir alta retenção de 

água, e por conter pouquíssimos nutrientes essenciais 

para o crescimento das plantas. Dessa forma, o 

desenvolvimento das mudas foi prejudicado. Segundo 

Guimarães et al. (2011) o solo é um material inerte, e 

muitas vezes desprovido de nutrientes, o que faz com 

que ocorra menor crescimento, e consequentemente 

diminua a área foliar.  Os valores médios diferiram 

descritivamente com base nas informações disponíveis 

em literatura, em relação aos obtidos nos demais 

substratos avaliados, os quais proporcionaram os 

maiores e menores valores.  

  
 De acordo com os tratamentos realizados, a 

escarificação mecânica mostrou-se mais eficiente em 

promover a superação da dormência das sementes de A. 

pavonina e A. mangium em combinação com o substrato 

comercial, proporcionando aumento da porcentagem da 

germinação e desenvolvimento das mudas de A. 

pavonina (Figura 8), uma vez que as mudas de A. 

mangium não sobreviveram para mais detalhes.  Para os 

tratamentos em imersão em água por 24 horas em 

combinação com o solo, as sementes de A. pavonina e 

T. serratifolia, mostraram-se eficientes em promover o 
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aumento na germinação das sementes, e ineficientes em 

seu desenvolvimento. 

 
Figura 8. Mudas de A. pavonina (a) e T. serratifolia (b) 

desenvolvidas em substrato comercial 
 

Neste estudo, os diferentes resultados de 

germinação e crescimento associados ao tipo de 

substrato, ocorreram porque as sementes passaram por 

reações metabólicas, as quais envolvem água e trocas 

gasosas. Então, a permeabilidade do tegumento da 

semente e o tipo de substrato interferem no resultado 

final da germinação (LADEIA et al. 2012).   

  

CONCLUSÕES 
O substrato que proporcionou melhor 

desempenho germinativo das sementes de A. pavonina e 

T. serratifolia foi o comercial (Tropstrato), e o 

tratamento pré-germinativo mais eficiente na superação 

da dormência física das sementes testadas foi: 

escarificação mecânica através do atrito em lixa para 

madeira, resultando em maior germinação em menor 

tempo. Isso pode ser interessante para quem deseja fazer 

o plantio, pois a escarificação mecânica em lixa é um 

procedimento seguro e de baixo custo e que resultou em 

germinação adequada para tais espécies.  
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INTRODUÇÃO 
O uso do nome vulgar para identificar madeira 

pode levar a indicações erradas no uso, uma vez que o 

mesmo nome vulgar utilizado em diferentes regiões 

pode caracterizar espécies com comportamento 

tecnológico diferente. Assim, é importante a 

identificação científica das madeiras a fim de que não 

sejam utilizadas erroneamente em determinadas 

aplicações. Dentre os métodos de identificação a 

caracterização macroscópica pode subsidiar a correta 

identificação botânica baseada nos caracteres 

anatômicos do tecido xilemático. Portanto, o presente 

trabalho teve como objetivo identificar anatomicamente 

as madeiras utilizadas nas movelarias do município de 

Barreirinha (AM).  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Coleta do material: Amostras das madeiras 

foram coletadas nas movelarias do município de 

Barreirinha e levadas ao Laboratório de Anatomia a da 

Madeira do CESIT para preparação do material a ser 

utilizado na identificação. Preparação do corpo-de-

prova: Das amostras coletadas foram retirados corpos-

de-prova de 3,5x2,0x5,0cm com as três faces da madeira 

(transversal, tangencial e radial), lixadas até a 

visualização dos elementos do xilema (poros, 

parênquima e raios). Para minimizar o efeito do 

aparecimento de fissuras no corpo-de-prova foi aplicado 

parafina líquida na face transversal oposta a utilizada 

para caracterização macroscópica. Macroscopia: A 

caracterização macroscópica do xilema de cada espécie 

foi realizada com auxílio de uma lupa manual de 10X de 

aumento caracterizando-se morfologicamente os 

seguintes elementos estruturais de acordo com a Norma 

COPANT- 1979: 1) na face transversal: poros 

parênquima e largura dos raios. 2) na face tangencial: 

linhas vasculares e estratificação dos raios.  3) na face 

radial: o espelhado dos raios e linhas vasculares.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontradas onze espécies de madeiras 

(Tabela 1) sendo utilizadas para a fabricação de móveis 

e outros usos no município. A espécie denominada 

localmente de ”louro” foi a mais representativa na 

amostragem com três diferentes gêneros dentro da 

mesma família Lauraceae. Chamamos à atenção para o 

fato de se utilizar somente o nome vernacular para a 

identificação da madeira em detrimento do uso do nome 

científico. No presente trabalho sob a denominação de 

“louro” foram encontrados três gêneros distintos dentro 

da mesma família (Ocotea, Aniba e Mezilaurus).  

  
Tabela 1. Nome vulgar e a identificação científica das 

madeiras utilizadas nas movelarias do município de 

Barreirinha.  

 
 

 O comportamento tecnológico da madeira pode 

variar com bastante significância entre os gêneros. Caso 

típico é a denominação vulgar de “Angelim” para duas 

espécies pertencentes a dois diferentes gêneros da 

família Fabaceae. Uma identificada por Hymenollobium 

petraeum Ducke é uma madeira de fundo fibroso 

causado pelo destaque do parênquima e as linhas 

vasculares sendo fácil de corte e trabalhabilidade e a 

outra cientificamente identificado como Dinizia excelsa 

Ducke é uma madeira dura ao corte de difícil 

trabalhabilidade necessitando de ferramentas potente e 

difícil de receber pregos (CASTRO; SILVA, 2002).   

O uso do nome vernacular pode omitir a 

verdadeira ocorrência geográfica das espécies, pois 

existe grande variação destes nomes associados à 

diferentes espécies e que mudam conforme a região, a 

cultura ouao uso na comercialização (MARTINS-DA-

SILVA, 2002; PROCÓPIO; SECCO, 2008). De acordo 

com Kanashiro (2002) “por serem semelhantes a olhos 

não-treinados, as espécies são confundidas e exploradas 

de forma desordenada e não sustentável”.  A madeira de 

muiracatiara (Astronium lecointe Ducke) também 

encontrada com frequência nas movelarias do município 

é também utilizada nos municípios próximos como 

Parintins e Itacoatiara para a fabricação de móveis. 

Castro e Silva (2002) cita outros usos para essa madeira 
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tais como para: tábuas de assoalho, POM (Pequenos 

Objetos de Madeira, compensado, laminado, cabos de 

ferramentas, peças curvadas e laminado decorativo.  

  

Chave dicotômica para identificação das 

madeiras  

  

1. Madeira com raios estratificados .............................. 2 

1. Sem estratificação dos raios ..................................... 4  

  

2. Parênquima abundante em faixas largas....................... 

................................................Hymenolobium petraeum       

2. Outro tipo de parênquima ......................................... 3  

  

3. Parênquima em linhas finas aproximadas, madeira 

branca-amarelada .............................. Simarouba amara 

3. Parênquima pouco visível mesmo sob lente, 

vasicêntrio ao redor dos poros; madeira pesada, de cor 

marrom claro..........................Handroanthus serratifolia  

  

4. Parênquima pouco perceptível, vasicêntrico (ao redor 

dos poros) ..................................................................... 5 

4. Outro tipo de parênquima ......................................... 6  

  

5. Poros diminutos, raios finos; madeira de cor 

avermelhada com veios negros .... Astronium lecointei 

5. Poros pequenos, raios com uniformidade na largura e 

espaçamento, madeira apresentando brilho natural......... 

..................................Ocotea sp ; Aniba sp e Mezilaurus  

  

6. Parênquima em fixas estreitas, poros médios, madeira 

de cor castanho-claro .......................Erisma uncinatum 

6. Sem a característica anterior ......................................7   

  

7. Parênquima visível sob lente ao redor dos poros com 

tendência a aliforme simples, poros médios, madeira 

pesada de cor marrom-acastanhado com aspecto fibroso 

................................................................Diplotropis sp 

7. Sem a característica anterior ......................................8  

  

8. Raios em forma de cadeias radiais, parênquima em 

linhas sinuosas envolvendo os poros, madeira pesada de 

cor castanho-amarronzado......................... Manilkara sp  

8. Parênquima visível sob lente aliforme confluente, 

raios visto na face transversal são uniformes na largura 

e espaçamento....................................Caryocar villosum   

 

CONCLUSÕES 
A identidade de uma planta possibilita a obtenção 

de informações científicas sobre a mesma e a discussão 

do processo de sua utilização e conservação. A adoção 

de nomes vernaculares pelas movelarias inibe 

informações sobre a diversidade e densidade das 

espécies, impossibilita o conhecimento de estrutura da 

população, consequentemente, o agrupamento de várias 

espécies em um único nome torna inviável a correta 

definição de seu uso e consequentemente, gera 

incredulidade na relação vendedor-consumidor no uso 

final da madeira.  

AGRADECIMENTOS 
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas-FAPEAM pela bolsa concedida durante o 

desenvolvimento do trabalho, bem como ao Centro de 

Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT/UEA) por 

ceder laboratório e equipamentos para efetuar o 

trabalho.  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CASTRO E SILVA, A. Madeiras da Amazônia: características 

gerais, nome vulgar e uso. Manaus: SEBRAE. p. 237. 

Manaus, 2002.   

KANASHIRO, M. As Diferenças entre as Árvores. Pesquisa 

FAPESP, nº 82. São Paulo. P.33, 2002.  

MARTINS-DA-SILVA, R.C.V. Coleta e Identificação de 

Espécimes Botânicos. Embrapa Amazônia Oriental, 

Doc. 143. Belém. p. 40, 2002.   

PROCÓPIO, L.C.; SECCO, R. S. A importância da 

identificação botânica nos inventários florestais: o 

exemplo do “tauari” (Couratari spp. e Cariniana spp. 

- Lecythidaceae) em duas áreas manejadas no estado 

do Pará. Acta Amazônica, v.38, n.1, p. 31-44, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

 

Tratamento superficial da madeira com extrato da polpa de Crescentia cujete L., efeito na 

proteção contra fungos xilófagos. 

  
Rafael Pedreno Viana1, Antônio Thiago S. de Almeida1, Andressa Vitória X. Barbosa1, Ademir Castro e Silva2. 

 
1. Estudante de Engenharia Florestal do Centro de estudos Superiores de Itacoatiara-CESIT/UEA; *rafaelpedreno779@gmail.com  

2. Professor Pesquisador do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara-CESIT/UEA  

  

Palavras-Chave: Extrato vegetal, antifúngico natural, madeira suscetível   

  

INTRODUÇÃO 
A madeira é naturalmente degradada por 

organismos xilófagos que utilizam os polímeros 

constituintes da parede celular como alimento através de 

um eficiente sistema enzimático capaz de metabolizá-

los (CASTRO E SILVA; AGUIAR, 2001). Para 

combater esses organismos aplica-se fungicidas para 

controlar a deterioração da madeira. No entanto, o 

controle químico pode induzir a resistência dos fungos e 

também a potenciais riscos para o ambiente.  

Assim, há uma crescente necessidade de 

desenvolver produtos antifúngicos eficazes que sejam 

ecologicamente aceitáveis. De modo geral, as 

substâncias de origem natural são mais seguras do que 

as sintéticas, uma vez que não deixam resíduo no meio 

ambiente e não comprometem a saúde humana e dos 

animais (ZIGLO, 2010). Neste contexto, situa-se a cuia 

(Crescentia cujete).    

Esta espécie vegetal pertence à família das 

Bignoniaceae e estudos fotoquímicos da polpa fresca do 

fruto mostram a ocorrência de ácido tartárico, ácido 

cítrico e ácido tânico além de taninos e flavonoides. 

Neste mister, pretende-se testar o extrato da polpa de C. 

cujete contra a ação de fungo deteriorador da madeira 

para verificar sua eficácia na proteção da madeira com 

alta suscetibilidade a esses microrganismos.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Os extratos foram obtidos a partir da polpa do 

fruto de Crescentia cujete, sendo que 200g foi colocada 

em vidro âmbar acrescido de 300 mL de solvente (água 

e Hidroalcoólico [C2H6O]) e deixado em repouso por 72 

horas. Após esse período o solvente foi evaporado e a 

massa obtida (extrato), pesada e armazenada em frasco 

de vidro na geladeira até posterior uso. Foram utilizadas 

as seguintes concentrações de extrato nos experimentos: 

5% e 10% para cada um dos solventes utilizados.  

Foi utilizado o fungo Pycnoporus sanguineus 

(L.) Murril pertencente a classe dos basidiomicetos, 

cujos carpóforos foram coletados na região periurbana 

de Itacoatiara (AM). Após coleta, os mesmos foram 

lavados, retirada uma pequena amostra da extremidade 

dessa estrutura e realizada a assepsia com sequência de 

álcool e água sanitária. Estes pequenos cortes foram 

colocados no centro de placa de Petri contendo meio de 

cultura PDA por um período de cinco-sete dias, 

dependendo da característica de cada fungo, e após esse 

período foi obtida a cultura pura que foi utilizada em 

todos os experimentos.  No experimento foram usadas 

amostras de 2x2x5 cm do cerne da madeira de Marupá 

(Simarouba amara Aubl.) que foram impregnadas com 

os extratos obtidos nas diferentes concentrações. Foram 

pesadas e colocadas em placa de Petri e inoculadas com 

pequenos pedaços da extremidade axial da cultura pura, 

tendo as amostras impregnadas como sua única fonte de 

carbono. O controle será realizado em amostras sem 

impregnação. O experimento foi realizado em por um 

período de 30 dias.  

 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De modo geral, o extrato bruto hidro alcoólico de 

Crescentia cujete, mostrou maior eficiência na proteção 

da madeira contra o ataque do fungo Pycnoporus 

sanguineus. O teste de ANOVA não evidenciou 

diferença significativa ao nível de 95% de probabilidade 

(P<0,05) entre as concentrações testadas desse extrato. 

Por outro lado, para o extrato aquoso a concentração de 

5% mostrou-se mais eficiente (P<0,05). Na 

concentração de 10% entre os extratos, a melhor 

eficiência foi apresentada pelo extrato hidroalcoólico 

com a menor perda de massa. Não houve diferença na 

concentração de 5% entre os extratos (<0,05).  
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CONCLUSÕES 
 Conclui-se que o extrato aquoso na concentração 

de 5% seria apropriado para se obter uma melhor 

proteção da madeira contra o ataque do fungo P. 

sanguineus.  
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estradas em uma área de Manejo Florestal Sustentável na Amazônia Central 

  
Roberta S. de Moura¹*, Adriene de O. Amaral¹, José Carlos R. Soares¹, João Serafim A. da C. Junior¹, Louri Klemann 

Junior² 

  
1. Graduandos em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA); *robertamourah@gmail.com  

2. Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Av. Mário Andreazza, s/n, 

Itacoatiara-AM  

  

Palavras-Chave: Miconia, estradas, Amazônia Central  
 

INTRODUÇÃO 
A família Melastomataceae possui ampla 

ocorrência em regiões tropicais e subtropicais 

(WURDACK, 1973) e está entre os mais abundantes e 

diversos grupos de plantas ao longo dos trópicos 

(STILES; ROSSELLI, 1993). Esta família abrange 

desde indivíduos herbáceos, arbustivos até arbóreos ou 

lianas, e ocorre principalmente em regiões montanas, 

florestas de terras baixas, savanas e áreas que sofreram 

alterações (CLAUSING; RENNER, 2001). Possui cerca 

de 200 gêneros e 5.000 espécies no mundo (SOUZA; 

LORENZI, 2008). Somente no Brasil, esta família 

possui cerca de 66 gêneros e 1.500 espécies registradas 

(BAUMGRATZ; SOUZA, 2005). Um dos gêneros mais 

representativos de Melastomataceae é Miconia, que 

apresenta grande número de espécies tipicamente 

pioneiras ou colonizadoras de ambientes alterados 

(TABARELLI; MANTOVANI, 1999). Em geral, as 

plantas deste gênero produzem uma grande quantidade 

de sementes e suas plântulas podem se estabelecer 

rapidamente em solo de ambientes degradados 

(STILES; ROSSELLI, 1993). Portanto, objetivou-se 

verificar as espécies do gênero Miconia que ocorrem na 

borda de duas estradas (principal e arraste), uma área de 

Manejo Florestal Sustentável na Amazônia Central.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 A área de estudo está localizada na área de 

Manejo Florestal Sustentável, ao longo da AM-363. O 

clima da região é classificado como Tropical Úmido do 

tipo Am, segundo a classificação de Köppen-Geiger 

(KOTTEK et al., 2006). O solo é do tipo Latossolo 

Amarelo Distrófico típico, este solo apresenta baixa 

disponibilidade de nutrientes, elevada acidez, altos 

teores de óxidos de ferro e alumínio, e baixa saturação 

por bases (V < 50%) na maior parte dos primeiros 100 

cm do horizonte B (VIEIRA, 1975; EMBRAPA, 2006; 

EMBRAPA, 2009). A vegetação local é classificada 

como Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, com 

temperatura anual média de 25 °C e precipitação 

pluviométrica bem distribuída durante o ano (VELOSO, 

1991). A amostragem ocorreu na borda de duas estradas, 

uma principal e outra de arraste. A estrada principal foi 

aberta à seis anos e, a de arraste foi aberta um ano antes 

da amostragem. A amostragem e coleta do material 

ocorreu em abril de 2017. Para verificar as espécies do 

gênero Miconia presentes nas margens da estrada foi 

feito um transecto de 500 metros de comprimento e dois 

de largura. No local foram contabilizadas as espécies por 

morfotipo que estavam presentes dentro dos limites do 

transecto. Também foi coletada uma amostra de um 

exemplar de cada indivíduo para posterior identificação 

em nível de espécie. O material coletado foi 

transportado para o Laboratório de Biologia do Centro 

de Estudos Superiores de Itacoatiara-CESIT onde foi 

herborizado e posteriormente identificado com auxílio 

de bibliografia específica.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontrados 1.206 indivíduos do gênero 

Miconia, de 03 espécies diferentes na estrada principal 

(Figura 1). Na borda da estrada de arraste não foi 

encontrado nenhum indivíduo. Albuquerque et al. 

(2013) trabalhando em uma vegetação secundária de 

zona ripária, encontraram 233 indivíduos do gênero 

Miconia de quatro espécies. No mesmo trabalho as 

espécies encontradas, incluindo Miconia albicans 

(espécie encontrada neste trabalho), possuem alto 

potencial de restaurabilidade, isso porque funcionam 

como espécies nucleadoras, fornecendo recursos aos 

polinizadores e aos dispersores de sementes.  

  

  
Vidotto et al. (2009) não encontraram na 

literatura relatos de grande quantidade de crescimento 

vegetativo de Miconia albicans, atribuindo a este 
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resultado o fato de que esta espécie ocorre e se distribuí 

predominantemente em solos ricos em alumínio.  As 

espécies encontradas na borda da estrada principal 

formam uma densa cobertura que recobre o solo. A 

presença deste gênero em toda a extensão da estrada 

principal pode ser explicada por sua afinidade com 

ambientes alterados, com grande incidência de luz e, 

também, por serem dispersas principalmente por aves 

(ELLISON et al., 1993; GALETTI; STOTZ, 1996), 

chegando, com o passar do tempo, em grande 

quantidade aos solos expostos de áreas alteradas. A 

diferença na presença de espécies do gênero Miconia 

entre a estrada principal e a estrada de arraste pode estar 

relacionada ao curto período de tempo para o 

estabelecimento destas espécies na estrada de arraste 

(um ano).  

  

CONCLUSÕES 
A presença, em grande quantidade, de três 

espécies do gênero Miconia na estrada principal e a 

completa ausência na estrada de arraste sugerem uma 

clara relação entre a ocupação das margens das estradas 

e o tempo transcorrido da sua abertura. Isto é ainda mais 

evidente ao ser considerada a proximidade entre as áreas 

amostradas (aproximadamente 500 m), que se reflete na 

similaridade das características de solo e vegetação entre 

as áreas. Assim, espera-se que com a chegada de 

sementes de espécies do gênero Miconia a ocupação das 

bordas da estrada de arraste ocorra com o passar do 

tempo.  
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INTRODUÇÃO 
A expansão urbana tem proporcionado nas 

cidades um crescimento de forma rápida e desordenada 

com ausência de planejamento de ocupação do solo, o 

que tem provocado problemas conectados a qualidade 

de vida da população. Dentre esses problemas está a 

arborização uma vez que pode ter a função de 

proporcionar melhoria de vida e da convivência dentro 

de um ambiente muitas vezes adverso (PIVETTA; 

SILVA FILHO, 2002).   

De acordo com Gonçalves (2002), arborizar não 

é somente subsidiar as ruas e praças, com a plantação de 

árvores, mas sim entender, dentro de um conceito mais 

abrangente, que os agrupamentos de árvores são mais 

significativos do que árvores isoladas.  

O plantio inadequado de árvores na arborização 

culmina em conflito com a rede elétrica, calçamento, 

muros, postes de iluminação, geração de resíduos, 

dentre outros (LIRA et al., 2014). Em contrapartida, a 

escolha adequada de espécies arbóreas pode significar 

uma economia nos gastos que se têm com tratos 

culturais e manutenção, e por meio de um inventário é 

possível contextualizar erros e acertos em uma 

arborização urbana além do fato de se conhecer o 

patrimônio arbóreo e a necessidade de manejá-lo 

(MAMEDE et al., 2014).   

Portanto, um planejamento adequado da 

arborização urbana é indispensável para o 

desenvolvimento urbano a fim de que a atividade não 

venha trazer prejuízos ao ambiente, considerando que a 

arborização influencia diretamente no bem-estar do 

homem, em virtude dos múltiplos benefícios que 

proporciona (DANTAS e SOUZA, 2004).  

Neste contexto, o presente trabalho objetivou 

avaliar o contexto da arborização urbana no município 

de Itacoatiara (AM), que poderá servir como subsídio 

para a elaboração de futuros projetos de arborização para 

o município.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 O presente projeto foi executado do município 

de Itacoatiara (AM), localizado à margem esquerda do 

Rio Amazonas distanciando 175 km da cidade de 

Manaus, em linha reta. O município está sob as 

coordenadas geográficas, 03º08’54” de latitude sul e -

58º25’00” de longitude a oeste de Greenwich.  

A coleta foi realizada por meio de visitas no 

bairro Santa Luzia. O método utilizado foi o da 

documentação direta abrangendo uma observação 

intensiva do local. Foi realizado um levantamento 

censitário das árvores, dimensionamento das calçadas e 

posição da rede elétrica. Em relação as ruas e as calçadas 

foi observado se apresentavam ou não pavimentação, 

sua largura foi obtida por meio de medição direta com 

auxílio de uma trena graduada em centímetros 

(MARANHÃO, et al., 2012).  

O formulário para a pesquisa de campo foi 

baseado nos estudos de Paiva e Gonçalves (2002), 

composto por informações botânicas e organográficas 

do vegetal, assim como informações da arborização 

local. Essas informações foram organizadas em quatro 

grupos, conforme sugerem Morais, et al. (2011), são 

eles: localização da árvore, características da árvore, 

características do ambiente e informações de manejo.   

As identificações das espécies foram realizadas 

com o auxílio da literatura específica e consultas no 

Herbário do Instituto de Pesquisa da Amazônia (INPA).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Licania tomentosa predomina com 52%. A altura 

média foi de 3,96 m e máxima de 9,80 m. Os problemas 

surgem a partir do plantio de espécies inadequadas, o 

que se observa no diagnóstico feito, onde 16% das 

espécies tem sistema radicular do tipo superficial e 

exposto. A poda drástica ocorre em 3% das espécies o 

que pode provocar a morte dos indivíduos. A disposição 

das árvores em relação a rede elétrica revela que 49% 

possuem essa rede acima de suas copas, enquanto que 

7% estão entre as copas. A ausência da rede elétrica 

acima ou entre as árvores ocorre em 38%.  

  
 Figura 1. Espécies inventariadas.  
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Figura 2. Podas realizadas  

 

 
Figura 3. Condição do sistema radicular 

 

 
Figura 4. Condição da rede elétrica 

 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que há necessidade doravante de 

planejamento da arborização urbana e que seja 

incentivada ações para se plantar espécies nativas em 

função do equilíbrio ecológico proporcionado por essas 

espécies. Além disso, é imprescindível medidas de 

sensibilização da população sobre a importância da 

vegetação para o seu bem-estar.  
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INTRODUÇÃO 
 O dendezeiro, Elaeis guineensis Jack., é uma 

espécie perene africana, bem adaptada ao clima tropical, 

que, quando submetida a alta precipitação, temperatura, 

radiação e umidade expressa sua máxima produção 

(CORLEY; TINKER, 2009). Estas condições 

demonstram o grande potencial da região Norte em 

explorar esta cultura, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável das regiões Amazônicas 

(CORDEIRO et al., 2009; RAMALHO FILHO et al., 

2010).  

Embora seja uma cultura bem adaptada à região 

amazônica, seu rendimento é constantemente afetado 

por problemas fitossanitários, os quais demandam 

aumento nos custos com a aquisição e uso de 

agroquímicos e mão de obra qualificada na aplicação 

destes produtos.  

Entre os diversos agentes fitossanitários, destaca-

se a antracnose, doença resultante da ação complexa 

entre os fungos Glomerella cingulata, Botryodiplodia 

palmarum, e Melanconium sp. (KIMATI et al., 2005), 

mesmo não sendo uma das principais enfermidades do 

dendezeiro, é responsável por perdas econômicas à esta 

cultura, uma vez que, pode causar danos às folhas, 

reduzir sua capacidade fotossintética e interferir no 

desenvolvimento das plântulas, as quais, são eliminadas 

antes de serem levadas a campo (BARCELOS et al., 

2001).  

As práticas de manejo para esta doença são 

simplesmente baseadas no uso de agroquímicos, o qual, 

sequer apresenta um produto específico registrado para 

controle desta doença (ANDREI, 2009). Assim, o 

melhoramento genético, por meio da identificação de 

fontes de resistência é uma forma promissora para o 

manejo desta doença. Seguindo este contexto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a resistência de diferentes 

linhagens de dendezeiro à antracnose.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Este trabalho foi realizado no Campo 

Experimental do Rio Urubu, pertencente à Embrapa 

Amazônia Ocidental, localizado no Município de Rio 

Preto da Eva (02° 35’S, 59° 28’W, altitude de 200m), a 

150 km de Manaus, AM. As cinco linhagens foram 

obtidas de cruzamentos entre dendezeiros tipo Dura de 

origem La Mé e Dabou, pertencentes ao Banco de 

Germoplasma da Embrapa Amazônia Ocidental.   

Para cada linhagem de dendezeiro, foram 

semeadas em sacos de polietileno 70 sementes pré-

germinadas no espaçamento de 0,10 m entre sacos e 

entre linhas. A avaliação consistiu de inspeções 

semanais por um período de nove semanas, onde foi 

observada a incidência da doença para cada linhagem 

por meio dos sintomas foliares característicos da 

antracnose.  

Os dados coletados em viveiro foram utilizados 

para calcular a intensidade máxima da doença (Ymáx) e 

para ajustar a Área abaixo da Curva de Progresso da 

Doença (AACPD) (FRY, 1978), que foi calculada pela 

expressão:  

 
Onde, Yi e Yi+1 são os valores de incidência dos 

sintomas observados em duas avaliações consecutivas, 

ti e ti+1 o período de tempo referente a cada avaliação e 

n a duração do período de avaliação. Para comparação 

estatística foram utilizados os desvios padrões para cada 

linhagem de dendezeiro nas duas variáveis analisadas.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao analisar a intensidade máxima da doença 

(Tabela 1), observa-se que a linhagem LM5866D 

apresentou uma média de somente 5,2%, sendo 

significativamente inferior a todas as linhagens deste 

estudo, sendo que, na sequência DA115D com média de 

intensidade de doença de 7,8%, também diferiu das 

demais linhagens, demonstrando certo nível de 

tolerância à antracnose.  

  
Tabela 1. Intensidade máxima da doença (Ymáx) e desvio 

padrão (S) para cada linhagem de dendezeiro. Rio Preto da 

Eva, AM. 2016 

 
  

O mesmo comportamento pode ser observado 

quanto a AACPD (Figura 1), onde mais uma vez 

LM5866D demonstrou apresentar a menor média de 
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incidência da doença, seguida pela linhagem DA115D, 

que mais uma vez diferiu das demais.  

 
Figura 1. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença 

(AACPD) registrada para cada linhagem de dendezeiro. Rio 

Preto da Eva, AM. 2016.  

  

Os resultados apresentados pelas variáveis Ymáx 

e AACPD indicam uma extensa variação genética entre 

as linhagens de dendezeiro avaliadas, o que viabiliza 

selecionar linhagens resistentes à doença por meio da 

observação de seu fenótipo.    

Os índices usados neste trabalho podem ser 

utilizados para se comparar diferentes genótipos, uma 

vez que, tanto o Ymáx como a AACPD apresentaram 

diferenças entre as linhagens de dendezeiro. Estes 

índices também foram utilizados por Rodrigues et al. 

(2004) que, mesmo trabalhando com cultivares 

susceptíveis, foi capaz de diferenciá-las em graus de 

susceptibilidade.  

  

CONCLUSÕES 
 A linhagem de dendezeiro LM5866D possui 

resistência à antracnose, enquanto a linhagem DA115D 

demonstrou ser tolerante a doença. Existe variabilidade 

genética entre as linhagens de dendezeiro quanto à 

reação à antracnose.  
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INTRODUÇÃO 
O dendezeiro, Elaeis guineensis Jacq., destaca-se 

como a cultura oleaginosa de maior produtividade do 

mundo (USDA, 2017), constituindo-se em uma espécie 

fundamental no atendimento da demanda mundial por 

óleo, estimada em 240 milhões de toneladas em 2050 

(CORLEY, 2009). Para atingir essa estimativa, é 

necessário fazer uso de material genético melhorado e 

de alto rendimento, capaz de potencializar a máxima 

produção de óleo por unidade de área plantada 

(SANTOS, 2010).  

Com a procura constante por melhores retornos 

financeiros em plantios comerciais, já é possível 

observar variedades híbridas do tipo compacta (ALVES 

et al., 2013) que permitem um acréscimo na densidade 

do número de plantas por hectare, influenciando 

positivamente na produção de óleo por área.  

Atualmente, com a utilização dos híbridos 

compacta e supercompacta (ALVARADO et al., 2010), 

é possível perceber que o melhoramento genético está 

voltado a aumentar a eficiência de produção de óleo por 

meio do incremento de plantas por unidade de área. No 

entanto, pouco se conhece quanto ao desenvolvimento e 

comportamento das principais pragas do dendezeiro ao 

se fazer uso da redução dos espaçamentos entre linhas e 

entre plantas. O que parece ser preocupante, uma vez 

que, dentre as pragas desta cultura, pode-se destacar a 

Eupalamides cyparissias (Lepidoptera: Castniidae), 

cujas lagartas perfuram o estipe desde a base da coroa 

foliar até o meristema apical, podendo muitas vezes, 

causar a morte de plantas, ocasionando queda na 

produção (CORLEY; TINCKER, 2009).  

Desta maneira, se faz necessário observar o 

comportamento deste inseto praga nas diferentes 

densidades de plantio, e assim, poder inferir sobre a 

viabilidade no uso das mesmas. Nesse contexto, 

objetivou-se avaliar o comportamento de Eupalamides 

cyparissias em áreas de dendezeiro com diferentes 

densidades de plantio.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este trabalho foi conduzido no Campo 

Experimental do Rio Urubu, pertencente à Embrapa 

Amazônia Ocidental, localizado no Município de Rio 

Preto da Eva (02° 35’S, 59° 28’W, altitude de 200m), a 

150 km de Manaus, AM. A área em estudo consistia de 

20,6 ha, dividida em plantios de dendezeiro no 

espaçamento 9,0 x 7,8 metros e no espaçamento de 4,5 

x 7,8 metros (Tabela 1), com idade superior a 15 anos e 

localizada em uma área circundada por floresta.  

 
Tabela 1. Caracterização de áreas: espaçamento das áreas, 

espaço entrelinhas e densidades de plantio. Rio Preto da Eva, 

AM. 2014/2015.  

 
  

Para realização do experimento durante os anos 

de 2014 e 2015, foram realizadas inspeções mensais nas 

áreas em estudo onde se observou a presença dos 

sintomas do ataque da praga, caracterizado pelo 

encurtamento considerável das novas folhas emitidas 

(danos ao meristema apical), sendo posteriormente 

confirmada, pelo corte da planta, a presença de galerias 

no interior do estipe.  Os dados coletados em campo 

foram utilizados para ajustar a área abaixo da curva de 

progresso da praga, adaptada de Fry (1978), que foi 

calculada pela expressão: 

 
Onde, Yi e Yi+1 são os valores de incidência dos 

sintomas observados em duas avaliações consecutivas, 

ti e ti+1 o período de tempo referente a cada avaliação e 

n a duração do período de avaliação. Para comparação 

estatística entre as diferentes densidades de plantas 

(tratamentos) foi aplicado o teste T de Student (p<0,05) 

nos diferentes anos avaliados.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da análise da AACPP (Figura 1), foi 

possível observar que o comportamento de E. 

cyparissias não diferiu estatisticamente para o ano de 

2014 nas diferentes densidades de plantio de 

dendezeiros avaliadas.  Já para o ano de 2015, observa-

se que na densidade de 143 plantas/ha a AACPP foi 

somente de 7,2, significativamente inferior ao valor da 

incidência de sintomas apresentada pela área com 
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densidade de plantio com 285  plantas/ha onde foi obtido 

um índice de AACPP de aproximadamente 40,0.  

 
Figura 1. Área abaixo da Curva de Ataque da Praga (AACPP) 

registrada nos anos de 2014 e 2015 em dendezais com 

diferentes densidades de plantio. Para cada ano, letras iguais 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste T (p<0,05).  

  

Comparando as curvas das duas densidades de 

plantio, é possível destacar ainda que, enquanto as 

densidades avaliadas diferiam em duas vezes a 

quantidade de plantas por área, a maior densidade de 

plantas apresentou AACPP aproximadamente cinco 

vezes maior que o registrado pela densidade de 143 

plantas/ha, isto, no período de um ano apenas. Desta 

forma, a maior disponibilidade de plantas hospedeiras 

por unidade de área parece favorecer o comportamento 

de ataque da praga.  

Mesmo que a densidade avaliada neste trabalho 

tenha sido excessivamente alta, os resultados 

demonstraram a necessidade de se ter precaução na 

escolha das variedades híbridas de dendezeiro a serem 

instaladas, uma vez que, ao optar por variedades como o 

compacta ou o supercompacta, variedades com altas 

densidades (ALVARADO et al., 2010), pode-se estar 

favorecendo o desenvolvimento de pragas.   

Assim, fica evidente a necessidade da 

continuação dos estudos no intuito de quantificar o 

efeito das principais pragas do dendezeiro em áreas com 

variedades híbridas de alta densidade.     

  

CONCLUSÕES 
O aumento do número de plantas por unidade de 

área influencia positivamente no comportamento de 

ataque de E. cyparissias. No período de um ano, a 

incidência dos sintomas de ataque de E. cyparissias foi 

cinco vezes maior na densidade de plantio de 285 

plantas/ha que na densidade de 143 plantas/ha. O início 

da infestação por E. cyparissias não é influenciada pela 

densidade de plantas.  
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INTRODUÇÃO 
Viveiros florestais são áreas com um conjunto de 

benfeitorias e utensílios, em que se empregam técnicas 

visando obter o máximo da produção de mudas. Existem 

dois tipos de viveiros: Viveiro permanente, onde são 

produzidas mudas de maneira contínua e por tempo 

indeterminado, ou para comercialização; e Viveiro 

temporário, onde as mudas são produzidas para uma 

determinada área e por um período limitado. O primeiro 

passa para que um viveiro florestal possa constituir um 

empreendimento de sucesso, é a atenção especial na 

escolha das sementes. A semente é o fator principal no 

processo de produção de mudas, já que representa um 

pequeno custo no valor final da muda e tem uma 

importância fundamental no valor das plantações. 

Portanto, um cuidado especial deve ser tomado com a 

produção e aquisição de sementes.  

O Araçá-boi foi à espécie escolhida para a 

implantação de um viveiro experimental na Escola 

Estadual Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro 

localizado na cidade de Manaus –AM. Esta espécie foi 

escolhida devido à adaptação a solos de baixa 

fertilidade, assim como às variações climáticas do 

trópico úmido amazônico. Em decorrência da 

precocidade, frequência e grande volume de produção 

da planta, associados ao sabor característico e agradável 

da polpa do fruto, o araçá-boi destaca-se como uma das 

espécies nativas da Amazônia de grande potencial. 

Estudos realizados com a polpa de araçá-boi apontam 

grande potencial de aproveitamento agroindustrial, por 

apresentarem boas características físico-químicas e 

atributos sensoriais de boa aceitabilidade (ROGEZ et al., 

2004). Schwartz et al. (2010) comentam que há uma 

demanda cada vez maior no mercado internacional por 

frutas com novos aromas, sabores e texturas e que o 

Brasil, em função de sua enorme biodiversidade e 

condições edafoclimáticas, é um país com imenso 

potencial para fornecer esses recursos naturais vegetais.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A natureza da pesquisa e método de abordagem; 

quanto aos meios; coleta de dados; aspectos legais e 

análise, destes se refere à natureza da pesquisa e método 

de abordagem, o estudo contemplou uma pesquisa 

qualitativa baseada em método exploratório e estudo de 

caso, predispostos em 06 (seis) etapas de gerenciamento.    

1ª Etapa: Coleta de Frutos e Sementes Foram coletados 

frutos com sementes em sua totalidade referente ao 

número de matrizes fornecedoras no Conjunto Mundo 

Novo (10); na Estrada do Turismo (10); no INPA 

(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) (20); e 

na Estrada do Pau-Rosa (10) em Manaus –AM.  

Os frutos foram coletados de cinco matrizes 

(árvores de araçá-boi), cada árvore de coleta forneceu 

dez (frutos) com exceção da coleta feita no INPA que 

forneceu vinte frutos, conforme o estabelecido nos 

pomares acima citados. Foram coletados, portanto 50 

frutos. Cada fruto forneceu quatro sementes, que foram 

extraídas de frutos completamente maduros. A extração 

dos frutos foi feita manualmente, com auxílio de escada.    

2ª Etapa: Extração e Limpeza das Sementes 

Nesta etapa foi feita a separação da semente da polpa do 

fruto do araçá-boi com a utilização de uma tesoura de 

cozinha simples. Cada fruto forneceu quatro sementes, 

num total de 200 sementes.  Logo após a retirada da 

polpa, as sementes foram lavadas em água corrente com 

auxílio de peneira, para serem levadas posteriormente 

para secagem, conforme Figura 1.  

 
Figura 1. Separação das sementes da polpa do Araçá-boi.  

 

3ª Etapa: Secagem das Sementes no Laboratório 

de Biologia de Produtos Naturais do IFAM – Campus 

Manaus Centro.  As sementes foram colocadas para 

secar em temperatura ambiente com média de 25ºC e 

umidade relativa do ar de 80%, a fim de se retirar a 

umidade da superfície do tegumento das sementes. Uma 

amostra do lote foi retirada para a realização do teor de 

água inicial, que foi realizado com duas sub-amostras de 

5 g de sementes pelo método de estufa a 105ºC 

(BRASIL, 2009). Os experimentos foram realizados nas 

condições climáticas de Manaus, nos Laboratórios de 

Microscopia e Biologia de Produtos Naturais do 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas (IFAM), no período de fevereiro de 2016 a 

junho de 2016.  

4ª Etapa: Análise das sementes de Araçá-boi no 

laboratório de Microscopia do IFAM. Com o uso de 

Microscópio eletrônico, se analisou a estrutura 

fisiológica e morfológica de 50 sementes do total de 

duzentas extraídas, o que equivale a uma taxa de 25%. 

Analisou-se a formação tegumentar, hilo, reserva 

embrionária, embrião, radícula, folha primária, e fungos 

presentes. Foi realizada a catalogação das sementes em 

uma pasta transparente contendo cinquenta sementes em 

grupos de cinco com dez sementes em cada grupo 

correspondente especificamente aos pomares de coleta 

das mesmas, conforme procedimentos evidenciados na 

Figura 2, compondo um banco de sementes para estudo. 

            
Figura 2: Análise Microscópica das sementes  

  

Todas as sementes foram analisadas no 

Microscópio, abertas com o auxílio de um bisturi. Os 

dados obtidos serviram de base para a construção de 

uma tabela com informações e resultados das análises 

feitas.  

5ª Etapa: Produção de mudas de Araçá-boi. O 

processo de produção de mudas envolveu várias etapas: 

a coleta de frutos e sementes, extração e limpeza das 

sementes, secagem das sementes, análise microscópica 

das sementes, preparo do substrato e recipientes para as 

mudas até a repicagem das plântulas para formação das 

mudas. Após análise microscópica em laboratório 

(Figura 2), constatou-se qual o melhor grupo de 

sementes coletado nos pomares descritos anteriormente. 

Procedeu-se então para o plantio destas sementes 

utilizando-se a adubação orgânica através da técnica de 

compostagem, onde foram misturados resíduos vegetais 

à terra preta, serragem de madeira e cascas de frutas, 

obtidos ao longo do processo de obtenção das sementes. 

A mistura destes resíduos foi umedecida e 

homogeneizada pelo período de seis meses, até atingir o 

estado ideal para ser utilizada. Foram produzidas 100 

mudas no total de Araçá-boi a partir da seleção obtida 

em Laboratório das melhores sementes e de todo o 

processo envolvido.  

6ª Etapa: Implantação do Viveiro Florestal 

Experimental. Nesta etapa do projeto foi implantado um 

viveiro florestal experimental na Escola Estadual 

Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro Localizada na 

Rua Nova, nº1000, no bairro do São Lázaro, Zona Sul.  

A escola recebeu este nome em homenagem do 

comando geral da Aeronáutica a um dos mais ilustres 

oficiais da Força Área Brasileira. Foi inaugurada no dia 

4 de abril de 1994 (Figura 3). Oferta atualmente o 

Ensino Fundamental e Médio. Possuí doze salas, dois 

laboratórios, uma quadra de esportes, uma biblioteca 

com atendimento educacional especializado e dispõe de 

um quadro funcional de oitenta servidores nos três 

turnos.  

A estrutura do viveiro construída é bastante 

simples e seguiu as características da espécie escolhida, 

Araçá-boi e sua forma de reprodução. A extensão do 

viveiro foi determinada em função de alguns fatores: 

Quantidade de mudas que foram produzidas (100) para 

plantio e replantio; Densidade de mudas por metro 

quadrado; Período de rotação das mudas;  Dimensões do 

canteiro: 2,5 x 2,5 metros e passeios entre eles; A forma 

de propagação: por sementes. As plantas propagadas por 

sementes foram plantadas em sementeiras, no canteiro, 

e diretamente em sacos plásticos ou tubetes.  

 
Figura 3: Frente da E. E. Brigadeiro João Camarão Telles 

Ribeiro.  

  

A área do terreno da escola onde foi instalado o 

viveiro foi fechada, com cerca de sombrite tela. A 

declividade do terreno preparada foi de 2%, no máximo, 

para não propiciar danos por erosão. O canteiro foi 

instalado em nível perpendicular à movimentação da 

água no solo, pois áreas mais planas contribuem para a 

manutenção de água da chuva por mais tempo. Foi 

necessária a instalação de equipamentos de irrigação por 

aspersão, gotejamento em forma de esguicho com 

mangueira, além de carrinho de mão; ferramentas 

básicas (pás de corte, pás de concha, enxadas, enxadões, 

alicates, martelos, sachos, facões, ancinhos, serrotes, 

regadores, baldes, tesouras de poda.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos processos estudados e observados foram 

definidos os experimentos a seguir:  

Experimento 1: Análise Microscópica das Sementes 

em Laboratório.  

Após a análise da fisiologia e morfologia das 

sementes divididas em cinco grupos com dez indivíduos 

num total de cinquenta. Constatou-se que a formação 

tegumentar, embrionária, radícula e hilo, influenciaram 

diretamente o processo de germinação das sementes 

analisadas, verificou-se então que o grupo de sementes 

pertencentes ao pomar do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) apresentou a melhor 

formação e desenvolvimento para uma germinação e 

posterior produtividade das mudas a serem plantadas.    

Experimento 2: Viabilidade das Sementes Plantadas.   
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Após constatação que as melhores sementes para 

o plantio, pertenciam ao grupo do pomar do INPA. Foi 

realizado o plantio e desenvolvimento das sementes 

deste pomar, utilizando-se de substrato com adubo 

orgânico através da técnica de compostagem já 

mencionado anteriormente, que foram semeadas em 

tubetes.  

Nesta primeira tentativa foram plantadas dez (10) 

sementes de araçá-boi, o resultado esperado não foi 

satisfatório, pois houve a perda de 50% destas sementes, 

o que equivale a cinco das dez sementes plantadas, 

atribuída a priori ao período de sol intenso, pois no 

primeiro momento não havia a instalação de sistema de 

irrigação e tela de sombrite no Viveiro Experimental.  

Na segunda tentativa, foram plantadas 

novamente dez sementes de araçá-boi em tubetes, após 

a implantação do sistema de irrigação e sombreamento 

no viveiro. No entanto houve a perda de 40%, 

equivalente a quatro sementes das dez plantadas.   

Na terceira tentativa, outra técnica de semeadura 

foi testada, dez (10) sementes foram plantadas 

diretamente no solo, conforme Figura 4 e todas 

germinaram.  O sucesso do experimento foi de 100%, 

atribuída a forma de semeadura diretamente no solo do 

viveiro experimental.  

 
Figura 4: Alunos da escola realizando o plantio das mudas de 

araçá-boi.  

  

CONCLUSÕES 
As premissas correlacionadas a análise 

laboratorial e o êxito do processo acurado das sementes 

de araçá-boi pesquisadas correlacionou-se uma 

implementação de Viveiro Florestal Experimental de 

Araçá-boi através da visão tetraédrica dos autores deste 

trabalho, que o tornam socialmente justo, 

economicamente viável, ambientalmente correto e 

tecnologicamente aplicável, contribui para o 

fortalecimento de políticas públicas educacionais e a 

construção de uma nova identidade sociocultural 

ambiental, com as seguintes características:   

- A qualidade fisiológica e morfológica das sementes 

pode variar de acordo com os frutos e suas respectivas 

matrizes de onde foram coletados, apresentando redução 

do teor de água;   

- As sementes devem ser semeadas, preferencialmente 

no solo diretamente, logo após a extração e limpeza;   

- O tegumento das sementes apresenta resistência 

mecânica à expansão do embrião e sua remoção total foi 

o procedimento mais eficiente na superação da 

dormência.  

- O Viveiro Florestal Experimental da Escola Estadual 

Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro, tem 

contribuído significativamente para que os alunos, 

Professores, familiares e comunidade do bairro do São 

Lázaro, Zona Sul e região do entorno da cidade de 

Manaus possam adquirir conhecimentos sobre educação 

ambiental, plantio correto de mudas na comunidade, 

preservação e aproveitamento dos frutos despertando o 

interesse dos alunos quanto ao meio ambiente e seus 

recursos, arborização das casas, praças públicas e da 

própria Escola, sendo, portanto, fundamental para que 

sejam beneficiados com as mudas de araçá produzidas 

no viveiro.  

- A planta que gera o Araçá- boi é um arbusto de até 3 

metros de altura. O Araçá-boi pode pesar de 30 a 300 g, 

com casca de cor amarelo ouro bastante fina, com 4 a 10 

sementes de 1 cm de comprimento.   

- A planta do Araçá-boi é propagada por sementes e 

produz no primeiro ano após o plantio.   

- O espaçamento de semeadura varia de 3 a 4 metros e 

desenvolve-se melhor diretamente no solo.  Deste modo 

evidenciando a proposição de êxito nas aplicabilidades 

experimentais e de manejo florestal cooperativista.  
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INTRODUÇÃO 
A piscicultura é uma atividade agropecuária 

importante no Brasil. Técnicas modernas estão sendo 

pesquisadas e implementadas dia a dia, não somente 

para o aumento da produção e rendimentos das fazendas, 

mas também para melhorar a qualidade do pescado 

cultivado. Além do mais, grandes investimentos são 

feitos, quanto aos aspectos relacionados à 

comercialização e a maior divulgação dos alimentos 

provenientes da aquicultura, estimulando o consumo de 

peixes criados em cativeiro em substituição aos 

capturados na natureza. Com o aumento da demanda as 

estações de piscicultura têm trabalhado com número e 

densidade de animais mais elevadas que as encontradas 

naturalmente nos rios e lagos, sendo comum a maior 

ocorrência e disseminação de problemas relacionados à 

saúde dos peixes.   

Por exemplo, em tambaqui (Colossoma 

macropomum) que é a espécie mais cultivada na região 

Norte do Brasil (IBAMA, 2006), as doenças parasitárias 

mais comumente relatadas são causadas por 

monogenóides, acantocéfalos, Myxobolos sp., 

copépodos, braquiúros e fungos (Malta et al., 2001). As 

criações de tambaqui têm mostrado uma maior 

intensidade parasitária dos monogenóides, sendo eles, o 

grupo que causa maior severidade em termos de doenças 

em peixes (Varella et al., 2003).  

Os monogenóides caracterizam-se, 

principalmente, pela presença de um aparelho de fixação 

localizado geralmente na parte posterior do corpo, o 

haptor. Esta estrutura é formada por uma série de 

ganchos, barras e âncoras, que são introduzidos 

principalmente nas brânquias dos peixes para fixação. 

Provoca uma série de reações, podendo culminar em 

uma hipersecreção de muco, o que poderia levar os 

animais à morte por asfixia, ou ainda provocar lesões 

facilitando a penetração de agentes secundários, como 

fungos e bactérias (Thatcher & Neto, 1994).  

Consequentemente o uso de produtos químicos 

para o controle e prevenção destas doenças, causadas 

por microrganismos parasitos oportunistas, vem 

aumentando, conjuntamente com as preocupações de 

âmbito ambiental, no que se refere aos riscos de 

intoxicação aos consumidores e a poluição dos 

mananciais de água. Dessa forma, a proposta de uso de 

produtos naturais com conhecida característica 

medicinal parece ser alternativa interessante para 

amenizar os problemas apresentados, proporcionando 

ainda melhor qualidade do pescado, livre de produtos 

químicos. Além de que menor risco ambiental e custo 

podem potencialmente ser observados pela economia na 

compra de medicamentos, cujos preços usualmente são 

altos. Acreditamos ainda que para o futuro os mercados 

internacionais de peixes vão solicitar cada vez mais 

alimentos que não tiveram nenhum contato com 

produtos químicos.   

Estudos promissores, objetivando o controle de 

parasitas de peixes e a redução dos impactos da 

resistência, têm relacionado inúmeras espécies vegetais 

com propriedades antiparasitárias e, dentre elas, extrato 

de alho (Martins et al., 2002), óleo essencial de Ocimum 

gratissimum, extrato de Terminalia catappa (Claudiano 

et al., 2009; Boijink et al., 2011), sementes de abóbora 

(Fujimoto et al., 2012).   

Outra espécie que ainda não foi utilizada como 

antiparasitária para peixe é a bananeira (Musa sp.) que 

apresentam taninos em sua constituição, os quais 

apresentam atividade anti-helmíntica (Olivo et al., 2007; 

Otero & Hidalgo, 2004).   

Existe uma grande disponibilidade, pois a 

bananicultura no Brasil é feita em quase todas as regiões 

mesmo em condições ecológicas desfavoráveis. A 

banana é constituída por carboidratos, lipídeos, 

proteínas e vitaminas, a matéria mineral é composta por 

macro e micro-minerais. A banana é uma fruta de 

consumo popular e o seu tronco e folhas atualmente vem 

sendo testado no combate as verminoses dos animais 

domésticos (bovinos, caprinos e ovinos) e como 

suplemento volumoso em períodos de escassez de 

alimento.  

Nas etapas de produção da banana são 

necessários alguns processos, como o desbate (remoção 

dos perfilhos) e a remoção do pseudocaule após a 

colheita, onde é produzida uma grande quantidade de 

massa verde com possibilidade de utilização para 

alimentação animal também com finalidade terapêutica. 
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Ribeiro et al. (2007) observaram que as folhas de 

bananeira apresentaram potencial como fonte de 

alimento para ruminantes com 17,2% de proteína bruta. 

Desta forma, a utilização da massa verde foliar pode 

reduzir os custos na alimentação dos animais na época 

seca do ano. Oliveira et al. (1997) observaram redução 

da carga parasitária por nematódeos gastrintestinais em 

caprinos que receberam, diariamente, folhas de 

bananeiras por um período de 25 dias, quando 

comparados com o grupo controle. A eficácia da folha 

de bananeira foi de 57,1% para Haemonhcus sp, 70,4% 

para Oesophagostomum sp, 65,4% para 

Trichostrongylus sp e de 59,5% para Cooperia sp.  

Muitas plantas são, tradicionalmente, conhecidas 

como possuidoras de atividade anti-helmíntica, 

necessitando, entretanto, que suas eficácias sejam 

cientificamente comprovadas, para as diferentes 

espécies de animais.  

Considerando a importância do tambaqui para 

região norte e a incidência de parasita monogenea nas 

brânquias, torna-se necessário investir em pesquisas que 

visem a busca de alternativas de controle, que sejam de 

baixo custo e menos nocivas à saúde humana e ao meio 

ambiente. Dentre essas alternativas, será testada a 

eficácia da utilização dos resíduos da bananeira (folha, 

engaço e coração).   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O experimento está sendo conduzido no CPAQ-

INPA. Juvenis de tambaqui naturalmente infectados 

com monogenea nas brânquias foram adquiridos de um 

produtor no Município de Rio Preto da Eva, km 03. 

Antes do início dos experimentos 15 peixes foram 

sacrificados e retiradas às brânquias para verificar a 

presença de monogenea. O ensaio foi instalado em um 

delineamento estatístico inteiramente aleatorizado 

(DIA) em esquema fatorial 3 (folha, engaço e coração 

de bananeira) X 6 níveis de inclusão (0, 10, 20, 30, 40 e 

50 %) X 3 repetições. As unidades experimentais foram 

constituídas por lotes de juvenis de tambaqui (10 peixes 

por gaiola de 60L com peso médio inicial de 3,6 ± 0,29 

g e comprimento médio inicial de 3 a 4 cm) alojados em 

viveiro escavado de 22 m2. Níveis de inclusão (0, 10, 

20, 30, 40 e 50 %) de farinha de resíduos de 

bananicultura estão sendo testados para determinação do 

nível máximo de inclusão e aceitação do produto, 

visando o controle de monogeneas de brânquias. Os 

peixes estão sendo alimentados por 60 dias com rações 

extrusadas até a saciedade aparente diariamente em duas 

refeições. Os parâmetros de qualidade da água como o 

pH, o oxigênio dissolvido e a temperatura estão sendo 

medidos por meio de aparelhos oxímetro e 

potenciômetro. Além disso, está sendo monitorado 

periodicamente os níveis de amônia, nitrito, alcalinidade 

e dureza da água. No final do período experimental será 

realizado o exame parasitológico.   

Os animais serão sacrificados por perfuração da 

fontanela craniana, as brânquias serão removidas, em 

seguida fixadas em formol (5%) para posterior 

contagem de monogeneas em cada arco branquial com 

auxílio de microscópio estereoscópico. De posse dos 

resultados serão estabelecidos o índice de intensidade 

média de parasitos (nº total de parasitos / n° de peixes) e 

a prevalência (n° de hospedeiros infectados / n° total de 

peixes x 100), segundo recomendações de Martins et al. 

(2001). O percentual de eficácia será determinado pelo 

n° de parasitos do grupo inicial menos o n° de parasitos 

após o tratamento, dividido pelo n° de parasitos do 

grupo inicial x 100 (Martins et al., 2001).  

Os dados coletados serão submetidos à análise de 

variância e teste de comparação de médias, Tukey 

(α=0,05 %) por meio do uso do sistema computacional 

SAS (SAS, 2006).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A biometria inicial do experimento foi realizada 

e foram coletados 15 peixes para a verificação de 

infestação de parasitos nas brânquias, o nível de 

infestação encontrado foi suficiente para que não fosse 

necessário realizar uma indução de infestação, o 

experimento se encontra em andamento no CPAQ-

INPA. Os animais estão consumindo a ração e até o 

momento não houve mortalidade. As análises de água 

realizadas não apresentarão alterações significativas, os 

parâmetros estão dentro do aceitável pela espécie.   

  

CONCLUSÕES 
As rações experimentais ofertadas aos peixes 

foram aceitas e o consumo diário é aceitável, o 

experimento encontra-se em andamento.  
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INTRODUÇÃO 
Com o aumento da pesca em populações naturais 

a criação em cativeiro se tornou uma alternativa para 

diminuição do impacto em estoques naturais, assim, é 

necessário o uso de tecnologias visando o crescimento 

de peixes em um tempo menor, diminuindo o tempo de 

espera para comercialização e consumo. Neste cenário, 

a principal espécie nativa dos rios Amazonas, Orinoco e 

seus afluentes, cultivada no Brasil, é o tambaqui 

(Colossoma macropomum) que apresenta excelentes 

qualidades que o enquadra como um dos peixes mais 

adequados para a piscicultura (EMBRAPA, 2012).   

Na piscicultura, os genes envolvidos nos 

processos endócrinos de crescimento, estão em 

destaque, como o hormônio de crescimento (GH), que 

nos peixes, tem muitas funções diferentes e participa de 

quase todos os principais processos fisiológicos do 

corpo, incluindo a regulação iônica e de lipídios, 

proteínas, equilíbrio osmótico, metabolismo de 

carboidratos, crescimento do tecido esquelético e 

tecidos moles, reprodução e a função imunitária 

(YOUSEFIAN; SHIRZAD, 2011). Somado a isto o 

sucesso da expressão heteróloga por meio das técnicas 

moleculares sugere a possibilidade de produção em 

larga escala do GH de peixes, que pode ser utilizado 

como fator anabólico suplementar em rações 

comumente utilizadas em piscicultura, o que será uma 

inovação nas tecnologias de cultivo de pescados 

(SADALLA-PINTO, 2012).   

A partir da expressão do gene de interesse na 

levedura metilotrófica Pichia pastoris que exige três 

passos básicos: a inserção do gene para um vetor de 

expressão; introdução do vetor de expressão no genoma 

de P. pastoris; e o exame de expressão do potencial de 

estirpes para o produto do gene exógeno 

(CEREGHINO; CREGG, 2000).   

Portanto o uso do GH recombinante por meio das 

técnicas moleculares pode ser uma alternativa futura 

para intensificar o crescimento de peixes durante o 

cultivo em cativeiro, através da adição em rações de 

peixes do GH expresso na levedura, o que representará 

uma inovação no cultivo do pescado, pois, vários 

estudos têm demonstrado que a administração do GH 

recombinante tem acelerado a taxa de crescimento de 

diversas espécies de peixes (JIA et al., 2014; ACOSTA 

et al., 2009). Assim, objetivou-se expressar o hormônio 

de crescimento recombinante de tambaqui na levedura 

Pichia pastoris.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A hospedeira utilizada foi Pichia pastoris da 

linhagem GS115, que possui uma mutação no gene 

histidinol desidrogenase (his4) que a impede de 

sintetizar histidina. Todos os plasmídeos de expressão 

são portadores do gene HIS4 que complementa his4 no 

hospedeiro, então os transformantes são selecionados 

quanto à sua capacidade para crescer em meio deficiente 

em histidina (INVITROGEN, 2010).   

Inicialmente foi necessário proceder com a 

preparação de células eletrocompetentes de P. pastoris 

GS115 para que, após impulso elétrico, pudessem 

receber em seu genoma o cassete de expressão contendo 

o gene codificador do hormônio de crescimento de 

tambaqui. Essas células foram preparadas de acordo 

com o protocolo descrito no manual de expressão gênica 

em P. pastoris (INVITROGEN, 2010).  

Para determinação do fenótipo os clones foram 

repicados com o auxílio de palitos estéreis em meio MD, 

Minimal Dextrose Medium (YNB 1,34%; biotina 4 x 

10-5 %; glicose 2%; ágar 20 g/L) e MM,  Minimal 

Methanol Medium (YNB 1,34%; biotina 4 x 10-5 %; 

metanol 0,5%; ágar 20 g/L) e incubados a 30°C por três 

dias com adição de metanol 0,5% a cada 24h nas tampas 

das placas com meio MM. Os clones de Pichia pastoris 

GS115/pPIC-αAMY  funcionaram como controle Mut+ 

e Muts. A diferença de crescimento dos clones no meio 

MM revela seus respectivos fenótipos.   

A seleção dos clones produtores do hormônio de 

crescimento recombinante de tambaqui (rtGH) foi 

realizada por meio de blotting de colônia de acordo com 

os procedimentos descritos a seguir: diversos clones de 

P. pastoris recombinante da linhagem mencionada 

acima foram separadamente repicados em duas placas: 

uma com o meio de cultura MD e a outra com o meio de 

cultura MM. As placas foram incubadas a 30 ºC por 24 

horas.  

A placa com meio MD foi estocada a 4 ºC e a 

placa com meio MM foi utilizada para a seleção de 

clones secretores de rtGH, conforme os procedimentos 

a seguir: uma membrana de nitrocelulose foi colocada 
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sobre as colônias na placa. Em seguida foram colocadas 

camadas de papel de filtro, seguida de várias camadas 

de papel toalha. A placa foi tampada com o auxílio de 

um peso e novamente incubada por 3 horas a 30 ºC para 

transferência das proteínas do meio à membrana de 

nitrocelulose. Em seguida, a membrana de nitrocelulose 

foi lavada com tampão PBST (NaCl 150 mM; 

Na2HPO4 pH 7,2 10 mM; Tween20 0,1%) para retirar 

o excesso de células e de meio de cultura.  

Após, a membrana foi incubada com solução de 

bloqueio (leite desnatado 5 %, p/v, em PBST). A 

incubação foi por 1 hora a temperatura ambiente ou por 

16 a 20 horas a 4 ºC sob agitação branda. Após, a 

membrana saturada foi lavada 3 vezes com o tampão 

PBST. Em seguida, a membrana foi embebida em 

solução contendo o primeiro anticorpo (anti-His-tag C-

terminal) e o sistema incubado por 1 hora a temperatura 

ambiente. Após a incubação a membrana foi lavada 3 

vezes com PBST.  

Em seguida, a membrana, foi embebida em 

solução contendo o segundo anticorpo conjugado com 

fosfatase alcalina e o sistema incubado por 1 hora a 

temperatura ambiente. Após a incubação a membrana 

foi lavada 3 vezes com PBST e uma vez com APB (Tris-

HCl pH 9,5 100 mM; NaCl 100 mM; MgCl2 5 mM). Em 

seguida foram adicionados 10-20 mL das soluções 

reveladoras BCIP e NBT (Invitrogen, BCIP/NBT Kit) 

dissolvidos em APB, conforme recomendações do 

fabricante. Após a incubação de 5 a 15 minutos, sob leve 

agitação, a reação foi parada através da retirada dos 

reagentes por sucessivas lavagens com água destilada. A 

intensidade e o tamanho das manchas ao redor de cada 

colônia reflete aproximadamente o nível de secreção da 

proteína recombinante (rtGH) pelas diferentes 

colônias/linhagens.  

As colônias correspondentes aos maiores níveis 

de secreção foram selecionadas para os experimentos 

posteriores. Os clones de P. pastoris selecionados no 

experimento acima foram induzidos em frascos agitados 

nas condições padronizadas pelo manual de expressão 

gênica em P. pastoris (INVITROGEN, 2010).  

Os procedimentos desta primeira indução estão 

apresentados a seguir: para aumento de massa celular, 

os clones selecionados no experimento anterior e o 

controle negativo GS115/pPIC-αAMY foram 

inoculados em 30 mL de meio de cultura BMGY-U, 

Buffered Glycerol Complex Medium (extrato de 

levedura 1%; peptona 2%, tampão fosfato pH 6,0 

100mM; YNB ou uréia 1,34%, biotina 4 x 10-5 %; 

glicerol 1%; 100 μg/mL de ampicilina) em erlenmeyer 

de 250 mL e incubados a 30 ºC sob agitação de 250 rpm 

até que a cultura atingisse D.O.600 (Densidade Óptica a 

600 nanômetro) entre 2-6, em tempo aproximado de 18 

a 24 horas. Ao atingir a D.O.600 necessária, as culturas 

foram centrifugadas a 4000 rpm/10 minutos a 4 oC e 

ressuspensas em 50 mL de meio BMMY-U, Buffered 

Methanol Complex Medium (extrato de levedura 1%; 

peptona 2%, tampão fosfato pH 6,0 100mM; YNB ou 

uréia 1,34%, biotina 4 x 10-5 %; metanol 0,5%; 100 

μg/mL de ampicilina) em frascos erlenmeyer de 500 mL 

a D.O.600 = 1,0. A indução do promotor AOX1 foi 

realizada por adição de metanol absoluto a cada 24 horas 

às culturas celulares, mantendo uma concentração final 

de 0,5 % (v/v). A indução da expressão gênica foi 

realizada durante 120 horas a 30 ºC sob agitação 

constante de 250 rpm.  Durante a indução foi realizada 

coleta das culturas nos intervalos de 0 h, 24 h, 48 h, 72 

h, 96 h e 120 h de indução.  

As alíquotas das culturas foram centrifugadas a 

14000 rpm por 3 minutos a 4 ºC e os sobrenadantes 

imediatamente conservados a -80 ºC para posteriores 

análises. Os sobrenadantes das culturas coletadas 

durante o experimento acima foram analisados em gel 

desnaturante SDS-PAGE.  

As alíquotas de aproximadamente 4 mL dos 

sobrenadantes coletados nos tempos de 0 h, 24 h, 48 h, 

72 h, 96 h e 120 h de indução foram precipitadas com 

ácido tricloroacético (TCA) a uma concentração final 10 

%. Após a centrifugação em 14000 rpm a 4 ºC, os pellets 

das proteínas precipitadas foram lavados com acetona 

100 % gelada e em seguida ressuspensos em 100 μL de 

tampão de amostra 1X SDS-PAGE (200 mM Tris pH 

6,8; 0,1 % azul de bromofenol (p/v); 4 % SDS (v/v); 4 

% β-mercaptoetanol; 20 % glicerol (v/v)). Em seguida, 

as amostras foram fervidas a 100 °C em banho-maria por 

5 minutos e prontamente incubadas em gelo até a 

aplicação no gel SDS-PAGE.  

As amostras foram aplicadas em um sistema de 

minigel com gradientes de poliacrilamida de 5 % 

concentrador e 15 % separador. A eletroforese foi 

realizada em tempo aproximado de 1 hora nas seguintes 

condições: tensão 200 volts, corrente 50 mA e potência 

30W. Após a corrida eletroforética, o gel com as 

proteínas separadas foi submerso por 30 minutos em 

solução fixadora (ácido acético 10 %, metanol 40 %) e 

em seguida corado com azul brilhante de Coomassie 

(0,1 % de Coomassie G-250 (p/v), ácido fosfórico 2 % 

(v/v), sulfato de amônio 10 % (p/v), metanol 20 % (v/v)) 

por incubação overnight. Após esse período, o gel foi 

submerso em água destilada para perder o excesso de 

corante para que sua imagem fosse então documentada 

por digitalização em scanner (LabScan 5.0, GE 

Healthcare).  

Para confirmação do rtGH nos sobrenadantes das 

culturas de P. pastoris recombinantes induzidas por 

metanol foi realizado Western blotting utilizando um 

anticorpo primário que reage especificamente com a 

cauda de seis resíduos de histidina fusionada em C-

terminal da proteína recombinante.  

Após a corrida eletroforética em gel SDSPAGE, 

as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose em sistema de transferência semi-seco 

(Trans-Blot®SD, Semi-Dry Transf Cell, Bio-Rad) 

durante aproximadamente uma 1 h nas seguintes 

condições: 10 volts, 0,13 A, 1 W. Após a transferência, 

a membrana de nitrocelulose com as proteínas 

imobilizadas foi tratada com o anticorpo primário na 

diluição de 1:2000.  O anticorpo secundário e os demais 
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reagentes utilizados foram componentes do kit 

WesternBreeze® Chromogenic Western Blot 

Immunodetection Kit (Invitrogen), cujos procedimentos 

foram realizados de acordo com as recomendações do 

fabricante. Como controle negativo foi utilizado P. 

pastoris GS115/pPIC-αAMY.  Após a revelação das 

amostras na membrana, a imagem foi documentada por 

digitalização em scanner.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A linhagem de P. pastoris GS115 foi 

transformada com sucesso utilizando o plasmídeo 

recombinante pPIC-tGH (SADALLA-PINTO, 2012), e 

utilizada nos experimentos de determinação do fenótipo, 

blotting de colônia, indução em meio líquido, análise em 

gel desnaturante SDS-PAGE e Western blotting.  

A diferença de crescimento dos clones no meio 

MM, contendo metanol como única fonte de carbono é 

a metodologia recomendada para determinação dos 

fenótipos Mut+ e Muts na levedura P. pastoris após 

transformação. A diferença na velocidade de 

crescimento dos clones no meio MM revelou seus 

respectivos fenótipos (Figura 1). Na parte superior das 

placas estão identificados os controles Mut+ e Muts, a 

partir deles é possível verificar a diferença na velocidade 

de crescimento quando cultivados em meio MM. Na 

figura 1B nos círculos vermelhos esta identificado os 

clones Muts e os demais são Mut+.  

  
Figura 1. (A) Placa de P. pastoris GS115 pPIC-tGH, em meio 

MD (Minimal Dextrose Medium). (B) Placa de P. pastoris 

GS115 pPICtGH, em meio MM (Minimal Methanol Medium) 

com os clones Muts identificados por um círculo vermelho.   
  

No blotting de colônia a intensidade e o tamanho 

das manchas em cada célula reflete aproximadamente o 

nível de secreção da proteína recombinante (rtGH), ou 

seja, as machas mais intensas possivelmente são 

indicativos de clones com níveis de expressão mais 

elevados. Contudo, Cregg et al. (2009) diz que a 

intensidade e o tamanho ao redor da colônia nem sempre 

possui correlação linear com o nível de expressão. A 

figura 2 mostra os resultados obtidos.  

Os clones que revelaram maior intensidade na 

mancha foram selecionados para os experimentos 

posteriores de indução do rtGH em frascos agitados. Os 

clones indicados na figura acima foram utilizados na 

indução do rtGH. Os clones de Pichia pastoris 

recombinantes cresceram adequadamente durante todo 

o processo de indução em frascos agitados (Figura 3), 

alcançando o crescimento de massa celular adequado. 

Para se ter um resultado em g/L de massa celular, houve 

a realização de uma conversão de D.O em g/L, usando a 

fórmula g/L= 0,22 x D.O.  

  
Figura 2. Blotting de Colônia de Pichia pastoris GS115 pPIC-

tGH. O controle negativo está indicado por uma seta vermelha 

na parte superior das placas. Nos círculos estão os clones 

selecionados para o experimento de indução em sistema de 

frascos agitados.  

 
Figura 3. Gráfico da cinética do crescimento dos clones de 

Pichia pastoris GS115 recombinantes durante a indução com 

metanol. 1c, 2c, 3c e 4c: clones GS115/pPIC-tGH/Muts; C-: 

clone GS115/pPIC-αAMY (controle negativo).  
  

Os clones selecionados na indução de frascos 

agitados foram submetidos à análise do gel desnaturante 

de poliacrilamida SDS-PAGE, para confirmação da 

expressão do rtGH. A partir disso, foi possível visualizar 

a banda correspondente a proteína tGH recombinante, 

de aproximadamente 22- 23 KDa (Figura 4), assim 

como foi obtido por Sadalla-Pinto (2012) e Souza 

(2009), que expressaram o rtGH, obtendo o mesmo 

tamanho da proteína que foi encontrado neste trabalho. 

A partir dos dados pode-se notar que não houve a 

expressão da proteína recombinante no controle 

negativo, que corresponde a hospedeira GS115 

transformada expressando a proteína αAMY, pela 

ausência da banda proteica na altura correspondente a 

aproximadamente ao rtGH.   

 
 Figura 4. Perfil eletroforético de proteínas em gel SDSPAGE 

15 % do sobrenadante da cultura de P. pastoris GS115/pPIC-
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tGH/Muts após 72h de indução. Poços: M – marcador de 

massa molecular de proteínas (InVision BenchMark His-

tagged Protein Standard, Life Technologies); C-: 

controle negativo (GS115/pPIC-GLA/Muts); 1c, 2c, 3c 

e 4c: clones produtores de rtGH em diferentes níveis.  

  

Para confirmação do rtGH nos sobrenadantes 

das culturas de P. pastoris induzidas por metanol foi 

realizado Western blotting utilizando um anticorpo 

primário que reage especificamente com a cauda de seis 

resíduos de histidina fusionada em C-terminal da 

proteína recombinante.     

A análise em Western blotting confirmou a 

presença do tGH recombinante mostrando uma banda de 

proteína de peso molecular aproximado entre 15 e 25 

KDa, indicando que os clones estão expressando a 

proteína desejada pela presença de bandas coradas e  a 

ausência desta banda no controle negativo, assim como 

Acosta et al. (2009) conseguiu expressar o tiGH, 

visualizado no SDS-PAGE 15%, , confirmando a 

expressão por western blotting, com bandas entre 15 e 

25 KDa.  

 
Figura 5. Western blot do sobrenadante da cultura de P. 

pastoris GS115/pPIC-tGH/Muts. Faixas: M – marcador de 

massa molecular de proteínas (InVision BenchMark Histagged 

Protein Standard, Life Technologies); C-: controle negativo 

(GS115/pPIC-GLA/Muts); 1c, 2c, 3c e 4c: clones produtores 

de rtGH em diferentes níveis de expressão.  
  

CONCLUSÕES 
O hormônio de crescimento recombinante do 

tambaqui foi expresso com sucesso na levedura Pichia 

pastoris da linhagem GS115 considerada 

fenotipicamente como Muts e a presença da proteína 

recombinante foi confirmada no sobrenadante da 

cultura.   

A produção do hormônio de crescimento 

recombinante do tambaqui em P. pastoris tem como 

intuito principal que no futuro possa ser empregado nas 

rações utilizadas na piscicultura, com o objetivo de que 

o pescado apresente crescimento acelerado aos demais 

que não se alimentam da ração, além de promover o 

crescimento, a utilização do GH atrás consigo outros 

benefícios como auxiliar na imunidade e na reprodução 

dos peixes criados em cativeiro.  
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INTRODUÇÃO 
O conhecimento desses hormônios durante a 

puberdade é fundamental para o desenvolvimento de 

tecnologias de produção, tendo em vista, que ainda não 

existe um protocolo especifico para a reprodução do 

tambaqui, com esse estudo, podemos ter a otimização do 

uso do material genético na piscicultura. Devido a 

importância do tambaqui na aquicultura nacional, o 

presente trabalho busca essa caraterização hormonal 

como base para o aperfeiçoamento das práticas de 

indução reprodutiva para a espécie. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O experimento iniciou-se em agosto de 2016 na 

Embrapa Amazônia Ocidental, onde foram selecionados 

os 13 maiores peixes, para ser feito a coleta de sangue e 

a biometria mensal, esses 13 peixes foram colocados em 

tanques redes, e foram alimentados diariamente, as 7:30, 

13:00 e as 15:30. Com a coleta de sangue mensal, foi 

possível usarmos os Kits Elisa de Estradiol e 

Testosterona, para sabermos de fato quem são os peixes 

machos e fêmeas, até o presente momento, estamos 

apenas supondo a sexualidade dos peixes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Crescimento satisfatório em sete meses de 

experimento, considerando que foram mantidos em 

tanques rede; Lotes uniformes (baixo DP). 

 
Gráfico 1. Desenvolvimento de ago/2016 a fev/2017. 

 

CONCLUSÕES 
Ainda há pouco conhecimento sobre o controle 

neuroendócrino da reprodução do tambaqui, mas 

estamos obtendo resultados positivos com o Kit Elisa, 

que com o sangue coletado, estamos analisados os 

esteroides sexuais (T e E), e com isso podemos supor 

quem são os machos e quem são as fêmeas, já que não 

há uma forma de se identificar os animais juvenis da 

espécie. 

 

 
Figura 1. Concentração (pg/mol) de Testosterona  

 

 
Figura 2. Concentração (pg/mol) de Estradiol 
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INTRODUÇÃO 
A Política Florestal Brasileira foi fortalecida 

devido às pressões nacionais e internacionais quanto ao 

uso e conservação dos recursos naturais existentes no 

País. Assim, o novo Código Florestal - CF, Lei 

12.651/2012, prevê em seu conjunto de normativas a 

proteção da vegetação nativa através da adequação 

ambiental de propriedades rurais quanto as suas áreas de 

reserva legal e de Preservação Permanente (BRASIL, 

2012; KENGEN, 2001). Neste sentido, projetos que 

gerenciam a preservação e a recuperação de áreas 

previstas em lei estão baseados na aquisição e no melhor 

uso de sementes para produção de mudas. A Lei nº 

10.711/2003 implantou o Sistema Nacional de Sementes 

e Mudas (SNSM), o Registro Nacional de Sementes e 

Mudas (RENASEM) e o Registro Nacional de 

Cultivares (RNC), proporcionando segurança ao setor 

sementeiro uma vez que permite ao Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

inscrever e credenciar pessoas físicas e jurídicas para a 

execução de atividades envolvidas no processo de 

produção de sementes e mudas, garantir material vegetal 

de qualidade com procedência ou identidade, assim 

como coibir o comércio clandestino de sementes 

(BRASIL, 2003; RIBEIRO-OLIVEIRA; RANAL, 

2014).   

O Estado do Amazonas possui extensão 

territorial de 1,5 milhões km², sendo o maior Estado da 

Federação (IBGE, 2015). Constitui junto ao Acre, Pará 

e Rondônia a chamada Amazônia Ocidental, a qual 

detém cerca de 43% da extensão territorial da Amazônia 

Legal e comporta aproximadamente 58% das florestas 

da região com tipologias florestais classificadas entre 

florestas periodicamente alagadas (várzea e igapó) e as 

florestas de terra firme que não sofrem alagações 

sazonais (FERRAZ; CALVIN, 2015).      

O presente trabalho tem por objetivo subsidiar a 

implementação do Novo Código Florestal, por meio de 

informações relacionadas à disponibilidade de sementes  

de espécies vegetais, levantando dados sobre: 

Produtores de sementes  e principais espécies vegetais 

produzidas no Estado do Amazonas, com registro no 

RENASEM- MAPA. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foram feitos levantamentos, via internet, na 

plataforma RENASEM e junto ao Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA 

(Superintendência de Manaus), por meios não digitais 

que estão em fichas, levantando informações para o 

Estado do Amazonas sobre produtores legalizados e 

respectivas sementes produzidas.   

Após este primeiro levantamento foi feito um 

relatório contendo as informações obtidas com o intuito 

de se conhecer o status da disponibilidade de sementes 

de interesse para recomposição florestal pelos 

proprietários rurais e subsidiar análises posteriores, que 

visam identificar se a produção atual de sementes será 

capaz de atender às demandas futuras de obtenção de 

mudas para a adequação ambiental das propriedades, 

prevista no Código Florestal. Os dados são referentes às 

informações cadastradas até 2017, com prazos de 

validade ainda ativos no sistema. Os dados foram 

tabulados no programa Excel 2013.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram identificados 8 (oito) produtores de 

sementes inscritos no RENASEM para o Estado do 

Amazonas, distribuídos em 06 municípios (Tabela 1).   

 
Tabela 1: Produtores de Sementes de espécies vegetais do 

Amazonas, inscritos no RENASEM, agrupados por 

Município.  

Municípios Nº de 

Produtores 

Produtores 

Apuí 1 Viveiro Santa Luzia 

Itacoatiara 1 Agropecuária Aruanã 

Manaus 3 CEPLAC 

EMBRAPA 

FUA(UFAM) 

Manicoré 1 Denpasa 

Maués 1 Manoel Messias Sena 

Parintins 1 Consórcio Produtores 

Saterê Mawe 

 

Segundo informações pessoais obtidas no 

MAPA, as Instituições de pesquisa CEPLAC, Embrapa 

e UFAM, não comercializam as sementes produzidas, 

mas utilizam nas pesquisas.    
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A Figura 1 mostra o número de espécies por 

município, com exceção de Parintins, que ainda será 

obtido junto ao MAPA. O município de Manaus é o que 

produz mais sementes, seguido por Apuí.  

   
Figura 1: Produção de sementes de espécies vegetais, por 

município do Estado do Amazonas (Fonte: MAPA).  

  

O registro no RENASEM precisa ser renovado a 

cada 3 (três) anos e no ato da inscrição os produtores 

devem informar as espécies que pretendem produzir 

para comercialização. Entretanto, somente espécies 

inscritas no RNC estão habilitadas para produção e 

comercialização. Desta forma, caso haja interesse em 

incentivar a produção de sementes de mais espécies, o 

primeiro passo é a inclusão dos seus nomes no RNC.  

A lista das espécies inscritas está disponível para 

consulta no site:  http://extranet.agricultura.gov.br/php/ 

snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?acao=pesq

uisar&postado=1.  

Na Figura 2 são apresentados o número de 

produtores e as principais espécies informadas pelos 

produtores, cujas sementes são produzidas.  

 
Figura 2: Relação de espécies vegetais com o maior número de 

produtores no Amazonas (Fonte: MAPA).  

  

É vantajoso ao produtor incluir todas as espécies 

com potencial de produção no ato da inscrição no 

RENASEM, uma vez que é cobrada uma taxa a cada 

alteração (FERRAZ; CALVI, 2015). Porém, é 

importante ressaltar que nem todas as espécies 

relacionadas pelos produtores são, de fato, produzidas, 

sendo dependentes da demanda do mercado.  

  

CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou avaliar a situação do 

cenário de produtores de sementes de espécies vegetais 

no Amazonas, identificando produtores com registro no 

MAPA e as principais espécies produzidas. Observou-

se que há um pequeno número de produtores de 

sementes registrados, comparado ao de mudas 

(MAPA_RENASEM), que possui maior quantidade de 

produtores cadastrados e que há uma discrepância entre 

o número de espécies relacionadas pelos produtores no 

ato da inscrição no RENASEM e a efetiva produção.     

São poucos os dados referentes à demanda e 

comercialização de sementes de espécies nativas, sendo 

necessárias políticas de incentivo/divulgação junto aos 

produtores, da importância do cadastro, no sentido de 

ampliar a quantidade de produtores e de espécies 

efetivamente produzidas.     

Sugere-se a melhoria da plataforma RENASEM, 

acrescentando buscas por “grupos vegetais” e não 

apenas espécies, assim como a criação de um banco de 

dados disponível online para consultas de espécies que 

de fato são produzidas por cada produtor. Para o 

consumidor é interessante ter acesso à lista de espécies 

cadastradas (por grupo vegetal), para que depois fosse 

feita a busca no sistema daquelas de interesse, com a 

posterior identificação dos produtores. 
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INTRODUÇÃO 
O tambaqui Colossoma macropomum (CUVIER, 

1818) é uma espécie de peixe da classe Osteichthyes, 

subclasse Actinopterygii, ordem Characiformes, família 

Characidae e subfamília Serrasalminae. Originário da 

América do Sul, das Bacias dos Rios Amazonas e 

Orinoco, a espécie é considerada por muitos autores 

como o segundo maior peixe de água doce de escamas 

da América do Sul, atrás apenas do pirarucu Arapaima 

gigas (DAIRIKI; SILVA, 2011; FISHBASE, 2016). O 

onívoro tambaqui é o peixe nativo mais produzido em 

âmbito nacional e alavanca a produção do país em 

conjunto com a tilápia Oreochromis niloticus.  

A utilização de resíduos de culturas agrícolas é 

prática viável na confecção de rações para peixes 

onívoros tropicais. A produção de banana no Estado tem 

retomado o crescimento devido à utilização de cultivares 

resistentes e a difusão de tecnologias produzidas pela 

Embrapa.  

Aliada à resistência e a produtividade a BRS-

Conquista (cultivar escolhida para o presente projeto) 

apresenta uma considerável quantidade de folhas. Ao 

produzir o cacho, a bananeira produz o coração e o 

engaço (conjunto do ráquis feminino e masculino). As 

folhas, o coração e o engaço são considerados resíduos 

cujo o aproveitamento na alimentação de caprinos e 

ovinos são difundidos (BATATINHA et al., 2004; 

VIEIRA, 2008; NOGUEIRA et al., 2009; RIBAS et al., 

2009; OLIVEIRA et al., 2010; SILVA et al., 2013). Os 

autores preconizam o uso dos resíduos da bananicultura 

para o controle de parasitas, em especial os nematoides. 

A proposta visa avaliar os resíduos da bananeira 

(cultivar BRS-Conquista) na nutrição do tambaqui.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foi realizado um ensaio de desempenho 

zootécnico em delineamento inteiramente aleatorizado 

(DIA) em esquema fatorial 3 (folha, engaço e coração 

de bananeira) X 6 níveis de inclusão (0, 10, 20, 30, 40 e 

50 %) X 3 repetições. As unidades experimentais são 

constituídas por lotes de juvenis de tambaqui (10 peixes/ 

gaiola de 60 L com peso médio inicial de 3,6 ± 0,29g) 

alojados em viveiro escavado de 22 m2. As rações 

experimentais estão apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3.  

Tabela 1. Rações experimentais com níveis de inclusão de 

coração de bananeira.  

 
  
Tabela 2. Rações experimentais com níveis de inclusão de 

engaço de bananeira. 

 
 

As rações experimentais serão ofertadas aos 

peixes até a saciedade aparente duas vezes ao dia por 60 

dias ininterruptos nos horários das 08:00 e as 16:00 

horas. Diariamente serão monitorados os parâmetros de 

qualidade de água: temperatura da manhã e da tarde (º 

C), pH, oxigênio dissolvido (mg L-1) e transparência 

com o auxílio de um disco de Secchi. 

mailto:*thayssalahanna19@gmail.com
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Tabela 3. Rações experimentais com níveis de inclusão de 

folhas de bananeira.  

 
  

No final do período experimental será realizada a 

biometria final e serão coletados os dados para o cálculo 

dos seguintes parâmetros de desempenho zootécnico: 

peso inicial (g), peso final (g), ganho de peso (g), 

consumo de ração (g), conversão alimentar, taxa de 

crescimento específico (% dia-1) e sobrevivência (%). 

Amostras representativas de peixes serão sacrificados 

com uma overdose de anestésico (benzocaína) e serão 

computados os pesos do fígado, gordura visceral e 

vísceras para a determinação das relações hepato, lipo e 

viscero-somáticas (%).  

Os dados coletados serão submetidos à análise de 

variância (α=0,05 %) por meio do uso do sistema 

computacional SAS (SAS, 2006). Serão confeccionadas 

regressões polinomiais para determinação do nível 

ótimo de inclusão dos resíduos de bananicultura.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A coleta dos resíduos da bananeira, foi realizada 

no dia 11/01/2017, em uma propriedade localizada em 

Balbina (à 146 km de Manaus) pela concessão do 

produtor comercial parceiro da presente pesquisa. Ao 

todo foram coletados 60 kg do coração, 20 kg de engaço 

de bananeira. O rendimento após secagem e moagem foi 

2,5 kg e 1,0 kg. Para a confecção das rações 

experimentais foram utilizados os ingredientes teste: 

farelo de folhas, engaço e coração de bananeira e 

ingredientes convencionais: farelo de soja, o farelo de 

trigo, o milho, farinha de carnes e ossos, fosfato 

bicálcico, premix mineral, premix vitamínico, sal, óleo, 

e material inerte. A pesagem dos ingredientes foi 

realizada de forma criteriosa e houve uma 

homogeneização adequada. As misturas homogêneas 

foram processadas na máquina extrusora do Centro de 

Pesquisas em Aquicultura (CPAQ) do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia - INPA para obtenção das 

rações experimentais extrusadas.  

A biometria inicial foi realizada, no dia 

22/02/2017 e o experimento se encontra em andamento 

no CPAQ - INPA. Neste mesmo dia, foram amostrados 

animais para a verificação da infestação de parasitas 

(monogeneas e acantocéfalos) e para a determinação das 

relações corporais iniciais. Houve uma pequena 

mortandade de peixes em algumas unidades 

experimentais, entretanto, houve reposição na primeira 

semana de alimentação.  

Foi realizada uma revisão bibliográfica inicial 

para enriquecer a discussão, uma vez que existem alguns 

trabalhos que utilizaram a banana e/ou bananeira para a 

alimentação de peixes. Foram encontrados resultados 

para a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, 

alimentadas com farinha de banana e banana in natura 

(DELGADO-VIDAL et al., 2009; NOGUEIRA FILHO, 

2012; respectivamente). Vale ressaltar que em ambos os 

trabalhos, o fornecimento do fruto da bananeira não é 

interessante, uma vez que este é destinado ao consumo 

humano. O fornecimento exclusivo de folhas de 

bananeira não atendeu as exigências nutricionais da 

carpa capim Ctenopharyngodon idella. Dongmeza et al. 

(2009) preconizam a correta formulação e 

balanceamento das rações para a espécie. Além disso, 

enalteceram a suplementação dos resíduos de culturas 

vegetais, entre estas da bananicultura para a confecção 

de rações para carpas capim produzidas por piscicultores 

de pequena escala do Norte do Vietnã.  

  

CONCLUSÕES 
Até o presente momento, os animais 

experimentais aceitaram as rações experimentais e o 

consumo de ração é satisfatório. Após a reposição dos 

animais mortos decorrentes do manejo realizado na 

biometria inicial não houve mortandade observada nas 

unidades experimentais.  
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INTRODUÇÃO 
Em relação à floresta amazônica existe uma 

preocupação comum entre diversos pesquisadores, a de 

que a maior floresta tropical do planeta inicie um 

processo irreversível em direção a um processo de 

savanização, caso o desmatamento de seu território 

atinja 40%. As implicações desta transformação, para o 

aquecimento global, ciclos hidrológicos e 

biodiversidade, seriam catastróficas (MAY et al., 2011).  

As florestas urbanas são o reflexo do histórico de 

exploração, de sucessivos ciclos econômicos e da 

contínua expansão da população humana, que resultam 

em pequenos fragmentos de vegetação remanescentes 

nativos e isolados nos centros urbanos (HULTMAN, 

1976). Nas cidades, os fragmentos florestais têm valores 

próprios como beleza cênica (lazer contemplativo), 

amenização do microclima (diminuição da temperatura, 

do ruído e da poluição do ar) e servem como área de 

recarga do lençol freático (captando a água da chuva), 

diminuindo ou anulando o escorrimento superficial, 

evitando as enchentes urbanas (COUTO, 2009).  

O levantamento florístico nesses fragmentos 

florestais utiliza-se do inventário florestal, que é o 

procedimento realizado para registrar informações a 

respeito da quantidade, qualidade e da condição no qual 

se encontram os recursos florestais, a vegetação 

associada e seus componentes, além de diversas 

características da área em que está localizada 

determinada floresta (HUSH et al., 2003). Essas 

informações, quando bem analisadas, podem revelar 

possibilidades de um posterior desenvolvimento 

econômico local e melhorias na qualidade de vida das 

pessoas (HUSH, 1971).  

O Parque Municipal Nascentes do Mindú 

(PMNM) é um fragmento florestal urbano, criado em 

2006 com o Decreto 8.351/2006. Para a gestão do 

parque foi instituído um Conselho Consultivo, com 

assento bianual, que discute e propõe iniciativas de 

atividades no Parque. O INPA como parte constituinte 

deste Conselho, além de sua participação nas decisões 

gerenciais do parque, tem a contribuir com os 

conhecimentos técnicos sobre a florística do parque.  

Com isto, objetivou-se realizar o inventário 

florístico da trilha de visitação do Parque e contribuir 

com a gestão do mesmo, cujo resultado servirá de 

informação científica, intelectual, turística e educativa 

para os visitantes, bem como às aulas de campo em 

educação ambiental para as escolas periféricas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
2.1 Área de Estudo. O estudo foi realizado no Parque 

Municipal Nascentes do Mindú - PMNM (Figura 1), 

localizado na Comunidade Santa Bárbara, bairro Jorge 

Teixeira, Zona Leste de Manaus. Definido como um 

fragmento florestal urbano, próximo a outro fragmento 

urbano, a Reserva Adolpho Ducke é responsável pela 

proteção de três nascentes, que dão origem ao maior 

igarapé de Manaus, o Igarapé do Mindú. O qual nasce 

nas proximidades da Reserva Florestal Adolpho Ducke, 

corta toda a Zona Leste, passa pelas avenidas Paraíba, 

Recife, Djalma Batista e Constantino Nery, junta-se ao 

Igarapé dos Franceses para formar o Igarapé da 

Cachoeira Grande, indo mais a frente juntar-se ao 

Igarapé Franco, formando o Igarapé do São Raimundo e 

deságua no rio Negro; da nascente a foz, o igarapé 

totaliza cerca de 17 km de comprimento (CORREA, 

2016).  

 
Figura 1. Área de estudo em vermelho, em amarelo a trilha de 

visitação onde foi realizado o estudo, destaque para os pontos 

em azul onde se encontra as nascentes. Fonte: 

GoogleEarth/Parque_Municipal_Nascentes_do_Mi ndú.  

  

2.2 Caracterização da Vegetação da Área de Estudo. 

O PMNM é um fragmento florestal remanescente de 

uma floresta primária, que foi desmatada sobrando 

apenas uma parte de sua mata original. Constituído de 

floresta densa de terra firme, a qual não é homogênea 

estrutural e nem floristicamente, em decorrência de na 

origem de sua criação, o mesmo conter partes de um 

sítio, com plantas definidamente de pomar (açaí, 

cupuaçu, etc.). Por sua vez, as florestas densas de terra 

firme são caracterizadas pela alta diversidade florística 

de plantas lenhosas, sendo a região pré-andina 

mailto:*thiagomouzinhobio@gmail.com


 
 

83 
 

considerada a mais diversa (DUIVENVOORDEN, 

1996). Já que o Parque é um fragmento remanescente, 

apresenta pequenas porções de floresta primária, áreas 

de baixio e campinarana.  

2.3. Inventário da Trilha Interpretativa. Na trilha 

interpretativa principal (Figura 2), que dá acesso aos 

visitantes, o levantamento foi feito pelo método de 

inventário a 100% dos indivíduos arbóreos, medindo-se 

todos aqueles com Diâmetro à Altura do Peito (DAP), 

igual ou acima de 10 cm. A identificação preliminar foi 

feita ao redor da trilha, em todo o percurso da mesma, 

onde foi realizado o registro espacial dos indivíduos 

com o uso de GPS.   

 
Figura. 2 Uma das Trilhas do PMNM, onde o percurso foi feito 

com uso de GPS.  

  

2.4 Identificação das Espécies. Para o registro dos 

indivíduos arbóreos, foram usadas placas de alumínio de 

5x5 cm numeradas de acordo com a quantidade de 

indivíduos registrados na trilha. Para a identificação foi 

utilizado o Guia da Reserva Ducke (RIBEIRO et al., 

1999). Os caracteres morfológicos das amostras, 

coletadas no inventário da trilha interpretativa, estão 

sendo comparados com amostras do acervo do INPA.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registrados 171 indivíduos arbóreos no 

Inventário da Trilha Interpretativa do PMNM, 

taxonomicamente distribuídos em 30 famílias botânicas. 

Ao longo da trilha, a família Fabaceae foi a que obteve 

a maior ocorrência de espécies (8), seguida por 

Moraceae (7) (Figura 3). Foram coletadas 37 spp, onde 

foram identificadas com suas devidas denominações 

(Tabela 1).   

 
Figura 3. Mostra das 12 famílias com maior diversidade 

específica ao longo da trilha.      

Tabela 1. Espécies coletadas ao longo da Trilha. 
FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME POPULAR 

BURSERACEAE  

Protium laxiflorium Engl. Protium 

arocouchini Marchard  

 

COMBRETACEAE Combretum 

laxum Jacq. 
cipó-de-bugio 

CHRYSOBALANACEAE 

Couepia longipendula Pilg.  
castanha-de-galinha 

CLUSIACEAE  

Clusia lanceolata Cambess.  
 

EUPHORBIACEAE  

Alchornia sp.  

Mabea subsessilis Pax & K.Hoffm  

Mabea piriri Aubl 

taquarirana 

FABACEAE  

Macrolobium arenarium Ducke  

Inga sp. 

Parkia sp.  

Pithecellobium racemosum Ducke.  

Taralea oppositifolia Aubl. 

ingá angelim-rajado 

HYPERICACEAE  

Vismia japurensis Rchb.f. 
 

LAURACEAE  

Aniba williamsii O.C.Schmidt 

Ocotea cujumary Mart. 

louro abacate 

MALVACEAE  

Theobroma subincanum Mart. 

Theobroma bicolor Humb.  

cupuí 

MALPIGHIACEAE 

Byrsonima crispa A.Juss.  
murici 

MELASTOMATACEAE 

Miconia splendens (SW.) Griseb. 

Miconia dispar Benth. Miconia 

alata (Aubl.) DC. Mouriri sp.  

Loreya spruceana Benth. ex 

Triana  

 

MONIMIACEAE  

Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) 

A.DC.  

 

MORACEAE  

Ficus gomelleira Kunth.  

Ficus krukovii Standl.  

Ficus maxima Mill.  

Ficus obtusifolia Kunth.  

Ficus piresiana Vázq. Avila & 

C.C.Berg  

apuí-preto 

 

caxinguba-do-igapó 

 

MYRISTICACEAE  

Iryanthera polyneura Ducke 

Virola calophylla (Spruce) Warb  

 

MYRTACEAE  

Myrcia splendens (Sw.) DC.  
 

NYCTAGINACEAE  

Neea oppositifolia Ruiz & Pav.  

joão-mole 

 

RUBIACEAE  

Amaioua guianensis Aubl. 
apuruizinho-do-mato 

RUTACEAE  

Metrodorea macasana Kaastra 
 

SAPOTACEAE  

Pouteria macrophylla (Lam.) 

Eyma.  
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CONCLUSÕES 

Apesar da área não apresentar um ótimo estado 

de conservação, verificou-se uma diversidade de 

espécies vegetais, distribuídas em várias famílias 

botânicas, entre as quais, muitas espécies compõem um 

leque de alimento na dieta da avifauna, a qual efetua a 

dispersão e propicia a recomposição florestal. Desta 

forma, as informações geradas sobre a Flora do local 

contribuem, principalmente, com preservação da área e, 

em especial, com a preservação das nascentes do Mindú, 

mais especificamente com aquela que se encontra mais 

intacta.   
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INTRODUÇÃO 
O Brasil é conhecido como detentor de uma das 

mais altas biodiversidades do mundo. Entretanto, 

informações existentes sobre a diversidade biológica são 

restritas a alguns tipos de organismos, como plantas 

superiores e vertebrados, e se encontram dispersas em 

instituições, museus e coleções científicas do país e do 

exterior. A diversidade do Reino Fungi é surpreendente, 

constituindo o segundo mais variado grupo de 

organismos eucariontes em ambientes terrestres 

(FORZZA et al., 2010).   

Apesar de desempenhar papéis chaves nos 

ecossistemas, por exemplo na decomposição da matéria 

orgânica, na maioria dos casos o papel individual dos 

fungos na natureza é desconhecido, e sem o 

conhecimento da diversidade fúngica, torna-se difícil 

determinar o nível de importância de cada indivíduo na 

funcionalidade desses ecossistemas (SCHMIT; 

MUELLER, 2007).   

Infelizmente, devido à ação predatória do meio 

ambiente, várias espécies de fungos estão sendo extintas 

antes mesmo de serem conhecidas, causando prejuízo 

imensurável para o equilíbrio ecológico, além de não se 

obter conhecimento do potencial biotecnológico dessas 

espécies (ALEXOPOULOS et al., 1996).   

Os fungos são aclorofilados (não realizam 

fotossíntese), eucariotos, a reprodução pode ser sexuada 

e/ ou assexuada por esporos, unicelulares (leveduras e 

quitrídias) ou multicelulares (fungos filamentosos), são 

organismos heterotróficos e apresentam nutrição por 

absorção (RAVEN et al., 1992). Esses organismos são 

representados por vários grupos, sendo popularmente 

conhecidos como cogumelos, mofos, bolores ou 

leveduras, apresentam vários tamanhos, cores e formas. 

(ALEXOPOULOS et al., 1996).   

Os macrofungos são reconhecidos como as 

espécies de fungos que produzem estruturas 

macroscópicas de reprodução sexuada (esporoma), 

facilmente visíveis a olho nu. Eles ocorrem em dois dos 

filos, em Ascomycota e em Basidiomycota (KIRK et al., 

2008).   

As estimativas de diversidade total de fungos 

variam de 500 mil a 9,9 milhões. A estimativa mais 

aceita é de 1,5 milhões de espécies e considera que 

existem cerca de seis espécies de fungos para cada 

espécie de planta (HAWSWORTH, 2001; HYDE, 

2001). Considerando que existem mais de 8 mil espécies 

de angiospermas registradas para o estado do 

Amazonas, estima-se que devem ocorrer pelo menos 50 

mil espécies de fungos no estado do Amazonas. No 

entanto, existem somente cerca de 801 espécies de 

fungos registradas para o estado do Amazonas (Flora do 

Brasil, acessado em 11/05/17).  

Ainda são poucos os trabalhos sobre diversidade 

de fungos realizados na Floresta Amazônica e até o 

momento nenhum destes foi realizado no Bosque da 

Ciência, um importante fragmento florestal em área 

urbanizada de Manaus. Assim, este trabalho tem como 

objetivo contribuir para o conhecimento da diversidade 

de macrofungos existente no Bosque da Ciência por 

meio de um levantamento fotográfico das espécies 

encontradas no local e posterior divulgação deste para o 

público visitante, com o intuito de estimular a 

divulgação da existência destes organismos.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
2.1 Área de Estudo. O Bosque da Ciência foi 

inaugurado em 1º de abril de 1995 como parte das 

comemorações do 40º aniversário do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia – INPA. Esse espaço é 

dedicado a ser um lugar de educação ambiental e 

disseminação da informação científica, em que a 

instituição socializa às comunidades, parte de sua 

missão que é a construção de conhecimentos científicos 

e tecnológicos para a região.   

Nesse espaço físico caracterizado como 

fragmento florestal, podemos vislumbrar um recorte do 

ambiente amazônico em área urbana (BUENO et al., 

2015). O local abrange uma área de aproximadamente 

13 hectares (3°5'50,6''S 59°59'16,3''O) (Figura 1), 

localizado no perímetro urbano da cidade de Manaus na 

Zona Central – Leste. O Bosque da Ciência se encontra 

inserido junto com a sede do INPA, este foi projetado e 

estruturado para fomentar e promover o 

desenvolvimento do programa de difusão científica e de 

educação ambiental do INPA, ao mesmo tempo 

preservando os aspectos da biodiversidade existente no 

local (BUENO et al., 2015).   

2.2 Período de Coleta. Os esporomas são mais 

frequentes em estações mais úmidas, principalmente por 

serem formados predominantemente por água (ca. de 
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90%), deste modo, as coletas estão sendo realizadas no 

período chuvoso amazonense (BUENO et al., 2015). 

 
Figura 1. Área de estudo, Campus I do INPA onde o Bosque 

da Ciência está inserido, delimitado em vermelho por percurso 

realizado com ajuda de um GPS.  

  

Até o presente momento foram realizadas coletas 

aleatórias entre os períodos de janeiro a abril de 2017. A 

amostragem foi feita em trilhas pré-existentes, com 

busca em até 2 m para dentro da mata, verificando os 

diferentes substratos disponíveis (Figura 2).   

 
Figura 2. Exemplo de uma das trilhas onde as coletas estão 

sendo realizadas.    

  

2.3 Procedimentos para a amostragem e 

coleta. Os macrofungos foram localizados por meio de 

busca ativa e fotografados utilizando uma câmera 

semiprofissional Canon PowerShot SX170 IS, quando 

possível foi utilizado uma escala de 1cm com o LOGO 

do INPA ou uma régua como referência para escala. 

Foram registradas pelo menos três posições diferentes 

dos esporomas, com o intuito de registrar as diferentes 

partes que compõem o fungo, como a captura de uma 

visão geral do esporoma, da parte superior (píleo), 

inferior (himenóforo), lateral (bordas do píleo e o estipe) 

(Figura 3).   

 Para cada macrofungo encontrado foi verificado 

o substrato no qual estava crescendo, se em liteira 

(categoria que relaciona fungos que se encontram em 

cima de folhas e galhos finos), solo (nesta categoria está 

envolvido todos os tipos de solos da área), tronco 

(categoria contendo tronco tanto vivo como morto).  

Além do substrato, o habitat e algumas características 

como a coloração, o formato do píleo, verificação de 

escamas na superfície, formato das lamelas, coloração, 

ausência ou presença de anel ou volva no estipe, entre 

outros caracteres, foram registradas em um caderno de 

campo. As descrições macroscópicas foram feitas com 

base nos caracteres seguindo a descrição proposta por 

KARSTEDT (2017, comunicação pessoal).  

 
Figura 3. Exemplo de registro fotográfico, uma espécie do 

gênero Parasola sp. A) Vista geral do esporoma, evidenciando 

o formato do píleo e do estipe; B) Detalhe do píleo 

evidenciando a coloração cinza e marrom alaranjado no centro, 

centro depresso e superfície estriada-plicada; C) Detalhe do 

himenóforo, com lamelas livres, de coloração cinza com 

bordas enegrecidas.  

 

2.4 Identificação. As identificações estão 

sendo feitas por meio de comparação das características 

visualizadas nas fotos, sendo possível chegar em nível 

de família, ou para os táxons mais comuns, em nível de 

gênero ou ainda em espécie. As identificações estão 

sendo realizadas principalmente por meio das obras 

''Guia de Fungos Macroscópicos da Reserva Florestal 

Aldopho Ducke'' (BRAGA-NETO et al., 2008); ''Guia 

de Morfoespécies de Fungos de Liteira da Reserva 

Ducke'' (BRAGA-NETO, 2006) e ''Introdução de 

Coletas de Macrofungos: Agaricales e Gasteroides'' 

(VARGAS-ISL et al., 2014). Especialistas das famílias 

também estão sendo consultados para confirmação dos 

grupos identificados.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os registros foram realizados entre os meses de 

janeiro e abril, época do inverno Amazônico (Período 

Chuvoso). Neste período foram encontrados 85 

espécimes de macrofungos no Bosque da Ciência. Abril 

foi o mais representativo, com 38,8% da amostragem 

(Figura 4).  

Quando relacionamos as coleções observadas 

com o substrato em que ocorreram, nota-se uma maior 

riqueza no substrato de liteira (Figura 5).   

Dos 85 espécimes até o momento foram 

identificados ao nível de espécie somente cinco, ao nível 

de gênero 25, estas distribuídas em 15 famílias. No 

decorrer das trilhas, a família Marasmiaceae obteve a 

maior diversidade de espécimes (Figura 6).   
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Figura 4. Quantidade de amostras encontradas por mês.  

  

  
Figura 5. Relação das amostras encontradas por substrato.  

  

 
Figura 6. Número de espécimes identificados ao nível de 

gênero, seguido pela família representativa.  

 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste trabalho mostra-se 

essencial para aprimorar o conhecimento do Reino 

Fungi e apresentá-lo aos visitantes do Bosque da 

Ciência. Com este guia ilustrativo a difusão do universo 

micológico poderá estimular a curiosidade da 

comunidade através da diversidade de espécies 

existentes no local.   
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INTRODUÇÃO 
O suporte tecnológico ofertado pela Internet das 

Coisas tem oportunizado o desenvolvimento de 

aplicações em diversas áreas da sociedade. Dentre as 

aplicações, destacam-se as que propõem soluções para 

questões ambientais, tais como, monitoramento de 

condições meteorológicas, detecção de incêndios 

florestais, tráfico de animais, degradação e poluição de 

áreas preservadas.  

Uma das tecnologias emergentes que tem sido 

amplamente adotada para esse contexto é a plataforma 

de prototipagem eletrônica Arduino. Tal plataforma 

viabiliza, com um baixo custo financeiro, o 

sensoriamento de variáveis de ambiente como 

temperatura, umidade, som e movimento. Além disso, a 

possibilidade de integração de interfaces de rede 

viabiliza o envio e o recebimento de informações em 

qualquer lugar que possua uma conexão com a Internet 

(GALANDE et al., 2015). Em virtude dessas 

características, as aplicações baseadas na plataforma 

Arduino são capazes de oferecer recursos 

computacionais que podem ser utilizados em ações 

preditivas, adaptativas ou corretivas.  

Dentro desta perspectiva, apresenta-se, no 

decorrer deste trabalho, o desenvolvimento de um 

sistema de coleta de dados ambientais de baixo custo 

baseado na plataforma Arduino. Tal sistema viabiliza a 

coleta e o armazenamento de dados como, temperatura, 

umidade do ar e umidade do solo. Além disso, esse 

sistema possui uma aplicação Web que possibilita o 

acesso remoto aos dados coletados, viabilizando aos 

usuários informações em tempo real ou de históricos.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 A metodologia foi realizada de acordo com as 

seguintes etapas (figura 1).  

  
Figura 1: Metodologia.  

  

Após o levantamento bibliográfico realizado no 

início do projeto e pequenos testes para conhecimento 

dos componentes e entendimento do funcionamento da 

plataforma de prototipagem Arduino, foi elaborado o 

circuito (figura 2) usado no sistema, utilizando os 

componentes listados na tabela 1, que por sua vez 

relaciona os componentes aos preços de mercado, 

evidenciando o baixo custo. Para dar funcionalidade ao 

circuito, foi elaborado um algoritmo em Linguagem C 

(figura 3) embarcado na plataforma Arduino.  

  
Figura 2: Circuito.                        Figura 3: Fluxograma.  

  

Tabela 1: Componentes utilizados e preços.  

 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Este trabalho tem como principais resultados a 

construção do ambiente computacional para coleta e 

armazenamento dos dados e o desenvolvimento da 

aplicação Web para acessos a estes dados.  A coleta dos 

dados referente a umidade do solo foi realizada 

utilizando dois recipientes com amostras de solo em 

condições diferentes de umidade, um mais encharcado e 

outro seco (figura 4), além disso, foram coletados dados 

de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.  

 De acordo com a arquitetura geral do sistema 

(figura 5), os dados coletados pelos sensores são 

enviados para um servidor local que atua como um 

gateway. Este, por sua, vez armazena e disponibiliza o 

acesso a tais dados.  

Outra possibilidade de comunicação segundo 

(LIM  et al., 2014) é o uso de dispositivos Androids para 

mailto:*ibraim.leoneves@gmail.com
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a comunicação entre o Arduino e o servidor, pois 

possibilita a comunicação via WiFi para locais próximos 

e por SMS para locais mais distantes, apesar de mais 

opções de envio de dados, este modelo apresenta-se 

mais caro do que o desenvolvido neste trabalho, pois 

seriam necessários no mínimo dois smartphones para 

fazer esta comunicação, afetando diretamente um dos 

objetivos do projeto que é o baixo custo. 

 
     Figura 4: Teste em laboratório.  

 
Figura 5: Arquitetura do sistema  

  

Com os dados coletados, o usuário pode ter o 

aceso por meio da aplicação Web (figura 6). Nessa 

aplicação, os dados podem ser visualizados em forma de 

gráficos ou tabelas, como ilustrado na Figura 2. 

Adicionalmente, o sistema possui envio de alertas, ou 

seja, em um cenário onde, por exemplo, os valores de 

temperatura estiverem distorcendo um limiar aceitável, 

o sistema em tempo real envia um email para os usuários 

do sistema.    

 
 Figura 6: Sistema Web desenvolvido.  

 Adicionalmente, o sistema possui envio de 

alertas, ou seja, em um cenário onde, por exemplo, os 

valores de temperatura estiverem distorcendo um limiar 

aceitável, o sistema em tempo real envia um e-mail 

(figura 7) para os usuários do sistema.    

 
Figura 7: E-mail enviado pelo sistema.  

  

Este sistema também tem a funcionalidade de 

exibir os dados em tempo real da plantação, 

possibilitando um melhor acompanhamento. Esta 

exibição em tempo real é possível tanto por meio de 

dados em tabela quanto por meio de gráficos. Para 

complementar, é possível ainda que o usuário determine 

um intervalo de verificação de seu interesse, informando 

data e hora inicial e final do período que deseja verificar. 

Segundo (MUTHA et al., 2016), o registro em tempo 

real dos dados é altamente vantajoso, uma vez que ajuda 

a manter o registro de quaisquer desvios dos valores 

normais no caso de alterações indesejáveis no ambiente, 

que pode ser devido a situação inadequada ou perigosa 

que venha a prejudicar uma cultura.  

  

CONCLUSÕES 
O presente estudo possibilitou um melhor 

conhecimento da plataforma Arduino, dos demais 

componentes utilizados no projeto, bem como da sua 

capacidade de integração com outras linguagens como o 

PHP, por exemplo, o que lhe confere grande 

versatilidade e utilidade para diversos fins na 

universidade. Por ser uma plataforma de uso bastante 

difundido a nível mundial, pudemos constatar que há 

uma quantidade significativa de material disponível na 

internet para consulta.  Foi possível criar um sistema 

simples, barato, e funcional, que possibilitará 

posteriormente estudos na área ambiental do curso de 

Engenharia Florestal do campus, uma vez que 

possibilita a coleta de dados de forma automatizada e 

com ótima precisão, o que os torna confiáveis. 

Posteriormente pretendemos integrar mais sensores ao 

sistema dependendo da necessidade, como o de pH que 

a princípio foi inviável pelo seu custo elevado, superior 

ao custo de todos os componentes utilizados atualmente 

juntos.  
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INTRODUÇÃO 
O guaraná é um típico produto da biota 

amazônica e um importante insumo para as indústrias de 

bebidas e cosméticos devido suas qualidades 

gastronômicas e energéticas conhecidas mundialmente, 

o que garante considerável valor socioeconômico para o 

Amazonas (TAVARES et al., 2005). Contudo, a baixa 

produtividade de guaranazeiros no Amazonas motivou a 

Embrapa Amazônia Ocidental a desenvolver e 

disponibilizar alguns cultivares resistentes às principais 

doenças que prejudicavam os plantios da região.  

Todavia, o processo de distinção desses 

cultivares ainda é restrito a procedimentos manuais e 

técnicos, passíveis à falha humana (TRICAUD; 

PINTON; PEREIRA, 2016). Na computação, existem 

subáreas do conhecimento, como a agroinformática, que 

visam o fortalecimento da agricultura e que podem 

agregar valor com conceitos como os de visão 

computacional, uma subárea da computação gráfica e 

inteligência artificial, que visa reproduzir as premissas 

da visão humana em máquinas para promover inovações 

no campo.  

Na literatura, trabalhos como o de He e Tian 

(2016), Reyes, Caicedo e Camargo (2015), Araújo et al. 

(2015) e Arafat, Britto e Falate (2016) agregam esses 

conceitos apresentando mecanismos computacionais 

inteligentes, capazes de aprender, a partir de experiência 

passada, o processo de identificação de espécimes 

vegetais através de imagens foliares. Dessa forma, 

propõe-se uma abordagem semelhante, mas aplicada a 

uma ferramenta capaz de auxiliar a tomada de decisão 

por parte de profissionais e pesquisadores do setor 

agronômico, através de uma solução móvel para a 

plataforma Android.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Como a maioria dos smartphones disponíveis 

não possuem capacidades computacionais suficientes 

para execução de algoritmos inteligentes e robustos, um 

webservice foi desenvolvido para administrar as 

requisições de análise em um servidor. Linguagens de 

programação como Python e Java foram utilizadas no 

desenvolvimento do Webservice e aplicativo para rodar 

em Android, a partir da SDK v16 Jelly Bean, 

respectivamente. As funcionalidades do sistema foram 

desenvolvidas com o suporte de ambientes integrados de 

desenvolvimento como JetBrains PyCharm v2016.3 e 

Google Android Studio v2.2.   

O módulo responsável pela análise da imagem, 

no servidor, é implementado através de uma rede neural 

convolucional (ou, em inglês, Convolutional Neural 

Network − CNN), um modelo matemático inspirado na 

estrutura neural humana e estado da arte em visão 

computacional (GU et al., 2015; VARGAS; PAES; 

VASCONCELOS, 2016). Métodos que possibilitam o 

aprendizado de máquinas, como as CNNs, possuem 

profusão na literatura à vista da notável e desafiante 

contribuição que essa área pode oferecer ao setor 

agrônomo. Esses algoritmos funcionam, basicamente, 

após a realização de um processo de treino, onde se tem 

o contato com diversas imagens de amostras foliares dos 

cultivares de guaranazeiro.   

Posteriormente, as CNNs são avaliadas e caso 

apresentem bons índices de confiabilidade no que foi a 

elas ensinado, são utilizadas no servidor para exercerem 

a identificação das imagens de espécimes de 

guaranazeiros submetidas. A implementação desses 

modelos foi realizada com a linguagem de programação 

Python, por meio de bibliotecas Keras, NumPy, Scikit-

learn e OpenCv. O treino e a avaliação dos algoritmos 

utilizaram duas classes de cultivares e foram executados 

em uma máquina exclusiva com ambiente GNU/Linux 

Debian com processamento em nuvem de 16 núcleos.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a finalidade de oferecer maiores 

possibilidades de interação com solução proposta, o 

protótipo foi implementado utilizando a filosofia 

cliente-servidor que, por sua vez, permite uma 

arquitetura melhor escalável com divisões mais nítidas e 

independentes. O fluxo do sistema proposto, 

apresentado na Figura 1, inicia-se com a aquisição 

fotográfica de uma amostra foliar que é enviada, pela 

aplicação, ao servidor que é responsável por acionar o 

módulo de visão computacional, analisar a imagem e 

retornar um feedback em relação a folha.  
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Algumas das telas do aplicativo, intitulado 

WAVA (Waraná's Automated Visual Analysis), são 

apresentadas na Figura 2 e 3. A aplicação é compatível 

com versões iguais ou superiores a versão 5.0 do 

Android, além de ser capaz de enviar uma foto de dada 

amostra foliar (Figura 2) para o servidor e apresentar 

uma classificação do cultivar em tempo real (Figura 3).  

  
  

CONCLUSÕES 
Metodologias de aprendizado de máquinas, 

consideradas estado da arte por alguns autores, foram 

aplicadas neste trabalho em uma ferramenta que objetiva 

o auxílio de profissionais e pesquisadores do setor 

agrícola no processo de identificação de espécimes 

vegetais a partir de imagens foliares. Não obstante o 

desenvolvimento do aplicativo, espera-se, no futuro, a 

disponibilização de uma versão otimizada onde o 

processamento da imagem é feito no próprio 

smartphone, viabilizando o uso da ferramenta em campo 

e em locais onde não possuem acesso à internet. 

Técnicas de pré-processamento de imagens também 

podem ser agregadas à solução objetivando uma 

remoção de ruídos provenientes dos fundos naturais, 

onde a imagem é capturada. O uso de métodos que 

possibilitam esses recursos pode, inclusive, contribuir 

com o índice de confiabilidade do processo de distinção 

dos cultivares.  
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INTRODUÇÃO 
A ordem de serviço é um documento que tem a 

função de emitir comunicações internas em uma 

empresa a respeito de um trabalho que precisa ser 

efetuado. É necessário que a ordem tenha número e data, 

descrição do serviço a ser realizado, valor a ser cobrado, 

a forma de pagamento ajustada. Para que serve uma 

ordem de Serviço? O documento não serve apenas para 

autorizar a realização de um serviço, ou indicar o que 

deve ser feito. Além disso, a partir dos apontamentos 

especificados na ordem de serviço, é possível o gestor 

conseguir calcular os materiais que serão usados, o tipo 

e a quantidade de mão de obra necessária para executar 

o serviço com sucesso, dentro do prazo estipulado. Este 

procedimento será informatizado de forma automatizada 

em uma Sapataria. Onde o processo já ocorre, porém de 

forma defasada e desorganizada.  

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Primeiramente dado início o levantamento 

bibliográfico, em busca de fontes para comparar, 

referenciar, analisar, abstrair para obter o máximo de 

conhecimento sobre o tema. Próximo passo que ainda 

está em andamento é a pesquisa de campo, onde irei 

abordar algumas técnicas; técnica de etnografia, técnica 

de entrevista, técnica de questionário. E por fim analisar 

as informações do processo e averiguar divergências.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Resultados obtidos através da metodologia de 

pesquisa de campo, possibilitaram propostas para 

melhoria de um processo já existente, visando qualidade 

e credibilidade. A partir do procedimento de documentar 

e informatizando.  

 

CONCLUSÕES 
Através do estudo realizado e comparativo, é 

possível identificar que o procedimento de ordem de 

serviço é essencial para prestação de serviço, que pode 

ser aprimorada e melhorada no gerenciamento de 

serviço já existente na sapataria.  

 

AGRADECIMENTOS 
Primeiramente a Deus por ter me dado saúde e 

força e ter me sustentado até aqui. A está faculdade, seu 

corpo docente, ter me cedido essa oportunidade de obter 

novos conhecimentos e almejar outros horizontes. A 

minha mãe que sempre acreditou em mim.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/noticias/71784/Se

rvicosde-reparo-de-roupas-e-sapatos-aumentam-20-

no-fim-do-ano-.html  

SANTOS, R. dos. O balanced scorecard aplicado em atelier 

de calçados. TCC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 

Automação do processo para identificar o nível de gestão do conhecimento (gc) em 

organizações de software 

 

Marcos V. S. Farias1, Jacilane de H. Rabelo2 

 
1. Estudante do Curso de Sistema de Informação da faculdade La Salle Manaus; *mvsousafarias@gmail.com 

2. Professora Orientadora da Faculdade La Salle Manaus, AM 

 
Palavras-Chave: gestão do conhecimento, engenharia de software, automação de processos 

 

INTRODUÇÃO 
Todos os dias, novos problemas são resolvidos e 

novos conhecimentos são criados (Rus et al., 2001). Por 

isso, é importante que as organizações tenham esses 

conhecimentos disseminados para que elas não percam 

informações. 

Segundo Rus et al. (2001) a Gestão do 

Conhecimento (GC), em organizações de software, é 

vista como uma oportunidade para criar uma linguagem 

comum de entendimento entre desenvolvedores de 

software para que eles possam interagir, negociar e 

compartilhar conhecimentos e experiências. 

Para uma organização, tão importante quanto à 

aplicação do processo de identificação do nível da 

gestão do conhecimento é a velocidade com que essas 

informações chegam até ela, pois inerente ao tempo 

gasto para que uma organização tenha o domínio de todo 

seu conhecimento, está a sua competitividade no 

mercado aplicada de maneira inversamente 

proporcional. Ou seja, quanto mais tempo durar para a 

identificação do nível de gestão do conhecimento, 

menos oportunidade a organização terá no mercado.  

Para garantir que a organização tenha as 

informações o mais rápido possível, faz-se necessário 

automatizar o processo. De acordo com Cabral (2013, 

p.21), alguns processos podem não ser acelerados, em 

contrapartida, com o uso de ferramentas de automação, 

outros são significantemente acelerados.  

Além disso, Cabral (2013) afirma que a 

automação de um processo pode oferecer resultados 

mais confiáveis do que aqueles obtidos por meio de 

processos manuais. Com isto, o presente projeto visa 

melhorar o processo de identificação do nível da gestão 

do conhecimento em organização de software por meio 

de uma ferramenta web, haja vista a atual aplicabilidade 

do processo, que é manual. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa 

exploratória e bibliográfica para construção do 

referencial teórico, com uma análise da literatura 

focando nas áreas de Gestão/Gerência do conhecimento, 

automação de processos e desenvolvimento web. 

Posteriormente será realizada uma entrevista, para 

coleta de requisitos, com um(a) pesquisador(a) 

experiente em gestão do conhecimento em organizações 

de software. 

Depois de capturadas todas as informações 

necessárias, será realizada a Notação de Modelagem de 

Processos de Negócio (BPMN) utilizando a ferramenta 

BIZAGI. A ferramenta Web será codificada com as 

linguagens de programação: PHP e Javascript; 

Linguagens e marcação: HTML e CSS; e o banco 

utilizado será o MySQL. 

Por fim, com a ferramenta em funcionamento, 

serão definidas pessoas especializadas em testes de 

usabilidade para realizar a avaliação heurística das 

páginas para possíveis melhoras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a ferramenta web desenvolvida, espera-se 

que ela obtenha um alto índice de aceitação por parte dos 

funcionários (pesquisados) e dos pesquisadores, que 

garanta agilidade no processo da coleta e análise de 

dados. É esperada uma redução do tempo de espera para 

a obtenção dos resultados, aumentando assim a 

competitividade das organizações no mercado.  

É esperado ainda que, com os benefícios da 

ferramenta, as empresas e os pesquisadores possam 

reduzir custos, uma vez que, por parte dos 

pesquisadores, não será necessária a utilização de papéis 

para coleta de dados.  

Quanto mais rápido for identificado o nível da 

gestão do conhecimento, mais rápidas serão passadas as 

sugestões de boas práticas e consequentemente mais 

rápido a empresa resolverá os problemas enfrentados. 

Por fim, é esperada que a ferramenta fosse bastante 

conhecida e utilizada no mercado. 

Atualmente o projeto encontra-se em fase inicial, 

no processo de análise da literatura que será seguido pela 

captura de “requisitos” para a utilização da ferramenta, 

modelagem do processo definido, codificação da 

ferramenta e por fim a avaliação heurística para 

apresentar possíveis melhoras. 

 

CONCLUSÕES 
Através do estudo realizado até aqui foi possível 

identificar que atualmente faz-se necessário a 

automação do processo para identificar o nível da gestão 

do conhecimento em organizações de softwares para 

que, deste modo, as organizações tenham seus 
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conhecimentos disseminados e garantam sua 

competitividade e agilidade no mercado. 

Além disso, o uso da ferramenta proposta garante 

que não ocorram falhas humanas no tratamento dos 

dados, assegurando confiabilidade ao processo 

empregado.  
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INTRODUÇÃO 
De acordo com dados do IBGE (2013), o 

Amazonas possui uma grande área destinada à colheita 

do guaraná, entretanto, quando se analisa sua 

produtividade e compara com outros Estados do País, 

observa-se uma grande ineficiência. Segundo Furlan et 

al. (2003), o Amazonas já perdeu a posição de maior 

produtor nacional de guaraná há tempos.  

O guaraná é oriundo da Amazônia, mas seu 

maior produtor atual é a Bahia. Outros Estados 

dinamizaram as plantações comerciais com melhor 

eficácia. A combinação da computação com outras áreas 

do conhecimento humano pode trazer diversos avanços 

e benefícios para a ciência e sociedade, incluindo na 

agricultura brasileira.  Dessa forma, torna-se de grande 

relevância o uso e o desenvolvimento de novas 

tecnologias, principalmente no Amazonas, onde a 

extensão territorial é imensa, havendo diversos entraves 

que dizem respeito à logística e o difícil acesso às 

informações em algumas regiões.  

O desenvolvimento e utilização de software 

possibilita ainda a inclusão digital, o que por 

consequência nos dias de hoje, ajuda na inclusão social. 

Tecnologias digitais, quando utilizadas de forma 

adequada, podem alavancar o desenvolvimento e o 

crescimento econômico, a equidade social, o 

intercâmbio cultural, a pesquisa e a melhoria 

educacional da população, principalmente em lugares 

onde tenha habitantes sem qualquer vivência com 

nenhuma forma digital (HELOU et al., 2011). Um dos 

grandes benefícios de estimular que os cidadãos tenham 

participação na era digital é possibilitar que a 

informação seja cada vez mais um elemento de inclusão 

social, oferecendo oportunidades para o 

desenvolvimento de todos (FREIRE, 2006).  

O Estado do Amazonas, por apresentar a maior 

extensão territorial do país e pelo acesso à maioria dos 

municípios só ser possível por via fluvial, encontra-se 

muitas vezes, impossibilitado de progredir (SIMAS; 

LIMA, 2013). Diante desse cenário, e somando o fato de 

que muitos produtores regionais não mensuram seus 

lucros líquidos, obtendo endividamentos e prejuízos na 

produção, foi desenvolvida uma funcionalidade 

objetivando auxiliar agricultores e técnicos através de 

comparação dos dados inseridos pelos usuários no 

aplicativo para Android, já desenvolvido, com custos de 

produção padrão elaborados e validados por 

especialistas para o Amazonas. A partir da comparação 

os usuários podem planejar, executar e tomar decisões 

de forma mais consciente, verificando rapidamente na 

etapa de planejamento ainda se os custos de produção 

estão dentro da faixa aceitável e se possivelmente 

fornecerá lucros.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foram realizadas entrevistas com especialistas 

nas áreas de agricultura e economia para identificar e 

definir informações de grande utilidade. Posteriormente 

foi realizado o processo de engenharia de requisitos para 

melhor compreender os coeficientes técnicos, cálculos e 

observações envolvidos nos custos de produção do 

guaraná.  

No desenvolvimento da solução, foram utilizadas 

as ferramentas: Google Android Studio para escrita, 

compilação, empacotamento e construção do arquivo 

executável, linguagem de programação Java JDK 1.8 

(Java Development Kit), Android SDK Tools, banco de 

dados SQLite, possibilitando o funcionamento do 

aplicativo de forma offline, ambiente DB Browser para 

leitura e interpretação dos dados, as bibliotecas 

PieCharts e JXL para possibilitar a construção dos 

gráficos e gerar os arquivos de exportação para o 

formato XLS (excel), respectivamente.  

A solução também passou por alguns testes para 

garantir sua integridade, consistência e facilidade de 

uso. A funcionalidade foi desenvolvida para possuir 

compatibilidade desde a versão 4.0.3, Android Ice 

Cream Sandwich (API nível 15) até a versão 7.0, 

Android Nougat (API nível 24).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A solução foi desenvolvida visando alcançar o 

público alvo de produtores rurais e técnicos para ajudar 

nos planejamentos e nas comparações de custos como 

tentativa de mitigar possíveis prejuízos financeiros. É 

fundamental que os produtores obtenham informações 

tangíveis e orientações antes de iniciar etapas de médio 

a longo prazo. O aprendizado é contínuo e constante.  

Foi dado ênfase na interface, de forma que 

coubessem todas as informações na tela, que fornecesse 

bom entendimento e boa consistência das informações, 

com uma navegação agradável, prática e rápida.  
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A Figura 1a apresenta como exemplo, uma parte 

dos custos de produção para o 3º ano do plantio do 

guaraná e na Figura 1b podemos visualizar uma parte 

dos custos para o 1º ano do guaraná. Na parte superior 

das telas, podemos observar um menu de navegação 

com quatro abas, que da esquerda para a direita acessam 

as tabelas com os custos, em seguida diversas 

observações com informações pertinentes para melhor 

entendimento e ajuda na tomada de decisão, no terceiro 

e quarto item visualizam-se gráficos, os quais fornecem 

estatísticas sobre os valores.   

Abaixo do menu de navegação, tem algumas 

informações para identificação do registro, como: 

Arquivo, Tipo de Terra, Hectare e Espaçamento. 

Arquivo é o nome do registro usado para consultas 

posteriores. Logo abaixo, temos mais um menu de 

navegação que faz referência aos anos do plantio, indo 

do 1º ao 5º e finalmente as informações dos custos 

separadas por categoria.  

  
Figura 1. Análise do custo de produção do Guaraná do 3º e do 

1º ano.  

 

Na Figura 2a, é apresentado através de um 

gráfico de pizza alguns indicadores dos custos do 

guaraná durante o 3º ano de produção, onde agrupa 

todos os valores dos coeficientes por categoria. É 

possível claramente visualizar qual categoria necessita 

de mais investimentos no processo. Na Figura 2b são 

apresentados diversos gráficos mostrando todos os 

coeficientes técnicos separados por cada categoria, 

possibilitando identificar rapidamente qual o coeficiente 

técnico mais e menos custoso no processo com seus 

valores.  

Lembrando que as informações dessa 

funcionalidade de demonstração são estáticas no 

aplicativo, não permitindo modificações. Antes de 

acessar os dados, se atentar para a data em que as tabelas 

foram validadas e disponibilizadas na literatura pelos 

especialistas, pois os valores podem ter sofrido 

variações. O aplicativo é composto por diversas outras 

funcionalidades, garantindo boa flexibilidade e 

customização de culturas, categorias, coeficientes, 

unidades de medida. 

 
Figura 2. Análise gráfica do Guaraná das categorias e dos 

coeficientes.  

 

Os dados dinâmicos que forem inseridos pelos 

agricultores serão agrupados e usados durante o 

processo de análise, e então os resultados obtidos 

durante essas análises serão comparados com as 

informações fixas no aplicativo. Com essas 

informações, o agricultor terá um guia como base para 

planejamento e tomada de decisão e o técnico poderá 

autenticar ou desaprovar possíveis financiamentos ou 

até mesmo orientar melhor o agricultor.  

  

CONCLUSÕES 
A funcionalidade desenvolvida agrega mais valor 

ao aplicativo, que inclui custos padrão para o Amazonas, 

validados por especialistas, possibilitando mensurar 

todos os custos para produção de uma determinada área 

e compará-los para ajudar em possíveis tomadas de 

decisão. O aplicativo utiliza banco de dados interno para 

uso independente de conectividade com a Internet.   

A ferramenta pode ainda auxiliar na inclusão 

digital de habitantes do interior do Estado, os quais, em 

sua maioria não possui fácil acesso às tecnologias da 

informação. Como sugestão de trabalho futuro, poderá 

ser feita uma validação diretamente com o público alvo 

para verificar sua facilidade e utilidade e ao mesmo 

tempo obter informações para possíveis ajustes e 

melhorias no aplicativo.  

Espera-se que a solução ajude nas análises, 

planejamentos e financiamentos e que reduza o número 

de endividamentos dos produtores, que estarão mais 

conscientes do quanto é necessário para poder produzir 

alimentos, sendo mais uma ação para, indiretamente, 

ajudar a expansão do guaraná no Amazonas.  
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INTRODUÇÃO 
Os dispositivos móveis (Smartphone) estão cada 

vez mais importantes e presentes em vários momentos 

da vida das pessoas, segundo Schwerz (2016) “Nós 

somos incapazes de dar dois passos sem a presença do 

nosso celular”. Apenas no terceiro trimestre de 2015 as 

vendas dos aparelhos móveis cresceram 48% em relação 

ao mesmo período do ano anterior (SHAPIRO, 2016).  

O crescente uso de dispositivos móveis se dá ao 

seu poder de mobilidade e imediatismo, que proporciona 

ao usuário realizar uma série de atividades cotidiana de 

onde e quando ele quiser (SCHWERZ, 2016). Desta 

forma os aparelhos celulares e seus aplicativos vêm 

mudando o estilo de vida da população atual, uma das 

atividades que vem mudando a forma de se comprar um 

produto físico, são as compras online por meio de 

aplicativo ou site móvel (BUENO, 2013).  

Segundo a pesquisa da Panorama Mobile Time 

(2016), “em setembro de 2015, 41% dos usuários de 

Smartphone teria comprado algum bem físico por meio 

de app ou site móvel. Em abril de 2016, a proporção 

saltou para 62% e em setembro de 2016 alcançou 71%”. 

Apenas no ano de 2014 o setor de perfumaria 

movimentou cerca de R$ 15,9 bilhões no país, um 

crescimento de 9,8% em valor (E-COMMERCE 

BRASIL, 2016).  

Além deste ponto positivo, o ramo de perfumaria 

é uma ótima oportunidade de negócio, pode 

proporcionar para as pessoas, o poder de ter o seu 

próprio negócio ou até mesmo ganhar aquela grana extra 

para complementar na sua renda no fim do mês. 

Portando diante destas informações, o projeto pretende 

demonstrar o desenvolvimento de uma aplicação que 

possa auxiliar os consultores de perfumes em sua 

atividade cotidiana de realizar e controlar suas vendas, 

assim, como o cliente ter praticidade na hora de poder, 

visualizar o catálogo de produtos e realizar seus pedidos.  

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
ETAPA 1. Pesquisa bibliográfica. Compreendeu uma 

extensa revisão bibliográfica exploratória afim de 

adquirir conhecimentos para desenvolvimento da 

contextualização, problemática, os métodos de 

engenharia de software utilizados no projeto e para 

suporte teórico em relação aos conceitos, tecnologias, 

métodos e ferramentas utilizadas para o 

desenvolvimento do aplicativo, que serão demonstrados 

nos capítulos 1 e 2 do projeto.  

ETAPA 2. Análise comparativa das marcas de perfumes 

a serem utilizadas no projeto. Esta etapa pretende 

realizar uma análise comparativa dos principais fatores 

para escolha de qual(s) marca(s) será melhor utilizar 

para este presente projeto.  

ETAPA 3. Análise comparativa de aplicativos de 

controle vendas e realização de pedidos. Esta etapa 

propõe demonstrar o que é e como é realizada uma 

análise comparativa. Será realizada uma análise 

comparativa de todas as funcionalidades de três 

aplicativos existentes do mercado e mais do aplicativo 

proposto. Tem como foco selecionar e analisar os 

aplicativos que tenha no mínimo essas funcionalidades 

básicas que são: controle de vendas e pedidos, gestão 

financeira e realização de pedidos.  

ETAPA 4. Desenvolvimento e implementação do 

aplicativo. Nesta etapa, serão utilizados os conceitos de 

engenharia de software, como: levantamento e análise 

de requisitos, procedimento que foi realizado com os 

possíveis usuários do aplicativo (consultores de 

perfumes e seus clientes), a fim de obter os requisitos 

funcionais e não funcionais que o aplicativo deve 

possuir, bem como a modelagem do sistema e banco de 

dados, seguido das etapas de desenvolvimento e do 

aplicativo concluído para fins deste projeto.  

ETAPA 5. Avaliação do aplicativo proposto. A última 

etapa tem como objetivo demonstrar uma avaliação 

experimental com os alunos dentro de sala de aula. Será 

distribuído questionário para os alunos, de forma que 

possa a obter dados quantitativos e qualitativos sobre o 

aplicativo, estes referentes à usabilidade, agilidade nos 

processos de realização de pedidos e eficiência no 

controle das vendas e pedidos (Relatório dos status da 

venda e pedidos, devedores, total de vendas por dia, 

semana e mês).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A) Mais praticidade na visualização de produtos e na 

realização dos pedidos. B) Aumento do portfólio de 

clientes do consultor e satisfação do cliente no 

atendimento. C) Melhoria no controle das vendas, 

clientes e gestão financeira.  

  

CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou a contextualização do projeto 

de pesquisa, como o aumento de uso dos dispositivos 

móveis na sociedade e como ele vem ajudando as 

pessoas em suas atividades cotidianas, uma dessas 
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atividades é a compra de produtos físicos realizado pelo 

smartphone, no qual essa atividade vem aumentado a 

cada ano.  Foi demonstrado o tipo de metodologia que 

foi utilizada, assim como as suas respectivas etapas, a 

serem realizado para a conclusão do projeto.   

Demostrado os resultados esperados após a conclusão 

do projeto.  
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INTRODUÇÃO 
Segundo William Edwards Deming, estatístico e 

professor estadunidense, reconhecido pela melhoria dos 

processos produtivos nos Estados Unidos:  
“Não se gerencia o que não se mede; não se mede o 

que não se define; não se define o que não se entende; 

não há sucesso no que não se gerencia”.  
Segundo COBIT2, framework para gestão e 

governança de TI, controle é definido como políticas, 

procedimentos, práticas e estruturas organizacionais 

criadas para prover uma razoável garantia de que os 

objetivos de negócios serão atingidos e que eventos 

indesejáveis serão evitados ou detectados e corrigidos.   

Desenvolver o Planejamento Estratégico na 

empresa, proporcionando uma melhoria nos resultados 

obtidos com a tomada de decisão do empresário em face 

ao ambiente que está inserido. Para isso é preciso 

identificar as estratégias vigentes adotadas pela 

empresa; avaliar a empresa identificando os pontos 

fortes e fracos; analisar o ambiente em que está inserida, 

verificando ameaças e oportunidades atuais e futuras da 

empresa; propiciar a criação da visão e missão da 

empresa e desenvolver as estratégias de atuação.  

O mercado atual de Tecnologia de Informação 

(TI) é caracterizado hoje fator crucial na busca do 

sucesso das empresas. No entanto, para auxílio à tomada 

de decisões nas empresas, que investem em aquisições 

de tecnologias que proporcionam integração das 

informações atual num menor espaço.  

Com um grande sofrimento de mudança de forma 

rápida, complexa e constante em relação à experiência 

anterior, de forma que o ambiente externo passando a ter 

mais atenção especial dos administradores da empresa 

INTERFRUIT’S. Na grande revolução tecnológica, em 

conjunto com o fenômeno da globalização dos 

mercados. Com a grande atitude da gestão da empresa 

envolve a determinação de objetivos, a projeção e a 

construção de estruturas organizacionais adequadas, a 

mobilização dos recursos necessários para o alcance dos 

objetivos, além da necessidade dos desenvolvimentos de 

um processo de direção coerente, lógico e criativo, 

ordenando o comportamento da organização, em busca 

dos melhores resultados possíveis.  

O planejamento estratégico auxilia os dirigentes 

a tomarem decisões, a se anteciparem às mudanças ou 

mesmo a se preparara para qualquer atrito. Este processo 

é de grande valia para o administrador, tendo em vista o 

alcance da otimização da empresa, mas, ao mesmo 

tempo, é necessário haver um esforço para se antecipar 

aos possíveis problemas, bem como capacitado para 

usufruir das oportunidades que poderão surgir.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A definição dos objetivos geral e específicos, 

bem como a seleção da empresa. Descrevendo o 

contexto no qual está sendo investigado e explicar 

variáveis dos fenômenos em ocorrências muito 

complexas as quais não é possível de fazer um 

levantamento por experimentos.   

Esta pesquisa é submetida por levantamentos 

bibliográficos, em diferentes fases desta pesquisa, será 

adotada a pesquisa documental.   

O primeiro ponto trabalhado foi a definição, 

juntamente com os proprietários, da visão, missão e 

também os valores. Na sequência será realizada a 

avaliação da estratégia vigente, que consistiu em 

analisar quais foram os investimentos e decisões que 

mais influenciaram a gestão da organização. Em seguida 

será realizada a avaliação do ambiente interno sob sua 

forma de atuação, com a avaliação da atual estrutura da 

empresa, observando os pontos fortes e fracos da 

empresa, em conjunto com o gestor. A definição dos 

pontos fortes e fracos foi realizada através da análise de 

capacidades da empresa, dos diferenciais, dos produtos, 

dos funcionários, da força de venda, da situação 

financeira, do estoque, do atendimento ao cliente, dos 

custos, do processo produtivo e outros itens específicos 

julgados importantes pelo empresário.   

Propostas pelos autores da área de planejamento 

estratégico, com o intuito de auxiliar aos empresários na 

utilização. O processo de planejamento estratégico pode 

ser dividido em (4) quatro grandes fases:  

Fase 1: Adaptação de premissas ou Fundamentos;  

Fase 2: Grandes Escolhas; 

Fase 3: Elaboração do Plano Estratégico;  

Fase 4: Acompanhamento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O interesse da implantação de um Planejamento 

Estratégico, para a organização, é de orientar e mostrar 

um rumo a ser seguido pela mesma. Com a finalidade de 

estabelecer metas, alcançar objetivos, e obter resultados. 

Os resultados são aferidos através da vantagem 

competitiva, da manutenção dos clientes, e conquista de 

novos clientes, bem como de superar os concorrentes do 

mercado. 
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 Figura 1: Processo de Planejamento Estratégico. 

 

 A meta não é simplesmente fazer o 

benchmarking com os concorrentes e imitar seus 

métodos, mas desenvolver uma visão 

independentemente de quais são as oportunidades de 

amanhã e como explorá-las.  

  

CONCLUSÕES 

 Conforme as empresas são um poderoso fator de 

promoção econômico-social de uma nação. No caso 

brasileiro, a atuação das pequenas empresas no mercado 

significa geração de empregos, impostos, tecnologia, 

conhecimento, renda e desenvolvimento social.   

A competição entre as empresas vem tornando-

se cada vez mais acirrada, para sobreviverem no 

mercado, precisam utilizar da melhor forma possível 

seus recursos e suas habilidades, superar as ameaças 

ambientais, explorar oportunidades e estabelecer os 

melhores meios para atuar no mercado. Assim, o 

planejamento estratégico pode ser entendido como uma 

ferramenta que a auxilia no seu processo de gestão, 

possibilitando o aperfeiçoamento de seus produtos e 

serviços, frente ás necessidades dos clientes, á analise do 

setor de atuação, do mercado, dos concorrentes, dos 

valores a serem oferecidos ao cliente, das vantagens em 

longo prazo, da lucratividade, entre outros aspectos.  

 Espera-se que, com a utilização da ferramenta de 

planejamento estratégico, a empresa adote uma postura 

proativa de gestão, tornando-se mais competitiva, ágil e 

adaptativa em relação ás mudanças e aos 

acontecimentos presentes em seu ambiente. A parti da 

aplicação do roteiro, espera-se que empresário 

desenvolva o planejamento estratégico e, através das 

atividades sugeridas, passe a analisar o ambiente, 

explorar suas potencialidades e oportunidades, inibir 

suas fraquezas e definir ações para as ameaças e, ainda, 

metas, objetivos e ações coerentes com sua missão e 

visão, pensando em seu posicionamento, e ações em 

longo prazo no mercado.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a Realidade Virtual vem ganhado 

destaque no mercado e para um futuro bem próximo 

espera que essa ferramenta se popularize, como 

podemos observar na entrevista do líder de marketing e 

software da AMD, Sasa Marinkovic para a revista 

Exame:   
“No momento, nós estamos construindo o ecossistema 

da realidade virtual. Dentro de cinco ou dez anos, 

podemos esperar que a realidade virtual seja tão 

comum na vida das pessoas quanto os smartphones são 

hoje”.  

Além disso, a consultora Greenlight Insights 

mostra que o mercado de realidade virtual vai sentir um 

forte crescimento nos próximos cinco anos. A empresa 

estima que já no final de 2017 todo o ecossistema VR – 

óculos, conteúdos, ferramentas empresariais, câmaras, 

entre outras vertentes – produza um volume de negócios 

de 7,1 milhões de dólares.   

Não somente por esta tecnologia proporcionar 

diversão por meio de jogos, mas por suas várias 

utilidades, como tratamento de fobias, auxiliar no 

treinamento de alunos sem expor pessoas em perigos e 

outros, segundo Mark Zuckerberg, “esse método de 

visualização de imagens pode ter aplicações para a 

educação, treinamentos e comunicações.” (Exame, 

2016), mas ainda assim, o ponto mais relevante é o de 

entretenimento, onde a intenção é transportar as pessoas 

para ambientes ricos em imaginação e tão convincentes 

quanto o mundo real, e podemos observar essa interação 

nos cinemas, museus e jogos em 3D.  

Porém, é necessário criar meios de atrair atenção 

do público, com conteúdos cada vez mais interativos e 

atrativos e ampliar o surgimento de novas competências 

tecnológicas para que os desenvolvedores tenham 

ferramentas para nortear a criação de jogo, segundo a 

Revista Future Behind:  
“Uma das principais preocupações de Jason Rubin 

(diretor de conteúdos da Oculus) resumiu-se a 

restabelecer algum equilíbrio nas expectativas que 

existem em torno da realidade virtual. Números 

relativos às vendas de 2016 mostram que a 

comercialização dos equipamentos topo de gama de 

realidade virtual ficaram abaixo das projeções das 

empresas de análise. [...] a questão das vendas ainda 

não está ao nível desejado pois os três fatores basilares 

para que isso aconteça – preço, qualidade e conteúdo 

– ainda não se cruzaram. O que há atualmente são boas 

propostas em cada um destes campos. [...] Nenhum 

deles tem o conteúdo para chamar pessoas para este 

negócio. Hoje já é uma experiência fantástica, mas 

precisamos de fazer muito melhor”.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Nesse trabalho será proposto uma análise de 

como as heurísticas de Nielsen podem auxiliar na 

criação de jogos em 3D e quais as suas contribuições 

quanto a usabilidade.   

Para isso será realizado uma pesquisa 

exploratória qualitativa onde o objetivo é familiarizar-se 

com o assunto ainda pouco conhecido e ao final da 

pesquisa, estar apto a construir hipóteses não se 

preocupando com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão do grupo 

da organização a ser estudada.  

A princípio foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre VR, Usabilidade, Heurísticas de 

Nielsen, Experiência do Usuário e Interação para 

embasamento teórico do projeto que na visão de Freire-

Maia (1998), a ciência que já foi produzida e testada, 

denominada como ciência-disciplina, está disponível 

nos livros.  

Para captar mais informações será realizado um 

estudo de caso na empresa Black River Studios, 

utilizando-se de técnicas de elicitação para entender 

como é realizado atualmente o desenvolvimento, foram 

selecionadas 3 técnicas e são elas:   

- Etnografia: para identificar por meio de observação, 

como é feito o desenvolvimento de jogos em realidade 

virtual atualmente na empresa;   

- Brainstorming: Para captar formas de padronizar a 

criação de jogos em VR por meio de reuniões onde os 

colaboradores sugerem e exploram ideias; 

- Card Sorting: Após serem captadas as ideias dos 

desenvolvedores, estas seriam classificadas em quais 

heurísticas de Nielsen elas se encaixariam.  Após será 

posto à prova a usabilidade do ambiente encontrado e 

por fim sugerir quais heurísticas agregam valor no 

desenvolvimento.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com essa pesquisa espera-se compreender quais 

as atuais dificuldades e limitações quanto a produção de 

games em VR e como as heurísticas de Nielsen 

poderiam melhorar o processo de criação e 

desenvolvimento dos mesmos. 

O projeto encontra-se na fase de revisão 

bibliográfica e criação de documentos/roteiros para 
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auxiliar na aplicação das técnicas de licitação de 

requisitos.  

 
Será proposto como trabalho futuro, 

compreender as expectativas do usuário quanto a 

usabilidade, para isso poderá ser aplicado um 

questionário como o demostrado abaixo:  
 

Tabela 1. Questões para verificar se as heurísticas agregam 

valor no desenvolvimento  

 
.  

Tabela 1. Níveis de gravidade da usabilidade.  

Níveis Descrição da Gravidade 

0 Não é um problema de usabilidade 

1 Parcialmente um problema de usabilidade 

2 Problema normal de usabilidade 

3 Problema relevante de usabilidade 

4 Problema crítico de usabilidade 

  

CONCLUSÕES 
Nesse trabalho foi apresentado a proposta de 

desenvolvimento de uma avalição de usabilidade para 

criação de games em VR.  

Iniciando com uma descrição sobre a atual 

situação da realidade virtual no mercado, quais 

expectativas para os próximos 5 anos de todo o 

ecossistema VR e sobre quais melhorias são necessárias 

para atrair maior quantidade de público.  

Foi exposto a metodologia e quais as etapas serão 

utilizadas para o desenvolvimento deste projeto e quais 

os objetivos a ser alcançado.  
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INTRODUÇÃO 
Neste trabalho será abordada a definição e as 

características da segurança da informação, bem como 

os seus pilares. Será destacado também o conceito de 

rede social, os riscos da utilização dessas redes e as 

aplicações de segurança neste mundo virtual. Através do 

entendimento da literatura foi aplicada uma pesquisa 

exploratória na rede social facebook e os resultados são 

apresentados no desenvolvimento deste trabalho. 

Por ser uma mídia social, a Internet permite aos 

jovens manter contato com os amigos fisicamente 

distantes e, algumas vezes, permite conhecer novas 

pessoas com os mesmos interesses. No entanto, apesar 

de todo o potencial, essa rede é igualmente uma séria 

ameaça.  

A ideia de ser o primeiro a divulgar as 

informações e, assim, conseguir mais seguidores e 

leitores, faz com que, muitas vezes, essa corrida 

ultrapasse o limite dos desabafos e novidades. No 

ambiente virtual temos uma continuação da vida social, 

já que usamos inicialmente o critério de adicionar em 

nossa rede, pessoas com as quais já temos algum tipo de 

relação, e a partir daí, são estabelecidos outros critérios 

pessoais que possibilitam conhecer novas pessoas que 

tenham interesses interligados de alguma forma. 

Redes Sociais são, antes de tudo, relações entre 

pessoas, estejam elas interagindo em causa própria, em 

defesa de outrem ou em nome de uma organização, 

mediadas ou não por sistemas informatizados; são 

métodos de interação que sempre visam algum tipo de 

mudança concreta a vida das pessoas, no coletivo e/ou 

nas organizações participantes (AGUIAR, 2007). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Com a disseminação das normas relacionadas à 

segurança da informação e o interesse cada dia maior de 

organizações preocupadas em proteger o seu maior 

ativo, a informação, estudos vêm sendo publicados, e 

com eles são apresentadas novas metodologias para 

implementação de um sistema de segurança da 

informação. Através de uma pesquisa exploratória na 

rede social facebook, serão discutidos alguns desses 

estudos que terão relevância para a metodologia 

proposta neste trabalho 

“Atualmente, numa era onde conhecimento e 

informação são fatores de suma importância para 

qualquer organização ou nação, segurança da 

informação é um pré-requisito para todo e 

qualquer sistema de informação” (REVISTA, 

2004). 

Segurança da informação são representadas pela 

tríade conhecida por CIA: Confidencialidade, 

Integridade e Disponibilidade. Incluindo não apenas a 

segurança dos dados/informação, mas também a dos 

sistemas em si. 

• A integridade está relacionada à maneira de se 

proteger as informações contra qualquer tipo de 

alterações indevidas, acidentais e/ou propositadas.  

• A disponibilidade corresponde ao fato de que a 

informação esteja acessível no momento em que o 

indivíduo ou a instituição necessitem dela. 

• A confidencialidade está relacionada com a proteção 

da informação de acordo com o grau de sigilo de seu 

conteúdo. 

O Facebook foi criado em 2004 por um grupo de 

estudante universitários de Havard (Mark Zuckerberg, 

Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes), 

visava criar um espaço no qual as pessoas se 

encontrassem, compartilhassem opiniões e foto visando, 

no início criar uma rede de comunicação apenas para os 

estudantes da própria Universidade. Porém, em pouco 

tempo a rede expandiu-se entre as universidades 

americanas, conectando os estudantes de mais de 800 

instituições (ARRINGTON, 2005). 

Reconhece-se que o Facebook hoje é a rede 

social que melhor caracteriza essas redes que passaram 

a fazer parte do cotidiano das pessoas, em especial 

daqueles que não apenas usam a internet, mas que têm 

nesta, seu objeto de estudo. Cotidianamente (PORTO, 

2014) 

Em 2005 ultrapassa as fronteiras americanas e no 

início de 2006, algumas empresas e estudantes do ensino 

não superior passam a ter acesso a esta rede. Em 

setembro desse mesmo ano, o Facebook foi aberto a 

quem se quisesse registrar, mantendo apenas a restrição 

(teórica) da idade mínima de treze anos. No final de 

2011, a rede social de Zuckerberg ultrapassou o Orkut, 

até então a maior rede do um fenómeno único que se 

configura como a maior rede social do mundo 

(FACEBOOK, 2012). 

Apesar do facebook ser atualmente umas das 

principais redes sociais, ela nos oferece vários riscos a 

segurança das nossas informações. Criminosos virtuais 

têm tirado proveito da rede para ganhar dinheiro, em 

golpes, fraudes e roubos online e off-line. Os riscos do 

Facebook vão além dos vírus e alguns são quase 

inerentes ao uso da rede social, enquanto outros são mais 
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comuns no Brasil. A seguir irei citar algumas das ações 

mais comuns: 

Exposição de dados pessoais.Como rede social, o 

Facebook encoraja seus usuários a publicarem detalhes 

sobre si mesmos em seus perfis e, agora, na "Linha do 

Tempo". O internauta, ao fazer isso, pode estar 

divulgando informações que serão úteis para 

criminosos. 

Uma possibilidade é o internauta revelar que foi 

viajar ou tirar férias, sinalizando que a residência estaria 

desprotegida. Ou, em outros casos, internautas que 

postam fotos de eletrônicos ou produtos caros na rede 

social também podem ser alvos de criminosos. Isso já 

está acontecendo, inclusive no Brasil  

Spam. Embora o Facebook exerça um controle sobre as 

mensagens postadas para impedir o chamado spam – o 

envio de mensagens indesejadas, em massa, na rede - 

ainda é possível encontrar diversas postagens que foram 

publicadas dessa maneira. Algumas delas fazem 

propagandas de produtos, de "fanpages" ou contém links 

para pragas digitais. 

Perfis roubados. Perfis do Facebook são interessantes 

para os criminosos porque amigos confiam uns nos 

outros. Roubar um perfil e utilizá-lo para enviar 

mensagens de spam com qualquer conteúdo, como 

explicado no item 2, é mais eficaz do que criar contas 

completamente falsas na rede social. 

Esses perfis roubados podem ainda ser usados 

para "curtir" determinadas fanpages. Neste caso, os 

donos das páginas podem ter pago por um "serviço" para 

receber essas curtidas. 

Pragas digitais. Vírus de computador, inclusive os 

brasileiros, estão roubando as senhas digitadas para 

entrar no Facebook e obter os perfis. Mas, além disso, 

criminosos têm usado o próprio Facebook para 

disseminar pragas digitais. Isso tem ocorrido tanto pelo 

chat da rede social como por meio de fanpages. 

As pragas digitais presentes no Facebook são de 

vários tipos. Algumas delas são apenas extensões 

maliciosas para o navegador, que alteram algumas 

páginas específicas da web e nem mesmo roubam as 

credenciais (senhas) dos usuários.  

No Brasil, fanpages e mensagens que circulam na 

rede social tentam disseminar extensões maliciosas ou 

pragas digitais que roubam senhas de banco. 

Apps maliciosos. O Facebook permite que outros 

desenvolvedores criem "aplicativos" que interagem com 

a rede social. Esses aplicativos podem integrar outras 

redes sociais, permitir jogos dentro do Facebook e até 

coisas mais cotidianas, como mostrar o significado do 

nome, o horóscopo ou notícias. 

Uma vez adicionados, os apps podem ter acesso 

a algumas informações que o internauta coloca no perfil. 

Muita gente esquece dos apps depois de adicioná-los, 

mas eles mesmo assim ficam ativos e têm a capacidade 

de interagir com o perfil. 

Falsa sensação de privacidade. O Facebook permite 

que usuários configurem quem pode ter acesso a 

determinadas informações publicadas na rede social.  

Embora alguns usuários ignorem essa 

configuração, outros restringem o acesso ao perfil 

apenas "para os amigos". Porém, acabam adicionando 

quase qualquer um que realiza uma solicitação na rede. 

Esse ataque também pode ser realizado de duas 

outras formas para aumentar as chances de sucesso. A 

primeira é "clonando" um perfil de um amigo da vítima. 

Com isso, a vítima pode pensar que o amigo criou outro 

perfil ou algo parecido. A outra forma é tentando 

adicionar em massa todos os amigos da vítima – 

algumas pessoas menos seletivas irão adicionar e, 

quando a vítima receber o convite, haverá diversos 

"amigos incomuns" – o que aumenta as chances de uma 

pessoa aceitar o convite do "espião". 

Esses são apenas alguns perigos exposto através 

da rede social facebook. A necessidade de empresas 

estrangeiras cumprirem a legislação brasileira no 

fornecimento de dados, há preocupação não apenas com 

o impacto social e econômico de eventuais bloqueios, 

mas também com a privacidade das comunicações 

trafegadas nesse tipo de aplicativo. 

Gustavo Artese, sócio de Artese e Advogados, 

acredita que é uma questão de equilíbrio. “As novas 

tecnologias permitem um nível de coleta e obtenção de 

dados quase ilimitado. É natural a tentação das 

autoridades policias e de segurança pública em fazer uso 

dos mesmo de forma irrestrita. Na verdade, fazer uso de 

dados, em princípio privados, é tentador para quase todo 

mundo; governo, empresas, autoridades policiais, 

receita federal, outros órgãos de fiscalização”, declara. 

“O que não se deve esquecer é que há limites, 

estabelecidos, no caso, tanto pelo MCI, quanto pela 

Constituição. (DATASUS) 

 

RESULTADOS 
Com o crescimento das redes sociais online, o 

problema da vulnerabilidade em relação à segurança e 

privacidade das informações se agrava. A exposição das 

informações pessoais ainda é potencialmente grande.  

As próprias redes sociais não deixam claras quais 

são suas políticas de privacidade, colocando o usuário 

em risco, conforme aponta um levantamento realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Em 

análise feita nas redes sociais mais populares do Brasil, 

entre elas o Facebook, constatou-se que, embora a rede 

não cobre pelos seus serviços, os usuários são obrigados 

a fornecer seus dados pessoais sem saber o que será feito 

com eles e acabam aceitando as condições de uso. 

Proposta de Segurança da Informação do Facebook. 

A partir da inspeção para identificar a metamensagem 

do sistema, verificou-se que o propósito do projetista do 

Facebook é oferecer aos seus usuários um espaço onde 

seja possível realizar compartilhamento de textos, 

vídeos, mensagens e imagens) e interação com outras 

pessoas.  

O sistema dispõe de políticas e termos de uso 

conforme relatado pelo próprio projetista em sua 

metamensagem devem ser seguidas porque: “uma vez 

que o Facebook oferece às pessoas ao redor do mundo o 
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poder de publicar suas próprias histórias, ver o mundo 

pelos olhos de muitas outras e conectar-se e 

compartilhar onde quer que elas estejam. A conversa 

que ocorre no Facebook e as opiniões expressas aqui – 

reflete a diversidade das pessoas que usam o Facebook.  

Para equilibrar as necessidades e os interesses de 

uma população global, o Facebook protege a expressão 

que atende aos padrões da comunidade descritos nesta 

página. 

Qualquer pessoa que possui e-mail e aceitar os 

termos e politicas pode criar uma conta no Facebook e 

começar a utilizar seus serviços.  Ao criar um perfil, o 

usuário pode disponibilizar informações referentes a: (1) 

Trabalho e Educação; (2) Residência; (3) 

Relacionamentos (i.e., se você está solteiro namorando, 

noivo ou separado); (4) Família (i.e., quem são seus 

familiares que estão no Facebook e qual o seu grau de 

parentesco entre eles); (5) Contatos (i.e. e-mails e 

telefones); entre outras informações (e.g.  programas de  

TV, preferidos).   

Além disso, é possível disponibilizar uma   

imagem, cujo objetivo é identificar visualmente o 

proprietário do perfil. Dessas informações, o projetista 

exige apenas que o usuário informe um nome 

identificador, que será utilizado para representá-lo 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1.  Estratégias de segurança da informação do facebook 

Estratégia  
Decisões do 

Projetista 

Justificativa  

 

A
u

te
n

ti
ci

d
ad

e 

Login e Senha 

para acesso ao 

Facebook 

 

Aprovar 

solicitação de 

amizade 

Identifica o usuário que 

está utilizando o 

Facebook. 

Garante ao usuário a 

possibilidade de escolher 

com quem ele deseja se 

relacionar 

C
o

n
fi

d
en

ci
a

li
d

ad
e 

Definição da 

visibilidade/ 

privacidade do 

conteúdo no 

perfil 

Garante ao usuário 

controlar quem tem 

acesso às suas 

informações pessoais e 

Compartilhamentos. 

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
e 

Notificação de 

atualizações no 

perfil em tempo 

real 

 

Disponibiliza em tempo 

real notificações sobre 

atualizações que 

ocorreram no perfil do 

usuário 

In
te

g
ri

d
ad

e 

Analisar 

marcações de 

terceiro   antes   

de   exibi-las   

no perfil do 

usuário 

Garante ao usuário a 

possibilidade de decidir 

se é conveniente ou não 

publicar conteúdos em 

seu perfil  

L
eg

al
id

ad
e 

Denunciar      

conteúdo  

Impróprio 

 

Permite ao usuário 

denunciar conteúdos que 

não obedecem às 

políticas de uso, 

segurança e privacidade   

do Facebook 

CONCLUSÕES 
Note-se que neste momento, é impossível 

concluir se o Facebook é bom ou não em relação aos 

seus critérios. O escopo deste trabalho focou em 

apresentar o que existe de recursos e problemas em 

relação a segurança da informação no facebook. 

Algumas propriedades foram mais evidenciadas 

(a confidencialidade) do que outras. Por exemplo, não é 

possível identificar informações que permitem ao 

usuário encontrar, facilmente, os termos de uso do 

Facebook, percebe-se então, que a propriedade da 

segurança legalidade é baixa ou pouco explorada. 
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Desenvolvimento de um protótipo para o portal Mesa Brasil SESC AM utilizando técnicas de 

elicitação de requisitos e avaliação heurística. 
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2. Professor Pesquisador da Faculdade La Salle Manaus, AM. 

 

PalavrasChave: Mesa Brasil SESC, Portal web, Protótipo 

 

INTRODUÇÃO 
O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de 

bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu 

objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a 

melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de 

pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. 

Este protótipo web será realizado para o portal 

Mesa Brasil SESC AM da cidade de Manaus (AM). O 

levantamento de requisitos e aplicação de questionário 

será aplicado no Instituto de Ação Social Vida e Saúde 

(ONG). Os participantes da pesquisa serão os associados 

da Instituição, como também, os colaboradores. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
Pesquisa bibliográfica. Fichar, relacionar, 

referenciar, ler, arquivar, para investigar as diferentes 

contribuições sobre o tema proposto. 

Pesquisa de campo. Questionário estruturado. 

Realização da técnica entrevista. 

Análise dos dados. Analisar os dados de um 

problema e identificá-los. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados no presente estudo 

sugerem que boa parte da população carente desconhece 

o programa mesa Brasil SESC, e as entidades que as 

representa. Isso indica que o portal atual do programa 

não é capaz de fornecer informações suficientes a 

população mais necessitada. É possível afirmar, nesse 

sentido, que o desenvolvimento de um novo portal, daria 

condições para que as pessoas se informe e conheça o 

programa e sua importância para a sociedade mais 

necessitada. 

 

CONCLUSÕES 
Com o desenvolvimento desse portal, será 

possível levar informações e beneficiar famílias em 

situação de vulnerabilidade social além de facilitar o 

processo de doação por parte dos doadores que 

passariam a ter acesso direto pelo portal. 
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Análise das práticas associadas ao nível de gestão de conhecimento no hospital universitário 

Francisca Mendes 
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INTRODUÇÃO 
A Gestão do Conhecimento (GC) é um 

processo para criação, armazenamento, propagação, uso 

e proteção do conhecimento, por meio de suas práticas, 

objetiva organizarem de forma estratégica os 

conhecimentos dos colaboradores e os conhecimentos 

externos, que são fundamentais para o sucesso da 

Instituição. 

O campo de atuação dos profissionais de saúde 

exige deles o desenvolvimento de competências, 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que garantam a 

atuação de um profissional competente e qualificação 

em suas ações. 

Esta pesquisa será realizada na cidade de 

Manaus (AM), em uma Instituição Hospitalar Pública, 

será elaborada uma análise das práticas associadas ao 

nível de Gestão de Conhecimento. Os participantes da 

pesquisa serão os gestores da Instituição, como também, 

os colaboradores. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
Pesquisa bibliográfica. Fichar, relacionar, referenciar, 

ler, arquivar, para investigar as diferentes contribuições 

sobre o tema proposto. 

Pesquisa de campo. Observação dos fatos tal como 

ocorrem. Questionário estruturado. Realização da 

técnica entrevista. 

Análise dos dados. Analisar os dados de um problema 

e identificá-los. 

Apresentar resultados para a Instituição. A autora 

apresentará a Instituição, contribuindo para que 

identifique todos os pontos necessários para a melhoria 

da gestão de conhecimento no ambiente de trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Este projeto está sendo realizado com o 

propósito de enfatizar que uma instituição hospitalar 

possui dinâmica própria e que há uma demanda 

constante de inovação e desenvolvimento. 

E que importante conhecimento são gerados e 

precisam de gerenciamento para serem repassados para 

os colaboradores da instituição. 

 

CONCLUSÕES 
Nas organizações a Gestão do Conhecimento 

aproveita os recursos que já existem na empresa para 

que as pessoas procurem, encontrem e empreguem as 

melhores práticas, ao invés de criar algo que já havia 

sido criado. 

Sendo assim, se trata de uma gestão que tem 

como finalidade agregar valor a informação existente, 

filtrando e resumindo os dados dispersos, as 

informações e o conhecimento, para que desenvolva 

uma característica para utilização pessoal, e 

organizacional, auxiliando no alcance da informação. 

 

AGRADECIMENTOS 
À professora Jacilane de Holanda Rabelo pela paciência 

na orientação е incentivo quе tornaram possível а 

conclusão deste projeto. A todos os professores do 

curso, que foram tão importantes na minha vida 

acadêmica е no desenvolvimento deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

Projeto de Sistema para Apoio aos Processos de Fiscalização do Procon/AM 
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INTRODUÇÃO 
O Procon/AM é um Programa de Proteção, Defesa e 

Orientação ao Consumidor do Estado do Amazonas que 

fiscaliza as boas práticas nas relações e do cumprimento 

da lei do consumo.  Sua equipe de fiscalização efetua 

auditorias nas instituições comerciais em geral em busca 

de irregularidades utilizando-se da denúncia da 

comunidade e inspeções de rotinas.  Este trabalho visa 

criar um projeto de sistema web para apoiar essa 

fiscalização de forma automatizada buscando economia 

de tempo e esforço, além de tornar a forma de trabalho 

mais clara e precisa em relação a utilidade e manuseio 

da documentação gerada nos processos de fiscalização. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Utilizou-se das técnicas de Etinografia, Questionário e 

Entrevista para absorver conteúdos básicos e 

necessários para a elicitação de requisitos na elaboração 

do projeto, além dos conhecimentos adquiridos na 

academia.  Após esses procedimentos, adotou-se o uso 

dos diagramas de Casos de Uso, de Classe, o lógico etc 

para definir os comportamentos do sistema.  Este projeto 

propõe o desenvolvimento em Web através das 

linguagens HTML5, CSS, JavaScript e MYSQL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Inicialmente, o projeto focou estratégia de agrupamento 

de informações para diminuir a quantidade de trabalho 

e, consequentemente, a redução de número de erros com 

objetivo de eliminar o retrabalho nos processos de 

fiscalização.  Com isso, findou num projeto de um 

sistema online que, a partir desses recursos, evita 

práticas irregulares (negociações paralelas) entre agente 

fiscal e a instituição. Para tanto, o sistema deverá conter 

registro de uso para realizar a guarda de informações 

necessárias que identifique o usuário, horário, data e tipo 

de utilização do sistema. 

 

CONCLUSÕES 
O Procon/AM, no presente momento, não dispõe de 

sistema informatizado.  Seu sistema de fiscalização é 

arcaico e precário, realizado a partir de registros 

manuscritos em planilhas do Excel sem qualquer 

controle de suas regras de negócio.  O projeto de sistema 

que visa apoiar os Processos de fiscalização do órgão 

propõe a automatização dos serviços e alcançar grande 

economia de tempo na execução dos trabalhos, tanto 

quanto na economia de dinheiro com a redução de 

material de expediente usados pelo setor de fiscalização, 

seja nos papeis usados nos processos, seja no material e 

espaço físico usado para guarda dos arquivos criados 

para este fim.  
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Festival olímpico: lendas amazônicas contando nossa história  
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Palavras-Chaves: Educação Infantil, Lúdico, Aprendizagem 

 

INTRODUÇÃO 

O Festival Olímpico da Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED) busca por meio do 

simbolismo resgatar o imaginário dos povos indígenas 

amazônicos, presentes em suas lendas nos espaços 

educacionais dos Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEIS).  Fantasia e realidade se misturaram 

recriando esportes e histórias folclóricas que 

proporcionam momentos únicos de interação social e 

aprendizagem. A ludicidade e o jogo são indispensáveis, 

segundo Vygotsky (2002) para o desenvolvimento 

global da criança de três a cinco anos de idade. Nessa 

idade a criança, encontra-se no estágio de construção do 

seu aprendizado, portanto necessita de interações sociais 

fornecidas pelo o universo cultural que a cerca. 

 
Figura 1. Assessoramento da Caravana de Educação Física. 

Fonte: Arquivo da Caravana da Educação Física 2017.  
  

Essa metodologia empregada pela Divisão de 

Educação Infantil (DEI/ SEMED) atende aos 

pressupostos do sócio interacionismo. Linha 

pedagógica, utilizada pela Caravana da Educação 

Infantil, um dos programas desse departamento. No qual 

os professores de Educação Física, assessoram os 

CMEIS, demonstrando o passo a passo de como 

trabalhar pedagogicamente as atividades cognitivas 

básicas a partir do meio social que vive a criança 

(IDEM).  

Com essa metodologia o aluno tem maior 

facilidade em adquirir as habilidades e competências dos 

aspectos corporais, das vivencias éticas e estéticas, de 

explorar e conhecer o mundo a seu redor, expressar-se 

por meio gestual, verbal, musical, plástico e dramático, 

maturar sua   linguagem, visual, escrita e faladas por 

meio de mediações críticas, ampliando as noções de 

medir e quantificar informações de raciocínio logico-

matemático, conhecimentos estes necessários para o seu 

desenvolvimento integral  enquanto ser social.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia utilizada para expor os dados do 

Festival Olímpico foram: Tipo de pesquisa: pesquisa-

ação; Natureza de Estudo: Estudo de Caso; Local de 

Estudo: CMEIS Rede Pública de Manaus; Universo: 116 

CMEIS; População: 14 Assessores da Caravana de 

Educação Física; Nível de Estudo: descritivo; Método: 

dedutivo; Abordagem: qualitativa; Instrumentos: 

observação e entrevista com perguntas abertas vinculada 

ao contexto social dos grupos estudados; Amostragem: 

não probabilística e probabilística aleatória.  

  
Figura 2. Professores dos CMEIS realizando as atividades do 

Festival Olímpico. Fonte: Arquivo da Caravana da Educação 

Física 2017.  
  

Na pesquisa foram observados os seguintes 

pontos positivos:  

• A Divisão de Educação Infantil, da Secretaria 

Municipal de Educação de Manaus, elaborou uma 

metodologia sócio interacionista de aprendizagem 

para os 116 CMEIS, utilizando como marco legal os 

documentos oficiais do Ministério da Educação, os 

Pareceres do Conselho Nacional e Municipal de 

Educação e teorias científicas sobre a infância e o 

desenvolvimento infantil.  

• Capacitação por parte da DEI de um grupo de 

professores da área de Educação Física 

(denominados de Caravana da Educação Física), 

para levar aos professores regentes de sala dos 

CMEIS atividades significativas para essa clientela. 

Esse grupo de profissionais pensam e repesam 

atividades pedagógicas tradicionais e modernas 

aglutinando-as ao movimento. Instigando a esses 

profissionais transformarem seu espaço de trabalho, 

em um laboratório de pesquisa.  

• Essa metodologia diferenciada de ensino, baseada na 

escuta e troca de experiência tanto entre os 

profissionais de Educação Infantil como das 
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crianças, aproxima a escola dos assessores. Sem que 

ocorra a perda de autonomia pedagógica. 

Consequentemente, os professores dos CMEIS, 

adquirem conhecimentos pedagógicos que podem 

ser aplicados em diferentes tempos e espaços.   

 
Figura 3. Professores dos CMEIS realizando as atividades do 

Festival Olímpico II. Fonte: Arquivo da Caravana da Educação 

Física 2017.  
  

Destaca-se o seguinte ponto negativo: O 

protagonismo infantil segundo Vygotsky (1989) só 

ocorre se a criança estabelece relações com outras 

crianças interagido por meio da linguagem, sobre seus 

conhecimentos prévio de mundo. Esse fato mostra que 

os alunos da educação infantil precisam do outro para 

construir sua própria visão de mundo. Esse outro são 

alunos, familiares e professores que possibilitam 

experiências significativas de aprendizagem cognitivas, 

psicológicas e sociais.  

Com relação as ações propostas pela Caravana de 

Educação Física é o Festival Olímpico: Lendas 

Amazônicas Contando Nossa História, que está 

subdividida em: Lendas Amazônicas e Circuitos 

Motores; destaca-se os seguintes pontos positivos:  

• As Lendas Amazônicas possibilitam aos professores 

dos CMEIS, aulas atrativas onde a fantasia, 

proporciona momentos impares de aprendizagens. 

No qual o aluno, independentemente de seu 

desenvolvimento intelectual recriam histórias de 

tradição orais indígenas, vivenciando as aventuras 

dos personagens em cada lenda. Valorizando assim 

e preservando a identidade indígena da população 

manauara, além de contribuir para o processo de 

formação do aluno.  

• O circuito motor tornar a prática do movimento 

intrínseca ao desenvolvimento cognitivo das 

crianças em idade pré-escolar. O esporte tradicional 

ou moderno, jogos de rúgbi, tiro ao alvo, arco e 

fecha, golfe, chute ao gol, jogos de combate e outros, 

possibilitam desafios e testam os limites das 

crianças. Um grande diferencial dos circuitos 

motores é que os alunos participam dos mesmos, não 

para competir, mas para integrar uma equipe, 

visando apenas a satisfação emocional pessoal ou 

grupal.  

• A Culminância do Festival Olímpico ocorrerá no 

mês de maio, obedecendo a seguinte programação. 

Cada CMEI participante levará personagens da 

Lenda Amazônica, essa lenda deverá ser trabalhada 

até a data que antecede o festival, utilizando recurso 

de desenho, fantoche, filme e dramatizações. Os 

circuitos terão as seguintes atividades psicomotoras, 

cabo de guerra, pescaria, rúgbi, arco e flecha, corrida 

com tora, arremesso de pelota ou lança, briga de 

galo, peteca, chute ao gol, corrida de obstáculo entre 

outros.  

• Realidade e ficção vão se entrelaçando na medida em 

que as lendas induz o aluno para essa ou aquela 

postura ética ou moral adotada pelos personagens;  

  
Figura 4. Apresentações do Festival Olímpico: Circuitos 

Motores. Fonte: Arquivo da Caravana da Educação Física 

2017.  

E os seguintes pontos negativos:  

• A banalização cultural ao recriar as roupas, fantasias 

e utensílios da cultura indígena; ou seja, realizar ação 

sem intencionalidade.  

• Usar o ato de brincar, para brincar só por brincar. 

Sem a construção contínua dos processos internos 

simples de desestruturação e estruturação de 

realidades.    

Essa metodologia de ensino proposto pela 

Caravana da Educação Física, propõe a relação entre 

aluno e objeto de aprendizagem, esses dois fatores 

estarão em um constante processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. Esse processo dar-se-á 

por meio da troca de informações com outros sujeitos e 

consigo próprio, facilitando a internalização de 

informações, modelos e desempenhos sociais. Essa 

tendência educacional parte do social para o pessoal com 

a finalidade de formar cidadãos conscientes de sua 

responsabilidade enquanto ser social.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A metodologia utilizada pela DEI/SEMED, 

através da Caravana de Educação Física com o Festival 

Olímpico: Lendas Amazônicas Contando Nossa 

História, mostrou ser uma excelente estratégia de 

aprendizagem tendo em vista a participação dos 116 

CMEIS e 40 mil alunos que utilizaram nas práticas 

pedagógicas as atividades repassadas nos 

assessoramentos durante o primeiro trimestre de 2017.  

  
Figura 5. Apresentações do Festival Olímpico: Lendas 

Amazônicas Contando Nossa História I. Fonte: Arquivo da 

Caravana da Educação Física 2017  
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Esses dados demonstram que o aprendizado com 

intencionalidade, proporciona a restruturação de 

atividades didático-pedagógica. Favorecendo um 

processo de ensino/aprendizagem dinâmico e contínuo. 

Por identificar em cada ação, o nível do 

desenvolvimento das crianças, fato que permite o 

redimensionamento das estratégias. Desencadeando 

novas competências e habilidades, necessárias para 

maturação da inteligência global dos alunos.  

 
Figura 6. Apresentações do Festival Olímpico: Lendas 

Amazônicas Contando Nossa História II. Fonte: Arquivo da 

Caravana da Educação Física 2017  
 

As atividades propostas no Festival Olímpico 

(Lendas Amazônicas e Circuito Motor) afirmam a 

relevância do conhecimento de mundo e da formação 

pessoal da criança, mediada por atividades culturais e da 

prática do movimento. Nesse processo o papel do 

mediador, cabe ao professor regente de turma, não aos 

assessores da Caravana de Educação Física. Essa 

relação entre professor/aluno é essencial por promover 

discussão sobre o que está sendo desenvolvido no dia a 

dia da sala de aula.  O referido diálogo é essencial para 

o trabalho pedagógico/escolar por direcionar novas 

ações que deverão ser tomadas para atingir o objetivo 

inicial proposto ao realizar essa ou aquela ação 

educacional.  

  

CONCLUSÕES 
O Festival Olímpico atingiu seu objetivo de 

inovar por meio do lúdico. Por ter utilizado todas as 

estratégias disponíveis, sobre as lendas amazônicas e 

circuitos motores adaptados à realidade indígena, para 

tornar o processo educativo dinâmico e prazeroso para 

os professores/alunos dos CMEIS. Não se pode afirmar, 

mas durante as atividades observou-se que os docentes 

passaram a utilizar o sócio interacionismo em suas 

práticas pedagógicas.   

Esse fato reafirma a importância dos 

assessoramentos da Caravana de Educação Física, que 

aborda os dozes aspectos experienciais, que norteiam o 

trabalho pedagógico na Educação Infantil ludicamente. 

Além de instigar o aprofundamento dos conhecimentos 

sobre a criança e o ato de brincar no dia a dia da sala de 

aula. É importantíssimo, a compreensão por parte desses 

profissionais das inúmeras funções do lúdico presente 

nas brincadeiras e movimento, como também a 

influência do meio social no desenvolvimento integral 

das crianças de três a cinco anos.  

O aluno deve ser o protagonista de sua história 

escolar. Aprendendo junto com seus pares e com o 

auxílio do sócio interacionismo, conhecimentos 

coletivos e individuais. Este processo é cercado de 

valores, costumes, habilidades, saberes específicos e 

diversos. Necessários para o seu desenvolvimento 

físico, psicológico, afetivo, cognitivo/linguístico e 

social. O desenvolvimento infantil a partir dessa linha de 

aprendizagem, ocorre não apenas pela somatória de 

experiências, mas também pelas inúmeras vivências 

sociais  
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INTRODUÇÃO 
O Judô como ferramenta sócio afetiva na 

Educação Infantil foi desenvolvido para chamar a 

atenção da direção das escolas, acadêmicos e 

pesquisadores sobre a importância deste esporte no 

processo de desenvolvimento dos alunos. Além de 

garantir o desenvolvimento educacional físico e de 

cooperação, o esporte proporciona desafios físicos, 

mentais e contribui para o desenvolvimento social dos 

alunos e sua aprendizagem motora, cognitiva e sócio 

afetiva.  

De acordo com Guedes (2001), Jigoro Kano 

idealizou a criação de uma arte com um método de 

ensino que estimulasse estes valores, além de torna-la 

mais acessível e menos violenta. O Judô, que tem como 

seu significado “caminho suave”, foi fundado pelo 

professor e médico Jigoro Kano, no Japão, por volta de 

1882. Ele tinha como objetivo criar uma nova técnica de 

defesa pessoal que desenvolvesse o físico, espírito e 

mente. Três princípios que inspiraram Jigoro Kano na 

idealização do judô foram: Princípio da Máxima 

Eficiência (Seiryuko Zen’Yo), Princípio da 

Prosperidade e Benefícios Mútuos (Jita Kyoei), e 

Princípio da Suavidade (Ju).  

Conforme Nunes (2004), podemos considerar o 

judô um esporte educativo e sadio que promove o bem-

estar por excelência, que permite a criança expressar-se 

plenamente no contexto lúdico, canalizando sua energia 

e reforçando seu caráter. Desenvolver atividades com as 

crianças requer um maior cuidado pedagógico por parte 

do professor, uma vez que elas se encontram em 

crescente formação e desenvolvimento. É importante 

que nas aulas a essência principal seja a motivação para 

que as crianças sintam prazer em praticar o judô, vale 

ressaltar que a aplicação das atividades de forma lúdica 

não significa uma oposição de conceitos e elementos 

essenciais do judô, mas que essa é uma maneira de 

aprender e desenvolver a estrutura motora de forma 

prazerosa.   

Conforme o relato de Villamón & Brousse 

(2002), judô é uma prática esportiva que desenvolve no 

aluno a concentração e a possibilidade de analisar 

situações de sucesso e fracasso. No judô podemos 

desenvolver a sócio-afetividade, aplicada de forma 

lúdica, desenvolvendo assim o aspecto social com 

atividades, jogos e brincadeiras envolvendo exercícios 

coletivos. Por meio de técnicas de autodefesa, o aluno 

aprimora e desenvolve o equilíbrio corporal, aprende a 

utilizar-se da disciplina e do respeito nas ações e 

reações, desenvolve a segurança e a autoconfiança 

aprendendo ainda a lidar com suas limitações e a 

controlar suas emoções.  

Para Morimoto (2006), a parte de uma iniciação 

desportiva infantil, na qual a criança, além de não ter a 

capacidade de percepção para absorver, tem prioridades 

muito mais importantes para o seu desenvolvimento. 

Uma iniciação desportiva eficiente não requer um 

professor que tenha um conhecimento técnico específico 

aprofundado e sim, aquele que tiver maior habilidade no 

trabalho com os objetivos determinados 

desenvolvimento da criança, deve haver um 

discernimento que a escola não é um prolongamento de 

sua academia ou de um clube.   

Portanto o objetivo geral deste artigo é mostrar 

que a pratica do judô em escolas de Educação infantil 

pode ajudar na sócio-afetividade de uma criança. 

 

PROCEDIMENTOS 

 A pesquisa foi realizada através da revisão de 

literatura. Foram visitados os sites de banco de dados 

como Scielo, Capes, Google Acadêmico, USP – 

Universidade de São Paulo e Livros. Para obtenção dos 

artigos foram usadas as palavras chaves Socialização, 

Benefícios, Educação Infantil, Judô e esporte 

educacional. Foram 13 artigos pesquisados, dos quais 

foram selecionados 7 como referências e 3 livros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Ao longo desse trabalho foi possível perceber 

que o judô para as crianças tem um efeito positivo na 

formação como um todo, tanto para o seu crescimento 

cognitivo quanto para o desenvolvimento motor, quando 

praticado e ensinado de maneira correta e respeitando 

cada indivíduo conforme suas limitações. 

Notamos também que as escolas aderiram ao 

judô por estar ligado diretamente com o aprendizado dos 

alunos. Vários autores relataram a importância desse 

esporte como uma ferramenta de socialização entre os 

alunos, promovendo a inclusão e interação entre eles. O 

judô se tornou em um esporte pedagógico, criando uma 

metodologia de ensino e aprendizagem que em conjunto 

com o ensino de sala de aula, levará o aluno a um 

resultado mais eficiente no que diz respeito à 
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aprendizagem, afetividade, socialização e 

desenvolvimento de valores e princípios educacionais. 

O desenvolvimento sócio afetivo implica no 

desenvolvimento emocional e afetivo, na socialização, 

interação e, principalmente, na aprendizagem da 

criança, já que a afetividade é considerada a energia que 

move as ações. Existem muitos alunos com dificuldades 

de se relacionar com outros colegas de sala de aula, e 

pudemos verificar que o judô ajuda na socialização 

destes alunos, tendo em vista que o brincar de luta cria 

um ambiente de cooperação, por ter atividades coletivas, 

algo que as salas de aula tendem a limitar por conta do 

sistema de mapa de sala, impedindo relações entre os 

alunos. 

Verificamos também variados benefícios do Judô 

com comprovações científicas. Além dos seus 

benefícios, conhecemos um pouco da história desse 

esporte, cujo significado é “Caminho Suave”, 

mostrando que sua prática pode ser feita por qualquer 

faixa etária. Um esporte com cultura japonesa, criado 

por Jigoro Kano, e que ganhou força e é praticado até os 

dias de hoje, por sua beleza e não com incitação à 

violência, com um conceito muito importante que é o 

bem-estar mútuo. Quem sabe assim, os esportes de 

combate integrem as grades de educação infantil, 

colaborando para um futuro com crianças saudáveis, 

longe das drogas, violências e melhor ainda, tornando de 

bem.  
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INTRODUÇÃO 
As atividades da pratica da arte marcial jiu-jítsu 

para crianças e adolescentes tem por objetivo melhorar 

a concentração, proporcionar autoestima, disciplina e 

saúde com total segurança. Muito mais do que apenas 

golpes e posições de lutas, nesta modalidade busca - se 

fortalecer a relação de amizade entre pais e filhos, 

fortalecendo as características positivas na 

personalidade dos praticantes desta arte marcial e 

possibilitar que as crianças e adolescentes atinjam a 

maturidade com seus princípios morais e éticos bem 

definidos para um desempenho pessoal de qualidade 

como um ser humano com princípios bem estabelecidos 

socialmente (familiarmente).  

Sabemos que as crianças de hoje, são possíveis 

formadores de opiniões de amanhã, um professor 

adequado (dito ou classificado como bom 

desempenho) não tem como objetivo formar campeões 

e sim formar pessoas vitoriosas na vida, isto é: pessoas 

seguras, determinadas e éticas. Em todas as atividades 

há sempre uma relação muito próxima com a realidade 

do cotidiano, preparando as crianças e adolescentes para 

o futuro com responsabilidade e segurança.  

A Luta, como um movimento cultural de escala 

mundial, tem por objetivo à busca da união entre os 

povos, utilizando-se das artes marciais como ferramenta 

de trabalho para se alcançar uma consciência pacifista, 

humanitária, democrática, ecológica e cultural. O 

desenvolvimento do indivíduo é visto a partir de um 

estilo de vida baseado na alegria do esforço e no respeito 

pelos cidadãos.   

Objetivou-se melhorar a concentração dos 

praticantes da arte marcial jiu-jítsu nas atividades na 

academia (Dojo) e estimulando sua autoconfiança 

social. Trabalhamos com os alunos métodos 

pedagógicos de imobilização e projeção, sendo a aula 

participativa e dinâmica. Com a interação de todos. 

Objetivos específicos foram os seguintes: Desenvolver 

a afetividade e integração entre os alunos, apresentando 

uma nova visão da arte marcial; Construímos outras 

possibilidades de movimentar-se corporalmente, 

reelaborando as práticas vivenciadas, com apoio dos 

professores e dos colegas; Contextualizamos a arte 

marcial que está sendo ensinada, responsabilizando-se 

por passar valores e princípios tradicionais da arte 

marcial não somente no aspecto físico e técnico; 

Aplicamos adaptações nos conteúdos de forma lúdica 

transformando a luta em uma espécie de jogos; 

Observamos as mudanças na percepção corporal dos 

praticantes da arte marcial do  jiu-jítsu; Registramos a 

percepção da autoestima e autoconfiança dos praticantes 

da arte marcial do jiu-jítsu; Apresentara arte marcial do  

Jiu-Jitsu como instrumento educacional na sociedade . 

As artes marciais são de origens orientais e muito 

disciplinadoras. Quando chegaram ao Brasil através de 

seu precursor tinha como finalidade o ensino da arte e 

das tradições. O tempo passou e as artes marciais foram 

se modificando, adequando – se aos padrões ocidentais 

e passaram a contemplar novos formatos, como aulas em 

academias de ginástica e os confrontos em competições 

esportivas, buscando a conquista de um resultado ou um 

título, deixando de ser arte marcial e configurando – se 

como esporte. 

   “É de fundamental importância que o homem 

como espécie, como povo não se submeta ao poder como 

ser moral”. Diante desta visão podemos dizer que o 

desenvolvimento se dá de dentro para fora, o professor 

por sua vez deve respeitar os estágios de 

desenvolvimento pelos quais as crianças passam. Dar 

atenção a sua evolução, as suas aptidões e necessidades 

de acordo com as diferentes idades. 

A aprendizagem por sua vez é um produto de 

observação ou da percepção. A criança parte da 

observação de um objeto, pelos sentidos, alimenta a 

intuição (a mente) de conteúdos permitindo a construção 

de hipóteses, ou seja, de produção de conhecimento. 

   Nesse contexto podemos assim dizer que o 

fundamento da arte marcial do jiu jitsu pode inserir 

valores morais, sociais na vida de quaisquer indivíduos 

a partir do momento que ele vier ser bem aplicado, 

seguindo todo um contexto filosófico milenar mais 

também cientifico acadêmico.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aulas expositivas através de recursos 

audiovisuais: para viabilizar o aprendizado serão 

utilizados dispositivos, transparências, textos e imagens 

de fácil compreensão e documentários em vídeo; 

Aula pratica: serão oferecidas para que os alunos 

experimentem a prática das habilidades específicas da 

modalidade esportiva do jiu-jítsu bem como o seu 
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desenvolvimento lúdico e corporal viabilizando os 

processos de aprendizagem motora; 

Dinâmicas de grupo com as crianças e 

adolescentes praticantes de jiu-jítsu, tendo por 

finalidade a interação social e comportamental; 

Observações dos desempenhos das crianças e 

adolescentes com os registros dos professores em 

academia (Dojo), sendo observados pelo psicólogo. 

Visitas monitoradas: os alunos da academia irão 

a locais determinados (outras academias filiadas ao 

clube Omar Salum), seja para conhecer os espaços da 

intervenção profissional, para observar as atividades 

sistematizadas do jiu-jítsu, assim como as relações 

interpessoais deste contexto; 

Palestras com convidados: acompanhar a 

apresentação de profissionais e/ou acadêmicos tomando 

contato com a diversidade de experiências e 

conhecimentos, além de ampliar e enriquecer o 

conteúdo da luta e artes marciais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pratica levou a um refinamento dos 

movimentos de quedas e de combate justo. Desenvolveu 

o senso de percepção e coordenação psicomotora dos 

praticantes infantis e juvenis. Recomendamos o jiu-jitsu 

como recuperação psicoemocional para pessoas 

provindas de ambientes familiares desestruturados. 

Famílias em conflitos também podem se reintegrar 

através da participação de grupos de conversa e de 

técnicas de concentração.  

Em alguns casos observamos, até mesmo de 

meditação dentro dos princípios filosóficos da arte 

marcial suave. A nossa experiência foi através da ação 

de extensão, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e 

Interiorização - Programa Atividade Curricular de 

Extensão denominado: ‘Os processos pedagógicos das 

lutas e artes marciais, numa nova perspectiva de 

aprendizagem lúdica e sócio- educativa dentro das 

comunidades de baixa renda no estado do Amazonas. ’   

Sendo desenvolvido na Comunidade Monte 

Sinai, situada no bairro da Cidade Nova II no município 

de Manaus – AM., com Crianças na faixa etária de 04 

anos a 17 anos do Clube Sevalho de jiu-jitsu Fundado 

em 17 de agosto de 2009 filiado ao Clube “Omar 

Salum”. Reforçamos que isso foi a pedido dos 

comunitários. 

 
Figura 1. Modelo do golpe do braço atacado (armlock). 

 
Figura 2.  Logotipo do Projete PACE N° 90 da FEFF/UFAM 

 

Esta ação de extensão aprovada pela Faculdade 

de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) por quatro 

meses e que foi renovada por mais quatro meses fazem 

parte das atividades do Laboratório em Estudo de 

Neurociências e Comportamento LENC/FEFF/UFAM.   

Encontramos também adultos jovens que se 

recuperaram do uso de drogas sintéticas e também do 

uso exagerado de bebidas alcoólicas através da 

participação efetiva das atividades físicas. Como não se 

encantar com uma arte que só traz benefícios a 

sociedade e reintegra pessoas no convívio familiar.  

Geralmente uma família que pratica a arte 

suave do jiu-jitsu, são pessoas ponderadas e equilibradas 

psico-afetivamente. Dificilmente entram em confusões 

familiares e sempre dispostas ao auxiliarem o outro em 

sofrimento físico e psicológico. Este esporte de contato 

pode reintegrar e ressocializar pessoas em 

vulnerabilidade social. 

 

CONCLUSÕES 
As práticas corporais de lutas tais como o jiu- 

jitsu aprimoraram a atenção, autoconfiança e autoestima 

das crianças e adolescentes praticantes através do estudo 

da filosofia vinculada as lutas como uma forma de se 

sustentar pelo comportamento ético e justo dos 

praticantes na sua vida diária através do respeito e 

cumprimento de normas e regras do esporte.  

Percebemos que as crianças ficaram mais 

focadas nas tarefas, atividades e exercícios e isso 

generalizou para seus ambientes escolares. Isso foi 

declarado em reuniões com os pais e representantes 

legais da crianças e adolescentes que participam da ação 

de extensão na comunidade Monte Sinai na zona norte 

de Manaus.  

Ficaram mais extrovertidos e falantes, 

principalmente na vinculação sócio afetiva com os 

mestres e com os pais, logo, a pratica da arte suave do 

jiu-jitsu facilita a integração holística com a 

comunidade, transformando os praticantes em pessoas 

mais humoradas e com seguranças psicoemocionais. 
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INTRODUÇÃO 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional no Artigo 2º aponta que os sistemas devem 

assegurar os direitos das crianças com necessidades 

especiais. As escolas devem ter métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica para 

atender todo tipo de necessidades especiais. Como 

também professores capacitados no ensino para oferecer 

a integração de tais alunos nas salas de aula. (BRASIL, 

1996).  

Nos ensinos das pessoas com deficiência, 

existem as possibilidades compensatórias para superar 

as limitações, e são essas que devem ser exploradas no 

processo educativo de desenvolvimento (PILETTI; 

ROSSATO; ROSSATO, 2014). Mas para ocorrer um 

desenvolvimento significativo, são necessários além das 

estruturas adequadas e planejadas, professores 

qualificados, que tenham respaldo e aceitem serem 

professores geradores de possibilidades. Para que os 

indivíduos possam se desenvolver em todos os aspectos, 

ocorrendo a aprendizagem significativa, é relevante 

dentro do contexto escolar a presença do professor de 

Educação Física que com o auxílio dos conteúdos 

pedagógicos, estimulará o desenvolvimento do 

indivíduo.  

Visto que a didática é uma ferramenta importante 

para o processo de aprendizagem, esta gera meios para 

que o professor possa organizar o seu trabalho. Sem a 

aplicação adequada da Educação Física, os indivíduos 

deixarão de conhecer o seu próprio corpo e não se 

desenvolverão integralmente. Em se tratando de alunos 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no qual se 

caracteriza por alterações das interações sociais, 

comunicação e do comportamento, apresentando 

problemas no relacionamento, na comunicação não 

verbal (ROTTA; OHLWELLER; RIESGOS 2015), 

existem possibilidades compensatórias para superar 

limitações, e são essas limitações que devem ser 

exploradas dentro do processo de ensino.  

Nesse contexto, dentro do processo de ensino-

aprendizagem, questionam-se quais as estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos professores de Educação 

Física, diante das necessidades de desenvolvimento 

integral dos alunos com Transtorno do Espectro Autista. 

Buscando responder ao problema, a pesquisa investigou 

as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores 

de Educação Física na Escola Municipal de Educação 

Especial André Vidal de Araújo, tendo como objetivos 

para alcançar os resultados;  

1. Identificar os objetivos da educação Física diante do 

Transtorno do Espectro Autista;  

2. Investigar as estratégias pedagógicas utilizadas pelos 

professores nas aulas de Educação Física na Escola 

Municipal de Educação Especial André Vidal de 

Araújo e  

3. Comparar as estratégias as Leis do atendimento 

Educacional Especializado. A realização desse 

estudo possibilitou obter a análise das metodologias 

pedagógicas utilizadas pelos professores de 

Educação Física diante das necessidades 

compensatórias suprindo suas limitações e 

explorando o processo de ensino.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 A pesquisa investigou as estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos professores de Educação 

Física na Escola Municipal de Educação Especial André 

Vidal de Araújo. O intuito está em refletir e adquirir um 

novo olhar para as políticas públicas e a formação de 

docentes no âmbito escolar da educação Especial.  

Para análise desse estudo optou-se pela pesquisa 

qualitativa, pois buscou compreender o comportamento 

dos professores de Educação Física da Escola Municipal 

de Educação Especial André Vidal de Araújo, através da 

interpretação dos dados obtidos. A pesquisa utilizou o 

método descritivo, analisando dentro do processo de 

ensino, as metodologias utilizadas pelos professores 

participantes da pesquisa, descrevendo as entrevistas e 

correlacionando com a sua aplicabilidade no ambiente 

escolar do ensino da Educação Física Adaptada.  

Os participantes desse estudo foram seis 

professores de Educação Física da rede pública de 

ensino Municipal, localizada na zona Sul de Manaus, no 

qual trabalham especificamente com o Atendimento 

Educacional Especializado. Três foram do gênero 

feminino e três do gênero masculino, em idades de 20 a 

53 anos. Dos participantes todos são formados em 

Educação Física, 90% possuem Especialização em área 

voltada para o atendimento Educacional Especializado.  

A coleta de dados deu-se por meio de entrevista 

semiestruturada, da qual foram fixadas temáticas 

divididas em categorias a serem abordadas: 

Caracterização, Formação Acadêmica, Diagnóstica, 

Aplicabilidade, Atitudes do Professor e Fatores de 

Motivação.  
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A aplicação da entrevista foi individualmente, no 

tempo de Horário de Trabalho Pedagógico. Baseado nas 

respostas foi feita a análise “privilegiando a repetição de 

frequência de temas, com todas as entrevistas juntas” 

(BARDIN, 2011, p. 95). Apresentando a análise do 

conteúdo dos resultados obtidos nas questões que fazem 

parte do estudo, discutiu-se a categoria Aplicabilidade. 

Os professores forem denominados com as letras A, B, 

C, D, E por cuidados éticos.  

A observação permitiu analisar se a práxis 

correspondeu à resposta do entrevistado, comparando 

também as estratégias aos objetivos do Atendimento 

Educacional Especializado, podendo assim, fazer uma 

correlação entre ambas. A observação das aulas ocorreu 

sem aviso prévio, verificando o desempenho e descrito 

segundo adaptação à realidade do Atendimento 

Educacional Especializado a ficha de verificação de 

Reis (2011). A ficha foi subdividida em categorias de 

observação: Sala de Aula (Ensino e Aprendizagem); 

Diferenças Individuais (Objetivos e Tarefas, Ambiente 

de Trabalho, Comunicação) e Aspectos a observar.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com relação à categoria Aplicabilidade foi 

realizada a pergunta, quais conteúdos costuma utilizar 

com os Alunos com Transtorno do Espectro Autista? 

Chegaram-se a 3 temáticas a partir das falas dos 

entrevistados, como consta na Tabela 1:   
  

Tabela 1- Análise de conteúdo a partir das respostas dos 

entrevistados à pergunta: Quais conteúdos costuma utilizar 

com Alunos do transtorno do Espectro Autista? 

Temática Enunciação 

Atividades 

na Piscina 

 Professor A: Jogos, que a gente mesmo 

cria que chame a atenção deles, atividades 

na piscina [...].  Professor C: Nós 

procuramos trabalhar na piscina com eles. 

Porque são aulas que a gente sabe que eles 

vão dormir melhor.  Professor E: São 

montados circuitos psicomotores na piscina 

[...]  Professor F: De acordo com a 

possibilidade do autista, o desporto, 

atividades na piscina. 

Recreação 

  Professor B: [...] a gente trabalha 

literalmente a recreação, [...] pelo fato de 

eles estarem no mundinho deles fica mais 

difícil de você trabalhar que não seja na 

forma lúdica e recreativa, porque eles 

aceitam mais.   

Movimento 

Professor D: O movimento que é a maior 

propulsora do nosso trabalho, com os 

autistas [...] 
 

  Como consta na Tabela 1, a temática que 

ganhou mais destaque foi “Atividades na Piscina”, tendo 

em vista que as falas de quatro professores foram 

condensadas nesta categoria. Eles afirmaram utilizar 

atividades aquáticas para Alunos com Transtorno do 

Espectro Autista. Na observação das suas aulas, os 

Professores A, C, E e F utilizam as atividades motoras 

aquáticas; Professor B, a recreação e o Professor D, os 

Movimentos.  

Rotta, Ohlweller, Riesgos (2015) e Brasil (2001) 

nos dizem que as principais características do TEA são 

a presença de um desenvolvimento deficitário da 

interação social e um repertório restrito de atividades e 

interesses, como também Carvalho (2014) afirma que às 

crianças com Transtorno do Espectro Autista vivem em 

um mundo criado por elas mesmas, não estabelecendo 

relações com outros indivíduos, entretanto costumam ter 

grandes atrações por alguns objetos.  

No que se refere aos circuitos Motores 

Aquáticos, Miranda (2011) nos diz que o processo de 

Ensino- Aprendizagem da natação para autistas é 

possível de ser ensinado e assimilado, estimulando os 

seus limites, desenvolvendo a coordenação de 

movimentos de conjuntos musculares. Este processo 

oferece ainda, a interação, comunicação e a 

verbalização, fatores essenciais ao desenvolvimento 

afetivo e social da criança. Os efeitos da prática podem 

ser terapêuticos, gerando diminuição do espasmo 

muscular, amplitude do movimento articular, 

fortalecendo a musculatura e gerando uma mudança de 

humor significativa. Mas apesar de a natação ser uma 

prática individual, ela pode ser estimuladora para iniciar 

um processo de socialização, trabalhando com o 

indivíduo separadamente, após acrescentar o trabalho 

com objetos, e em seguida trabalhar o indivíduo com 

outro sujeito, interagindo a grupos a fim de alcançar um 

desenvolvimento significativo (MIRANDA, 2011). Os 

professores ao trabalharem com conteúdo aquáticos 

devem gerar um ambiente desafiador, estimulando e 

mediando a criança e o ambiente.  

Ainda em referência à categoria “4- 

aplicabilidade”, foi realizada a seguinte pergunta, “quais 

recursos didáticos costumam utilizar com os alunos com 

Transtorno do Espectro Autista?”; chegaram-se a 2 

temáticas a partir das falas dos entrevistados, como 

consta na Tabela 2.  
  

Tabela 2- Análise de conteúdo a partir das respostas dos 

entrevistados à pergunta: Quais recursos didáticos costuma 

utilizar?  

Temática Enunciação 

Bolas, Arcos e Cones.   

Professor A: bolas coloridas, às 

vezes a gente mesmo que 

confecciona.  Professor B: 

Usamos mais bola, arco, a gente 

usa o que tem disponível.  

Professor C: Trabalhos com 

bolas [...]  Professor D: lençol 

usa bola, a gente usa macarrão, a 

gente usa bambolê [...]   

Professor F: cone, para fazer um 

trabalho motor com ele, trabalha 

com bola [...] bambolês.   

Recursos que levem a 

pratica do dia a dia   

Professor E: materiais que levem 

a situações do dia a dia [...]   
 

Como apresentado na Tabela 2, a temática que 

ganhou mais destaque foi “Bolas, Arcos e Cones”, no 

qual cinco professores afirmaram utilizar atividades 

com estes recursos pedagógicos em alunos com 

Transtorno do Espectro Autista.  
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O Professor E utiliza matérias nos quais levem a 

prática do dia a dia, pois são alunos com grau de TEA 

mais severos, havendo a necessidade de ensinar dando 

mais ênfase na necessidade individual de 

desenvolvimento de cada aluno. Na observação das suas 

aulas, todos os professores utilizam os recursos 

pedagógicos, mas somente os professores B, C, D 

utilizam os recursos de aprendizagem de forma eficaz, 

estimulando de acordo com as necessidades 

compensatórias de cada indivíduo. O Professor A não 

utiliza os recursos de forma segura, o professor não 

atentou para a individualidade de cada aluno, a estrutura 

da aula não permitiu uma boa utilização do tempo 

disponível. O Professor C não demostrou domínio sobre 

o conteúdo nem na aplicação dos recursos didáticos 

utilizados.  

Bock, Furtado e Teixeira (2006) nos dizem que a 

escola deve surgir como o espaço em que o contato com 

a cultura corporal será feito de forma intencional e 

planejada, e o professor junto com os colegas são 

mediadores do aprendizado que possibilitam de forma 

significativa o desenvolvimento da criança. Tendo em 

vista, este professor não proporcionou o aprendizado 

adequadamente organizado, resultando em um 

desenvolvimento deficitário sem intencionalidade. 

Campos (2011) afirma que abrir espaço para o „brincar‟ 

é fundamental para o desenvolvimento emocional, 

cognitivo e da autonomia.  

A utilização de recursos pedagógicos podem ser 

um estimulante para a interação desses indivíduos com 

o meio no qual cerca, através das práticas da Educação 

Física e utilização adequada dos recursos didáticos, a 

criança constrói a sua unidade corporal, sendo 

primordial para a comunicação com o outro.   

  

CONCLUSÕES 
Oode-se afirmar que a práxis dos professores e as 

estratégias utilizadas foram o trabalho individualizado 

de cada aluno, enaltecendo sua individualidade. No 

entanto, é necessário ao profissional estar atento, pois a 

aprendizagem do aluno não ocorre de forma solitária, 

ainda que as características do TEA sejam marcadas por 

dificuldades na reciprocidade, comunicação, o processo 

de aprendizagem depende da mediação do outro. 

Vygotsky via o homem como um ser ativo, que age 

sobre o mundo, sempre em relações sociais, e 

transforma essas ações para que se constituam. É através 

da mediação dos adultos que os processos psicológicos 

tomam forma. Para ter um desenvolvimento 

significativo, é necessário instigar possibilidades de 

criar, inventar, descobrir, para assim começar a 

organizar suas ideias sobre movimentos e suas ações. 

(BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2006,).  

Bock, Furtado e Teixeira (2006 p.126) nos dizem 

que “o aluno não pode ser visto como alguém que não 

aprende, pois ele pode ser possuidor de algo interno que 

lhe dificulta a aprendizagem”. O professor torna-se 

figura fundamental nesse processo de desenvolvimento 

como uma das mais importantes instituições sociais para 

fazer a mediação entre o indivíduo e a sociedade.  

O Atendimento Educacional Especializado tem 

como objetivo assegurar a inserção de alunos com 

deficiência, incluindo os Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, no qual o Transtorno do Espectro 

Autista está classificado, estes devem ser inseridos no 

ambiente escolar e orientados para garantir o acesso ao 

ensino e garantir a participação e aprendizagem eficaz.  

Faz-se necessário a elaboração de recursos 

pedagógicos, que gerem acessibilidade e eliminem as 

barreiras para a participação de todos os alunos, 

considerando suas individualidades e não deixando de 

lado a interação com o outro e com o meio em que 

vivem, considerando a socialização como um possível 

passo para o conhecimento. A interação social é um 

impulso para o conhecimento, onde a aprendizagem só 

se recebe quando intermediada pelo outro.  

É de grande importância que o profissional de 

Educação Física desempenhe um papel diferente, a fim 

de compensar a insuficiência existente na criança. 

Ainda, de acordo com os Direitos Universais da criança, 

toda criança deve receber educação referente aos seus 

cuidados necessários para gerar o seu desenvolvimento 

pleno. (UNICEF, 1959) Como também pela Lei nº 

7.853, Art. 2º cabe ao “Poder Público e seus órgãos 

assegurar as pessoas portadoras de deficiência o pleno 

exercício de seus direitos básicos, inclusive os direitos a 

educação”. Devendo incluir no sistema de educação 

público a Educação Especial, com habilitação e 

reabilitação de profissionais. (BRASIL, 1989)  

É necessário ter professores capacitados para 

oferecer a integração de tais alunos nas salas de aula, são 

necessários além das estruturas adequadas e planejadas, 

professores qualificados, que tenham respaldo e aceitem 

serem professores geradores de possibilidades. Pois a 

interação com o professor e o ambiente é indispensável 

para o desenvolvimento da criança, cabendo à escola e 

professores gerar possibilidades de experiências. 

(BRASIL, 1996)   

  

AGRADECIMENTOS 
Agradeço a Deus acima de tudo, a Ele toda honra, glória 

e poder. Aos meus pais, pelo carinho, amor e dedicação 

ao longo desta caminhada. À amigos, verdadeiros 

amigos, sem os quais a minha jornada teria sido mais 

árdua.  Aos professores do Curso de Educação Física da 

Faculdade La Salle, que guardo na lembrança, por seus 

ensinamentos.  À escola André Vidal de Araújo, na 

pessoa de seu gestor, prof. Helivan Pinheiro Dantas e 

aos professores que participaram da pesquisa pelo apoio 

e disponibilidade.   

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BARDIN, L.. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.   

BOCK, A.M.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.de L.T.. 

Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 

13ºed. São Paulo: Saraiva 2006.  

BRASIL. Resolução CNE/CEB Nº 2, 11/09/2001, 2001.  



 
 

126 
 

BRASIL. Lei Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989. 

Brasília, 24 de outubro de 1989.  

BRASIL. Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. 

LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Transtornos do Espectro do Autismo. Brasília, 2013.  

CAMPOS, M.C.. Expressão Corporal/Dança para Autistas um 

Estudo de Caso. Trabalho de conclusão de curso. 

Universidade Católica de Brasília. Brasília - DF 2011  

CARVALHO, D.P.de. Pós-Graduação Em Educação Especial 

e Inclusiva. Rio De Janeiro 2014.   

MIRANDA, D.B.A.de; Programa específico de natação para 

crianças autistas. Dissertação de Mestrado. Escola 

Superior de Educação Almeida Garrett. Lisboa, 2011. 

PILETTI, N.; ROSSATO, S.M.; ROSSATO, G.. Psicologia do 

desenvolvimento - São Paulo: Contexto, 2014.  

REIS, P.. Observação de Aulas e Desempenho docentes, 2011. 

Disponível: www.ccap.min-edu.pt/pub.htm Acessado 

em 25.08.2015.  

ROTTA, N.T.; OHLWELLER, L.; RIESGOS, R. dos S. 

Transtornos da aprendizagem, abordagens 

neurobiológica e multidisciplinar. 2º Ed. Editora 

Artmed. 2015  

UNICEF. A Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Adoptada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas. 

Setembro de 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

 

Formação docente e inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista. 
 

André Felipe A. Soares1, Jones Godinho2. 

 
1. Acadêmico da Faculdade La Salle Manaus. Curso de Licenciatura em Educação Física. *andre_feliipe@hotmail.com   

2. Professor Pesquisador da Faculdade La Salle Manaus, AM.   

  

Palavras Chave: Autismo, Educação Física, Escola.  

  

INTRODUÇÃO 
Leo Kanner (1943), psiquiatra americano, 

descreveu algumas crianças que se encontravam em sua 

clínica psiquiátrica, demonstrando um limitado interesse 

por outras pessoas, linguagem peculiar, insistência em 

rotinas e comportamentos sempre repetitivos, o que 

posteriormente foi caracterizado como sintomas do 

Transtorno do Espectro Autista – TEA.  

Foi estimado que entre um terço e metade das 

crianças autistas não desenvolvem a fala e requerem o 

ensino com formas alternativas de comunicação. Nesse 

sentido, este trabalho justifica-se pela necessidade de as 

crianças com autismo terem um processo de ensino-

aprendizado na escola que atendam às suas 

peculiaridades. Sendo assim, levantamos a seguinte 

problemática: a escola está preparada para receber 

crianças que apresentam transtorno do espectro autista? 

Nosso objetivo é analisar as condições da escola e dos 

professores para o atendimento das crianças autistas. 

Este relato apresenta dados preliminares da pesquisa.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Pesquisa indutiva, qualitativa, com universo da 

pesquisa foi uma escola particular que oferece, desde a 

educação infantil, a partir dos 2 anos de idade, ao ensino 

médio, da zona centro oeste de Manaus que, conforme 

identificado, entre seus matriculados existem crianças 

com TEA, os quais foram o foco da pesquisa. No 

entanto, nossa amostra, foram os professores desses 

alunos, pois queríamos investigar o quão preparados os 

docentes estavam para receber e trabalhar com esses 

alunos. Os dados foram coletados com questionário que 

indagava a opinião de 15 professores.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um dos principais questionamentos feito aos 

professores investigados versava sobre a escola e se, na 

sua compreensão, esta está devidamente preparada para 

receber e trabalhar com alunos autistas. Como resposta, 

13, dos 15 professores investigados, responderam que a 

escola não está preparada. Numa breve conversa com os 

entrevistados, afirmaram que o que falta são mais 

profissionais para ajudar no cotidiano escolar e não 

apenas nas questões pedagógicas já que o foco também 

é na parte clínica, ou seja, expressaram o desejo de que 

tivesse uma equipe multidisciplinar para essas crianças 

que precisam de psicólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, entre outros.  

Em outro questionamento feito aos professores, 

buscamos saber se os mesmos tinham alguma formação 

específica sobre como trabalhar com crianças com TEA, 

ou mesmo algum tipo de aprofundamento ou 

complemento particular sobre o assunto do autismo. Dos 

15 entrevistados apenas 2 possuem algum tipo de curso 

ou especialização voltado sobre o assunto de educação 

especial e TEA.   

O que podemos observar, já com estes dados 

preliminares, é que a escola analisada, conforme a visão 

de seus professores, não apresenta um ambiente 

devidamente adequado para receber e trabalhar com 

alunos com TEA. Santos (2011) destaca que um 

verdadeiro processo de inclusão perpassa pela 

adequação da escola aos alunos com necessidades 

educativas especiais. Quando falamos em adequação, 

queremos dizer, em sentido lato sensu, que não basta 

adequar a infraestrutura da escola para atender alunos 

com necessidades educativas especiais, como no caso 

dos alunos com TEA, é fundamental que a estrutura 

pedagógica esteja devidamente preparada para recebê-

los. Cunha (2015) salienta que os esforços de inclusão 

nos últimos tempos têm sito frustrantes, visto que falta 

adaptação curricular, reformulação dos critérios 

avaliativos e formação docente específica.   

  

CONCLUSÕES 
Através dos dados preliminares da pesquisa, 

podemos concluir que a escola ainda não está totalmente 

preparada para receber os alunos autistas. A maioria dos 

professores não têm conhecimento sobre o TEA e por 

isso não sabem lidar com as crianças. A escola também 

precisa se adaptar, pois, para que a inclusão aconteça em 

sua plenitude, não é o aluno que deve se adequar a ela, e 

sim a escola, para recebê-lo dignamente. Leva-se em 

consideração o fato de que nenhum aluno é 

acompanhado por um profissional apenas, havendo a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar.    
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INTRODUÇÃO 
O transtorno do desenvolvimento da 

coordenação (TDC) tem prevalência na população 

infantil em idade escolar de 15%, sendo que 10% 

apresenta transtorno motor moderado e 5% apresenta 

transtorno motor severo (SUGDEN, 1984).  

É um fenômeno de enorme variabilidade, 

podendo manifestar-se em todas as habilidades motoras 

ou de forma mais específica, por exemplo, em atividades 

que exijam destreza manual, como escrever, cortar com 

tesouras, ou usar garfo e ou faca.   

O TDC é uma condição que merece atenção 

especial, pois, os impactos negativos nos domínios do 

comportamento humano, causarão fortes prejuízos nas 

atividades da vida diária (AVD) e da vida escolar (AVE) 

(MAGALHÃES; CARDOSO; MISSIÚNA, 2011) 

tornando-o um dos principais problemas de saúde entre 

crianças e adolescentes em idade escolar (CAIRNEY et 

al., 2005; GREEN et al., 2005; HENDERSON; 

HENDERSON, 2002; POLATAJKO; CANTIN, 2006; 

HILL; BROWN, 2013; KIRBY et al., 2013; ZWICKER; 

HARRIS; KLASSEN, 2012).  

Determinar a origem do TDC é tarefa das mais 

difíceis, pois o transtorno motor pode surgir por várias 

razões. O transtorno pode ocorrer nas diferentes fases, à 

medida que as informações são processadas e usadas 

para desempenhar movimentos com habilidade.  Este 

estudo, pretende descrever a participação de crianças 

com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação 

nas Atividades da Vida Diária e da Vida Escolar.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Delineamento. Estudo descritivo das variáveis 

(1) Atividades da Vida Diária e; (2) Atividades da Vida 

Escolar que utilizará a Lista de Checagem do 

Comportamento da Criança do teste MABC-2 e os 

Questionários para Pais e Professores do Teste 

Accordem.  

Amostra. Participarão do estudo 90 crianças, 

entre 7 e 10 anos de idade, estudantes da rede pública de 

ensino. Estas serão alocadas em dois grupos: (1) 

crianças de 7 e 8 anos e (2) crianças de 9 e 10 anos.  

Instrumentos. Teste ACOORDEM 

Questionários de Pais e Professores (figuras 1 e 2): é 

composto de três partes –duas relacionadas à observação 

direta do desenvolvimento motor e uma terceira 

representada por dois questionários estruturados –(1) 

Questionário de Pais; e (2) Questionário de Professores 

– com o objetivo de mensurar as Atividades da Vida 

Diária (AVD) e da Vida Escolar (AVE) (LACERDA; 

MAGALHÃES; REZENDE, 2007).   

- Teste MABC-2 do Movimento (Henderson, Sugden e 

Barnett, 2007): O teste MABC-2 do Movimento foi 

elaborado para identificação de crianças com transtornos 

motores. É composto por dois instrumentos: (1) bateria 

de testes motores; e (2) lista de checagem de observação 

do comportamento motor. Estes, permitem avaliar a 

criança em diferentes contextos, enquanto que o 

primeiro prioriza o contexto experimental, o segundo 

enfoca o contexto diário.  

- Lista de checagem do comportamento motor 

MABC-2 (figura 3): A lista de checagem é uma versão 

revisada e reduzida do original, publicada em 1992. Tem 

por objetivo identificar crianças que podem apresentar 

transtornos motores. 

Tarefas. Questionário de Pais: é composto por 

54 itens divididos em quatro sessões: (a) mobilidade e 

habilidade para participar de jogos e brincadeiras; (b) 

habilidades para desempenhar atividades de vida diária; 

(c) habilidades relacionadas ao papel de estudante; e (d) 

comportamento, hábitos e rotinas. Uma quinta sessão 

envolve as brincadeiras preferidas da criança. 

Questionário de Professores: apresenta duas 

sessões, (a) Escala Motora; e (b) Escala 

Comportamental, juntas totalizam 30 itens. Para o 

preenchimento dos questionários, tanto pais quanto 

professores, seguem uma escala de quatro pontos que 

indica a frequência dos comportamentos observados 

(nunca/raramente = 1; às vezes = 2; frequentemente = 3; 

e sempre = 4) (MAGALHÃES; NASCIMENTO; 

REZENDE, 2004). 

Lista de checagem: é composta de três seções. 

As seções A e B integram um conjunto de tarefas que 

são executadas de forma a expressar um aumento 
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gradual em sua complexidade, a partir da interação entre 

a criança e seu ambiente.  

 

 
Figura 1: Teste ACOORDEM - Questionário de Pais. 
  

  
Figura 2: Teste ACOORDEM - Questionário de Professores.  

  

Local. O estudo será conduzido no município 

de Manaus-Amazonas.  

Critérios de inclusão. -Apresentar 

desempenho motor ≤ que 15º percentil, conforme bateria 

de testes do MABC-2; -Ter entre 7 e 10 anos de idade; -

Apresentar-se clinicamente saudável; -Assinatura no 

Termo de Livre Consentimento pelos Pais e ou 

responsável legal. 

 

 
Figura 3: Lista de checagem do comportamento motor MABC-

2.  

  

Critérios de exclusão. -Apresentar deficiência 

visual não corrigida; -Apresentar deficiência auditiva 

não corrigida; -Apresentar deficiência física; -Estar sob 

cuidados médicos e com ingestão de medicamentos 

controlados  

Procedimentos éticos. Este estudo faz parte do 

projeto intitulado “Prevalência de Crianças com 

Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação em 

idade escolar: uma perspectiva de inclusão educacional” 

autorizado pelo Comité de Ética na Pesquisa, conforme 

parecer nº. 1.850.208.  

Análise estatística. Será verificada a 

normalidade dos dados e a ausência de observações 

extremas (outliers) por meio do teste Kolmogorov-

Smirnov e inspeção visual padrão, procedimentos 

necessários para confirmar os pressupostos para a 

realização da análise paramétrica (FIELD,2009). A 

análise descritiva será realizada com base nos valores de 

tendência central, média e ou mediana, desvio padrão e 

ou variâncias, dos questionários de pais e professores do 

teste ACCORDEM e da Lista de Checagem do teste 

MABC-2. Também envolverá a frequência de casos 

relacionados ao grau de severidade do transtorno motor 

em razão da transformação do score total da Lista de 

Checagem do teste MABC-2 em percentis 
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(HENDERSON; SUGDEN; BARNETT, 2007) e dos 

questionários de pais e professores do teste 

ACCORDEM.   

  

RESULTADOS ESPERADOS 
Os resultados permitirão a elaboração de 

programas de intervenção e estratégias de ensino 

visando melhor atender e orientar a criança com TDC. 

Informar e orientar pais e professores quanto aos 

cuidados e procedimentos na lida com a criança. 

Contribuir para a sua inserção social e escolar e 

minimizar os impactos nocivos ao desenvolvimento 

integral desta criança.  
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INTRODUÇÃO 
A escolha profissional implica não somente em 

decidir o que se quer para o futuro, mas também em 

reconhecer as influências que desde os momentos 

oportunos do Ensino básico, até o determinado 

momento de em qual curso do Ensino Superior quer 

como pretensão de carreira profissional. Assim a 

escolha não é somente do indivíduo, mas também 

daqueles que o rodeiam como professores, familiares, 

amigos e etc.  

Deste modo, construir um projeto para uma 

carreira profissional é também decidir com que desafios 

e problemas irá se defrontar diariamente.  Outra questão 

relacionada à decisão de carreira é a clareza que o 

indivíduo tem dos seus objetivos, interesses e talentos 

profissionais. A decisão de carreira, em relação ao 

projeto profissional, é entendida como a capacidade que 

o indivíduo tem em identificar seus interesses dentro da 

profissão, estabelecendo objetivos profissionais que 

espera alcançar e traçar uma estratégia de ação coerente 

com esses objetivos.  

Definiu-se como problema de pesquisa que 

motivos leva aos acadêmicos de Educação Física da 

Faculdade La Salle a escolher o curso de Licenciatura 

em Educação Física como escolha profissional?. Para 

tanto a pesquisa objetivou conhecer esses motivos 

mediante a apresentação das características da profissão 

em Licenciatura em Educação Física, identificar as 

possíveis representações na vida dos acadêmicos em 

Educação Física e os possíveis motivos na escolha do 

Curso de Licenciatura em Educação Física.  

Esta pesquisa surgiu com o interesse de 

compreender as variáveis multifatoriais que influenciam 

na escolha dos acadêmicos em relação à Educação Física 

como escolha profissional, sendo analisados os diversos 

fatores implicados nesta importante decisão: 

informações sobre a determinada profissão, o mercado 

de trabalho, o papel da família e dos amigos, a escola 

entre outras.    

Considerando que a fase em que se encontra 

seja um período de conflitos e escolhas que poderá ser 

positiva ou negativa, é de esperar que neste momento 

crucial de sua vida, o acadêmico sofra influência por 

parte dos familiares, dos amigos e da sociedade em 

geral, no que se refere a escolha profissional, pois ele 

tem consciência de que esta escolha terá consequências 

importantes no decorrer de sua vida.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Características da pesquisa. Estudo 

qualitativo, método cientifico dialético, exploratório e 

descritivo.   

População/amostra. Foi constituída pelos 

acadêmicos do 1º e 2º período do curso de Licenciatura 

em Educação Física, da Faculdade La Salle Manaus, 

Amazonas.   

Instrumento. Realizado através de entrevista 

com os acadêmicos de educação física. O tipo da 

entrevista foi de modo padronizado/estruturado 

composta por 4 perguntas abertas com questões 

relacionadas à escolha profissional.     

  

RESULTADOS 
Tabela 1. Relação dos fatores de escolha profissional. 

  
 

CONCLUSÕES 
Os resultados da pesquisa corroboram que a 

adolescência é o período onde há descobertas de 

realização inerentes a sua escolha profissional. Sendo 

assim, a adolescência corresponde a uma fase propensa 

a descobertas profissionais inerentes do âmbito escolar, 

no contato direto com a realidade socioeconômica e 

cultural familiar ou através da sociedade globalizada 

pelo fato de surgir outras oportunidades de atuação de 

mercado e a cada dia o adolescente se sente pressionado 

a escolher sua futura atuação de mercado.  

Por isso, o futuro acadêmico se depara com 

inúmeras variáveis que influenciam no seu 

desenvolvimento sócio cognitivo que exigirá do mesmo 

o autocontrole, habilidade de resolver seus problemas 

pessoais e até profissionais no âmbito acadêmico e 

consequentemente de trabalho.   

Sendo assim, pelo fato do Fator Psicológico ser 

o resultante principal da pesquisa e inerente ressaltar que 

a Faixa Etária correspondente à adolescência se 

caracteriza por inúmeras situações, como umas delas: a 

escolha profissional. A perspectiva do mercado de 
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trabalho que exige competência profissional que se 

desenvolve ao longo da sua vida escolar e acadêmica, o 

incita a desenvolver suas habilidades e competências 

perante a sua escolha profissional de acordo com o que 

é de sua realização profissional.   

Por isso a escolha se torna um momento árduo, 

pois a tomada de decisão virá acompanhada da 

consciência do papel que ele irá desempenhar como 

futuro profissional na área onde almeja. É necessário 

que o mesmo possa reconhecer o valor profissional que 

sua futura atuação tem para a sociedade. Sendo assim, a 

compatibilidade da sua escolha profissional no qual ele 

almeja, possa ser resultante através de cursos técnicos 

ou profissionalizantes acerca da sua área de escolha para 

se sentir esclarecido se é a sua área de real interesse.  

Portanto, a necessidade de reconhecer as 

variáveis influenciadoras neste processo de decisão 

profissional torna-se fundamental neste processo de 

desenvolvimento profissional, pois através das 

vivências com a escola, família, grupos de amigos ou até 

os meios de comunicação se tem o esclarecimento para 

sua atuação na futura carreira profissional.   
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INTRODUÇÃO 
Segundo Mantovani et al (2012) o uso de 

tecnologia da informação contribui para o aprendizado e 

melhoria do processo educacional. A Computação 

persuasiva é uma técnica que trata da modificação do 

comportamento e atitude de uma forma pré-determinada 

pelo uso da tecnologia (ISOTANI; BITENCOURT, 

2015).  

Considera-se gamificação, de acordo com 

Werbach (2013), a aplicação de mecânica de jogos no 

engajamento de pessoas em diversas áreas (científica, 

empresarial, educacional, dentre outros). Segundo Alves 

et al. (2012), a Gamificação é um conceito que deriva 

diretamente da popularização dos jogos eletrônicos e 

pretende motivar a ação, resolver problemas e 

potencializar processos de trabalho e processos 

educativos. O uso de realidade virtual permite simulação 

em ambientes variados, a exemplo uma sala de aula. 

Aplicação destes três pilares no âmbito educacional é o 

tema desta investigação.  

O projeto consiste na criação de uma grid (ilha) 

utilizando a plataforma second life de jogos 3D (Figura 

1), para simular uma sala de aula, com acesso por óculos 

virtual (Figura 2).  

 
Figura 1. Ilha de Boas Vindas Fonte: Second Life. 

 
Figura 2: Óculos virtual. Fonte: Próprio autor, 2017. 

  

No experimento desenvolveu-se um curso de 

matemática fundamental usando a gamificação e 

computação persuasiva, na Escola Estadual Libertador 

Simon Bolívar, que possui 557 alunos, divididos nos 

turnos (matutino e vespertino), do 1º ao 5º ano. O curso 

foi aplicado para alunos do 4º e 5º ano e dois professores. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para a pesquisa exploratória foi aplicado 

questionário qualitativo para avaliar os resultados. As 

etapas do projeto consistem em: Criação da ilha virtual 

(sala de aula); desenvolvimento de um curso de 

Matemática Fundamental em conjunto com o pedagogo 

da escola; Aplicação do curso; avaliação com uso de um 

questionário.  

  

RESULTADOS ESPERADOS 
Contribuir de forma positiva para o 

desenvolvimento dos alunos e do professor em sala de 

aula. Disseminar o uso de tecnologia da informação 

como ferramenta de apoio didático na aprendizagem de 

matemática. Ampliar acesso do estudante a sala de aula, 

já que o uso de realidade virtual permite acesso ao 

ambiente virtual de qualquer lugar, por exemplo, a casa 

do aluno.   

  

CONCLUSÕES 
O uso de tecnologias inovadores tem se tornado 

uma tendência, em virtude da facilidade de uso pelos 

jovens na sociedade atual. É natural que se desenvolvam 

experimentos com o uso de novas técnicas de ensino a 

exemplo da gamificação, da computação persuasiva e da 

realidade virtual para o aprimoramento da educação.  
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INTRODUÇÃO 
A Tecnologia Assistiva permite que o aluno 

com deficiência exerça uma atividade no espaço escolar 

se utilizada de forma criativa, proporcionando o 

conhecimento de suas habilidades e a interação com os 

demais alunos, permitindo, assim, que a esse aluno seja 

conferido à função de participante ativo.  

A Tecnologia Assistiva oferece um serviço 

interdisciplinar envolvendo áreas diversas. De acordo 

com Sartoretto e Bersh (2014) a Tecnologia Assistiva 

envolve a educação, a saúde, a reabilitação, o design, a 

arquitetura, a engenharia, a informática e outras diversas 

áreas do conhecimento. Pode ser apresentada através de 

uma simples bengala ou de um complexo sistema 

computadorizado.  

O que define um recurso como Tecnologia 

Assistiva é o fato deste elemento trazer ou não 

funcionalidade às tarefas que serão executadas por 

pessoas com alguma deficiência e que possam colaborar 

para adequar. No que diz respeito aos recursos de 

Tecnologia Assistiva, os elementos podem ser 

construídos manualmente pelos professores ou serem 

relacionados a sistemas informatizados.  

Rocha (2013) afirma que a Tecnologia 

Assistiva pode ser classificada em recursos de alta 

tecnologia – compostos por equipamentos mais 

elaborados, fabricados em escala industrial (sistemas 

informatizados ou eletrônicos) e a presença de 

profissionais altamente especializados para sua 

construção – ou baixa tecnologia – produtos produzidos 

de maneira artesanal e individualizados, pouco 

sofisticados e fabricados com materiais de baixo custo.  

Para garantir a correta utilização dos recursos 

da Tecnologia Assistiva pelos profissionais de 

educação, Manzini (2010), após discussão com grupo de 

trabalho junto ao MEC, sugere alguns passos a serem 

seguidos quanto à adaptação de recursos pedagógicos. 

Referente à classificação e apresentação dos recursos 

adaptados, podem ser classificados em quatro 

categorias: recursos adaptados para a educação infantil, 

recursos adaptados para a leitura e escrita, recursos 

adaptados para raciocínio lógico matemático e suportes 

e outras adaptações.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  A metodologia aplicada para a realização da 

presente pesquisa caracteriza-se como um estudo 

qualitativo/descritivo, onde cada detalhe nos auxilia na 

compreensão do tema estudado, tendo em mente que 

“[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que 

o mundo seja examinado com a ideia de que nada é 

trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista 

que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objeto de estudo”. (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 49).  

Como procedimento básico, foi utilizada a 

coleta de dados com base na pesquisa bibliográfica e 

documental, onde foram organizadas as leituras 

existentes (livros, artigos, publicações, teses, 

dissertações e dados bibliográficos acessados 

digitalmente), o que possibilitou o acesso a dados atuais 

e proeminentes sobre a tecnologia assistiva.  

Para iniciar a pesquisa, foi utilizado o apoio 

teórico-metodológico como instrumento para a 

execução do primeiro objetivo, onde foi realizado um 

levantamento de referências que abordam o assunto, 

tendo como finalidade a contribuição para a análise da 

problemática investigada. Este procedimento foi 

realizado através do uso de dissertações, teses e 

produções científicas e outras áreas afins.  

Para a realização do segundo objetivo, foi 

solicitada à Secretaria Municipal de Educação da cidade 

de Manaus/AM, a lista de escolas do ensino regular onde 

estão matriculadas as crianças com deficiência, dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino. Em seguida, essas escolas serão mapeadas, com 

a finalidade de identificar o uso da tecnologia assistiva 

como ação de inclusão e acessibilidade desses 

educandos.  

A fim de realizar o terceiro objetivo, está sendo 

realizada a coleta de dados referentes aos instrumentos 

pedagógicos disponíveis para a realização das práticas 

pedagógicas inclusivas. A coleta é feita a partir de 
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pesquisas bibliográficas e da observação das salas de 

recursos, das escolas escolhidas para a devida 

finalidade, onde não está sendo permitido conhecer os 

instrumentos pedagógicos utilizados no Atendimento 

Educacional Especializado – AEE.  

Para a finalização da pesquisa, no quarto 

objetivo, serão utilizados os resultados obtidos no 

terceiro objetivo e através da identificação das 

dificuldades dos alunos com deficiência dentro do 

ambiente escolar e como a tecnologia assistiva vem 

sendo utilizada neste contexto.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos a partir dos documentos 

legais referentes ao tema analisado foram organizados a 

partir de conceitos, histórico e metodologia. A partir 

desse estudo, percebe-se que a legislação é específica ao 

que diz respeito ao tema, e que todos os meios legais de 

inclusão e utilização da tecnologia assistiva estão sendo 

discutidos em todos os âmbitos. A tecnologia Assistiva 

cada vez mais tem que ser vista não como algo opcional 

para as pessoas com deficiência, mas como algo 

fundamental e básico, para que essas pessoas possam 

exercer seus direitos de cidadania.   

  

CONCLUSÕES 
A implementação da Tecnologia Assistiva no 

contexto escolar viabiliza a ambientação do aluno com 

deficiência, uma vez que os recursos oferecidos na 

Tecnologia Assistiva são utilizados de forma individual, 

porém concisa. Os serviços estão dispostos a todos que 

tenham alguma deficiência, porém não está ao alcance 

de todos. Por isso, é necessário que a lei seja posta em 

prática para que todos tenham uma vida acessível a todas 

as suas necessidades e assim servir e formar pessoas 

com deficiência mais autônomas. A tecnologia assistiva 

não necessariamente deve ser um recurso caro, pois 

podem ser utilizados recursos de preços acessíveis e até 

mesmo artesanais, sendo assim tecnologia assistiva é 

qualquer recurso que favoreça a autonomia e a 

acessibilidade da pessoa com deficiência, desde uma 

bengala ao sistema Dosvox para os deficientes visuais, 

por exemplo.  Portanto a tecnologia assistiva é um 

recurso para diminuir distâncias e limitações, seja da 

fala, da visão, motora, audição, entre outras, 

possibilitando a pessoa com deficiência se expressar e 

mostrar todo seu potencial.   
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INTRODUÇÃO 
O gerenciamento de projetos constitui-se no 

objeto de estudo desse artigo, cuja delimitação 

contempla uma abordagem do estilo de liderança mais 

eficaz nas empresas contemporâneas. Na esfera do 

gerenciamento de projetos, o principal elemento são as 

pessoas envolvidas, onde cada uma contribui com 

habilidades especializadas que vão gerar o fracasso ou 

sucesso do projeto que, dependerá muito do estilo de 

liderança do gerente e a forma como ele irá lidar com as 

pessoas e situações que ocorrem durante o ciclo de vida 

um projeto.  

Nesse contexto, a globalização da economia, a 

concorrência e competitividade extremas demandam das 

empresas padrões de desempenho com níveis cada vez 

mais elevados de eficiência, o que pode ser alcançado 

por meio de uma boa liderança no gerenciamento dos 

projetos das empresas contemporâneas.   

O Guia PMBOK (2016), caracteriza um projeto 

como um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo de natureza 

temporária, ou seja, com início e fim definidos. A 

competência é um agrupamento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes correlacionadas, que afeta parte 

considerável da atividade de alguém, que se relaciona 

com seu desempenho”, e que “pode ser medido segundo 

padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por 

meio de treinamento e desenvolvimento (LEME, 2011).  

De acordo com Santos (2008) o termo líder é uma 

palavra aportuguesada do inglês "leader", que significa 

“aquele que guia ou que conduz”, e que no campo da 

psicossociologia, liderança é definida como um 

processo de influenciação social ao nível dos grupos, o 

que sugere também Pilleggi (2010), dos quais um estudo 

realizado pelo Project Management Institute (PMI), o 

principal motivo para seus projetos fracassarem 

perfazem as falhas na comunicação.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Vergara (2009) ressalta as seguintes 

informações: natureza da pesquisa e método de 

abordagem; quanto aos meios; coleta de dados; aspectos 

legais e análise, destes se refere à natureza da pesquisa e 

método de abordagem, o estudo contemplou uma 

pesquisa qualitativa baseada em método dedutivo, haja 

vista que, os conceitos e ideias presentes foram 

desenvolvidos, partindo-se dos conceitos mais 

abrangentes até se chegar ao tema especificamente 

proposto, buscando-se ainda definir parâmetros que 

possibilitem um estilo de liderança promissor na área de 

gerenciamento de projetos.     

No que tange aos meios de investigação 

enquadra-se como um artigo de revisão, eminentemente 

bibliográfico, onde se efetuou um levantamento na 

literatura das principais teorias e estilos de liderança, 

analisando a melhor abordagem e que se apresenta como 

a mais promissora e eficaz para um gerente de projetos.  

A coleta de dados destaca-se que, para a 

realização dessa pesquisa, norteou-se em trabalhos 

científicos, disponíveis ao público em geral, tais como 

livros, monografias, dissertações, teses, manuais, jornais 

e artigos de revistas, publicados sobre o tema em estudo, 

se recorreu à base de dados constituída por bibliotecas 

virtuais na internet.   

A análise das informações foi realizada de forma 

descritiva conduzidas pelo conhecimento sobre o tema 

explorado na revisão que conforme Vergara (2009), 

preconiza a pesquisa descritiva como a exposição de 

características de determinado fenômeno e não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação. Já a 

investigação explicativa tem como principal final tornar 

algo inteligível, justificar os motivos, visando, portanto, 

esclarecer quais fatores contribui de alguma forma, para 

a ocorrência de determinado fenômeno cuja análise tem 

como objetivo organizar e sumariar os dados de forma 

tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para investigação. Já a interpretação 

tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 

respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Guia PMBOK (2016) amadureceu em termos 

de conteúdo e consistência e há um maior alinhamento 

com a norma ISO 21.500 e outras normas ISO.  

Maximiano (2010) por sua vez adverte para não 

se confundir um projeto com ordens de serviços e 

encomendas que também são esforços temporários. É 

necessário utilizar alguns critérios como: definir a 

importância do evento ou atividade, se a solução do 

problema apresenta muitas variáveis, se a solução é 

desconhecida, se a solução requer competências e 
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recursos multidisciplinares, se a solução do problema ou 

atividade envolve um cliente importante da organização.   

No cenário dos projetos, outras terminologias e 

definições importantes estão relacionadas ao programa 

e ao portfólio.   

De acordo com o PMBOK (2016), um programa 

pode ser caracterizado como um conjunto de projetos 

relacionados e gerenciados de forma coordenada para 

obter benefícios e controles, que não teriam se fossem 

gerenciados de forma individual. O gerenciamento do 

programa é centralizado e coordenado buscando atingir 

objetivos e benefícios.    

Já o portfólio, é o conjunto de projetos ou 

programas, bem como outros trabalhos que foram 

devidamente agrupados para facilitar o gerenciamento 

eficaz para atingimento dos objetivos estratégicos. 

Nesse sentido, pode-se destacar que, o portfólio de 

projetos busca garantir o alinhamento dos projetos à 

estratégia organizacional. O gerenciamento de portfólio 

contempla uma gestão centralizada de um ou mais 

portfólios, incluindo as seguintes ações: identificação, 

priorização, autorização, gerenciamento e controle de 

projetos, programas e outros trabalhos relacionados para 

atingir objetivos de negócios específicos (PMBOK, 

2016).  

No ambiente organizacional demanda-se cada 

vez mais das pessoas que elas aumentem sua eficiência 

em papéis de liderança por meio da educação e por 

prática continuada.  Quando se trata das definições de 

parâmetros que possibilitem um estilo de liderança 

promissor, bem como das habilidades que os líderes 

devem adotar em função das suas atividades, vários 

teorias e estilos podem ser levados em consideração, 

direcionando o enfoque mais nas pessoas envolvidas nos 

processos de trabalho. Na realidade, a ênfase deve ser 

dada no liderado, no sentido de como ele se posiciona 

em relação as suas atividades e o seu papel dentro da 

equipe. Todas as possibilidades devem ser consideradas 

e na maneira de como a liderança deve ser exercida, 

conforme evidenciado no quadro 1 a seguir.   

  
Quadro 1. Principais tipos de liderança. Fonte: Autores, 

(2017). 

  
  

Além dos aspectos anteriormente abordados, 

chama-se a atenção para a importância das pessoas neste 

tipo de atividade e seu risco inerente, afinal, em geral, 

os projetos envolvem gastos, ações únicas ou 

empreendimentos de altos riscos que têm que ser 

completados numa certa data por um montante de 

dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho 

e necessitam ter seus objetivos bem definidos e recursos 

suficientes para poderem desenvolver com eficácia as 

tarefas demandadas (CARVALHO e RABECHINI 

JÚNIOR, 2009). Ainda no contexto do gerenciamento 

dos projetos, os processos se destacam, assumindo 

grande relevância. O Guia PMBOK (2016) destaca três 

processos principais, conforme demonstrado no quadro 

2 a seguir.  

  
Quadro 2. Principais tipos de liderança conforme 

conceptualização. Fonte: Autores, (2017). 

  
  

Segundo o Guia PMBOK (2016), a gestão de 

projetos contempla a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto, com o objetivo de atender aos seus requisitos. E 

levando em consideração essas variáveis, as empresas 

que apresentam maior maturidade em gerenciamento de 

projetos possuem em sua estrutura um Escritório de 

Projeto responsável pelo gerenciamento do portfólio de 

projetos da organização composto por programas e 

projetos (VALLE, 2010).  

E em virtude das características não estáticas 

presentes no gerenciamento de projeto, dentre as 

abordagens de liderança, apresentadas no quadro 1, a 

que pode ser mais promissora e eficaz, associada ao um 

gerente de projetos é a liderança situacional proposta por 

Hersey e Blanchard (1992).   

A expressão “liderança situacional” foi 

desenvolvida Hersey e Blanchard cujo modelo é 

reconhecido em todo o mundo e ensinado nas melhores 

escolas de Administração. Seu conteúdo básico é 

público e aparece como parte integrante de diversos 

livros e artigos no cenário nacional e internacional. 

Esses autores têm uma vida inteira de atuação e 

bibliografia nesse tema, sendo autoridades e referência 

nesse modelo de liderança (CASTRO, 2011).   

Suas teorias já estimularam inúmeros estudos e 

teses acadêmicas que comprovam e consolidam a 

liderança situacional como um modelo prático e bastante 

eficiente. Acredita-se que este seja um dos modelos mais 

utilizados e aceitos no mundo, provavelmente, por sua 

simplicidade e alta aplicabilidade, além da sua 

comprovada eficácia.  

Entretanto, adverte Castro (2011), para que a 

liderança situacional ocorra com simplicidade e eficácia, 
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faz-se necessário que os líderes criem condições 

favoráveis para as ações de aprendizado, ação e decisão 

para que as pessoas possam usar a sua autonomia, 

assumindo a iniciativa e a responsabilidade pela coleta e 

pela análise de dados, bem como pela tomada de 

decisões, e essa atribuição, nas empresas tradicionais, é 

quase exclusiva dos líderes.  

A partir dessa perspectiva e para finalizar, apoia-

se na visão de Gonçalves e Mota (2011), ao destacarem 

que, isso demanda o conhecimento do ambiente e das 

pessoas no qual o líder trabalha, com a finalidade de 

identificar as principais competências de cada um dos 

membros das equipes, buscando a criação de um 

ambiente no qual as pessoas possam demonstrar suas 

respectivas potencialidades.  

  

CONCLUSÕES 
As premissas básicas descritas no quadro 1 

confirmam a hipótese que norteou a pesquisa, que partiu 

do pressuposto principal de que, dentre as abordagens de 

lideranças apresentadas, a mais promissora e a que pode 

ser mais eficaz, que um gerente de projetos das empresas 

contemporâneas possa adotar é a liderança situacional, 

no entanto, deve levar em consideração a 

contextualização do ambiente organizacional, que é um 

fator importante para o sucesso e para a eficiência e 

eficácia de qualquer estilo de liderança.  

A busca por pessoas que podem exercer cargos 

de liderança tem se constituído em um grande desafio 

para as empresas contemporâneas. Nesse sentido, esse 

artigo buscou evidenciar conceitos fundamentais de 

liderança em uma linguagem simples, para demonstrar 

que os líderes são cada vez mais importantes no dia a dia 

de qualquer organização.   

A liderança no contexto do gerenciamento de 

projetos vem sendo objeto de estudo nos últimos anos, 

de modo particular, no que se refere às características 

presentes no gerente, mais promissoras em termos de 

resultados alcançados, demandando de seus líderes uma 

adequada compreensão de suas características, na busca 

constante do pleno atendimento dos anseios e 

expectativas de seus liderados.   

Os líderes das empresas contemporâneas devem 

basear-se em padrões de controle claros, bem definidos 

e com objetividade, de forma que sempre desencadeie 

uma ação corretiva ou de reforço ao processo, com 

coragem para mudar e até começar de novo, com 

equipes motivadas e em contínuo aprendizado. A 

liderança situacional é a mais indicada, pois se 

caracteriza como uma liderança flexível que orienta os 

líderes contemporâneos a terem um estilo mais 

compatível com as decisões para efeito de influência, 

conduzindo ainda a um processo de crescimento do 

indivíduo e amadurecimento do liderado, que deve ser 

gradual.   

A pesquisa na literatura evidenciou que a 

liderança situacional ainda permanece muito popular, 

por apresentar um estilo de fácil aplicação, e em virtude 

da sua simplicidade intuitiva, e popularidade de sua 

simples aplicabilidade, também foi escolhida para esse 

artigo, afinal, em uma linguagem metafórica, a liderança 

situacional é uma espécie de “jogo de senso comum e 

intuitivo” e que contempla uma boa estrutura para 

gerenciar pessoas, já levando em consideração o fato de 

que, a força motriz de um projeto são as pessoas.   

No entanto, os estudos sobre a liderança no 

contexto dos projetos precisam ser desenvolvidos sob 

um prisma contemporâneo, inovador, por uma 

perspectiva ampla, processual e dinâmica, e que, de fato, 

demonstre a relevância da liderança situacional para o 

gerenciamento de projetos, apresentando-a como uma 

liderança promissora e eficaz no cenário do 

gerenciamento de projetos.  

No âmbito do gerenciamento de projetos, a 

identificação de um estilo de liderança adequada e a 

flexibilização desse estilo, é extremamente necessário, o 

que demanda do gestor de projetos decisões rápidas. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, a liderança 

situacional leva os líderes a refletirem como uma 

liderança eficaz pode depender da flexibilidade com 

diferentes liderados, não agindo da mesma maneira com 

todos eles, buscando, na realidade a partir da avaliação 

do comportamento dos liderados, tornar o processo de 

atribuição desse estilo de liderança mais eficiente.   

Os estudos sobre a liderança no gerenciamento 

de projetos se encontram em processo contínuo de 

aprimoramentos, constituindo-se dessa forma, em uma 

área propícia para futuras pesquisas na área da gestão 

empresarial.  
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Processo de gestão de conhecimento na rede hospitalar pública e privada de Manaus: uma 

análise preliminar. 
  

Suelen M. Vieira1, Jacilane de Holanda Rabelo². 

  
1. Acadêmico da Faculdade La Salle Manaus; susu.mv24@gmail.com.   

2. Professor Pesquisador da Faculdade La Salle Manaus, AM.  
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INTRODUÇÃO 
O tema conhecimento antecede as discussões 

sobre organizações que aprendem, competências 

essenciais, sistemas especializados e estratégia. Bons 

gerentes já valorizavam a experiência e o know-how de 

suas equipes de trabalho e muitas empresas já 

perceberam que necessitam muito mais do que uma 

abordagem aleatória e inconsciente para vencer e 

alcançar seus espaços na economia atual e futura 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

Conforme Kolb (1997) a manutenção do sucesso 

em um mundo em constante mudança exige capacidade 

de explorar novas oportunidades e de aprender com 

sucessos e fracassos passados. Estas experiências 

concretas de aprendizado criam novos conceitos que 

geram novos conhecimentos para a organização. Estes 

novos conhecimentos adquiridos devem ser 

disseminados, sendo função do administrador gerenciar 

este conhecimento.  

De acordo com Fialho et al. (2006) a gestão do 

conhecimento é uma ferramenta gerencial que 

possibilita administrar a informação, agregar-lhe valor e 

distribuí-la, para que possa se transformar em 

conhecimento. Ao processá-la, a gestão do 

conhecimento ajuda os profissionais a conseguirem o 

tipo de informação de que necessitam para tomar 

decisões. As organizações hospitalares tanto públicas 

quanto privadas de Manaus possuem uma geração 

própria de conhecimento, em função de suas próprias 

experiências e devido a sua alta complexidade de 

administração.  

Com base nestas informações, o problema de 

pesquisa se dá pelo fato de que a metodologia da gestão 

do conhecimento, em sua forma ampla e conceitual, não 

está implantada como um todo nesta organização, porém 

são encontradas algumas iniciativas que sugerem 

solidez na geração e disseminação do conhecimento. 

Objetivou-se demonstrar as iniciativas de gestão do 

conhecimento em diferentes ambientes da rede 

hospitalar de Manaus.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo será realizado em quatro unidades 

hospitalares (duas privadas e duas públicas) de Manaus. 

A pesquisa de natureza descritiva qualitativa, para a 

coleta dos dados utilizará entrevista com roteiro 

semiestruturado com base no referencial teórico, que 

serão gravadas, transcritas e analisado o conteúdo de 

acordo com Bardin (2007).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os hospitais no mundo estão inseridos em 

cenários diversos e pessoas das mais diferentes culturas. 

Estes hospitais buscam respostas, aprendizado e 

resultados para criação de valor na busca pela 

excelência. Portanto, esperasse que os hospitais 

orientem as suas iniciativas para a geração, repositório e 

disseminação do conhecimento, por meio de estruturas 

formais (educação continuada, instituto de ciências e 

desenvolvimento institucional) e práticas formais 

(congressos, cursos, internet e grupos de estudo).  

 

CONCLUSÕES 
O Hospital do estudo é uma instituição sólida que não 

possui uma estrutura formal para a Gestão do 

Conhecimento. Porém, verifica-se que existem práticas 

de gestão do conhecimento. Este resumo procurou 

demonstrar de que forma o “Conhecimento” pode 

contribuir para o sucesso das organizações e como a 

“Gestão do Conhecimento” é uma ferramenta gerencial 

que possibilita administrar a informação, agregar-lhe 

valor e distribuí-la, para que possa se transformar em 

conhecimento.   
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INTRODUÇÃO 
Segundo Andrade (2012) o planejamento 

estratégico abrange a organização como um todo, 

estabelecendo uma direção para os caminhos 

alternativos futuros, elaboração de novos planos mais 

detalhados. Funções exercidas pelos administradores e 

responsabilidades dos mesmos para alcançar seus 

objetivos empresariais. Para que isso ocorra seu sistema 

organizacional interliga-se como um todo, mas em 

longo prazo: Planejamento tático e operacional.  

Segundo D’ Ascenção (2007), do ponto de vista 

administrativo, a estrutura organizacional é a 

sistematização dos componentes de uma organização de 

forma lógica e racional dispondo-se da eficiência e 

eficácia, evitando-se o desperdício de recursos 

materiais, humanos, financeiros e de tempo, sua missão 

e seus objetivos socioeconômicos.   

A gestão financeira é uma área que vem 

crescendo ao longo do tempo, se faz necessária dentro 

de uma organização, pois, a importância das finanças no 

contexto empresarial vai muito além das contas a pagar 

e a receber. A gestão financeira tem um papel crucial 

levando em consideração a análise do fator crítico do 

sucesso. A área financeira é responsável pela 

viabilização da atividade fim da empresa através de 

alocação de recursos. A partir dela a empresa tem o 

controle de operação estável e a rentabilidade desejada. 

Uma análise realizada a partir do levantamento da saúde 

financeira da empresa (VIEIRA, 2017).  

Conforme Assaf Neto (2002) as empresas são 

classificadas em três grupos: 1. Setor primário 

relacionada diretamente com o cultivo e exploração do 

solo, 2. Setor secundário são as empresas indústrias que 

trabalham com as transformações dos produtos, 

passando por vários processos até a comercialização, 3. 

Setor terciário, onde se encaixam as atividades de 

comércio e prestação de serviços. Conforme as Normas 

Brasileiras de Contabilidade NBC, a estrutura conceitual 

para a elaboração e apresentação das demonstrações 

contábeis são preparadas e apresentadas para usuários 

externos em geral, tendo em vista as suas finalidades 

distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos 

reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, podem 

especificamente determinar exigências para atender a 

seus próprios fins. Essas exigências, no entanto, não 

devem afetar as demonstrações contábeis preparadas 

segundo a estrutura conceitual.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente trabalho foi realizado na empresa 

Oftalclin –Clínica Oftálmica Ltda. de Manaus-AM. A 

empresa está regulamentada pelo Código Civil (arts. 

1052 a 1087), inscrita na Junta Comercial do Estado. 

Seu dono, o Dr. Octaviano Dutra, autorizou a pesquisa 

que representa as atividades práticas da disciplina 

Projeto Integrador I do Curso Tecnológico em Gestão 

Financeira da Faculdade La Salle Manaus.  

Os dados foram coletados mediante entrevista 

com o dono e três funcionários da empresa, obtendo-se 

informações, que caracterizam a pesquisa como 

qualitativa. O presente estudo teve por finalidade 

analisar a área financeira da empresa. A empresa 

forneceu para a pesquisa seu Balanço Patrimonial 

referente ao Ano Fiscal 2015, demonstrando seu 

desempenho e funcionamento.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Diante da análise da empresa Oftalclin-Clínica 

Oftálmica Ltda., a pesquisa mostrou que a mesma possui 

seis funcionários atendendo suas obrigações 

trabalhistas. No entanto, mesmo sendo bem estruturada, 

verificou-se uma deficiência na gestão financeira da 

empresa. Por não ter um setor específico para esta área, 

nota-se uma concentração de atividade numa só pessoa. 

E mesmo, não sendo uma empresa de grande porte, o 

ideal seria um funcionário responsável para verificar as 

finanças sob a orientação do Diretor Geral.  

A Tabela 1 apresenta o Balanço Patrimonial 

tendo como Ano Fiscal 2015. O estudo do desempenho 

contábil e patrimonial aponta que a empresa teve muitas 

mudanças nos anos de 2014 a 2015, com redução de 

clientes, e abatimento nos lucros.  

A partir dos dados apresentados, conclui-se que, 

como ponto forte, a empresa possui clientes fiéis que 

sempre retornam pela qualidade do atendimento. 

Evidencia-se ainda que os funcionários estejam 

capacitados para atuar em cada setor específico. 

Como a firma não possui um setor financeiro que 

cuide das contas a pagar, salários e despesas em geral, 

sendo essa atividade coordenada pelo diretor, que por 

sua vez, repassa a ordem à outra funcionária, 

recomenda-se para o aprimoramento das ações que a 

empresa estruture um setor nesta área.  
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Tabela 1. Balanço Patrimonial da empresa Oftalclin referente 

a 2015.  

  

 

CONCLUSÕES 
É importante que a empresa mantenha seus 

pontos fortes: a qualidade dos serviços e do bom 

atendimento que vem apresentando atualmente, e 

recomenda-se a estruturação de um Setor Contábil. 

Diante destas informações houve interações e 

comunicações entre pesquisados e pesquisadores, 

demonstrando que o sistema funcional da empresa 

possibilita a melhoria a partir das sugestões dos 

pesquisadores.  

 

AGRADECIMENTOS 
Agradece-se ao Dr. Octaviano Dutra por ter 

aberto as portas de sua empresa para que essa análise 

fosse efetuada de forma clara e coerente A Faculdade La 

Salle Manaus e todos funcionários e professores.  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANDRADE, A.R.. Planejamento Estratégico. Atlas S.A - São 

Paulo, 2012.    

ASSAF NETO, A.. Estrutura e análise de balanços; um 

enfoque econômico-financeiro. 7 ed. São Paulo. Atlas. 

2002.  

BERNARDI, L.A.. Manual do Empreendedorismo e Gestão: 

Fundamentos estratégicos e dinâmicas. 2. Ed. São 

Paulo. Atlas. 2012, 330p.  

D’ASCENÇÃO, L.C.M. Organização, Sistemas e                                    

Métodos. Atlas S.A- São Paulo, 2007.  

VIEIRA, L.  Conceito financeiro de uma empresa. Disponível: 

www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-

conceitofinanceiro-de-uma-empresa/50097. Acesso 

em: 02/04/2017

 

 

 



 
 

143 
 

 

A biodiversidade e a contabilidade ambiental: Repercussões da implementação da Lei 

13.123/15 no ambiente Contábil 

  
Katia C. De O. Ferreira¹, Robson Carvalho Ferreira²*, Maria De Fátima B. Durães³. 

 
1. Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade La Salle Manaus/AM;  

2. Advogado; Esp. em Direito Público pela Universidade do Estado do Amazonas –UEA* adv.robson_carvalho@hotmail.com  

3. Professora Msc. Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade La Salle Manaus/AM.  

  

Palavras-chaves: Biodiversidade. Conhecimento Tradicional Associado. Repartição de Benefícios.  
  

INTRODUÇÃO 
Em pleno século XXI, pensar em futuro sem 

observar os conceitos ligados ao meio ambiente e suas 

ramificações, é despir-se das conquistas essenciais 

solidificadas pelo homem através da ideologia 

ecologicamente sustentável.  

Hodiernamente, estuda-se as possibilidades de 

interação entre o homem e a natureza, de forma 

harmônica e sustentável, sendo frequentemente editado 

normas regulamentando as atividades que possam de 

alguma forma impactar o meio ambiente, destacando-se 

entre estas, o objeto do presente estudo, a Lei 13.123/15.  

Pelo presente estudo, têm-se o contexto do 

surgimento do novo marco legal que dispõe sobre o 

acesso ao Patrimônio Genético, a proteção e o acesso ao 

Conhecimento Tradicional Associado (CTA) e a 

Repartição de Benefícios (RB) para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade no Brasil.  

Assim, é relatado o processo legislativo da nova 

Lei, bem como analisado os aspectos de sua 

implementação, tendo sua importância justificada pela 

inovação normativa trazida ao ordenamento jurídico 

pátrio.  

Tais inovações incidem diretamente nos aspectos 

socioculturais e econômicos dos atores envolvidos, 

impactando o meio ambiente global, a economia 

mundial, a cultura e os costumes provindos do CTA.  

Finalmente, à guisa de conclusão, o trabalho 

apresenta as inovações da Lei para a proteção do meio 

ambiente, para povos e comunidades detentoras do 

CTA, para a área de ciência e tecnologia e para 

agricultura.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Na presente pesquisa, a abordagem sociológica 

foi a forma mais adequada para objetivar sua 

compreensão, estando esta, diretamente associada ao 

bem-estar social. Desta forma, o presente estudo teve a 

natureza qualitativa descritiva, com um escopo 

exploratório, objetivando os impactos das mudanças 

normativas no âmbito comunitário e empresarial.  

Utilizou-se de uma pesquisa com fins descritivo, 

onde foram observados, registrados, analisados e 

correlacionados fatos pertinentes ao tema abordado, 

lastreados em bibliografias atinentes ao exposto, bem 

como a doutrina, jurisprudências e textos legais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A compreensão das repercussões trazidas pela 

implementação legal da Lei supra, requer a ciência do 

conceito ligado às duas vertentes estudadas no presente 

trabalho. No âmbito da biodiversidade, verifica ser esta, 

o conjunto de toda a vida existente no planeta, devendo, 

portanto, estar em perfeito sincronismo com o meio 

ambiente.  

Enquanto que, no contexto Contábil, têm-se um 

ramo especializado denominado Contabilidade 

Ambiental, onde todos os eventos econômicos ou fatos 

contábeis relativos a ações realizadas pela Entidade, que 

causem impacto ao meio ambiente, devem ser 

reconhecidos e registrados pelo sistema contábil. Para 

efetivar as políticas ambientais pertinentes ao setor em 

comento, a contabilidade ambiental é imprescindível, 

sendo esta, geradora de informações relevantes aos 

administradores de qualquer entidade. Essa 

imprescindibilidade denota vantagens para a indústria e 

para a sociedade, sendo ambas elencadas e concatenadas 

da seguinte forma:  

 
Tabela 1: Imprescindibilidade – Indústria X Sociedade 

INDÚSTRIA SOCIEDADE 

Identificação, estimação, 

alocação, administração e 

redução dos custos;  

 

Controle do uso e o fluxo 

da energia e dos materiais;  

 

 

Exatidão nas informações 

para suportar o 

estabelecimento e a 

participação em programas 

voluntários, custos efetivos 

para melhorar o 

desempenho ambiental; 

 

Detalhamento do relatório 

de desempenho ambiental, 

melhorando assim a 

imagem de companhia com 

os stakeholders;   

Permite o uso mais 

eficiente de recursos 

naturais, incluindo a 

energia e a água;  

Reduz os custos externos 

relacionados à poluição da 

indústria: custos da 

monitoração ambiental; 

Fornece a informação 

ambiental industrial do 

desempenho, podendo ser 

usada no contexto mais 

extenso das avaliações do 

desempenho e de condições 

ambientais nas economias e 

em regiões geográficas;  

Fornece informações para a 

tomada de decisão, 

melhorando a política 

pública; 

 

As Empresas e a Responsabilidade Socioambiental  

Todo grupo econômico que estima em preservar 

a responsabilidade social, divulga suas informações 
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gerenciais e decisões de maneira clara e acessível, 

envolvendo não somente seus colaboradores, como 

todos os seus fornecedores, na busca pela gestão sócio 

responsável.  

Com gestões socialmente responsáveis, as 

empresas evitam conflitos, valorizam a imagem 

institucional da marca, estabelecem uma relação de 

lealdade com o consumidor e redobram sua capacidade 

de recrutar e manter talentos.  

Conscientes da importância da responsabilidade 

social no bojo organizacional, verifica-se que, sua 

prática, quando efetivada por várias empresas em 

conjunto com os atores sociais (sociedade, governo, 

empresas), culmina no chamado desenvolvimento 

sustentável.  

Nos dias de hoje, o desenvolvimento sustentável 

alçou proporções amplas, possibilitando atingir uma 

harmonia entre trabalho, qualidade e meio ambiente. 

Observa-se que, o referido instituto vai além da 

dimensão ambiental, econômica e tecnológica, 

possuindo vasta dimensão cultural e política.  

Os Custos Ambientais  

O equilíbrio entre as atividades econômicas e a 

exploração ambiental depende da Contabilidade 

Ambiental, sendo a preservação do meio ambiente um 

fator determinante para a sobrevivência e continuidade 

de uma entidade.  

A Contabilidade Ambiental é considerada a 

contabilização dos benefícios e prejuízos que o 

desenvolvimento de um produto ou serviço pode trazer 

ao meio ambiente, tendo por objetivo, portanto, 

demonstrar as ações da empresa quanto à sua 

preocupação ambiental.  

Não se pode falar em Contabilidade Ambiental 

sem abordar as questões dos custos ambientais, sendo 

estes, os custos aplicados direta ou indiretamente em 

problemas relacionados com o meio ambiente, que serão 

ativados em função de sua vida útil.  

As medidas de administração ambiental tomadas 

em relação ao meio ambiente, visando a redução do 

consumo de recursos naturais e sua preservação e 

recuperação são tratados como custos ambientais.  

O Ativo Ambiental  

Os ativos ambientais são todos os bens da 

empresa que visam à preservação, proteção e 

recuperação ambiental e devem ser segregados em linha 

à parte no balanço patrimonial, para permitir ao usuário 

melhor avaliação das ações ambientais da empresa.  

Infere-se, portanto, que o referido instituto são os 

bens e direitos destinados ou proveniente da atividade 

de gerenciamento ambiental, podendo estar na forma de 

capital circulante ou capital fixo.  

Denota-se, portanto, se tratar do futuro resultado 

econômico que se espera obter de um agente, sendo o 

seu valor econômico o valor atual máximo dos 

resultados econômicos futuros esperados, no cálculo do 

qual a taxa de desconto é a do custo de oportunidade de 

igual risco.  

As características dos ativos ambientais são 

diferentes de uma organização para outra, pois a 

diferença entre os vários processos operacionais das 

distintas atividades econômicas deve compreender todos 

os bens utilizados no processo de proteção, controle, 

conservação e proteção do meio ambiente.  

O Passivo Ambiental  

O Passivo Ambiental é toda obrigação contraída 

voluntária ou involuntariamente, destinada a aplicação 

em ação de controle, preservação e recuperação do meio 

ambiente, sendo originado a partir de então, como 

contrapartida um ativo ou custo ambiental.  

Toda agressão praticada contra o meio ambiente, 

que depende de valor para sua reabilitação é 

açambarcada pelo instituto supra. Ex: multas e 

indenizações em potencial. Surgindo com isso, as 

exigibilidades.  

Pelas exigibilidades, o passivo ambiental é visto 

como uma obrigação de uma entidade à outra, onde 

necessariamente esta obrigação deverá ser em algum 

momento ser liquidada.  

Assim, pode-se afirmar que o passivo ambiental 

corresponde as exigibilidades originadas por um fato 

gerador passado ou presente, decorrente de uma dívida 

efetiva ou de um ato futuro relacionado ao meio 

ambiente, que exigirá em um prazo determinado ou 

determinável, a entrega de ativos ou a prestação de 

serviços em um momento futuro.  

Repartição de benefícios pela lei 13.123/15  

Partindo da ampla explanação sobre os conceitos 

e definições da Biodiversidade e seu elo de ligação com 

a Contabilidade Ambiental, bem como, da importância 

de ambas para a sociedade como um todo, adentra-se ao 

cerne do estudo voltado às repercussões trazidas pós 

implementação da Lei da Biodiversidade.  

A Repartição de Benefício (Figura 1), é um 

mecanismo pelo qual quem usa componentes do 

patrimônio genético ou CTA, necessariamente deve 

repartir seus lucros com quem detém esse patrimônio e 

esse conhecimento, tratando-se da contrapartida do 

ganho econômico que a indústria terá pelo produto 

acabado oriundo dos elementos biodiversos.  

 
Figura 1. Repartição de Benefício. Fonte: Bensusan (2015) 

 

Com a exploração do meio ambiente brasileiro 

ou o CTA dos nativos, nasce para a 

indústria/pesquisador, o dever de devolver à 

comunidade o que auferiu em receita líquida pela 
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finalização de um produto acabado explorado na 

natureza, ressalvadas as hipóteses de isenção trazidas no 

bojo da lei em estudo.  

Segundo Ferreira (2016, p. 8) a Repartição de 

Benefícios já existia na vigência da MP 2.186-16/01, 

norma anterior a Lei em comento. No entanto, tal 

benesse era repassada no início do processo, onde 

muitas vezes, a pesquisa resultava em um produto que, 

quando comercializado, ficava no mercado por décadas, 

sendo dado um retorno mínimo aos detentores do CTA, 

em média, 03 anos.  

Com a implementação legal da Lei da 

Biodiversidade, a RB passou a existir de 03 formas:  

• Patrimônio Genético – nestes casos, 

independentemente de onde se dê o acesso, o usuário 

poderá escolher se a RB será feita monetária (RB 

direcionados ao FNRB) ou não monetária (RB em 

projetos sociais).  

• CTA de origem não identificável – nesses casos, a 

RB também vai para o FNRB; e,   

• CTA de origem identificável – nesses casos, deverá 

haver um acordo com o provedor do CTA, e parte da 

RB também terá por destino o FNRB.  

No entanto, a Lei da Biodiversidade traz a 

possibilidade de isenção ou retardo na distribuição da 

renda do produto explorado, sendo esta, prevista no 

artigo 2°, XVI e XVIII, e no artigo 17, estatuindo que 

nem sempre haverá a RB.  

  
Figura 2. Possibilidades de isenções. Fonte: Bensusan (2015)  

   

 Assim, apenas incidirá a RB, quando os ganhos 

advindos do produto acabado tiverem proveniência 

direta do Patrimônio Genético ou do CTA, dando valor 

mensurável ao produto em questão, sendo denominado 

tal situação pela lei, de elemento principal de agregação 

de valor.  

Importância da Contrapartida Social  

As empresas exploradoras dos produtos e 

insumos ambientais dependem em sua maioria, 

exclusivamente da exploração, pesquisa e produção, 

sendo de extrema importância evidenciar a importância 

da contrapartida social.  

As maiores empresas dos setores afins já 

contemplam o instituto da Repartição de Benefícios em 

seus Sistemas Gerenciais Ambientais, outras caminham 

para efetiva-los, evitando com isto, multas, 

judicializações, perda de imagem e patrimônio e crises 

de credibilidade.  

Valorizando a relação com o meio ambiente, a 

imagem da organização destaca-se perante a opinião 

pública, ganhando as empresas em volumes de 

transações e elevação no conceito socioambiental, 

contribuindo tais ações para a manutenção da atual 

clientela e a atração de novos consumidores.  

Para colocar em prática tais conceitos, a 

Contabilidade Gerencial utiliza-se da evidenciação 

contábil, permitindo que a organização torne pública a 

sua preocupação com a conservação e preservação 

ambiental, demonstrando desenvoltura em sua 

conscientização ambiental.  

Mensuração Contábil da Repartição de Benefícios  

Para explicitar a importância mensurável do 

objeto de estudo, demonstra-se na tabela abaixo, o 

faturamento de alguns dos setores impactados 

diretamente pela implementação da lei, dentre eles:  

 
Tabela 2: Faturamento dos conglomerados  

 
 

 Tais cifras tomam forma real quando 

representados em separado, podendo ser exemplificado, 

pelo setor de cosméticos, aqui representado pela 

empresa NATURA que, no Brasil, tem 40 anos de 

mercado, com uma receita anual de aproximadamente 

7,5 bilhões de reais/ano, tendo apenas na linha Natura 

Eckos, um faturamento de 800 milhões de reais/ano.  

Justifica-se, portanto, ser de extrema importância 

a regulamentação do setor, pela possibilidade da 

prospecção de ganhos e lucros com a exploração da 

biodiversidade brasileira, auferidos pelos diversos 

atores do sistema, bem como, a expectativa de 

crescimento, ou de projeção de perdas por motivos 

diversos.  

Com a Contrapartida Social regulada pela Lei, 

houve inovação significativa à todos os atores sociais 

envolvidos, reconhecendo o valor do Patrimônio 

Cultural Imaterial brasileiro, o direito das comunidades 

tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, 

dando a estes, a possibilidade de participação efetiva nas 

tomadas de decisões pertinentes aos interesses sociais 

envolvidos nas comunidades.  

Os benefícios com a implementação da lei  

A MP 2.186-16/01 contou com alguns pontos 

positivos, dentre eles: a) proteção dos direitos das 

comunidades indígenas; b) criação da Repartição de 

Benefícios; c) tentativa de extinguir a biopirataria.  

No entanto, tais pontos positivos não foram 

suficientes para mitigar o efeito indesejável 

proporcionado em sua vigência. O estilo rígido da 

norma, somado ao escopo restritivo e até 

desproporcional, eram vistos pelos interessados na 

exploração e pesquisa como dificuldades impostas para 

o processamento dos produtos oriundos da 

biodiversidade.  
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Desta forma, consequentemente, o país perdeu 

drasticamente a capacidade de gerar o conhecimento 

específico, empregos qualificados, rendas, divisas e 

desenvolvimento sustentável, prejudicando 

sobremaneira todos os atores sociais envolvidos.   

Constatada a falência da MP e sua inegável 

ineficiência, foi editada a Lei da Biodiversidade, 

possibilitando, a partir dos conceitos e abordagens 

supra, ser traçado no seguinte retrospecto:  

 
Tabela 3: MP 2.186-16/01 X Lei 13.123/15 

MP 2.186-16/01 Lei 13.123/15 

Baixo protagonismo dos 

povos e comunidades 

tradicionais. 

Excesso de burocracia, 

exigências de difícil 

cumprimento. 

 

Marginalização dos 

pesquisadores e estudantes.  

 

 

Obstrução em inovações e 

concessão de patentes. 

Depósito de componentes 

do patrimônio genético em 

instituições credenciadas. 

Vigência da MP – pouco 

mais de 100 contratos de 

repartições de benefícios 

(maioria com a mesma 

empresa). 

Pagava-se a comunidade 

0,20% dos lucros por 03 

anos. 

Repartição de benefício 

segregada a um ente 

comunitário.  

CTA não identificável – 

não se repartia os 

benefícios. 

Maior participação dos 

povos e comunidades nas 

decisões.   

Indicações simples e regras 

claras no processo de 

pesquisa, repartição de 

benefícios e contratos. 

Facilitação e incentivo a 

legalização das pesquisas; 

descriminalização das 

pesquisas. 

Estímulo à inovação. 

 

Foco no cadastro da 

pesquisa com rastreamento 

no produto acabado. 

Expectativa de elevação 

deste número a milhares de 

contratos. 

 

 

Livre negociação com a 

comunidade e mais 0,5% 

para o FNRB. 

Repartição destinado ao 

FNRB e repartido para os 

detentores do CTA. 

CTA não identificável – 

será destinado 1% da 

receita líquida anual ao 

FNRB enquanto estiver no 

mercado. 

  

CONCLUSÕES 
Com a implementação legal da nova regra, 

prospecta-se maior segurança jurídica, tornando latente 

o estímulo ao investimento privado, no processo de 

pesquisa e desenvolvimento e inovação, refletindo 

diretamente no passivo ambiental das empresas 

exploradoras que, se bem administrado, converter-se-á 

em ativo ambiental através do gerenciamento efetivo 

feito pela Contabilidade Ambiental.  

Desta forma, será direcionado corretamente RB, 

onerando quem explora de fato e economicamente a 

biodiversidade, desonerando os pesquisadores, 

estimulando gradativamente suas pesquisas.  

Observando o cenário atual onde todas as 

atenções estão voltadas para o meio ambiente e as mais 

diversas formas de conservação e preservação, percebe-

se o esforço conjunto empreendidos atores sociais, 

sendo evidenciado a necessidade de atuação eficaz por 

parte dos diversos setores, na tentativa de eliminar, 

diminuir e recuperar os danos causados ao meio 

ambiente.  

A Contabilidade, como ramo milenar 

responsável pela contabilização dos ativos e passivos 

daqueles que compõem a sociedade, é indispensável 

para dimensionar o crescente interesse global pelo meio 

ambiente, restando a Contabilidade Ambiental a dura 

tarefa de mensurar e quantificar os esforços 

depreendidos para o alcance do objetivo comum, qual 

seja, a exploração sustentável da biodiversidade.  

Desta feita, percebe ser o presente estudo, ao 

evidenciar a Contabilidade Ambiental, demonstrar a 

importância desta ferramenta ao tecer o panorama das 

organizações, servindo suas fontes de informações de 

subsídio para a tomada de decisões estratégicas.  

O cotejo entre a Contabilidade Ambiental e o 

Direito Ambiental possibilita a obtenção de dados 

obtidos junto aos balanços e demonstrações contábeis 

ambientais, podendo-se, com isto, serem adotadas 

práticas ambientais preventivas e corretivas.  

Com tais cuidados e atento a efetiva atuação da 

Contabilidade Ambiental, a empresa passa a gozar de 

visibilidade e prestígio perante a sociedade, sendo a 

responsabilidade ambiental um quesito de 

diferenciação.  

Assim, atento a linha tênue que separa a 

Contabilidade Ambiental do Direito Ambiental, pelo 

presente estudo, restou verificado que a implementação 

legal da Lei da Biodiversidade impactará diretamente 

nos conceitos e práticas contábeis, necessitando ambos 

os ramos, de adequarem-se às inovações trazidas pela 

referida norma.  

Ciente das mudanças trazidas pela Lei aos atores 

sociais, destaca-se entre todas, a Repartição de 

Benefícios, senda esta, fator que impactará de pronto a 

contabilidade de toda e qualquer organização 

exploradora dos produtos oriundos da biodiversidade 

brasileira.  

O novo Marco regulamentou a RB, ficando 

definido os percentuais reais e os destinatários 

específicos dos recursos, bem como a obrigatoriedade 

de recolhimento de percentual real o FNRB, criado 

exclusivamente para o setor, além destes, restou 

evidenciado quem, de fato, deverá ser onerado com os 

deveres da RB e quais os detentores dos direitos de 

isenções, sendo a lei, magnânima na escolha daqueles 

que preencheriam o rol dos isentos.  

Percebe-se, portanto, ter havido uma organização 

no setor com a implementação legal, podendo tal 

inovação ser caracterizada como benéfica, haja vista, 

beneficiar aqueles que de fato detêm o CTA, bem como 

aos pesquisadores, que sairão da marginalidade e 

gozarão de ampla liberdade para a pesquisa, devendo ser 

incidido o dever de repartir os benefícios, apenas e se 

auferirem resultado positivo com a comercialização de 

produtos oriundos da biodiversidade.  
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Desta forma, a Contabilidade Ambiental das 

empresas poderá quantificar, mensurar e destinar 

especificamente os recursos que serão necessários para 

a transformação daquilo que um dia foi um dano 

ambiental (passivo ambiental) em projeção de ganhos 

futuros (ativo ambiental).  
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INTRODUÇÃO 
No atual ambiente corporativo, a centralização 

do poder e a falta de autonomia dos funcionários são 

características que impedem o desenvolvimento das 

organizações. Logo, se torna importante que as 

empresas sejam mais flexíveis e invistam recursos em 

capital intelectual, uma vez que isso se torna um 

diferencial competitivo no mercado. Quando se trata de 

implementar um programa de descentralização 

administrativa, certamente haverá em mudanças na 

estrutura atual, bem como nas descrições de cargos em 

vários níveis da organização. A adesão da proposta de 

descentralização exigirá mudanças comportamentais 

dos gestores, que deverão levar à diminuição da 

alienação e da indiferença, levará os colaboradores a 

desenvolver atitudes de envolvimento real, 

responsabilidade, participação e liberação de potencial 

inovador.   

O presente estudo foi realizado em uma empresa 

do ramo de metalurgia em Manaus a Metalúrgica 

Brasferro, que é uma empresa de médio porte no 

segmento da construção civil que servirá como base para 

demonstrar, neste projeto, como reduziram os seus 

custos a partir de uma observação por parte dos 

colaboradores. O objetivo era fazer com que houvesse 

uma administração financeira eficiente identificando o 

tipo de poder predominante dentro dela e se haveria 

vantagens competitivas quanto à utilização da 

ferramenta empowerment, se não haveria perda de poder 

ou liderança, se os processos se tornariam mais eficazes 

e os colaboradores mais importantes e participativos 

quanto ao que ocorre na organização para que ela possa 

assim utilizar essas ferramentas como uma vantagem 

diferencial competitiva.  

A gestão financeira nos remete a afirmar que o 

domínio de suas melhores práticas é crucial para a 

potencialização de qualquer microempresa. Portanto na 

empresa a qual o estudo foi aplicado, mostrou que sua 

gestão financeira interna se torna relevante para a 

continuação do seu empreendimento.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa foi realizada na Metalúrgica 

Brasferro Ltda. Participaram desta pesquisa dois dos 

quatro sócios, sendo um na função de Administrador/ 

Financeiro e o outro Engenheiro Civil e mais um 

colaborador Encarregado da Produção, este 

representando a parte fabril de um total de 16 

funcionários atualmente.   

A coleta de dados foi realizada em duas etapas no 

período de abril a outubro de 2016.  A primeira etapa foi 

dada ênfase a referencial teórico e pesquisas 

bibliográficas. Na segunda etapa se consistiu em uma 

conversa gravada com autorização para fins acadêmicos 

com os dois sócios da empresa onde tratamos sobre a 

organização, de um modo mais aprofundado, seus 

modos de processo, como estava seu gerenciamento 

organizacional e sua gestão, focamos em compreender 

com maiores detalhes as informações relatadas pelos 

gestores, funcionários e clientes externos da empresa.  

A coleta de dados foi autorizada após uma 

reunião com o sócio responsável pela empresa Sr. 

Ederson Santos. A entrevista foi realizada pelos próprios 

acadêmicos, na empresa. Onde a mesma não dispôs de 

informações mais específicas quanto à parte financeira 

da empresa.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A empresa em questão opera em modo 

centralizado, onde apenas de uma pessoa detém todas as 

tomadas de decisões dentro da empresa, que acarreta 

demora no processo, sobrecarga de funções e 

ineficiência no uso de recursos e tempo. Com o aumento 

da competição, as empresas começam a repensar a sua 

forma de gestão com a unificação das atividades afins.   

Sugerimos por esse método uma rápida 

desburocratização e a redução do trabalho inútil, 

liberando o funcionário de trabalhos repetitivos, 

distribuindo as informações dentro das organizações, 

transformando o trabalho de seus funcionários em um 

objeto de auto realização e conhecimento, tornando 

assim uma empresa competitiva no mercado.   

Com alusão às propostas de solução, nas quais há 

uma ênfase às estruturas descentralizadas, ressaltamos 

que um relacionamento cooperativo é uma ferramenta 

essencial para superar os conflitos internos nos 

processos produtivos e as mudanças nas relações do 

trabalho. A consciência individual e coletiva vai sim 

exigir de seus gestores e demais pessoas da empresa 

visão de globalidade, isto é, saber o que suas atividades 

significam na organização, visando uma qualidade nos 

relacionamentos internos e também externos.  
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Por ser uma empresa menor se comparada a 

outras do mesmo ramo, foi observado uma dificuldade 

na comunicação e um leve desconforto entre 

funcionários. Com a dificuldade em comunicação, 

ausência de gestores e pela fraca interação entre os 

níveis, se faz necessário uma organização, de modo que 

não venha a elevar de forma abrupta as decisões por 

parte de funcionários, mas que se venha realizar uma 

troca de experiências.  

As principais diferenças entre uma empresa que 

utiliza o empowerment para a gestão de seu pessoal com 

uma organização que não desenvolve esse trabalho estão 

destacadas no quadro a seguir:   

 
Com o progresso do Projeto Integrador II, tendo 

apresentado os itens programáticos e trocando 

informações entre gestores e funcionários acerca da 

proposta de estudo, observou-se uma melhora no item 

demonstrativos de redução de custos e despesas da 

Metalúrgica Brasferro Ltda. pois esta, ainda que 

apresentava um resultado positivo diante do cenário 

empresarial atual, foi revista por conta de  observações 

de  colaboradores de diferentes níveis hierárquicos da 

empresa que levaram a adotar algumas medidas para 

reduções de custos e despesas.  

Foi observado alguns custos excedentes na área 

fabril, como por exemplo: o uso da energia elétrica 

excedente durante o dia e o uso de veículos que eram 

cedidos aos colaboradores para o uso tanto profissional 

quanto pessoal.   

Desse modo, um dos sócios o Sr. Ederson Silva, 

percebeu que precisava fazer alguns cortes na folha 

salarial, visto que, um colaborador, segundo a CLT, 

custa mensalmente em média R$ 1250,25, mais uma 

taxa de 94% perante as leis trabalhistas.  

Portanto, após essas medidas indicadas a 

empresa, a mesma obteve uma redução de 50% no valor 

mensal dos custos com energia elétrica, um ganho de 

39,30% na frota cedidas a funcionários e um lucro R$ 

9.701,72 obtido na redução de custos com funcionários.  

  
Tabela 1 - Redução de Energia Elétrica 2016 – 2017.  

 
 

• Redução de 50% na despesa com energia 

elétrica da área fabril.  

  
Tabela 2 - Redução de Despesas com Custos de Funcionários 

2016 – 2017.  

 
  

• Redução de 20% no custo da folha salarial 

mensal, com um ganho de 9.701,72 R$.  

  
Tabela 3 - Redução na Frota da Empresa 2016 – 2017.  

 

 
 

• Redução nos custos com veículos da empresa 

foram de 39,3%, com um ganho de 3.952,80 R$.  

  

 
Figura 1 - Reduções de Custos e Despesas da Metalurgia 

Brasferro Ltda. 2016 – 2017. 

 

CONCLUSÕES 
Independentemente do tamanho ou porte da 

organização, a agilidade no processo é essencial para a 

redução de custos foi evidente na Metalúrgica Brasferro 

LTDA, permitindo mostrar aos sócios as influencias 

benéficas que a tomada de decisões em conjunto gera.    

Decisões que interviram na saúde financeira e na 

maximização de lucro para a empresa, um equilíbrio na 

gestão administrativa do ambiente, a possibilidade uma 

melhoria gerencial e empresarial, podendo determinar 

metas para a mudança do cenário econômico e 
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financeiro da empresa, visando a lucratividade, 

agilidade nas decisões e fixando o modo pelo qual os 

objetivos financeiros pudessem ser alcançados através 

planejamentos estratégicos, estes   necessários dentro da 

organização.   

Portanto, uma boa comunicação e um 

planejamento sólido é um ponto crucial para a 

alavancagem na organização. E esse trabalho mostra 

claramente isso, a importância da descentralização, 

essencial no mercado atualmente.  É importante que os 

gestores considerem a alternativa apresentada, e que 

possam, talvez, aplicar alguns itens deste estudo visto 

que a proposta é uma vivencia de uma administração 

interna mais flexível e um ambiente corporativo mais 

harmonioso.   
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INTRODUÇÃO 
O aumento acima da média mundial da demanda 

dos serviços aeroportuários no Brasil trouxe uma 

necessidade crescente de investimentos para a 

manutenção da qualidade do atendimento e adoções de 

padrões internacionais de operação nos aeroportos do 

país.  

Para conseguir viabilizar a realização dos 

investimentos necessários para a melhoria e adequação 

da infraestrutura aeroportuária no Brasil, o Governo 

Federal utilizou-se de uma das formas previstas na 

administração pública para a prestação de serviços: 

concessão de serviços públicos.  

A concessão é o acordo de vontades entre a 

Administração Pública e um particular, pelo qual a 

primeira transfere ao segundo a execução de um serviço 

público, para que este o exerça em seu próprio nome e 

por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário.  

Apoiando-se no histórico das concessões de 

outros serviços públicos, como telefonia, estradas e 

energia, o Governo Federal concedeu aeroportos com 

maior demanda de passageiros e cargas para atrair o 

setor privado, além de se justificar ao dizer que esses 

mesmos aeroportos são os que mais precisavam de 

investimentos.  

Diante deste contexto e analisando o patrimônio 

da entidade pública, não só no aspecto material, como 

também nos financeiros e econômicos, objetivos da 

Contabilidade Pública, este estudo buscou a resposta do 

seguinte problema: Quais os impactos financeiros 

causados à Infraero a partir das concessões de aeroportos 

ocorridas no período de 2012 a 2015?.  

A presente pesquisa tem como objetivo geral 

verificar os impactos financeiros causados a Infraero 

após as concessões de aeroportos ocorridas no período 

de 2012 a 2015, com base na análise das demonstrações 

contábeis da empresa e como objetivos específicos 

comparar os resultados financeiros obtidos pela Infraero 

antes e depois das concessões; analisar se houve 

melhoria na eficiência dos gastos públicos na Infraero 

após as concessões; e verificar se os modelos de 

concessões utilizados pelo Governo Federal 

beneficiaram financeiramente a Infraero.  

Ainda existem muitas dúvidas sobre os 

benefícios das concessões de serviços públicos no 

Brasil, não só em relação às supostas melhorias 

praticadas nos setores concedidos, mas também em 

relação ao impacto financeiro e operacional das 

atividades no mesmo ramo que continuam com a gestão 

pública, pois não são rentáveis e não atraem a iniciativa 

privada, além de se tratar de um assunto de grande 

repercussão nos meios de comunicação, por se tratar de 

uma empresa pública que trabalha diretamente com as 

principais portas de entrada e de saída do país, os 

aeroportos.  

Para que este estudo obtivesse o resultado 

esperado, foram utilizadas pesquisas bibliográficas em 

livros e sítios, referentes à empresa objeto desse estudo, 

das concessões de serviços públicos, e os Relatórios 

Anuais do período pesquisado, disponibilizados pela 

Infraero conforme previsto em Lei, os quais contêm as 

demonstrações contábeis sendo analisados utilizando-se 

os preceitos contábeis pertinentes à matéria.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto à abordagem do problema evidenciado 

neste trabalho, a pesquisa é quantitativa e qualitativa. A 

Pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, 

conforme Prodanov-Freitas (2013).  

Já segundo Flick (2012), os aspectos essências 

para uma pesquisa qualitativa consistem no 

reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, 

na reflexão dos pesquisadores e na variedade de métodos 

e abordagens, com respeito a produção do 

conhecimento.  

Do ponto de vista de seus objetivos, essa 

pesquisa foi descritiva, porque analisou demonstrações 

contábeis e as formas de concessões utilizadas pelo 

Governo Federal.   
Pesquisa descritiva é quando o pesquisador apenas 

registra e descreve os fatos observados sem interferir 

neles. Visa a descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. Assume, em 

geral, a forma de Levantamento. (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 52)  

Ainda do ponto de vista de seus objetivos, essa 

pesquisa também foi explicativa, pois interpreta os 

dados observados.  
Pesquisa explicativa é quando o pesquisador procura 

explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio 

do registro, da análise, da classificação e da 
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interpretação dos fenômenos observados. Visa a 

identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos; “aprofunda o 

conhecimento da realidade porque explica a razão, o 

porquê das coisas.” (GIL, 2010, p. 28).   
Com isso, esta pesquisa teve procedimentos 

lógicos e estatísticos na análise dos dados coletados para 

conseguir alcançar os objetivos propostos. 

Foram utilizados os índices financeiros, 

conforme conceitos adquiridos no ramo das Análises das 

Demonstrações Contábeis. Esses índices financeiros 

envolvem métodos de cálculos e interpretações que 

visam analisar e acompanhar o desempenho de uma 

empresa.  

Os dados disponibilizados nas Demonstrações 

Financeiras foram inseridos em software que realiza 

operações matemáticas e financeiras usando planilhas 

eletrônicas.  

Os dados foram classificados por ano e separados 

em antes e depois de concessões. Vários procedimentos 

foram utilizados para a análise dos dados coletados 

como análise vertical, análise horizontal, índices de 

liquidez, de endividamento e de rentabilidade, gerando 

resultados de forma quantitativa, que foram comparados 

e confrontados, criando informações, de forma 

qualitativa, para interpretação e conclusão que ajudaram 

a desenvolver o objetivo proposto.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Serão apresentadas as análises feitas aos 

balanços da Infraero de 2011 a 2015 de acordo com os 

instrumentos clássicos de análise das demonstrações 

contábeis: análise horizontal, vertical, e por índices de 

liquidez, de rentabilidade, grau de alavancagem 

financeira e EBITDA.  

Análise Horizontal  

De acordo com Martins et al (2016, p. 182), “a 

análise horizontal é uma ferramenta importante para 

analisar a evolução das contas individuais e também dos 

grupos de contas ao longo do tempo”, ajudando na 

comparação dos anos analisados e verificando as 

tendências temporais ocorridas nas contas da Infraero.  

Na análise horizontal dos balanços patrimoniais, 

em relação ao ativo, houve variações aceitáveis no seu 

total, com o circulante com tendência de queda e o não-

circulante com tendência de alta, mostrando que o ativo 

da empresa depende do ativo não-circulante. 

Essa tendência é justificada ao se analisar a conta 

Investimentos, pois a análise horizontal mostra 

crescimento durante os anos da pesquisa. Esse crescente 

é justificado pelos aportes de capital nas Sociedades de 

propósito Específico (SPE) de Brasília Campinas, Rio 

de Janeiro e Guarulhos, mostrando que a Infraero vem 

se estruturando para a nova realidade de concorrência.  

No passivo, houve variações desproporcionais 

que não ajudaram na verificação de tendências. No 

patrimônio líquido, deve-se verificar o aumento do 

aporte por parte do Governo Federal, para adequar o 

patrimônio líquido após os prejuízos de 2013 a 2015. 

Com a absorção do prejuízo pelo patrimônio líquido em 

2015, mesmo com o aporte de R$ 3.124.176 (três 

bilhões, cento e vinte e quatro milhões, cento e setenta e 

seis mil reais), houve queda no valor do patrimônio 

líquido da Infraero.     
 

 
 Gráfico 1 – Ativo Circulante x Ativo Não-circulante – Análise 

Horizontal. 

 

 
Gráfico 2 – Investimentos – Análise Horizontal 

 

 
Gráfico 3 – Patrimônio Líquido x Aporte Governo Federal 

 

Nas DRE foram encontradas tendências de queda 

em quase todos os elementos que os compõem, o que dar 

a melhor dimensão de perdas de receitas operacionais 

que trazem prejuízo ao longo do período pesquisado.  

A principal avaliação para DRE é que elas 

mostram as quedas de receitas operacionais, a 

estabilidade de custos operacionais que resultaram em 

queda do lucro bruto, conforme abaixo:  
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Tabela 1 – Análise Horizontal de Receita e Custos 

Operacionais 

 
 

E, para terminar a análise horizontal, 

evidenciam-se os prejuízos registrados, principalmente 

de 2013 a 2015, mostrando um grande impacto causado 

pela perda de receitas operacionais mostrados na tabela 

1, conforme abaixo:  

  

 
Gráfico 4 – Prejuízo/Lucro Líquido  

  

Análise Vertical  

A análise vertical tem o objetivo de dar a ideia de 

representatividade de cada item ou subgrupo de uma 

Demonstração Financeira relativamente a um 

determinado total ou subtotal tomado como base, de 

acordo com Martins et al (2016, p. 184).  

Enquanto em 2011 o ativo circulante era mais 

importante que o ativo não-circulante em referência ao 

ativo local, em 2012 a situação se inverte e a diferença 

entre ambos só aumenta, conforme abaixo:  
 

 
Gráfico 5 – Ativo Circulante x Ativo Não-circulante – Análise  

  

Isso aconteceu principalmente pelo aumento da 

participação de Investimentos no Ativo Total, fazendo 

com que haja uma dependência maior desses recursos 

pelo Ativo da empresa, conforme abaixo:  

 

 
No passivo circulante cabe observação ao 

aumento da participação de Recursos de terceiros e a 

pequena queda na participação de Fornecedores de bens 

e serviços no passivo total.  

O passivo não-circulante da Infraero foi bastante 

alterado durante o período pesquisado, com 

reclassificações e adições de contas que fizeram com 

que a análise vertical não fosse relevante.  

Na análise do DRE, como identificado na análise 

horizontal, as quedas nos resultados operacionais e 

financeiros fazem com essas contas percam relevância 

em relação às receitas operacionais líquidas, mostrando 

que houve perdas relevantes.  

  

CONCLUSÕES 
As concessões de aeroportos da Infraero pelo 

Governo Federal trouxeram mudanças à empresa de 

infraestrutura que em 2011 detinha 66 (sessenta e seis) 

aeroportos e era responsável 97% (noventa e sete por 

cento) do tráfego aéreo do Brasil. Em 2015, a concessão 

de 6 (seis) aeroportos de grande porte, suscitaram 

dúvidas na sociedade se a Infraero ainda é uma empresa 

rentável.  

Por isso, como objetivo desta pesquisa, foram 

verificados, dentro das técnicas contábeis, os impactos 

financeiros causados por essas concessões à Infraero, 

com base nas análises feitas às demonstrações contábeis 

disponibilizadas pela empresa.  

Conforme mostrado nos resultados, ao serem 

comparados os resultados da Infraero de 2011 a 2015, 

através das análises verticais e horizontais, foram 

observados os prejuízos que cresceram a partir de 2013. 

Isso se justifica devido à extinção do aeroporto de Natal 

em 2011 e o processo de transferência dos aeroportos de 

Guarulhos, Campinas e Brasília, a partir de 14/11/2012, 

com processos concluídos em 2013.  

Nos anos de 2014 e 2015 foram feitos os 

processos de transferência dos aeroportos do Galeão e 

Confins, isso fez com que a Infraero apresentasse ajustes 

nas demonstrações contábeis durante o período proposto 

para essa pesquisa.  

Esses ajustes foram necessários para demonstrar 

da melhor forma a situação da empresa, através de 

reestruturação, visando melhores resultados. Contudo, 

ainda não foi possível identificar se essas alterações 

interferiram no resultado geral da empresa.  

Além disso, foram identificadas quedas nas 

receitas operacionais e financeiras, que contribuíram 

para os péssimos resultados financeiros obtidos.  



 
 

154 
 

Com isso concluímos que as concessões geraram 

diminuição de receita a Infraero devido à perda dos 

lucros totais dos aeroportos concedidos, que eram os 

mais rentáveis, ocasionando o aumento das despesas 

públicas para cobrir os gastos, visando sustentar 

aeroportos deficitários e manter ativa a aviação regional, 

já que a Infraero mantém ainda 60 (sessenta) aeroportos. 

Reorganizações são necessárias, inclusive porque o fim 

da Infraero, não é objetivo das concessões de aeroportos.  

Recomendamos como temas para próximos 

estudos sobre o abordado nesta pesquisa, os índices 

financeiros mais adequados para análise de empresas de 

administração de aeroportos, a análise das 

demonstrações contábeis dos consócios que atuam no 

Brasil, o estudo comparativo das empresas de 

administração de aeroportos para preparar índices-

padrão do ramo e continuar avaliando os impactos 

financeiros das concessões para a Infraero, visto a 

previsão do Governo Federal pela continuação e 

mudança das formas de concessões de aeroportos, 

trazendo novas possibilidades, boas ou ruins para o 

futuro da Infraero.  
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INTRODUÇÃO 
Segundo Ribas et al. (2007) o processo de 

planejamento é a ferramenta que as pessoas e 

organizações usam para administrar suas relações com o 

futuro. É uma aplicação específica do processo 

decisório. As decisões que procuram, de alguma forma, 

influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática 

no futuro, são decisões de planejamento.   

Segundo Costa (2015), o planejamento 

estratégico é um processo gerencial de grande 

importância dentro das empresas de todos os portes e 

setores. Um bom planejamento impulsiona a 

organização na direção correta, ajudando para que ela 

possa se antecipar às ameaças e fazer um diagnóstico de 

oportunidades e melhorias.  

O conceito de empreendedorismo tem sido 

muito difundido no Brasil nos últimos anos, 

intensificando-se na década de 1990, mas cujo início 

como marco na consolidação do tema e sua relevância 

para o país, ocorreu a partir do ano 2000 (DORNELAS, 

2014).   

A organização é uma ferramenta que as pessoas 

usam para coordenar suas ações e obter alguma coisa 

que desejam ou valorizam, ou seja, para atingir seus 

objetivos. A estrutura organizacional é o sistema formal 

de tarefas e relações de autoridade que controla como as 

pessoas coordenam suas ações e usam os recursos para 

alcançar os objetivos organizacionais (JHONES, 2010).  

A departamentalização ocorre em qualquer 

nível hierárquico da organização, ela é um meio pelo 

qual se atribuem e se agrupam atividades diferentes por 

meio da especialização dos órgãos, a fim de se obter 

melhores resultados no conjunto do que se fosse 

necessário dispersar todas as atividades e tarefas de uma 

organização indistintamente entre todo seus órgãos 

(CHIAVENATO, 2003).  

Pelo motivo de presenciarmos muitas empresas 

abrindo as portas e fechando em tão pouco tempo é que 

surge a necessidade de avaliarmos o funcionamento 

organizacional da referida empresa, vivenciando e nos 

familiarizando com o andamento da mesma, pois 

futuramente como gestores financeiros teremos que 

tomar decisões importantes dentro da empresa que 

iremos atuar.    

O objetivo deste estudo é principalmente 

relacionarmos a teoria aplicada em sala de aula, com a 

prática a ser exercida e desenvolvida no âmbito 

empresarial, buscando entender o funcionamento do 

planejamento estratégico da empresa, para 

desenvolvermos competências e experiências a partir 

desse estudo, como saber articular essas competências 

desenvolvidas ao longo do curso com o mercado de 

trabalho. Este trabalho consta da atividade prática da 

disciplina do Projeto Integrador I do Curso de 

Tecnologia em Gestão Financeira da Faculdade La Salle 

Manaus-AM. Os projetos integradores possibilitam a 

visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando a 

constante inovação, criatividade, adaptação e 

identificação de oportunidades e alternativas na gestão 

das organizações, capacitando e ampliando as 

alternativas para gestão e melhoria das práticas 

organizacionais.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente estudo foi realizado na cidade de 

Manaus-Am, durante o primeiro Semestre de 2017. A 

atividade foi realizada na empresa U. P SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA –ME com 

autorização da sócia da empresa Dona Ursula Cristina 

Neves.  

A pesquisa utilizada no presente estudo é 

caracterizada como qualitativa, visto que a mesma tratou 

somente de forma exploratória com o gerente da 

empresa através de entrevista pessoal para obtenção dos 

dados a serem relatados e comparados com as 

referências bibliográficas pesquisadas na biblioteca da 

Faculdade La Salle de Manaus-AM.  

A definição da empresa foi obtida de forma 

direta, através de um integrante da equipe, pelo fato de 

o mesmo possuir contato pessoal com o dono da 

empresa bem como funcionários da mesma. As 

entrevistas foram realizadas através de um questionário 

para a facilitação das coletas dos dados.  

A primeira parte do questionário contendo cinco 

perguntas fechadas e apenas duas perguntas abertas está 

voltado para obtenção dos dados referentes a 

identificação do dono e da empresa estudada.   

A segunda parte do questionário contendo 11 

perguntas abertas está voltada para obtenção de dados 

referentes a estrutura organizacional da empresa.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A realização deste trabalho é referente ao estudo 

detalhado sobre o funcionamento e distintas diretrizes 

fundamentais da empresa, as quais se tornam de extremo 

valor no meio estrutural e empresarial.  

A empresa tem um total de 13 (treze) 

funcionários com suas respectivas funções, sendo dois 

sócios, um dedicado ao setor de vendas, um projetista, 

um técnico em informática, um gerente de marketing, 

um funcionário dedicado ao setor financeiro, um ao 

setor de faturamento, um gerente geral, um motorista e 

um técnico operacional.   

Pelo que se foi exposto, considera-se que o setor 

de prevenção contra incêndio é altamente relacionado à 

qualidade perante o cliente. Além disso, entende o 

quanto deve ser investido em seus funcionários para que 

os mesmos possam agir e reagir da melhor maneira em 

cada situação e em cada projeto que tenha que elaborar, 

da melhor maneira possível, visto que, na engenharia de 

projetos de combate a incêndio, a segurança vem acima 

de tudo.  

Diante desta análise da empresa, constatou-se 

que a mesma se enquadra dentro da classificação de uma 

microempresa, pois segundo as informações coletadas, 

seu faturamento mensal é de R$ 350.000,00. A mesma 

possui estruturas adequadas tais como: a estrutura 

organizacional (Figura 1), setor financeiro e controle 

financeiro estruturado.   

O balanço patrimonial é feito pelo Contador da 

empresa. Seu marketing, sua atuação no cenário 

econômico internacional e o seu controle de 

desempenho, mostraram-se como pontos a serem 

melhorados no sentido do desenvolvimento e bom 

funcionamento de uma empresa.  

  
Figura 1. Organograma da empresa U.P Serviços de 

Manutenção Predial LTDA-ME.  

  

A estrutura de custos variáveis e custos fixos 

também é feita de forma organizada pela empresa 

estudada. As tabelas 1 e 2 mostram respectivamente os 

custos variáveis e custos fixos da empresa U.P Serviços 

de Manutenção Predial LTDA-ME.  

 Os custos variáveis são aqueles cujos valores se 

alteram em função do volume de produção da empresa, 

pois somente são utilizados a medida que haja produção, 

estes custos aumentam à medida que aumenta a 

produção (SEBRAE, 2017). 

 
Tabela 1. Custos variáveis da empresa U.P Serviços de 

Manutenção Predial LTDA-ME (ano base de 2015)  
Custos variáveis 

Pagamentos Valor em (R$1,00) 

Materiais de expedientes 200 

Materiais de limpeza 100 

Compras de Cartuchos 89 

Cartórios 150 

Acordos trabalhistas 900 

Consórcio Bradesco 372 

Fardamentos 680 

Frete 253 

ICMS 1080 

Horas extras 400 

Fornecedor  2418 

Total R$ 6.642,00 

                                
Tabela 2. Custos Fixos da empresa U.P Serviços de 

Manutenção Predial LTDA-ME, (ano de 2015)  
Contas à pagar - Custos fixos 

Descrição Valor em (R$ 1,00) 

Net internet  305 

Sistemas Izycon  300 

Energia  580 

Água  130 

Oi Fixo  100 

Tim   146 

Vivo  196 

Refeição  880 

Claro  42 

CREA  87 

IPTU  117 

CDL-Consultas  133 

Vales - Transportes  782 

Folha de Pagamentos  26.600 

Gasolina  3800 

MASTERMAQ Sistema 619 

Total 34817 

  

Segundo SEBRAE PR (2017) os custos variáveis 

visam conhecer quais são e quanto representam os 

custos que estão diretamente associados ao volume de 

vendas, oriundo da revenda, industrialização ou da 

prestação de serviços. Transformar ao máximo os custos 

fixos em custos variáveis deve ser uma das grandes 

estratégias da empresa. Enquanto os custos fixos visam 

conhecer quais são e quanto representam os custos 

representados pelas contas de estrutura, ou seja, todos os 

custos para a manutenção e/ou existência da empresa. O 

monitoramento do montante dos custos fixos deve ser 

permanente, tanto quanto as ações para reduzi-los. Essas 

estruturas contribuem para o bom funcionamento 

organizacional para o controle eficiente que refletem no 

controle e bem-estar da empresa, de modo que o gestor 

financeiro esteja sempre atento a esses pontos.  

  

CONCLUSÕES 
Diante do estudo realizado constatou-se os 

pontos fortes e pontos fracos que contribuem para nosso 
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entendimento como futuro gestores financeiros. 

Ressaltando ainda que existem outros pontos que podem 

ser analisados e estudados, de forma a identificar seus 

cumprimentos ou não dentro da empresa.  

Os três pontos fortes da empresa: estrutura 

organizacional, setor financeiro e controle financeiro 

estruturado com análise do balanço patrimonial são itens 

essenciais dentro da empresa, para que a mesma tenha 

controle do seu lado financeiro e sobreviva no Mercado 

local.  

Os três pontos fracos: marketing, atuação no 

cenário econômico internacional e o controle de 

desempenho, são elementos que podem ser melhorados 

de forma que estes se tornem pontos fortes e 

consequentemente elevem o nível de faturamento, lucro 

e, principalmente, o reconhecimento da empresa no 

Mercado local, nacional e internacional.  

Este estudo foi bastante proveitoso, pois nos 

deu a oportunidade de vivenciarmos o conhecimento 

adquirido em sala de aula com a prática profissional de 

como um gestor financeiro poderá atuar futuramente em 

uma empresa.  
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INTRODUÇÃO 
O Brasileiro convive há mais de décadas com a 

Inflação, ela tem feito parte do dia-a-dia de cada um. 

Diversas foram as tentativas para reduzir os impactos 

dela na economia. Muitos presidentes utilizaram de 

várias formas para reduzi-las, sendo que chegamos ao 

século XXI e ainda não aprendemos a doma-la.  

O presente artigo nasce da curiosidade de 

analisar os preços dos produtos da cesta básica, observar 

a oscilação dos preços e os impactos na economia.  Esse 

estudo parte dos conhecimentos baseados na 

Macroeconomia, que segundo Rossetti (2016), trata-se 

do comportamento da economia como um todo. 

Percebe-se que assim existe os períodos de recessão e 

prosperidade, dependendo do produto e das taxas de 

variação dos preços e níveis de emprego, e é dentro da 

macroeconomia que se encontra informações que 

nortearam a pesquisa sobre Inflação.   

Assim, segundo Vasconcellos (2014) a Inflação 

é definida como o aumento generalizado e contínuo dos 

preços dos produtos da economia, devendo esse 

aumento ser persistente e não confundido a altas 

esporádicas dos preços, explica Viceconte (2013). Nesse 

sentido, a inflação depende de itens que podem gerar um 

aumento de inflação, tais como estrutura de mercado, o 

grau de abertura da economia e o mercado de trabalho. 

A inflação conforme explica Viceconte (2013) pode ser 

de três tipos: Inflação por demanda, inflação por oferta 

ou de custos e inflação inercial.    

Neste contexto a cesta básica é utilizada para 

apontar um conjunto de produtos essências, suficientes 

para o consumo de fregueses dos quais se determinam 

em satisfazer a vontade da população. A Cesta Básica 

Alimentar tem base no Decreto-Lei 399/38 de 30 de 

abril de 1938, que elaborada sobre a renda do Salário 

Mínimo do trabalhador, bem como a lista de provisões 

necessárias à alimentação diária do trabalhador adulto 

com idade entre 23 e 50 anos.  

Assim a pesquisa teve como objetivo analisar a 

inflação dos preços da cesta básica em Manaus, no 

período de dezembro 2016 a março de 2017.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A presente pesquisa fora desenvolvida em uma 

abordagem quali-quantitativa por ter o objetivo de 

quantificar e analisar os preços dos produtos da cesta 

básica e identificar a situação da inflação em Manaus no 

período de Dez/2016 a Mar/2017. Segundo Malhotra 

(2001, p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona uma 

melhor visão e compreensão do contexto do problema, 

enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os 

dados e aplica alguma forma da análise estatística”. A 

coleta de informações foi realizada por meio de pesquisa 

de campo que “consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na 

coleta de dados a eles referentes e no registro de 

variáveis que se presume relevantes, para analisá-los” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 185).   

O levantamento de preços dos produtos da cesta 

básica foi realizado em um Supermercado na Zona Oeste 

de Manaus, sendo visitado no último dia de cada mês no 

período citado. Após esse momento realizou-se a 

organização das informações em Excel para análise e 

emissão de planilhas e gráficos por meio do processo de 

categorização objetivando a conclusão.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A inflação, segundo Vasconcellos (2014), é o 

aumento continuo e generalizado de preços, no brasil, 

esses aumentos fazem parte do nosso dia-a-dia. Em 

2017, segundo o IBGE (2017) tivemos a menor alta, o 

que mostra que houve uma queda nos preços, em razão 

do desemprego e, consequentemente da falta de 

consumo. Na pesquisa de campo realizada, percebeu-se 

que de Dezembro de 2016 a Janeiro de 2017, os preços 

dos produtos da cesta básica, começam a mostrar essa 

queda, causando uma deflação no mercado.  

No Gráfico1, observa-se que único produto com 

alta, foi o biscoito maisena, que apresentou uma elevada 

taxa de variação.  Todos os outros produtos do gênero 

alimentação tiveram uma redução.  

No mês de março, o preço do Arroz, açúcar 

refinado e do café tiveram maior variação, uma redução 

significativa nos preços, conforme Gráfico 2.  Os dados 

já demonstram uma melhora na economia, visto as altas 

taxas de inflação no ano de 2016. Mas pelos dados, uma 

nova preocupação surge, a deflação, que é tão 

prejudicial ao mercado, quanto à inflação.    

Quanto a sensibilidade dos preços dos produtos 

de limpeza, a água sanitária foi o único item da cesta 

básica que teve uma alta significativa. Todos os outros 

produtos tiveram uma deflação nos preços no período de 

dezembro à janeiro. Os dados demonstram que esse 

mesmo produto, teve uma queda nos preços para o 
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período seguinte.  O sabão em barra teve uma leve alta, 

no bimestre fev/mar. Nos períodos que sucedem a 

pesquisa, percebesse uma queda nos preços dos 

produtos de limpeza, os valores ofertados dão ao 

consumidor uma oportunidade de economia. A redução 

dos preços também, ajudar na recuperação da economia. 

 

 
Gráfico 1. Sensibilidade dos Alimentos  

 

 
Gráfico 2. Sensibilidade dos Alimentos  
  

 
 Gráfico 3. Sensibilidade dos Materiais de Limpeza Doméstica  
   

Os produtos de limpeza sempre tiveram uma 

relação direta com a inflação, tiveram uma queda em 

todos os seus preços, destaque para os preços do papel 

higiênico que tiveram uma queda de 26% e para o 

sabonete com 25% na redução dos preços.  

 

 
 Gráfico 4. Sensibilidade Higiene Pessoal  
 

CONCLUSÕES 
A pesquisa realizada nos supermercados em 

Manaus demonstra, no período de dezembro de 2016 a 

março de 2017, uma queda nos preços dos produtos da 

Cesta básica. Essa evolução dos preços no mercado 

também passa a ser uma preocupação, pois uma deflação 

demonstra que o consumidor não está comprando, 

levando as empresas a reduzir sua produção e assim, 

gerando mais desemprego.   

A medida do comportamento dos preços dos 

alimentos, material de limpeza e higiene, apresenta uma 

deflação de (-0,09%) na cesta básica de Manaus.  
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INTRODUÇÃO 
O Brasil produz aproximadamente 7,2 bilhões de 

litros de dejetos líquidos por mês, que lançados 

diretamente na natureza, podem provocar doenças no 

homem, degradação ambiental e contaminação das 

águas subterrâneas. 

Sabemos o quanto o lixo orgânico é um problema 

ambiental gravíssimo nas grandes cidades do país, pois 

se concentram nos lixões, que não possuem estrutura 

ideal de tratamento, causando a poluição do solo, águas 

superficiais e subterrâneas, além da proliferação de 

doenças. 

Diante desse cenário, a conscientização da 

população sobre a necessidade de separar o lixo 

orgânico do reciclável tem sido cada vez mais divulgada 

e assim, a instalação de biodigestores residenciais, surge 

como uma ótima alternativa para tratar os resíduos 

domésticos, pois, além de gerar economia com a 

utilização do biogás (resultado do tratamento das 

bactérias metalogênicas, que se alimentam  da matéria 

orgânica), substitui o gás de cozinha (GLP) e ainda gera 

biofertilizante de ótima qualidade.  

Biodigestores são sistemas que realizam a 

decomposição anaeróbica (sem oxigênio) dos resíduos 

orgânicos, como fezes de animais de estimação e restos 

de alimentos, e geram como produto desse processo 

biogás e biofertilizante. Esse sistema é conhecido por ser 

usado na área rural – em fazendas, granjas – para tratar 

os resíduos agropecuário. Ele é compacto, eficiente e de 

baixo custo.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Inicialmente buscou-se conhecer o procedimento 

de decomposição e alternativas. O estudo ocorreu no 

decorrer de 2016. 

A decomposição bacteriana de matéria orgânica 

sob condições anaeróbicas é feita em três fases:  fase de 

hidrólise; fase ácida; fase metagênica. 

1) Fase de hidrólise - Nesta fase as bactérias liberam no 

meio as chamadas enzimas extracelulares, as quais 

irão promover a hidrólise das partículas e 

transformar as moléculas maiores em moléculas 

menores e solúveis ao meio. 

2) Fase Ácida - Nesta fase, as bactérias produtoras de 

ácidos transformam moléculas de proteínas, 

gorduras e carboidratos em ácidos orgânicos (ácido 

láctico, ácido butílico), etanol, amônia, hidrogênio e 

dióxido de carbono e outros. 

3) Fase Metanogênica- As bactérias metanogênicas 

atuam sobre o hidrogênio e o dióxido de carbono, 

transformando-os em metanol (CH4). Esta fase 

limita a velocidade da cadeia de reações devido 

principalmente à formação de microbolhas de 

metano e dióxido de carbono em torno da bactéria 

metanogênica, isolando-a do contato direto com a 

mistura em digestão. Razão pela qual a agitação no 

digestor é prática sempre recomendável, através de 

movimentos giratórios do gasômetro 

Consiste em um biodigestor doméstico para uso 

exclusivo de lixo orgânico proveniente da cozinha, 

como alimentos estragados, restos de comidas, cascas de 

legumes e verduras, trabalhando na faixa de temperatura 

mesofílica, entre 25°C e 45°C. É destinado a pessoas que 

possuam casas ou sítios com jardins e pequenas hortas, 

podendo também ser adaptado a condomínios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Biodigestor é um sistema de tratamento 

anaeróbico (sem oxigenação), que possibilita 

reaproveitamento de resíduos orgânicos, fezes de 

animais, para gerar biogás e biofertilizante. Produz 

equivalente a 1 botijão de gás por mês, podendo variar 

para mais ou para menos, dependendo do tipo de 

biomassa, temperatura, tamanho das partículas, e 

movimentação do resíduo. 

O biodigestor é dividido em 2 partes: O 

digestor anaeróbico (onde se concentram as bactérias e 

os resíduos orgânicos) e o gasômetro na parte superior 

(que armazena o gás gerado). Há uma saída de gás no 

gasômetro, o biogás é transportado através de uma 

mangueira, até o queimador de sua escolha, que deverá 

ser adaptado para o Biogás (baixa pressão). 

Qualquer biomassa, com exceção de minerais 

(areia, pedra, etc.. – Minerais são inorgânicos), podem 

ser inseridos no Biodigestor grama, restos de alimentos, 

fezes de animais e de humanos, entre outros. 

Toda matéria orgânica inserida no biodigestor 

servirá de alimento para as bactérias. Estas bactérias se 

alimentam dessa matéria orgânica, gerando o biogás e o 

biofertilizante. Para que esse processo seja mais rápido 

e eficaz, o ideal é que a biomassa passa por um moedor 

antes de ir para o biodigestor. * Quanto menor a 

partícula, mais rapidamente será deteriorada e gerará 

mais gás;  

O biodigestor não tem cheiro, pode ficar 

próximo até 10 metros. Acima disso, será necessário 
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uma mangueira com diâmetro maior, para compensar as 

perdas de carga da tubulação. Precisa da luz e calor do 

sol para que as bactérias se multipliquem mais 

rapidamente. 

O tratamento de lixo orgânico por meio de 

biodigestores tem inúmeras vantagens econômicas e 

ambientais, usado em lugares que possuem grande 

quantidade de matéria orgânica, eliminação de 

organismos patogênicos e parasitas, diminuição do 

excesso de biomassa residual lançado nos rios e seu 

efeito como a eutrofização atrófica, além da 

estabilização de grandes volumes de dejetos orgânicos 

diluídos a baixo custo a utilização do metano como fonte 

de energia. Porém apesar de ser uma tecnologia 

aparentemente simples e fácil, requer, construção, 

instalação, manejo e cuidados corretos para se ter o 

máximo aproveitamento do biogás e biofertilizantes. 

Além da economia existem outras vantagens ligadas ao 

desenvolvimento da tecnologia, como o envio de dejetos 

de animais para o biodigestor evita que eles sejam 

jogados no meio ambiente sem tratamento, 

contaminando nascentes e lençóis freáticos os principais 

beneficiários do equipamento é o agricultor pelo 

aproveitamento dos dejetos para a produção do biogás e 

o biofertilizante e o meio ambiente em geral. 

A quantidade de biofertilizante gerado é 

diretamente proporcional à quantidade de resíduos 

inserida no biodigestor, ou seja, pode-se alimentar o 

biodigestor com o volume de um balde (20 litros) por 

dia, gerará 20 litros de biofertilizante. Acompanha o kit 

do biodigestor um recipiente para coletar o 

biofertilizante que será gerado pelo processo. 

O biofertilizante gerado é rico em nutrientes (N, 

P, K), podendo ser utilizado para irrigação de uma horta, 

por exemplo. Porém, caso você não tenha onde utilizá-

lo, e nem um vizinho para quem doar, você pode 

descartar esse material em qualquer local de descarte 

líquido, exceto rios e nascentes em geral.  

Após pesquisas realizadas, constatou-se que 

Biodigestor Residencial 1M³, R$ 2.520,00, Medidas: 1m 

de diâmetro x 1,5m de altura. 

Para abastecer o biodigestor residencial com 

restos de alimentos, grama, fezes de pet, galinha, porcos, 

biomassa em geral, e produza até 20L de biofertilizante 

para adubação de hortas e 1 botijão de gás por mês. 

 
Tabela 1 - Opções de parcelamento 

Parcelas        Parcela Total      Juros (%a.m.) 

1x sem juros      R$ 2.520,00      R$2.520,00    0% 

2x sem juros      R$ 1.260,00      R$2.520,00    0% 

3x sem juros      R$ 840,00      R$2.520,00    0% 

4x sem juros      R$ 630,00      R$2.520,00    0% 

 

O kit acompanha: Biodigestor; Alimentador; 

Dreno / Movimentador; Válvula de alívio; Recipiente 

para coleta de biofertilizante. 

Resultados e impactos esperados: Não há 

restrição de localidade, Vantagem tributária; menor 

dependência de condição climática; mais limpo que o 

gás natural; Conscientização para reduzir a emissão de 

dióxido de carbono; Eliminação de impacto ambiental, 

pode utilizar diversas matérias primas para ser 

produzido. 

 
Figura 1 – Resultados e impactos esperados 

 

Um biodigestor é um equipamento que tem 

como finalidade a produção de biogás. Tem como 

resultado do processamento, uma mistura gasosa de 

dióxido de carbono com gás metano, entre outros. É um 

processo fermentativo realizado por bactérias, que 

digerem a matéria orgânica em condições anaeróbicas 

(ausência de oxigênio). Com a utilização de um 

biodigestor anaeróbico, poder-se-á transformar o 

material orgânico em biogás e biofertilizante de uma 

forma renovável e auto-sustentável. E posteriormente, a 

conversão de biogás em energia elétrica. O biodigestor 

contribui para a geração de energia renovável, neste 

trabalho aplicando principalmente para a área 

residencial (Doméstica), pois se podem construir 

pequenos reservatórios com resíduos alimentares e lixos 

orgânicos. Assim através de uma matéria prima 

considerada até então insignificante, há uma 

contribuição para o meio ambiente, favorecendo um 

futuro propicio para as gerações futuras 

 

CONCLUSÕES 
Com a pesquisa realizada sobre biodigestor 

concluímos que no processo de biodigestão utiliza-se 

material que produz energia, sendo que este processo é 

resultado de energia renovável, o que não acontece com 

fontes de energia não renováveis, como é o caso do 

petróleo, que são derivados altamente poluidores do ar, 

água e solo, além de produzirem gases de efeito estufa. 

Com as vantagens do biodigestor que é a produção de 

energia renovável que seriam lançados ao meio 

ambiente e a economia que se tem com biogás, 

diminuindo assim os impactos ambientais.  
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INTRODUÇÃO 
Este estudo trata-se de uma melhoria contínua, 

implantado em uma indústria alimentícia, o qual 

contribuiu como sendo uma inovação de tecnologia de 

embalagem para produtos congelados tendo como 

objetivo minimizar os custos relativos ao processo de 

congelamento. Propôs alterações físicas na estrutura da 

embalagem secundaria do produto salsicha congelada 

granel e seu layout de entrada para túnel de 

congelamento, com o propósito de aumentar a eficiência 

na troca de carga térmica do produto, reduzir o seu 

tempo de retenção no túnel de congelamento e, 

consequentemente, reduzir os gastos com consumo de 

energia elétrica utilizada na geração de frio. Foram 

realizados testes de aferição continua de temperatura no 

modelo de embalagem comum e no modelo proposto 

neste projeto. Os resultados obtidos no teste chegam a -

3 (três) horas em comparação a embalagem comum para 

atingir temperatura de -18°C padrão de temperatura de 

saída do produto para Armazenagem e expedição final.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para que o objetivo principal deste trabalho fosse 

alcançado foi necessário atender as seguintes alterações:   

A. O modelo de embalagem sugerida neste 

projeto teve de ser desenvolvido e homologado pela área 

de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da própria 

empresa. B. Os layouts das esteiras de entrada do túnel 

de congelamento foram adequados para circulação do 

produto devido a inversão da embalagem que 

atualmente entrava para o túnel com as laterais no 

sentido horizontal, o que por sua vez anulou a alteração 

de rebaixe da área testeira localizada na parte superior 

da embalagem. Essa adequação teve que ser feita de 

modo que a embalagem ao ser encaminhada para o TRV 

(túnel de retenção variável), entre de forma vertical nas 

bandejas de armazenamento, de modo que a parte 

rebaixada para circulação do ar localizado na parte 

testeira da embalagem estivessem de frente para os 

ventiladores do túnel. C. Foi necessário alinhar o fluxo 

de retirada do produto do túnel de congelamento, para 

evitar o desperdício elétrico com super congelamento, 

que ocorre quando o produto excede o tempo de 

retenção após atingir a temperatura de -18 °C.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Esse projeto caracteriza-se como oportunidade 

de redução de custos, relativos ao processo de 

congelamento do produto, sem oferecer efeitos 

colaterais e impactos ao processo já existente, 

enquadrando-se nos princípios da gestão de melhoria 

continua.  Com o tempo de retenção reduzido em três 

horas, evita-se o super congelamento do produto 

aumentando o tempo de parada programada do túnel de 

congelamento que atualmente atende a uma demanda de 

120 toneladas por dia, resultando em um ganho de 

386kwh que em valores equivale R$ 301,39 custo esse 

avaliado no período de 12/09/2016 a 10/10/2016 

gerando uma economia de até 3 horas de paradas 

programadas. Considerando que o ciclo de produção 

atual na empresa citada corresponde a 21 dias 

produtivos, resulta em um ganho mensal de 6.329.23 R$ 

e ao ano 75.950.78 R$.  Custo esse que influencia 

diretamente no produto final tornando mais competitivo 

comercialmente.  

  

 
Figura1 Resultado teste de congelamento  

  

 
Figura 2: Modelo anterior x Modelo Proposto  

  

CONCLUSÃO 
Através da realização deste estudo, pode-se 

constatar que, boas práticas podem trazer reduções de 

custos significativas em processos produtivos. A 

alteração proposta, trouxe para a empresa estudada, 

redução de custos com energia, através de melhoria no 

processo. 
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INTRODUÇÃO 
Tema cada vez mais em pauta nacionalmente, a 

logística reversa é extremamente importante, onde se 

tem grande preocupação com o meio ambiente, neste 

presente artigo focamos no ciclo das embalagens de 

agrotóxicos em Lucas do Rio Verde, MT.  

Lucas do Rio Verde, situado no norte de Mato 

Grosso, a 350 km da capital Cuiabá, existente há 24 

anos, com 59.436 habitantes (estimativa 2016, IBGE, 

2016), com área territorial de 3.663,994 km², que tem 

por sua principal atividade o ramo da agricultura, sendo 

responsável por 1% de toda a produção brasileira de 

grãos embora sua área ocupe apenas 0,04% do território 

nacional (IBGE, 2016).  

O desenvolvimento deste estudo buscou 

responder a seguinte questão: Como funciona o ciclo das 

embalagens de agrotóxicos no município de Lucas do 

Rio Verde, MT? Tendo como objetivo geral identificar 

como funciona o ciclo das embalagens desde sua 

chegada até a destinação final. Já como objetivos 

específicos: Verificar o papel das revendas, dos 

produtores e da central de processamento no ciclo, 

verificar seus direitos e deveres e se todos cumprem seu 

papel com o meio ambiente.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Com os objetivos propostos neste artigo e com o 

intuito de obter as respostas para a problemática 

proposta, foi utilizado como classificação da pesquisa 

com base nos procedimentos técnicos, um estudo de 

caso. O estudo de caso consiste em um estudo 

aprofundado de uma realidade específica, nesse caso, as 

embalagens de agrotóxicos revendidas no município, 

com o objetivo de conhecer o ciclo das mesmas desde 

sua chegada até a destinação final. Como sujeito e objeto 

de estudo deste estudo, tivemos um produtor, uma 

revenda de agrotóxicos do município e a Central de 

Processamento de Embalagens.   

Como método de procedimentos caracteriza-se 

como documental, visto que foram utilizados 

documentos disponíveis na empresa Y (revenda de 

agrotóxicos), INPEV, CEARPA e o produtor X. Onde 

buscou se conhecer o processo de distribuição, limpeza, 

armazenagem e destinação das embalagens de 

agrotóxicos.  

O estudo foi realizado no decorrer do ano dos 

meses de janeiro a abril de 2017.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Empresa. Atua no ramo desde 1989, focada no 

fornecimento de fertilizantes, defensivos e serviços para 

o setor agrícola e também na originação de grãos, 

produção e comércio de sementes e fabricação de 

biodiesel.   

Trabalha especificamente em Lucas do Rio 

Verde atende em média 85 produtores rurais, desde o 

pequeno que compra 5 litros até o grande que compra 

dezenas de litros/quilos de defensivos, a empresa em sua 

nota fiscal, especifica que tem que ser feita a lavagem 

das embalagens e informa o endereço da central de 

recebimento do município.  

Segundo o entrevistado, o processo de devolução 

das embalagens está muito bem montado e trabalha de 

forma correta, contando com o agendamento da central 

de recebimento, o produtor pode se organizar de forma 

mais fácil para devolver suas embalagens.  

O Produtor. Situada em Lucas do Rio Verde a 

propriedade do produtor X com uma área de 2135 

hectares, no ramo a 15 anos, cultivando principalmente 

soja e milho, culturas essas que geram vários tipos de 

resíduos sólidos, em especial as embalagens de 

agrotóxicos.  

A propriedade conta com 9 colaboradores fixos e 

chega a atingir o número de 20 colaboradores no período 

de safra, segundo o supervisor de suprimentos e logística 

do produtor, sempre no ato da compra dos agrotóxicos 

os mesmos são informados do devido manuseio e 

devolução das embalagens, constando na observação da 

nota fiscal de compra o local da devolução, os mesmos 

confirmaram que fazem a tríplice lavagem logo após o 

uso dos produtos, conforme a lei exige, e, em seguida 

armazenam em um barracão devidamente ventilado e 

adequado para as embalagens, localizado a 1 km de 

distância da sede da propriedade, ficando armazenados 

lá por aproximadamente um mês até ser entregue a 

central. 

Central de processamento de embalagens (CPE). A 

CPE de Lucas do Rio Verde foi fundada em 1999, sendo 

assim a terceira do estado de Mato Grosso, através de 

recursos da fundação Rio Verde, Prefeitura Municipal, 

(ANDEF) AENDA e em 2003 feita Parceria com o 

INPEV e Revendas de Lucas do Rio Verde, Ipiranga do 

Norte e Tapurah, com objetivo de receber as embalagens 

de agrotóxicos vendidas no município e região.  
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Figura 1 – Espaço interno da CPE  

  

Os itens que são fabricados a partir das 

embalagens de agrotóxicos, sendo elas de acordo com a 

numeração, 1.Barrica de papelão, 02. Barrica plástica 

para incineração, 03. Caçamba plástica para carriola, 04. 

Caixa de bateria automotiva, 05. Caixa de passagem 

para fios e cabos elétricos, 06. Caixa para massa de 

cimento, 07. Conduíte corrugado, 08. Cruzeta de poste, 

09. Duto corrugado, 10. Embalagem para óleo 

lubrificante, 11. Roda plástica para carriola, 12. Saco 

plástico de descarte e incineração de lixo hospitalar , 13. 

Tubo para esgoto e 14. Tampa agro Recicap.  

  

 
Figura 2 - Itens produzidos com o retorno das embalagens de 

agrotóxicos  

  

Demonstrando assim, a importância do retorno 

das embalagens, os quais serão reprocessados e 

retornam para utilização sem causar danos a natureza e 

a população, visto que é o principal objetivo deste 

processo.  

  

CONCLUSÕES 
Estudamos a respeito da atual situação do ciclo 

das embalagens de agrotóxicos em Lucas do Rio Verde, 

focando no processo completo desde a chegada do 

agrotóxico nas revendas até a destinação das 

embalagens vazias para a central de recebimentos. 

Observamos que o sistema adotado no município está 

funcionando perfeitamente, as embalagens de 

agrotóxicos vendidas nosso município e região, são 

devidamente devolvidas a central, com agendamento, 

tanto online quanto diretamente no local, isso traz 

organização aos trabalhadores e também aos 

agricultores, que podem se programar para fazer a 

devolução.  

O estudo gerou resultados satisfatórios, pois o 

assunto em questão é de grande importância na 

sociedade, devido à preocupação com a preservação do 

meio ambiente e também os benefícios econômicos 

gerados através da logística reversa, e com este trabalho 

sendo feito em Lucas do Rio Verde podemos ver que 

estamos fazendo algo para auxiliar esta situação.   

Para um entendimento mais abrangente do 

processo de devolução das embalagens, sugerimos um 

estudo direcionado ao nível estadual, assim poderíamos 

chegar a resultados referentes a todo Mato Grosso, 

identificando a política adotada por cada município, e as 

melhorias para cada região, devido ao estado ter sua 

principal fonte de renda agricultura, geraria grande 

benefícios aos agricultores, colaboradores e 

principalmente ao meio ambiente.   
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INTRODUÇÃO 
Este estudo tem por objetivo descrever o 

processo de nacionalização de peças de manutenção, 

bem como compreender os fatores relevantes para a 

tomada de decisão envolvida na atividade: possibilidade 

de economizar recursos com compra de materiais, 

diminuição do prazo de entrega pelos fornecedores, 

estabelecimento de novos fabricantes de peças que 

tiveram sua produção descontinuada, redução de custos 

que seriam incorridos com a compra dos itens originais 

e o fortalecimento tecnológico da indústria nacional.   

O estudo foi realizado em frigorífico localizado 

em Lucas do Rio Verde, a 350 km de Cuiabá é a maior 

unidade da América Latina em extensão e a terceira do 

Brasil em número de empregados: são 4.500 no total e 

funciona atualmente com apenas 60% da capacidade, 

abatendo, diariamente, cerca de 300 mil aves e 4,4 mil 

suínos.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O processo de nacionalização em indústrias 

frigoríficas requer um conhecimento amplo de dados 

financeiros, de processo e de fabricantes nacionais. A 

decisão de nacionalizar peças/fornecedores muitas vezes 

pode ser influenciada ou determinada por decisões 

estratégicas, como redução de custos ou melhoria na 

logística do processo ou pode se originar por questões 

pontuais, como quando surge a necessidade de 

desenvolver um fornecedor para um item que teve sua 

produção descontinuada por um fabricante de 

equipamentos. Neste caso apresentado, a necessidade é 

estratégica com objetivo de redução de custos e para seu 

desenvolvimento foram elaborados estudos suficientes 

para demonstrar os ganhos mensuráveis, que permitem 

visibilidade para influenciar na tomada de decisão. O 

estudo foi realizado no decorrer do ano de 2016.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na projeção que segue, verifica-se a economia 

alcançada pela atividade de nacionalização para as 

manutenções programadas pelo período de um ano 

conforme plano de manutenção sugerido pelo 

fornecedor dos equipamentos. O gráfico mostra os 

comparativos de valores, pagos anteriormente e após o 

processo de nacionalização, e ainda, a empresa nacional  

fabricante desenvolveu novas tecnologias e aumentou 

suas vendas.  

  

Tabela 1. Custos de manutenção anual  

Plano de manutenção Custo itens originais 

Manutenção Trimestral R$ 29.237,20 

Manutenção Semestral R$ 266.432,62 

Manutenção Trimestral R$ 29.237,20 

Manutenção Anual R$ 565.614,24 

Totais Anuais R$ 890.521,26 

 

 
Figura 1: Análise Metalográfica para Eng. Reversa  

  

 
Figura 2: Gráfico Comparativo de Custos 

 

CONCLUSÕES 
As decisões do tipo fazer ou comprar, em 

essência, fazem parte do processo de nacionalização no 

momento em que os gestores decidem comprar peças 

fabricadas no país ao invés de importar. E também o 

método de planejamento de custos como o custeio-meta 

é utilizado. Pois ao se ter uma peça de reposição com um 

custo definido no exterior, o processo de nacionalização, 

inicialmente, tem a meta de reduzir os custos dessa 

compra.   

Verifica-se também que, além da economia de 

recursos para a indústria, a atividade impacta no 
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fortalecimento tecnológico da indústria nacional e com 

a globalização todos os processos de aquisições e 

negociações pelo mundo se tornando muito mais 

simples sobram oportunidades de escolha de aquisições 

e fornecedores às indústrias de todos os países.  
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INTRODUÇÃO 
O artigo foi delimitado no sentido de analisar e 

comparar os indicadores relacionados à segurança, 

saúde e meio ambiente entre anos de 2012 a 2016 em 

uma unidade de processamento de aves no Estado de 

Mato Grosso.  

O SSMA corresponde a política e diretrizes na 

gestão de saúde e segurança do trabalho nesta empresa e 

que tem como compromisso e valor, atingir a 

excelência. O compromisso e a disciplina operacional de 

todos os funcionários são os elementos mais importantes 

para o alcance destes objetivos.  

O treinamento dos empregados para trabalhar 

com segurança é uma atividade imprescindível no 

SSMA. Nesta premissa a empresa assegura que SSMA 

é um valor e que suas atividades são executadas, visando 

a saúde e a segurança do ser humano, a preservação do 

patrimônio, a continuidade dos processos, o 

compromisso com o meio ambiente, e o atendimento a 

legislação vigente. 

Como objetivo geral buscou avaliar o impacto da 

implantação do SSMA nos indicadores de segurança, 

saúde e meio ambiente em uma unidade de 

processamento de aves de Mato Grosso. Como objetivos 

específicos foram analisados os números de acidentes de 

trabalho e suas principais causas antes e depois da 

implantação do SSMA; identificação das causas e os 

motivos dos afastamentos no âmbito que pertença ao 

SSMA; comparativo do tempo e os procedimentos de 

socorro às vítimas de acidentes antes e depois do 

programa; identificação dos processos que foram 

implantados pelo SSMA que alteraram as rotinas e que 

benefícios eles trouxeram; diagnostico dos acidentes 

ambientais, suas consequências e como o SSMA 

influenciou esses processos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para a coleta de dados, foram utilizados 

documentos próprios da empresa, correspondendo a 60 

meses (60 variáveis) visita in loco e entrevista com o 

responsável do sistema SSMA. As visitas foram 

realizadas nos meses de junho a outubro. Quanto as 

análises dos dados foram baseadas em autores e sites 

citados nas referências bibliográficas.  

Os pressupostos estiveram voltados no sentido 

de que os investimentos realizados na implantação do 

SSMA apresentaram reduções significativas nos 

indicadores de acidentes de trabalho tornando o 

ambiente de produção agradável dando uma visão de 

segurança para os colaboradores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através de entrevistas com o gestor responsável 

pela área pode-se verificar que os principais fatores 

causadores de acidentes na empresa são as quedas de 

pessoas no mesmo nível (Piso /escorregar), cortes com 

objetos ocupacionais, batidas contra objetos, sendo 

atingidas por objetos de outros níveis, prensagens de 

membros, queimaduras. Esses sendo em setores 

dispersos, não caracterizando um local específico. 

Também através de entrevista e observações in 

loco, notou-se que com a implantação do programa 

SSMA na empresa, melhorou-se de forma sistemática o 

monitoramento e a disciplina no seguimento das normas 

internas da empresa, as quais cumprem as legislações 

aplicáveis no país. Pois proporcionou uma melhor 

investigação dos acidentes, encontrando a causa raiz 

para tratar e neutralizar a repetição do evento, bem como 

a antecipação e controle dos riscos através do 

aprendizado de outras unidades, melhorando assim a 

sistemática de divulgação de informação e aprendizados 

dos acidentes, bem como disciplinando todos em relação 

aos prováveis riscos. 

Conforme informações coletadas com o gestor e 

em documentos dos projetos e controles do programa 

diagnosticou-se que no processo de implantação do 

projeto SSMA uma das preocupações foram em adequar 

o ambiente de trabalho às atividades, mudanças na 

cultura das pessoas, o que exige uma especial atenção 

por se tratar de um ser humano, sendo o foco da 

empresa. 

Para a minimização dos riscos, foram feitas 

algumas mudanças nas rotinas de trabalho, como:  

- Automatizações de processos, diminuindo o contato 

com objetos cortantes ou pontiagudos, além de 

benefícios como redução de esforço físico; 

- Programação de pausas e rodízios beneficiando e 

trazendo o conforto ósseo e muscular dos 

colaboradores; 

mailto:sandra@faculdadelasalle.edu.br
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- Implantação de DSSMA que é uma parada diária para 

conscientização sobre meio ambiente, saúde e 

segurança, trazendo maior conhecimento dos riscos, 

medidas de controles e trazendo informações 

relevantes sobre o meio-ambiente para os 

colaboradores. 

- Utilização de Analise de Segurança do Trabalho (AST) 

e Permissão de Trabalho (PET) que visam analisar as 

atividades com alto potencial de risco antes do seu 

início melhorando o planejamento e a execução da 

mesma. 

Os gastos gerados para a manutenção desse 

programa estão satisfatórios, uma vez que os benefícios 

que a empresa vem conseguindo estão cada vez mais ao 

encontro com as expectativas desejadas. Através das 

análises documentais e observações in loco verificou-se 

algumas ferramentas do programa como: Análise de 

Risco de Processos (ARP) que funciona como 

preventivo em todas as áreas da empresa, de modo a 

mapear as zonas de risco.  

Analise de segurança do trabalho (AST) sendo 

utilizada para a verificação dos processos, ou seja, se 

estão sendo cumpridas as normas de segurança; a 

Permissão de Trabalho (PET), como já diz o nome, ela 

garante que se faça um estudo sobre a operação a ser 

realizada e um responsável qualificado emite a 

permissão.  

O Programa de Gestão de Risco (PGR) essa 

ferramenta faz o gerenciamento técnico, ou seja, ela 

seleciona materiais e pessoas qualificadas e capazes para 

conduzir partes técnicas e práticas do SSMA, essas que 

são ferramentas com licenciamento junto aos órgãos 

ambientais, analisando as criticam dos indicadores 

ambientais mensalmente sendo eles proativos e reativos. 

 
Figura 1. Dias de trabalho perdido 

 

Figura 2. Acidentes com afastamento 

 

 
Figura 3. Acidentes sem afastamento 

 

CONCLUSÕES 
Desde a implantação do programa nota-se uma 

grande evolução quanto aos quesitos de saúde, 

segurança e o meio ambiente. Observa-se as diferenças 

positivas de cada ano após a implantação do programa, 

tanto na parte de ocorrências de acidentes, como de 

afastamentos, problemas de saúde ocupacional e o 

tratamento com o meio ambiente. Mudou positivamente 

o estilo de trabalho, a mentalidade e o comportamento 

de grande parte dos colaboradores diretos e indiretos 

quanto aos assuntos afins. 

Programas quando bem implantados e bem 

supervisionados tendem a ter resultados positivos, como 

a evolução a respeito das ferramentas e processos de 

uma boa gestão de segurança e meio ambiente, tanto seja 

no mundo comercial ou pessoal. 

Pode-se verificar que o projeto por ser 

implantado de forma integral pela organização, além de 

trazer efeitos positivos para a organização em si, 

consequentemente com as experiências geradas durante 

os anos e levando em consideração o tamanho da 

empresa, a mesma pode se tornar referência para as 

demais organizações do mesmo ramo. 
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INTRODUÇÃO 
As políticas ambientais são temas rotineiros nas 

principais reuniões e convenções de Estados nos dias 

atuais e, além disso, o tema conta com suas próprias 

convenções que acontecem periodicamente com a 

participação de representantes dos principais Estados 

para debaterem sobre as melhores maneiras de 

desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente. O 

processo de consolidação do tema ambiental na agenda 

mundial aconteceu de forma gradativa, tendo seu início 

na Conferência de Estocolmo no ano de 1972, na qual 

implementou-se vários princípios que serviram para 

guiar o mundo em um caminho para o desenvolvimento 

não destrutivo que alinharia o discurso de 

desenvolvimento e preservação.  

Este artigo busca fazer uma análise sucinta sobre 

o processo de consolidação do tema ambiental na agenda 

mundial a partir de quatro conferências que os autores 

consideraram as mais relevantes até então, foram elas: 

Estocolmo no ano de 1972; A Rio 92(ou Eco 92) no ano 

de 1992; Joanesburgo no ano de 2002 e a Rio +20 que 

ocorreu em 2012.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A elaboração dos estudos do presente trabalho 

obedece ao método de análise bibliográfica acerca do 

assunto das conferências ambientais. A análise foi 

baseada principalmente nas obras de Almino (1993), 

Berchin e Carvalho (2015) e Lago (2007), além das 

declarações oficiais elaborados ao fim de cada 

conferência realizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). A partir das observações bibliográficas 

procurou-se fazer um levantamento crítico acerca da 

efetividade de cada conferência baseando-se no que as 

declarações propuseram e no que de fato foi efetivado.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O SURGIMENTO DAS CONFERÊNCIAS  

O pensamento ecológico contribuiu para que, no 

século XX, a ideia de decadência começasse a ocupar 

espaço (ALMINO, 1990), o industrialismo se espalhava 

rapidamente ao redor do mundo e se instalava de 

maneira mais energética em países que eram 

considerados como a periferia mundial, os quais eram 

explorados pelas chamadas potências centrais que 

buscavam o seu desenvolvimento sem dar a devida 

importância à questão ambiental.  

Os países centrais transferiram ao longo do 

século XX sua produção para os países do Terceiro 

Mundo (Periferias) com o pretexto de que com isso, 

estes países entrariam em pleno desenvolvimento. Mas 

os sucessos econômicos das nações mais desenvolvidas 

já tinham sido dados com um custo alto para o meio 

ambiente, já que foi necessária uma grande degradação 

para se atingir o alto nível de desenvolvimento.  

Levando em consideração o que foi dito, Almino 

argumenta que: de fato, os países que têm sido bem-

sucedidos do ponto de vista econômico em geral, ou 

seja, os países desenvolvidos, causaram danos 

ambientais não apenas em seus territórios, mas também 

em suas colônias e posteriormente em vastas áreas do 

Terceiro Mundo que lhes forneceram os recursos 

naturais necessários a seu processo de industrialização. 

(ALMINO, 1990)  

Em 1968 surgiu o Clube de Roma que é 

considerado um marco importante antes do início da 

“era das conferências e que contava com vários 

cientistas, acadêmicos, economistas, industriários e 

membros de instituições públicas de países 

desenvolvidos. O clube lançou em 1972 uma publicação 

denominada “The Limits to Growth” que trazia em suas 

páginas concepções e perspectivas quase que 

apocalípticas levando em conta o modelo de 

desenvolvimento colocado em prática na época. Há 

algumas posições vistas como tendenciosas no livro, 

pois traz a ideia de que o desenvolvimento de países 

pobres seria uma ameaça ao planeta já que os países 

desenvolvidos poluem para manter o seu status então os 

países que buscam o desenvolvimento iriam poluir ainda 

mais, ou seja, a escala de destruição seria bem maior 

(LAGO, 2007).  

CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO  

Realizada entre os dias 5 e 16 de Junho de 1972, 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano teve como seu principal objetivo 

atentar à necessidade de um critério e de princípios 

comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e 

guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano 

(ONU, 1972). O contexto de Estocolmo teria sido 

marcado por preocupações acerca de questões 

estratégico-militares dos países, onde governos 

autoritários predominavam em todos os continentes, o 

que acabou por limitar o efeito dos encontros nas esferas 
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governamentais (ALVES, 2001 apud BERCHIN; 

CARVALHO,2015).  

Apesar dos impasses, o tema ambiental ganhou 

legitimidade internacional e parou de ser discutido 

somente através do ponto de vista científico passando a 

ser debatido cada vez mais a partir do contexto político 

e econômico. Além dos 7 parágrafos iniciais, a 

declaração de Estocolmo contém 26 princípios que 

expressam a convicção comum dos envolvidos no 

acordo. Em seu primeiro princípio a declaração faz notas 

às colonizações e os regimes de segregação racial que 

ocorriam com frequência em países como os Estados 

Unidos e a África do Sul. A questão da soberania dos 

Estados também foi discutida durante a conferência, 

uma vez que algumas políticas ambientais 

internacionais poderiam diretamente atingir os projetos 

de expansão ou de produção de governos nacionais, mas 

é importante ressaltar que as questões ambientais são 

extremamente dadas em conjunto uma vez que o meio 

ambiente é compartilhado entre as sociedades, ou seja, é 

necessário ter uma visão em conjunto com os 

organismos supranacionais. Sendo a primeira das 

grandes conferências, Estocolmo plantou a semente do 

ambientalismo nas discussões internacionais e 

contribuiu para que os Estados criassem no âmbito de 

seus governos internos, secretárias e ministérios 

voltados para as questões ecológicas.  

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 

O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - 

RIO 92  

A Rio 92 – Também conhecida como ECO 92 -  

aconteceu entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, foi 

convocada em meio a uma forte onda internacional de 

protecionismo e também em um contexto de repreensões 

ao Terceiro Mundo, a conferência tinha tudo para 

representar apenas mais um capítulo do conflito Norte-

Sul (ALVES, 2001). Os números da Rio 92 deixaram 

em evidência a importância e o tamanho que a reunião 

teria. Foi até então, a maior conferência que as Nações 

Unidas tinham feito até aquele momento: 172 

delegações, 108 chefes de Estados, aproximadamente 

10.000 jornalistas credenciados, representantes de 1.400 

organizações não-governamentais, 7.000 membros 

participantes de um Fórum Global que acontecia 

paralelamente ao congresso.  

As questões sociais são temas que passaram a ser 

recorrentes nas conferências sobre o meio ambiente 

desde a conferência de Estocolmo na qual foi observada 

questões que tratavam sobre as guerras nucleares, a 

fome e a pobreza. A Rio-92 também reforçou o debate 

sobre essas questões que podem ser analisados a partir 

da leitura de princípios como o vigésimo primeiro que 

trata exclusivamente da inclusão feminina no processo 

de desenvolvimento sustentável, também no princípio 

21 que trata da participação dos jovens ou ainda no 

artigo 23 que traz ao debate as comunidades indígenas, 

as quais devem ter seus costumes preservados, 

respeitados e também serem incluídos nas políticas de 

preservação ambiental.  

CONFERÊNCIA DE JOANESBURGO  

Contando com 37 parágrafos, a Declaração 

resultante desta conferência relembrou alguns 

compromissos acordados entre as nações, além de expor 

os obstáculos que necessitavam ser examinados e se 

possível resolvidos pelos diversos países ali presentes, 

relembraram ainda os seus acordos e comprometimentos 

para com o desenvolvimento sustentável. Foi 

evidenciado ainda a relevância do multilateralismo 

democrático. A perspectiva era de que houvesse a 

delimitação de uma ação universal que fizesse com que 

o desenvolvimento econômico e social harmonizasse 

com a preservação ambiental.  

Alguns meses antes da Conferência de 

Joanesburgo ocorrer, haviam acontecido os ataques de 

11 de Setembro, e com isso a conferência ganhou um 

rumo forte voltado para os problemas de segurança, o 

que acabou frustrando muitas expectativas acerca de seu 

andamento e resultados. A declaração estabelece que 

não é somente uma solução à crise ecológica, mas 

também à natureza e o caráter da política global e do 

potencial de resistência e de oposição no cenário 

internacional. Segundo Lago (2007), a Conferência de 

Joanesburgo também demonstrou a relação cada vez 

mais estreita entre as agendas globais de comércio, 

financiamento e meio ambiente. Apesar de tudo que foi 

proposto pela Cúpula de Joanesburgo, o seu Plano de 

Ações não contentou todos os seus participantes, em 

especial às ONGs de cunho ambiental que se fizeram 

presente no evento.  

Para alguns, a Conferência de Joanesburgo foi 

considerada como a menos produtiva das reuniões 

sustentáveis até então, para outros, a Cúpula foi sim 

necessária e positiva de modo que certos temas como a 

utilização de energia renovável, erradicação da pobreza, 

o acesso a água, aos serviços de saneamento, e a saúde, 

foram levantados, o que foi necessário para um 

desenvolvimento futuro e importante também para as 

negociações que viriam a seguir. RIO +20 Tendo como 

principal objetivo renovar todos os compromissos 

políticos com o desenvolvimento sustentável, partindo 

da observação das melhorias que já haviam sido 

concretizadas e reavaliando os quesitos que não haviam 

obtido êxito.  

Entretanto, dois principais temas receberam mais 

destaques: A economia verde enquadrando no sentido 

do desenvolvimento sustentável e a erradicação da 

pobreza e a estrutura de suas instituições para o 

desenvolvimento sustentável. Durante a Conferência, 

através da realização de uma avaliação do progresso e 

de demais falhas, feita pelos chefes de Estados, 

constatou-se que ocorreram progressos e mudanças. 

Existem exemplos profundamente inspiradores de 

progresso, incluindo na erradicação da pobreza, em 

bolsões de dinamismo econômico e em conectividade 

motivados por novas tecnologias de informação que 

deram poder ao povo (ONU, 2012). De acordo com o 

relatório final sobre a Conferência denominado de “O 

Futuro que Queremos”, é essencial que a economia 
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verde seja implementada globalmente, em acordo com 

as declarações finais das demais conferencias mundiais 

sobre os aspectos fundamentos do desenvolvimento 

sustentável (econômico, social e ambiental), 

convergindo esforços internacionais para consolidar um 

desenvolvimento sustentável e equitativo em todo o 

mundo.  

 

CONCLUSÕES 
Percebe-se com a análise apresentada neste 

artigo o quanto a questão ambiental foi criada e moldada 

de acordo com os interesses dos países industrializados, 

e como, progressivamente, os países em 

desenvolvimento – em grande parte graças aos discursos 

elaborados pelo Brasil – passaram a orientá-la em 

direções que fortalecessem algumas de suas principais 

reivindicações. Um fato interessante a ser notado sobre 

a questão da participação brasileira é que o Brasil era 

visto – e pode se dizer que ainda é até hoje – como um 

país incapaz de cuidar de suas reservas naturais visto que 

em pleno andamento da ECO 92 o país mostrava 

números expressivos de desmatamento da floresta 

amazônica e atualmente ainda continua a apresentar, o 

que acaba gerando a paranoia brasileira de uma possível 

intervenção internacional na Amazônia.  

As quatro principais conferências sobre o meio 

ambiente realizadas a partir da década de 70 trouxeram 

resultados positivos acerca da conscientização 

ambiental em um nível supranacional que envolve toda 

a comunidade global, os pensamentos sobre as medidas 

a serem tomadas para um mundo mais sustentável foram 

definitivamente cravadas como um senso comum entre 

os Estados a partir deste momento. Entretanto, ainda 

existem inúmeros desafios e contradições quando se 

trata das execuções dessas medidas pelos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. É certo que este 

tema ganhe cada vez mais importância dado os fatos 

alarmantes de devastação ao redor do mundo que 

apresenta números crescentes e têm um efeito colateral 

drástico na sociedade. O Brasil é talvez o país com mais 

possibilidade para ser reconhecido como uma espécie de 

potência verde e pode se tornar um país desenvolvido 

seguindo e dando exemplos de preservação e 

aproveitamento dos recursos naturais.  
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INTRODUÇÃO 

Na busca por encontrar meios de utilização dos 

recursos que a natureza dispõe sem que a prejudique em 

maior grau, o ser humano tem, através de grandes 

indústrias e Estados associados, procurado formas de 

extrair do meio ambiente o que necessita 

sustentavelmente, procurando manter o equilíbrio entre 

o homem e o seu meio natural. Para tanto, as usinas 

hidrelétricas que produzem energia renovável sem 

causar grandes impactos no meio ambiente – comparado 

com outras formas de produzir energia – são 

implementadas e utilizadas pelos Estados como um fator 

econômico de desenvolvimento.   

Para a construção de uma usina hidrelétrica, faz-

se necessário uma série de estudos, pois tais construções 

influenciam no desenvolvimento da biodiversidade, 

impossibilitando assim, o desenvolvimento da vida e da 

ocupação humana em tal território.  

Para que haja um maior entendimento sobre a 

importância da abordagem de tal tema, visamos como 

objetivo primordial à pesquisa compreender como o 

Brasil lidou com Questões Ambientais e de Direitos 

Humanos na Implementação da Usina Hidrelétrica Belo 

Monte, através da análise de tratados que asseguram 

direitos e deveres tanto para o Estado, quanto para os 

indivíduos e o Meio Ambiente.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A presente pesquisa pode ser classificada como 

explanatória, pois teve o objetivo de proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais 

explícito e a constituir hipóteses. A pesquisa envolveu: 

(a) levantamento bibliográfico e (b) análise de 

problemas que incitaram nossa compreensão.  

O trabalho em mãos faz opção pelo método 

científico, pois este aproveita a observação, descrição, 

comparação, análise e síntese, além dos processos 

mentais da dedução e da indução, comuns a todo tipo de 

investigação, quer experimental, quer racional 

(BERVIAN et al., 2007).  

Enquanto procedimento este trabalho realizou-se 

por meio do estudo de caso da implementação da Usina 

Hidrelétrica Belo Monte. A pesquisa utilizou-se de 

referencial bibliográfico, pois ela foi desenvolvida com 

base em material já elaborado constituído 

principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 

2002).   

O material documentado, bem como as 

respectivas análises, foi organizadas em relatório de 

pesquisa, componente do estudo monográfico 

construído. Definimos para esta pesquisa estabelecer 

abordagens qualitativas no que diz respeito à pesquisas 

bibliográficas e quantitativas em relação a análise de 

dados estatísticos já constituídos.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Considerando as abordagens teóricas de nosso 

referencial, identificamos que a usina Belo Monte viola 

Direitos Humanos e Ambientais pelo fato do Brasil ser 

signatário de importantes tratados internacionais que 

visam tais direitos.   

Em relação aos impactos sociais, a construção da 

usina ocasiona uma gama de impactos 

contraproducentes, os quais influenciam de forma 

negativa os direitos humanos das populações locais, 

sobretudo dos índios, afetando todo o seu 

desenvolvimento, seu meio de sobrevivência e ligação 

com suas terras, desrespeitando assim, questões que são 

tuteladas por convenções de direitos humanos 

ratificadas pelo Estado brasileiro, tornando assim, a 

construção de Belo Monte um crime cometido contra a 

humanidade.   

Traçando um paralelo com os direitos humanos, 

podemos identificar que frente a implementação de 

usinas hidrelétricas o Brasil tende a assumir 

responsabilidades a fim de resguardar direitos 

fundamentas, como os que constam na Declaração 

Americana de Direitos Humanos (1948). Pois ao 

participar de tal ato constitucional, o governo brasileiro 

adquiriu a responsabilidade, o dever de salvaguardar os 

direitos pertinentes à dignidade da pessoa humana, ou 

seja, mais especificamente à proteção do indivíduo no 

que tange sua integridade física e moral (PIOVESAN, 

2008).  

Um dos principais pontos a ser observado é que 

o empreendimento modificou a vazão do Rio Xingu e 

seus afluentes, provocando uma seca, nas terras 

habitadas pelos povos indígenas, gerando uma perda de 

recursos naturais, afetando diretamente os padrões 

sócio-culturais dos índios. Diante de tal fato, se ocorrer 

das populações tradicionais perderem de forma total ou 

parcial o acesso à suas terras, tendo como único recurso 

o abandono de seus territórios, haverá uma violação do 

direito à vida e à integridade pessoal, pois eles ficaram 

expostos a todo tipo de acontecimento que ameaçara sua 
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sobrevivência, integridade e pleno exercício de sua 

cultura, pois os direitos humanos abrangem não somente 

os direitos do âmbito civil e político, mas também 

direitos culturais.  

O debate acerca da violação dos direitos 

humanos passa, então, para o âmbito internacional, uma 

vez que o indivíduo – ao qual é garantido a aplicação 

dos direitos humanos, independente do país, raça, 

religião e sexo – é membro direito da sociedade humana, 

sendo cidadão do seu país, mas também cidadão do 

mundo (PIOVESAN, 2008).  

Em relação à integridade ecológica, a “Carta da 

Terra” (1992), foi escrita com a missão de promover a 

mudança da sociedade global, no que diz respeito a 

mudanças na forma de vida, que visam a fundamentação 

em um modelo de sistema ético onde há de fato a 

reciprocidade de ações que são benéficas, o que inclui 

uma cultura de paz, de respeito e de cuidado pela 

comunidade da vida e pelo ecossistema.  

Todavia, Belo Monte acabou com essa 

integridade, pois os prejuízos são incalculáveis e 

irremediáveis, ocasionando uma mudança drástica no 

meio ambiente (GORAYEB, 2009), que foi desde a total 

degradação das florestas, além de interferir no equilíbrio 

ecológico da Amazônia e gerar uma maior poluição da 

atmosfera causada pela decomposição de plantas que 

foram inundadas e geraram gases tóxicos, contribuindo, 

assim, com o efeito estufa.   

Para o funcionamento da hidrelétrica Belo 

Monte, houve uma perda de áreas consideradas ricas em 

biomas (DA SILVA, 2012), e como consequência de tal 

ato, muitas espécies, não só de peixes, correrão o risco 

de extinção, ocasionando o famigerado ambienticídio. 

Grande é o impacto ambiental casado pela usina Belo 

Monte, impactos estes que foram de encontro com o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

que é um direito inalienado, sendo uma garantia 

fundamental de todos os brasileiros, como consta na 

Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 

artigo 225, o qual dispõe: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1998).  

Segundo Da Silva (2012), resguardar a qualidade 

de vida correspondendo aos princípios da dignidade da 

pessoa humana, bem como amparar a questão ambiental, 

é fazer valer o princípio primordial do direito à vida. 

Pois, muito bem se sabe, que não há vida em um meio 

“doente”, catastrófico e inconstante.  

  

CONCLUSÕES 
Com os resultados obtidos, podemos afirmar que 

a implementação da Usina Hidrelétrica Belo Monte 

resultou em impactos humanos e ambientais muito 

maiores do que o crescimento e desenvolvimento 

econômico esperado. Ou seja, a implementação de tais 

usinas não compensa quanto ao impacto humano e 

ambiental que geram.  

Assim, podemos assegurar que o Brasil, na 

perspectiva das Relações Internacionais, apesar de 

promover a manutenção de uma aparente República 

Democrática de Direito - onde os direitos primordiais à 

vida deveriam ser assegurados e respeitados - 

negligenciou Tratados Internacionais, ao qual é 

signatário - como a Carta da Terra e a Declaração 

Universal de Direitos Humanos -, conseguindo manter 

um aparente controle sobre as ações tanto no âmbito 

doméstico quanto externo.  

Contudo, resguardar a proteção de direitos e 

princípios previstos por atos internacionais no âmbito 

nacional requer o empenho e o interesse por parte do 

Estado, o que não houve. Pois se preocupar com a 

realocação dos urbanos e povos tradicionais localizados 

na região e ainda com o impacto no ecossistema da 

mesma, seria um prejuízo se houvesse que despender 

recursos financeiros.  

O interesse de levar o projeto adiante fora muito 

desejado, mas não se comparam com os impactos 

negativos que provocaram, como: a extinção de espécies 

nativas da região, a escassez de pesca, o desmatamento, 

a proliferação de epidemias e a diminuição da qualidade 

de vida dos povos da região; o que torna visível o 

desrespeito a dignidade dos seres humanos da terra e da 

vida em toda sua diversidade por parte do Estado 

Brasileiro.  
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INTRODUÇÃO 
O processo emigratório tem sido atualmente 

considerado uma alternativa cada vez mais presente na 

realidade de alguns brasileiros. Este processo se dá em 

razão dos problemas econômicos e políticos por quais o 

Brasil vem enfrentando atualmente, e além disso, o 

fluxo migratório é reflexo dos outros fluxos anteriores 

que se iniciaram ainda no século passado.   

No artigo objetivou-se analisar especificamente a 

emigração brasileira para o destino onde a concentração 

de emigrantes é massiva: os Estados Unidos da América. 

Desta forma, procura-se, por meio deste, analisar o fator 

histórico e geográfico que descrevem as possíveis 

diferenças e igualdades, sejam elas econômica, política 

e/ou históricas entre as duas nações, de uma forma 

crítica, analisar os principais fatores motivacionais para 

este crescente processo de êxodo brasileiro.   

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A elaboração dos estudos do presente trabalho 

obedece ao método descritivo-dedutivo, realizado por 

meio de fontes bibliográficas baseadas em livros, 

revistas, matérias de jornais, artigos científicos e 

documentos oficiais de Organizações Governamentais e 

Internacionais como o MRE (Ministério de Relações 

Exteriores), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) e a ONU (Organização das Nações Unidas). 

A presente pesquisa nos levou a análises e deduções 

críticas sobre o tema, que foram refletidas a partir do 

referencial teórico, de dados estatísticos atualizados, 

além da base jurídica internacional para que se 

compreenda esse processo de forma clara e objetiva.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
CONEXÃO HISTÓRICA ENTRE BRASIL X 

ESTADOS UNIDOS: A TERRA A SER EXPLORADA 

E A TERRA A SER CONSTRUÌDA.  

O processo de colonização entre os Estados 

Unidos e o Brasil ocorreu de forma bastante diferente, 

segundo LESSA (2008), enquanto o Brasil era tido 

como um lugar onde os novos habitantes não queriam 

estar, os colonos quando designados a virem para o país, 

tratavam de arranjar uma maneira para voltar assim que 

pudessem porque não era do seu agrado estar nestas 

terras recém descobertas.   

Nos EUA o processo aconteceu de uma maneira 

em muitos aspectos oposta ao ocorrido por aqui. Vindos 

da Inglaterra sob o pretexto de criar um novo lar para 

viverem, os peregrinos buscaram criar uma nova nação 

sem os males e vícios que existiam na terra anterior e 

principalmente pela liberdade que almejavam.   

A questão de como os dois países eram 

economicamente tratados também foi de extrema 

importância para definir as bases nas quais cada um ia 

ser estabelecido. A doutrina mercantilista exploratória 

dos portugueses levou o Brasil à diversas crises com o 

passar do tempo. Os EUA sempre tiveram sua economia 

baseada em princípios diferentes dos que eram adotados 

por Portugal e sua questão de exploração colonial, pouco 

dependeu ou precisou servir alguma metrópole já que os 

novos habitantes entenderam que para construir sua 

nova moradia era preciso produzir para sobreviver.  

Brasil e Estados Unidos nasceram praticamente 

ao mesmo tempo, porém suas sociedades foram sendo 

desenvolvidas de maneiras totalmente contrárias o que 

acabou resultando em um EUA como a maior potência 

mundial desde o século XX e com um Brasil onde seus 

cidadãos sonham em deixá-lo para viverem seus sonhos 

americanos.  

EMIGRAÇÃO DE BRASILEIROS PARA OS 

ESTADOS UNIDOS.  

A “síndrome do vira-lata”, inicialmente descrita 

pelo dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues em meados 

dos anos 50, atualmente é bastante usada quando se 

refere à sociedade brasileira em relação aos americanos, 

pois é comum e quase rotineiro ver pessoas e até a 

própria mídia destacando casos comparativos, nos quais 

os EUA saem como a nação superior e o Brasil 

rebaixado na visão de seus próprios nacionais. O sonho 

de muitos brasileiros é viver em um Brasil aos moldes 

dos Estados Unidos ou então tentar de fato a vida 

naquele país, sob a crença de que poderão melhorar suas 

condições económicas financeiras.  

Na virada do século XIX para o século XX, o 

Brasil era um país que recebia muitos imigrantes de 

outras nacionalidades para tentar colocar em prática o 

processo de “embraquecimento populacional” pregado 

pela política da época. Nos anos de 1940, começou em 

Governador Valadares – MG o processo de emigração 

de brasileiros para os EUA, que se caracterizou como a 

corrente migratória pioneira (SALES,1999). Porém, 

foram as crises econômicas e políticas que decorreram 

nos anos seguintes que concretizaram os fluxos maciços 

da emigração brasileira para aquele país. No final da 

década de 70, a economia brasileira sentiu um grande 

impacto do aumento das taxas de juros internacionais, 

seguido da crise no setor petrolífero. Este avaliado como 
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um fator decisivo para o aumento da inflação que 

ultrapassou os 50% ao ano, chegando no final de 1979, 

a superar a casa dos três dígitos. Diante desses fatos, o 

Brasil entrava em recessão profunda com políticas de 

restrição de crédito, aumento de juros, corte nos gastos 

públicos e medidas que alteram o valor salarial do 

cidadão.   

Durante o período da década de 1980, o Brasil se 

encontrava em um momento conturbado, tanto 

econômico quanto politicamente. No país estava 

instaurado regime militar (1964-1985) e na economia 

apresentava em nova crise em razão das taxas elevadas 

da inflação. A partir dos anos 90, os EUA promovem 

uma maior restrição nas políticas de imigração do 

governo americano para restringir a entrada de 

imigrantes, incluindo os brasileiros. Foram colocadas 

em práticas critérios que visavam endurecer a entrada no 

país, e por conta disto, a imigração ilegal aumentou de 

uma maneira bastante significativa fazendo com o que 

os imigrantes brasileiros optassem pelas rotas 

clandestinas que os levariam até os EUA.   

Com leis de entrada e permanência cada vez mais 

duras e restritas, as formas alternativas e ilegais de 

imigração cresceram e transformaram-se em uma 

jornada de vida ou morte. O México se tornou a 

principal porta de entrada de Sul-Americanos para os 

EUA, inclusive brasileiros que se sujeitam ao 

pagamento dos chamados “coiotes” para “promover” a 

entrada ilegal e arriscada aos EUA.  

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 

em 1996 estavam registrados nos Estados Unidos menos 

de 600 mil brasileiros. Em 2003, esse número havia 

pulado para quase 720 mil, e atualmente, seguindo os 

dados de 2015 do MRE, o número de emigrantes 

estimados é de aproximadamente de 2 milhões de 

brasileiros. É importante ressaltar que este número é 

derivado de brasileiros que procuram os consulados 

espalhados pelos EUA para algum tipo de serviço, ou 

seja, o número total de brasileiros contando com os 

emigrantes ilegais pode ser muito maior que o oficial.   

De acordo com a ONU através do World 

Economic and Social Survey, o Brasil começou a ter 

saldos migratórios constantemente negativos a partir dos 

anos 80, e hoje atualmente é classificado como country 

of emigration. De acordo com alguns dados 

apresentados no American Community Survey de 2010, 

55% dos brasileiros nos EUA são mulheres, 76% têm 

entre 22 e 54 anos, 27,5% possuem cidadania americana, 

53% entraram no país a partir do ano 2000 e 12% vivem 

abaixo da linha de pobreza.  

Segundo dados da Receita Federal, entre 2011 e 

2015 o total de declarações de saída definitiva do país 

para os EUA cresceu 67%. Saltou de quase 8 mil em 

2011 para pouco mais de 13 mil em 2015, e espera-se 

que esse número triplique até 2020.  

  

CONCLUSÕES 
O expressivo número de 2 milhões de 

brasileiros que se encontram nos EUA é por si só um 

reflexo do crescente desejo de se viver em uma 

sociedade desenvolvida, ao passo de que este 

desenvolvimento não se verifica no Brasil e parece ser 

um processo que se dará em um curto espaço de tempo. 

Este estudo abre outros questionamentos que poderão 

ser respondidos em novos artigos, aprofundando-se 

questões como: Quais os setores de trabalhos em que 

estes brasileiros encontram ao chegarem lá?   

Verificou-se também que inicialmente os 

fluxos migratórios se deram por conta da relação estreita 

entre americanos e brasileiros através da questão de 

Governador Valadares, mas que com o passar do tempo, 

estes fluxos se tornaram cada vez mais intensos em 

decorrência das instabilidades políticas pelas quais o 

Brasil passou, e também pelas graves crises econômicas 

que aconteceram especialmente na década de 80, 90 e 

mais atualmente a que vem acontecendo de 2010 para 

cá. Talvez este número de brasileiros possa se mostrar 

superior daqui há 5 ou 10 anos, quando poderemos ter 

uma avaliação histórica mais ampliada sobre os reflexos 

da crise atual. Além dessas questões, outro fator 

importantíssimo dessa conexão Brasil x EUA é a 

questão das remessas de dólares que chegam a 

movimentar bilhões em reais, talvez este seja um dos 

principais pontos positivos de toda esta questão 

migratória, e sob certo aspecto é até uma vantagem para 

a economia do Brasil.  
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INTRODUÇÃO 
No século XIX, o Japão está passando por 

relevantes reformas políticas, contraindo com isto, 

grande insatisfação social em razão de seu regime 

político, que caracteriza-se inclusive, rigidamente 

controlador de suas fronteiras e dos canais de entrada e 

saída de emigrantes. Bem como, revela-se detentor de 

diversos problemas internos decorrentes do período pós-

guerra, o que culmina por impulsionar os governantes 

japoneses a recorrerem aos mecanismos da diplomacia, 

para a flexibilização de inserção no cenário 

internacional. Enquanto isto, o Brasil estava a todo 

vapor com suas lavouras de café, visava conquistar 

posição no mercado internacional.   

Diante de seus interesses, adota manter a posição 

de amplas relações com outros países, principalmente 

com aqueles que objetivavam o estabelecimento de 

parcerias e realizações de acordos de interesses em 

comuns. Período em que ficou caracterizado pela 

abertura dos portos para o ingresso de estrangeiros, 

facilitando os tramites burocráticos da imigração. Nessa 

fase o Brasil consolidou seus laços diplomáticos com o 

Japão, através do Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação.   

Neste contexto, a partir de negociações, os 

japoneses aportaram em diversas regiões brasileiras 

dentre elas, destacou-se o Sudeste e o Norte (HOMMA, 

2009), disseminando seus traços culturais por onde se 

instalavam compartilhando com o povo local, seu 

legado cultural, influenciando-os em vários fatores de 

relevância. Fato este, que desencadeia forte impacto no 

cotidiano brasileiro, e consequentemente nos estados 

onde tem maior influência, que para esta pesquisa 

destaca-se o Estado do Amazonas.  

O Estado do Amazonas, por sua vez tem a 

reputação de possuir posição solidária aos povos que 

demonstram interesses em estabelecer-se em seu 

território, possibilitando com isso, agregar novas 

culturas as suas regiões, através do compartilhamento 

das suas riquezas naturais, e desta forma, contribuir para 

seu desenvolvimento socioeconômico. Assim, ao 

justificar a escolha do tema, apresentou-se as principais 

relevâncias sociais a partir do processo de troca 

territorial, em outras palavras o impacto social gerado a 

partir da imigração japonesa para o Estado, onde obtém-

se com grande relevância as questões culturais herdadas 

como a dança, estudos da língua, artes marciais, 

culinária, religião, agricultura e tecnologia, entre outros.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa foi elaborada a partir do método de 

levantamento literário.  Segundo Boccato (2006 p. 266) 

“busca a resolução de um problema –hipótese- por meio 

de referências teóricos publicado, analisando e 

discutindo as várias contribuições cientificas”. O que 

caracteriza-se através de pesquisas bibliográficas 

constituída a partir de fontes comprovadamente 

confiáveis, com o propósito de obtenção de dados 

pertinentes ao assunto em foco, em banco de dados de 

instituições de nível superior, revistas especializadas, 

monografias, dissertações, teses, artigos acadêmicos e 

na rede mundial de informação –internet-, em sites  e 

autores especializados no assuntos, como ARAI, 

FOEGER, HOMMA e DAIAGO, até mesmo livros de 

antropologia, sociologia e filosofia. Culminando nos 

recortes textuais, devidamente selecionadas para 

compor o aprofundamento do referencial teórico e 

fundamentação da presente pesquisa.  

Pesquisa de campo é a observação, análise ou 

interação diretamente com o que está sendo estudado. O 

que segundo Gil (2002) afirma “o estudo de campo, 

estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de 

sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre 

seus componentes". O estudo de campo seleciona 

somente aquela fração em que será realizado 

mecanismos de obtenção de determinado dados, nessa 

pesquisa é demonstrado por meio de entrevista com 

objetivo de contato direto do pesquisador com o tema 

estudado, com intuito de obtenção de coleta de dados.  

O instrumento utilizado na pesquisa foi a 

entrevista, com a ampla abertura para resposta, com o 

objetivo de obtenção de dados de profissionais que 

trabalham e dominam conhecimentos referente a cultura 

japonesa, ao impacto social de sua cultura no Estado do 

Amazonas. Para chegar a entrevista foi solicitado 

documento de autorização para coordenação do curso 

entregue para os entrevistados. Durante a coleta de 

respostas durante a entrevista utilizou-se gravadores e 

anotações, diante da autorização do entrevistado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após as entrevistas realizadas, os Impactos 

Sociais da Cultura Japonesa no Amazonas, tiveram 

resultados positivos na pesquisa.  Observa-se na Figura 

1. A baixo, que muito da nossa cultura teve seu impacto 

na cultura japonesa, dentre elas, a religião, cultura e 

comportamento.  
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Figura 1. Impactos da Cultura Japonesa   
  

  Ao perguntar, sobre as relevantes mudanças 

causadas na comunidade amazonense, podemos 

observar que a manifestação desse legado cultural está 

em diversos setores, destaca-se a culinária foi uma das 

principais mudanças ocorridas pelos Japoneses e que 

está presente até hoje, até mesmo diversificando as 

receitas japonesas tradicionais com os nossos peixes 

locais.  

  
Figura 2. Principais Mudanças na Cultura Amazonense    

 

Também pode ser visto que as manifestações 

culturais no Amazonas, também sofreram impactos, a 

dança, a arte, a luta, os arranjos florais, as comidas 

típicas e as festas tradicionais. Manifestações Culturais, 

Desenhos Japoneses, Artes marciais, Festas tradicionais 

e Danças. 

 

CONCLUSÕES 
Muitos foram os impactos sociais da cultura 

japonesa em nossa cultura amazonense. Começaram há 

muitos anos atrás no nosso estado a partir de grandes 

transformações político, econômicas, territoriais e 

socais.   

Dentre eles podemos destacar diante dos 

resultados os setores econômicos, cultural, religioso e 

gastronômico, e em cada um desses setores os japoneses 

mostram grande domínio. Desde de sua imigração, o 

Amazonas vem aprendendo com os Japoneses, com sua 

arte, hierarquia, organização. Uma das maiores 

representações está na Industria, no Polo Industrial, 

temos várias empresas japonesas operando em nossa 

cidade, que trazem suas doutrinas de administração e 

comportamento para os métodos de trabalhos das 

empresas.   

Também é de grande relevância a agricultura e a 

pecuária, um dos setores mais importante de 

participação japonesas, tanto nos métodos quanto nas 

espécies vegetais que foram trazidas e que tiveram um 

impacto positivo na economia de nosso estado.   

Atualmente, ainda temos grandes eventos da 

cultura japonesa em nosso estado, com comidas típicas, 

danças, datas comemorativas tradicionais o que nos 

permite está sempre conectados a cultura do país.  
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INTRODUÇÃO 
Segundo a Conferência Sub-regional de 

Educação Ambiental para Educação Secundária-

Chosica em 1976 a educação ambiental é uma ação 

educativa que tem como objetivo a tomada de 

consciência da realidade global em relação ao meio 

ambiente, dos tipos de relações em que o homem 

estabelece entre si e a natureza, dos problemas derivados 

de suas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve 

mediante uma prática que vincula o educando com a 

comunidade, valores e atitudes que promovem um 

comportamento dirigido a transformação superadora 

dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como 

sociais.   

Impor na educação ambiental o tema água como 

um problema que está sendo enfrentado na atualidade, 

como preocupação da sociedade é fundamental. Haja 

vista que as preocupações com o lixo, com o esgoto, com 

os rios, com as doenças decorrentes do uso de água 

poluída crescem cada vez mais e atingem uma grande 

parcela da população (MACIEL; DOMINGUES, 2001). 

E com o aumento populacional em escala mundial no 

último século, a intensidade da escassez aumentou em 

determinadas regiões do planeta, especialmente por 

fatores antrópicos ligados à ocupação do solo, à poluição 

e contaminação dos corpos de águas superficiais e 

subterrâneos (BACCI; PATACA, 2008). Assim, o 

consumo de água cresce por habitante, aumentando 

também a quantidade de lixo e o lançamento de esgoto 

por pessoa. A água, que é um elemento vital para todos 

os seres vivos, tem-se tornado, progressivamente 

escassa, tanto em qualidade quanto em quantidade, pois 

a sua necessidade não se restringe à satisfação imediata 

de saciar a sede, mas também de gerar alimentos, 

produtos industriais, como fonte de energia, entre outros 

(MACIEL; DOMINGUES, 2001).   

Tal fato possibilita que a escola exerça o papel de 

levar o aluno ao conhecimento e a compreensão dos 

problemas que estão a nossa volta (OLIVEIRA et al., 

2012). Logo, para promover a formação de cidadãos 

com capacidade para participarem da tomada de 

decisões e que sejam comprometidos com as questões 

ambientais, faz-se necessária uma nova proposta 

educativa, centrada na conscientização, mudança de 

atitude e práticas sociais, desenvolvimento de 

conhecimentos, capacidade de avaliação e participação 

dos educandos (NETO; AMARAL, 2011).  

Diante disso, procurou-se inserir a educação 

ambiental para discutir o tema sobre água e as suas 

demais temáticas, utilizando uma sequência de 

atividades elaboradas pelos autores como forma de 

incluir os alunos na preservação e cuidado tanto ao meio 

ambiente, quanto ao ser humano, com o intuito de que a 

informação fizesse com que os alunos refletissem sobre 

assunto abordado, desenvolvendo nos mesmos 

habilidades e atitudes necessárias para as mudanças de 

seus comportamentos.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este trabalho abrange a pesquisa qualitativa a 

qual é descrita por não se preocupar com a 

representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, etc. (GERHARDT; SILVEIRA, 

2010). Assim a pesquisa qualitativa pode ser descrita 

como analítica e interpretativa, buscando refletir e 

explorar os dados, que podem apresentar regularidades 

para criar um profundo e rico entendimento do contexto 

pesquisado (OLIVEIRA, 2010).  

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual 

Professora Eunice Serrano Telles de Souza, localizado 

na Zona Centro-Sul, rua Monsenhor Coutinho 301, 

Centro, apresenta turnos matutino, com o Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano) e vespertino, com o Ensino 

médio regular.  

A turma escolhida para a aplicação do projeto foi 

o 6º ano do ensino fundamental, possuindo 41 alunos a 

qual foi dividida em grupos, contendo de 5 a 6 alunos.  

Um dos instrumentos da pesquisa foi o questionário, que 

é um dos procedimentos mais utilizados para obter 

informações. É uma técnica de custo razoável, apresenta 

as mesmas questões para todas as pessoas, garante o 

anonimato e pode conter questões para atender a 

finalidades específicas de uma pesquisa (BARBOSA, 

2008). Assim, o questionário ofereceu o conhecimento 

prévio dos alunos e também após a prática docente.  

Os conteúdos escolhidos para a regência foram 

sobre: água e saneamento e básico, estação de 

tratamento de água e de esgoto, hábitos e atitudes que 

evitam o desperdício de água e doenças de veiculação 

hídrica.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Primeiramente foi entregue aos alunos um 

questionário para avaliação das concepções prévias dos 

mesmos, pois permite que o educador elabore 

estratégias para o desenvolvimento dos conteúdos. 

Assim como afirma Bedin e Delizoicov (2012) o 

professor, deve atuar como mediador entre o 

conhecimento prévio do aluno e o conhecimento 

científico, precisando lançar mão de estratégias 

didáticas que possam contribuir para o desenvolvimento 

de um ensino que possibilite ao aluno manifestar suas 

ideias, suas dúvidas, suas concepções para que ele veja 

sentido naquilo que está sendo abordado em sala de aula.  

O resultado evidenciou que os alunos não sabem 

o que é saneamento básico, porém possuem o 

conhecimento do senso comum ao que se refere as 

características da água potável, as consequências da 

falta do tratamento de esgoto e as doenças relacionadas 

a água de contaminada. Após análise dos conhecimentos 

prévios foi elaborado os materiais para as próximas 

aulas com o intuito de suprir a deficiência dos alunos.   

O objetivo da primeira aula foi que os alunos 

compreendessem o que é saneamento básico, 

entendessem o conceito e a função do saneamento 

básico e da fossa séptica, para isso foi aplicado um 

questionário ao final da aula com três perguntas 

discursivas. Mais da metade dos alunos responderam 

corretamente todas as perguntas como “A função do 

saneamento básico é o tratamento da água e do esgoto”. 

Conseguiram entender a função do saneamento básico, 

como citado por um aluno que é “Para garantir higiene 

e saúde as pessoas”. Os demais acertaram duas ou 

apenas uma. Para encerrar o primeiro dia de aula, foi 

entregue aos alunos uma folha de papel ofício para que 

eles desenhassem como achavam que acontecia o 

tratamento e a distribuição de água potável até as casas, 

com o intuito principal de conhecer mais uma vez o 

conhecimento prévio dos alunos, porém utilizando um 

instrumento diferente.  

A partir do resultado evidenciado dos desenhos 

pode-se observar que alguns alunos possuíam um 

conhecimento prévio correto sobre como ocorria o 

tratamento e a distribuição de água potável até as nossas 

casas. Na figura 1 o aluno mostra algumas etapas que a 

água deve passar até ela ser considerada potável, como 

a entrada de produtos na água suja, a retirada da sujeira, 

e quando a água chega à última etapa, é considerada 

potável e só depois ela é distribuída pela tubulação até 

as nossas casas.   

Um dos alunos desenhou também de forma 

correta o tratamento e a distribuição de água potável 

(Figura 2), assim como o aluno mencionado 

anteriormente, porém, este aluno foi além, mostrando 

que a água pode ser reutilizada, como no exemplo dado 

no desenho, onde a água que sai da máquina de lavar 

pode ser novamente utilizada para outros fins. 

Na segunda aula foi explicado aos alunos como 

ocorre os procedimentos de forma geral do tratamento 

de esgoto e da água, e as características de uma água 

potável. 

 
Figura 1. Desenho do aluno sobre como ocorre o tratamento e 

a distribuição de água potável até as casas 
 

 
Figura 2. Desenho do aluno sobre como ocorre o tratamento e 

a distribuição de água potável até as casas e a reutilização.   

  

Além disso, foi realizado um experimento com a 

ajuda de alguns alunos sobre o processo de filtração 

parecido com o que ocorre em uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA), utilizando como material 

uma garrafa PET de 2L, cortada, um chumaço de 

algodão, pedras de seixo e areia fina (Figura 3), para 

representar a água suja que chega às ETAs, junto com a 

água potável retirada da torneira de um dos banheiros da 

escola, foi misturado terra, alguns pedaços de folhas e 

pedras.   

 
Figura 3. Experimento sobre o processo de filtração da água.  

  

Após a filtração pode-se perceber que a aparência 

da água estava diferente, a água que passou pelo filtro 

estava mais limpa, no entanto, foi explicado aos alunos 

que aquela água não era potável, pois, para ser 

considerada uma água potável ela deve apresentar 

características específicas, além de que no experimento 

foi realizado apenas a 1º etapa que a água passa em uma 

ETA, depois disso ela passará por outras etapas até ser 

considerada uma água potável. Com o fim do 

experimento, os alunos tiveram que responder um 
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questionário relacionado aos resultados obtidos no 

experimento e da aula ministrada.  

Em uma das perguntas é questionado aos alunos 

o que acontece com água depois que nós utilizamos? Um 

dos alunos respondeu “a água vai para o esgoto, o 

esgoto vai ser tratado, depois vai pro rio, a água vai 

para estação de tratamento de água e depois para as 

nossas casas”, o qual explicou de forma resumida todo 

o percurso que a água passa até chegar às casas e os 

tratamentos que são realizados para torna-la limpa. 

Outro aluno explica o que ocorre nas Estações de 

tratamento de esgoto: “ela é tratada numa estação de 

tratamento de esgoto, primeiro eles separação o sólido 

do líquido depois eles jogam cloro”.  

A realização de experimentos, em Ciências, 

representa uma excelente ferramenta para que o aluno 

faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer 

a dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática 

(REGINALDO; SHEID; GÜLLICH, 2012). Isto foi 

observado, pois, a aula com uso do experimento obteve 

o melhor resultado até então, os alunos ficaram bastante 

participativos, com curiosidades e questionamentos.   

Na segunda questão do questionário referente ao 

experimento é perguntado se eles consideram que a água 

que passou pelo filtro é potável, uma aluna explicou 

muito bem, da seguinte forma “não, porque ela não 

passou pelo processo de uma água potável porque a 

água potável é limpa e não tem cheiro e nem gosto e a 

água ainda esta suja e tem cheiro e é ruim”. Outro aluno 

complementa “não, porque a água potável tinha que 

passar pelo cloro e flúor, o nosso experimento passou 

pelo tratamento básico”.   

A terceira questão pergunta sobre o 

reaproveitamento da água suja, que chamamos de água 

de reuso e até sobre a garrafa plástica utilizada no 

experimento, vários alunos responderam que iriam usar 

a água para regar as plantas, lavar o pátio e lavar o 

banheiro, e com a garrafa plástica usariam para utilizar 

como vaso de planta, fazer um brinquedo, usar como 

porta-lápis e levar para a reciclagem.   

Na terceira aula foi abordado o conteúdo sobre 

“hábitos e atitudes que evitam ou aumentam o 

desperdício de água”. Foi entregue a cada grupo de 

alunos algumas imagens (Figura 4) de atitudes que 

desperdiçam a água, além de trazer informação sobre 

uma nova forma de executar a mesma atividade, porém, 

diminuindo a quantidade de água consumida.   

 
Figura 4. Imagens com hábitos e atitudes que desperdiçam 

água.   

  Cada grupo lia e mostrava a imagem em 

seguida ocorria um debate sobre as formas de reutilizar 

a água suja, sem que prejudique o homem e que 

contribua com a preservação da água. Após a explicação 

foi entregue aos alunos um exercício para avaliar se o 

assunto ministrado foi compreendido pelos alunos, 

contendo 6 imagens com atitudes que evitam ou 

desperdiçam água, para os alunos marcarem em certo ou 

errado, justificando tal afirmação (Figura 5).   

  
Figura 5. Duas das seis imagens com hábitos e atitudes que 

desperdiçam água do exercício dos alunos.  

  

Esse é um conteúdo que os alunos conhecem e 

possuem conhecimentos prévios corretos em relação a 

esse tema, assim como foi observado nos resultados do 

exercício. Os alunos responderam que “é errado ele se 

ensaboar de chuveiro aberto”, “ele esta gastando água, 

ele tem que botar água no balde e lavar o carro”, “ele 

esta usando o regador e não a mangueira”, “eles 

economizam a água para lavar o pátio com balde”, “ele 

esta gastando muita água por minuto”, “é muita água 

para lavar a calçada”, “gasta muita água, o que custa 

pegar a vassoura e varrer em quanto outros estão 

precisando de água”.  

Na aula seguinte o tema abordado foi “As 

doenças e a água”, a qual se relaciona diretamente com 

a falta de saneamento básico. Entre tantas doenças 

adquiridas através de veiculação hídrica, foi abordado 

apenas quatro delas, que são: Amebíase, giardíase, 

cólera e esquistossomose, a última doença foi escolhida 

para ser tratada com maior profundidade, visto que, se 

trata de uma das doenças com maior incidência no 

Brasil.   

No primeiro momento da aula foi explicado aos 

alunos quais os agentes causadores da amebíase, 

giardíase e cólera, os sintomas e a prevenção destas 

doenças. Após isso foi passado um questionário com três 

questões com a finalidade de saber se os alunos 

assimilaram o assunto, sobre como a água contaminada 

pode provocar doenças e quais os procedimentos que 

podemos utilizar para evitar a maior parte das doenças 

de veiculação hídrica. A maior parte dos alunos soube 

responder quais os procedimentos para evitar as doenças 

de veiculação hídrica, escrevendo da seguinte forma: 

“Lavar bem as mãos”, “Lavar frutas e verduras”, 

“Evitar comer alimentos vendidos por ambulantes”, 

“Não usar água suja com fezes e urina”, etc.  

Na última aula foi explicado com maior detalhe 

sobre a esquistossomose, o agente causador e os 

sintomas, e foi a única doença onde houve a explicação 

sobre o ciclo de vida. Com o termino da explicação, foi 

entregue aos alunos um exercício sobre a 
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esquistossomose, com uma sequência de ilustrações, 

onde os alunos escreveram a forma de contaminação da 

água, a maneira de contrair a doença e seus sintomas. 

Metade da turma soube explicar perfeitamente todo o 

ciclo de vida da esquistossomose, descrevendo as etapas 

que o esquistossomo passa desde a saída do corpo de um 

hospedeiro até a entrada em outro hospedeiro, neste 

último caso, o ser humano.  

  

CONCLUSÕES 
A forma como é abordada o ensino de educação 

ambiental nas escolas pode determinar em uma mudança 

de pensamento e atitude diante da relação entre o 

homem e a natureza. Assim, pode-se observar que a 

inserção da educação ambiental pode e deve ser utilizada 

no ensino de ciências, de uma forma aprofundada pelos 

professores de ciências ou biologia, pelo fato dos 

estarem ligadas de uma forma direta com os estudos 

relacionado com a natureza e seus aplicações, porém não 

descartar-se a possibilidade dos professores de outras 

disciplinas abordarem o mesmo assunto, pois o tema se 

trata de um problema social, com isto é dever de todo e 

qualquer educador trabalhá-lo em sala de aula, 

principalmente na educação fundamental, pois é neste 

momento que os alunos estão desenvolvendo seus 

pensamentos críticos a respeito da sociedade, 

permitindo assim, a aproximação dos alunos com a sua 

própria realidade, construindo seus valores sociais, 

conhecimentos, habilidades e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente.  
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa em pauta objetiva analisar o Direito 

de Imagem e as consequências de sua violação contra o 

indivíduo sob a tutela do Estado, bem como discutir 

propostas para superação dos problemas apresentados. 

A relevância do tema dá-se pela discussão constante 

sobre o limite das liberdades no Estado Democrático de 

Direito, por ser neste cotejado o Direito de Imagem 

como liberdade individual, face ao Direito de 

Informação no âmbito da coletividade.  

Verificou-se no presente estudo, ser defeso ao 

Estado a violação à intimidade, a imagem e a dignidade 

da pessoa humana sob o argumento de que isto tornará 

eficaz o combate à criminalidade. No decorrer da 

pesquisa em tela, percebeu-se que o atual sistema de 

conivência estatal pela exposição midiática dos 

indivíduos presos, traz como sequela a impossibilidade 

de reinserção do tutelado ao seio social, compelindo-o 

novamente ao crime.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
No presente estudo, foi utilizado uma pesquisa 

com escopo qualitativo, consistindo na identificação e 

interpretação das informações necessárias sobre a 

exploração da imagem dos indivíduos sob a tutela 

estatal. Foi possibilitado por este, uma análise objetiva 

da violação ao Direito Humanitário e da Carta Magna 

brasileira, bem como de diversas disposições 

infraconstitucionais que regulam o procedimento, face 

aos direitos de imagens do tutelado.  

Desta forma, foi estabelecido de forma descritiva 

os fenômenos, visando a promoção analítica do seu 

objetivo, consubstanciado pela bibliografia atinente ao 

assunto em questão, e pelas referências doutrinárias 

lastreado nos textos legais.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Atualmente, no atual Estado Democrático de 

Direito, a privacidade dos indivíduos é 

constitucionalmente protegida da mesma forma que o 

Direito à Informação, criando no exercício de um ou 

outro, ou na prática de ambos, um confronto direto entre 

as liberdades fundamentais do Direito de Imprensa e o 

Direito à Imagem.  

Discutir a exposição da imagem dos presos na 

mídia, envolve o conflito de interesses que pendula entre 

o exercício do Direito à Imagem, de forma individual 

congênito ao cidadão e o Direito à Informação 

corroborado com a liberdade de imprensa, de interesse 

da coletividade.  

Tais institutos oscilam na seara jurisprudencial, 

pela inexistência de limites objetivos da amplitude 

destas normas, levando os magistrados a proferirem 

decisões, muitas vezes arbitrárias e conflitantes, ora 

ferindo os Direitos Humanos na proteção dos interesses 

midiáticos, ora ferindo os Direitos de Cidadania na 

proteção da imagem do efigiado.  

A preservação da dignidade do preso é latente, 

devendo a pena imposta, limitar-se apenas à privação de 

liberdade, não podendo ser acrescidas outras medidas 

que lhe cause humilhação e constrangimento.  

O art. 38 do Código Penal leciona que o preso 

conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito 

à sua integridade física e moral.   

Sob esta ótica, percebe-se que a prática do perp 

walk (prática dos policiais de exibirem intencionalmente 

o acusado à mídia sensacionalista) é uma clara violação 

dos princípios fundamentais protegidos pelo artigo 5°, 

inciso XLIX da CF/88, onde preceitua que é assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral.  

Este clássico exemplo de aparente antinomia 

entre o Direito de Imagem, Liberdade de Imprensa e o 

Direito de Informação, tem trazido na apresentação do 

indivíduo preso de forma inadequado danos 

irreparáveis, sendo este condenado pela sociedade antes 

mesmo da interposição da ação penal.  

Em que pese o intuito do perp walk ser 

demonstrar à sociedade maior credibilidade no poder 

judiciário, percebe-se notadamente no âmbito policial, 

que a utilização da exibição das imagens não autorizadas 

dos presos, são utilizadas como trampolim para a 

satisfação pessoal da autoridade policial (Tabela 1), 

configurando clara violação dos preceitos legais por 

descaracterizar o objeto punitivo do cerceamento da 

liberdade, pelo consequente abuso de poder e de 

autoridade. 

 
Diferente dos Direitos Humanos, a Liberdade de 

Imprensa não é um direito absoluto, visto que, está 

limitada ao crivo de dois critérios objetivos: a 

veracidade da notícia veiculada e o interesse social. 

Qualquer informação além do viés supracitado, 

corresponde em clara violação dos direitos de mídia.  
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Segundo Varjão (2016: p. 23-70), tais violações 

podem ser expressas em números e mensuradas por 

meio de tabelas, anexadas ao final deste, no intuito de 

facilitar a compreensão do tema. Em sua obra, a autora 

elaborou uma série de tabelas norteando o entendimento 

do assunto em questão, dividindo as violações 

jornalísticas quando da cobertura midiática, em 09 

categorias distintas (Tabela 2). 

 
Essas categorias foram listadas e detalhadamente 

descritas no primeiro volume de Violações de direitos 

na mídia brasileira: Guia de monitoramento.  

Entendimento do STJ sobre o tema  

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do 

julgado proferido nos autos do Resp. n° 984.803 no STJ, 

sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, adotou no 

julgamento, a teoria da ponderação do Direito à Imagem 

e do Direito à Informação, ambos constitucionalmente 

protegidos.  

Para configurar a violação e consequente direito 

a reparação por meio de indenização, não 

necessariamente precisa a imagem violar a intimidade 

ou honra da pessoa, bastando que esta seja publicada 

sem autorização, independendo de prova pelo efigiado, 

nos termos da súmula 403 do STJ, onde preceitua que 

independe de prova do prejuízo a indenização pela 

publicação não autorizada de imagem de pessoa com 

fins econômicos ou comerciais.  

O STJ entende que a própria exposição da 

imagem gera o direito a indenização, sendo a reparação 

pecuniária o único meio encontrado para dirimir os 

males causados ao indivíduo. Após publicada a imagem, 

não é cabível outra medida, pela impossibilidade de sua 

retirada da rede mundial de computadores. Segundo o 

STJ, o Direito à Imagem é um direito essencial inerente 

à pessoa, devendo por esta razão, ser indenizado quando 

violado.  

Para consolidar tal entendimento, foram editados 

as Súmulas 37 e 43, preceituando caber indenização pela 

publicação não autorizada da imagem, podendo esta ser 

cumulada com os prejuízos materiais advindos da 

mesma ação fatídica.  

A violação dos direitos do custodiado quanto à 

exposição antecipada de sua imagem.  

Sabendo não ser a liberdade de expressão um 

direito absoluto e imune ao debate, cabe ao jurista, de 

forma imparcial, intervir para assegurar o direito do 

acusado a ter um julgamento justo, independente do 

clamor social ou midiático. É preciso tomar 

providências para evitar que pessoas presumivelmente 

inocentes sejam tratadas como culpadas (Tabela 3). 

 
O respeito constitucional apregoado pela CF/88 

à liberdade de expressão refere-se a um conjunto de 

direitos, forma e processo que possibilitam a ampla 

divulgação do pensamento e da informação, no entanto, 

toda liberdade só pode ser condicionada pelo direito em 

respeito à lei, sob pena de configurar inequívoco abuso.  

Assim, a livre manifestação do pensamento, 

sempre deverá ser limitada pela veracidade da notícia e 

pelo interesse social ao caso concreto, devendo ser 

levado em consideração os limites impostos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro vigente.  

Quanto a legislação vigente  

Sobre o tema, a Lei n° 7.210/84 traz em seu bojo, 

uma seção exclusiva acerca dos direitos dos quais deve 

ser submetido a pessoa presa, estatuindo em seu artigo 

40 e 41, inciso VIII, que:   

Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito 

à integridade física e moral dos condenado e dos 

presos provisórios;  

Art. 41. Constituem direitos do preso: (...) VIII – 

proteção contra qualquer forma de 

sensacionalismo.  

O artigo 41 da norma supra, combinado com o 

inciso X do artigo 5° da CF/88, garante o direito à 

indenização por dano moral ou material pelo dano 

decorrente de tal violação, fato este diretamente ligado à 

Legislação Civil vigente, onde preceitua em seus artigos 

186 (sobre a omissão dos agentes estatais) e, artigo 187 

(sobre o uso exacerbado da liberdade de imprensa), que 

há o dever de indenizar, pela prática de ato ilícito:  

CC, art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. CC, art. 

187. Também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

A garantia de indenização pela prática de ato 

ilícito é dada pelo Código Civil, no artigo 927, onde 

estatui que aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.   

Neste dispositivo do Códex em comento, o 

parágrafo único traz a obrigação da reparação 

independentemente da culpa do agente, cabendo ao 
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Estado e emissoras arcarem com o ônus das ações 

praticadas por seus servidores, jornalistas ou 

representantes.  

Consonante ao exposto, abaixo da garantia 

constitucional da inviolabilidade do Direito de Imagem 

e direito à indenização trazidos pelo inciso V e X do 

artigo 5° da CF/88 e acima da Legislação Civil vigente 

conforme anteriormente demonstrado, temos 

hodiernamente no país, norma supralegal regulando o 

tema.  

Trata-se do teor normativo da Convenção 

Americana dos Direitos Humanos de 1969, denominado 

de Pacto de São José da Costa Rica e ratificado pelo 

Brasil por meio do Decreto 678/92, ficando estabelecido 

em seu artigo 11, itens 1 e 2, a proteção da honra e da 

dignidade.  

O referido Tratado, determina em seu artigo 14, 

que toda pessoa atingida por informações inexatas ou 

ofensivas têm o direito de resposta nos termos da lei, 

dispondo ainda que tal direito de resposta não exime as 

responsabilidades legais em que os agentes infratores 

houverem incorridos e, que para a efetiva proteção da 

honra e da reputação, toda publicação ou empresa 

jornalística deve ter cunho responsável e não ser 

protegido por imunidades, tampouco gozar de foro 

especial.  

Desta forma, verifica-se não importar a 

tipificação do crime, tampouco sua qualificação, 

independentemente do crime praticado é inquestionável 

que o preso deve ser tratado com dignidade, sem as 

humilhações impostas pela imprensa.   

Por mais baixo que tenha caído o indivíduo, 

haverá sempre, em algum recanto do seu mundo 

moral, um resto de dignidade [...] que o Direito 

não deve deixar ao desamparo. Ninguém ficará 

ligado a uma espécie de pelourinho, onde seja 

exposto sem defesa ao vilipêndio de qualquer uma. 

(ANÍBAL BRUNO: 1966, p. 288).  

Desta forma, percebe-se que o aparato legislativo 

vigente abarca plenamente os direitos de imagem de 

qualquer cidadão. Não se deve negar o direito à notícia, 

desde que este seja oferecido de forma equilibrada, 

ponderando os direitos do recluso face aos direitos e 

anseios sociais.   

É nesse sentido que a mídia pode e deve 

contribuir para o fortalecimento da opinião pública, 

esclarecendo a sociedade e trabalhando para o 

desenvolvimento comunitário, desvinculando-se de 

posicionamento positivo ou negativo (Tabela 4), visto 

que, na incidência da parcialidade na opinião, resta claro 

a violação dos dispositivos autorreguladores 

jornalísticos (Tabela 5). 

  

 

 
 

OS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM  

O catedrático de Direito Civil Antônio Chaves, 

em Conferência proferida à Associação dos Advogados 

de ArarasSP em 1972, consagrou a ideia que dentre 

todos os direitos da personalidade, não existe outro tão 

humano, profundo e apaixonante como o direito à 

própria imagem.  

O ato de constrangimento submetido ao 

custodiado durante a tutela estatal, é clara incidência do 

exercício arbitrário e abuso de poder, conforme 

tipificado no artigo 350 do Código Penal:  

CP, art. 350. Ordenar ou executar medida 

privativa de liberdade individual, sem as 

formalidades legais ou com abuso de poder.  

Parágrafo único. (...) inciso III prevê a pena de 01 

(um) mês a 01 (um) ano, ao agente infrator que 

submete pessoa que está sob sua guarda ou 

custódia a vexame ou a constrangimento não 

autorizado em lei;  

Este assunto é tão complexo, que se for estudado 

à exaustão, dever-se-ia analisar a forma objetiva como 

está positivado tal dispositivo legal, senão vejamos: ao 

elencar o inciso III do parágrafo único do artigo 350 do 

Código Penal que estará sujeito a pena aquele que 

constranger o custodiado de forma não autorizado em 

lei.  

Denota-se claramente, por meio de interpretação 

reversa que há no ordenamento jurídico brasileiro, 

possibilidade de ocorrência de constrangimento legal do 

indivíduo preso, fato este inadmissível no atual sistema 

jurídico mundial da qual o Brasil faz parte por meio de 

participação efetiva em diversos Tratados voltados à 

proteção dos Direitos Humanos.  

A divulgação da imagem do indivíduo preso na 

mídia serve apenas para estigmatizá-los, causando dano 

irreparável no âmbito cultural, social e moral, sendo 

maléfico e obstaculizante à sua ressocialização.  

Percebe ser tal atitude irreversível, pois a 

sociedade não se preocupa se o preso foi inocentado da 

acusação dirigida a ele, a notícia divulgada ao cidadão 

tem peso de sentença definitiva, chegando ao 

telespectador como verdade absoluta e incontestável.   

A exposição midiática da imagem do indivíduo 

preso, tem ocasionado consequências desagradáveis, 

produzindo efeitos negativos de natureza pessoal, 

cultural, social e econômico ao famigerado.  

Apesar de ser função da justiça reparar o mal 

imputado ao preso, certos danos morais nunca serão 

amenizados por retratações ou avultantes indenizações. 

As indenizações decorrentes do dano à imagem são 
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incapazes de reparar o mal causado ao preso, pois não 

pagam o imensurável sofrimento a ele infligido.  

O indivíduo, independentemente da culpa que 

tiver ferido sua reputação, dificilmente reverterá esta 

situação, deparando-se após liberto da tutela do Estado, 

com uma sociedade hostil à sua reinserção, forçando-o, 

invariavelmente a retornar à criminalidade por absoluta 

falta de opção.  

  

CONCLUSÕES 
O respeito e a importância à liberdade de 

informação e imprensa são estimáveis. Sua importância 

para o atual Estado Democrático de Direito é tão 

essencial quanto o mais vital dos órgãos em um corpo, 

sabendo que, em sua ausência, certo será sua falência.   

No entanto, deve ser cuidadosamente atentado à 

questão da importância dos outros órgãos para o mesmo 

corpo, ou seja, das outras liberdades no conjunto social 

democrático, tão necessária quanto aquelas e 

imprescindíveis para o desenvolvimento de qualquer 

Estado.  

Destarte, pelo presente estudo verificou-se, que 

apesar da importância da liberdade de informação, não é 

autorizado o desrespeito aos Direitos Humanos, fato 

comumente praticado pela em conjunto com força 

policial e com a latente conivência estatal (Tabela 6).  

 
O mundo evoluiu e junto a ele o Brasil, após 

inúmeros fatos sociais opressores é consenso mundial 

que os Direitos Humanos devem ser supremos, 

devidamente protegidos, por serem inatos, universais, 

absolutos, abstratos, imprescritíveis, inalienáveis, 

invioláveis e declarados nas principais Cartas Magnas 

como produtos da ordem jurídica supra estatal.  

Tais direitos são efetivos, devendo ser garantidos 

pelo poder público, mesmo que para sua efetivação seja 

necessário a instituição de mecanismos coercitivos, 

devendo ser levado em conta sua interdependência e 

complementariedade, não podendo ser interpretado 

isoladamente e tampouco alcançado de forma única, 

podendo valer-se de diversas intersecções para o alcance 

de suas finalidades.  

Portanto, nas palavras de Morris Abraham da 

Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas: 

Toda sociedade, que pretenda ser uma sociedade 

autenticamente humana, deve assegurar aos seus 

membros os direitos fundamentais, aos quais todo 

homem deve ter acesso, em virtude puramente da sua 

qualidade de ser humano.  
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INTRODUÇÃO 
A aceitação dos jogos de combate nas escolas, 

comprova que a escolha da população estudantil está 

ligada às condições sociais, ou seja, ao que faz 

referência a sua realidade social. É prazeroso realizar a 

mesma atividade esportiva de um ídolo, por meio de 

atividades motoras diversificadas que contribuem para o 

bem-estar emocional, social e a auto realização. Fato que 

elenca a seguinte problemática: os jogos de combate 

contribuem no desenvolvimento global das crianças?  

Objetivou-se averiguar a contribuição dos Jogos 

de Combate no desenvolvimento Global dos alunos da 

Educação Infantil mostrando os benefícios mentais, 

evidenciando as mudanças emocionais e expondo a 

integração social dos estudantes que realizam esse 

esporte em escolas de Educação Infantil  

Neste cenário os jogos recreativos integrados aos 

Jogos de Combate assumem um papel educativo para o 

aluno. Possibilitando, segundo Huizinga (1996), 

grandes avanços educacionais na medida em que o aluno 

compreende e dá sentido ao processo de aprendizagem 

tanto de conteúdo ou regras de convívio social. Por 

conseguinte, torna-se um aliado ao promover o bem 

comum e a disciplina. Tendo em vista ser uma arte 

marcial regida por um código de regras, que definem o 

modo de conduta, tempo e o espaço onde ocorrem.   

Sendo assim os Jogo de Combate, estimulam 

situações de adaptação e readaptação que provocam 

diferentes atitudes comportamentais, por parte do aluno 

em seu convívio social e escolar.  Passando a ser visto 

como um instrumento de paz e boa convivência humana 

por ter características lúdicas promovedora da 

confraternização entre os povos. Promovendo respostas 

biológicas e culturais que gera a união do instinto lúdico 

com os de lutas possível devido os seguintes elementos: 

o jogo, o movimento e a competição. Esses elementos 

segundo Tubino (2009) têm como características os 

aspectos ético-social, psicopedagógico, psicoprofilático 

e psicoterapêutico. Promovendo desse modo, sua 

importância social como fenômeno universal e um 

instrumento de equilíbrio pessoal.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Na vida de uma criança, a escola desempenha 

funções imprescindíveis. Como local de promoção de 

vivencias, no caso a prática de Jogos de Combate 

possibilitando a integração entre desenvolvimento 

global e o esporte. Com essa visão os métodos e 

instrumentos metodológicos que auxiliará na resposta 

do problema desta investigação foram:  

Tipo de pesquisa: pesquisa-ação; Natureza de 

Estudo: Estudo de Caso; Local de Estudo: Centro 

Municipal de Educação Infantil Padre Pedro Gabriel. 

Universo: uma escola de Educação Infantil. População: 

120 alunos da Educação Infantil; Nível de Estudo: 

descritivo; Método: dedutivo; Abordagem: Qualitativa; 

Amostragem: não probabilística; Instrumentos: 

Observação e entrevista vinculadas ao contexto social 

dos grupos estudados.  

A forma de atuação do professor/pesquisador, 

nesse projeto, foi caracterizada pela alternância de 

momentos desenvolvidos a partir de concepções abertas 

e fechadas. Permitindo-se o desenvolvimento livre e 

ativo de relações de interatividade entre os alunos, 

através de jogos, roda de conversa e atividades lúdicas, 

experimentação livre dos movimentos (tentativa/erro) e 

avaliações (individual e em grupo).   

Utilizando a metodologia do Projeto Aprender, 

Conviver e Lutar (SEMED/MANAUS), com atividades 

lúdicas variadas, sequências pedagógicas e a constante 

prática de jogos de contraposição (handori). Onde o 

aluno tem a liberdade de aplicação e desenvolvimento 

das habilidades trabalhadas com intervenções oportunas 

do professor.  

  
Figura 1. Atividade de Jogos de Combate I. Fonte: Arquivo do 

Pesquisador, ano 2016/17.  
  

Para a execução da pesquisa, foi oferecida a 

prática de Jogos de Combates no período, de 

fevereiro/2016 a abril/2017. Após esse período foi 

possível formar um universo composto de 80 alunos da 

Educação Infantil passíveis de avaliação na pesquisa. 

Foram escolhidos alunos que, cumulativamente, 

houvessem participado das atividades de forma 

consecutiva.   
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As informações qualitativas sobre aspectos 

subjetivos foram obtidas por meio de questionários e 

entrevistas que buscaram avaliar as impressões de pais 

ou responsáveis, equipe diretiva e pedagógica sobre o 

desenvolvimento global dos alunos investigados nos 

anos de 2016 e 2017 sobre os diversos aspectos 

avaliados, isto é antes e depois do ingresso do aluno nas 

atividades de Jogos de Combate.   

Todos os questionários, entrevistas e 

levantamentos de informações foram aplicados, durante 

o mês de março/2017. Momento em que os alunos se 

encontravam, há mais de um ano participando das aulas. 

Embora possa se considerar um curto espaço de tempo 

para se avaliar as mudanças. Considera-se esse o tempo 

razoável, tendo em vista o anseio de pais e professor por 

mudanças positivas.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise e discussão dos dados, para alcance dos 

objetivos traçados para a presente pesquisa, parte 

primordialmente da comparação direta desses dados 

referente a antes e depois do ingresso dos alunos nas 

atividades de Jogos de Combate. Buscando qualificar 

opiniões que indicam melhoras, pioras ou manutenção 

de um estado ou classificação anterior. Essas 

comparações feitas a partir das respostas oferecidas a 

cada uma das questões, apresentadas nas entrevistas 

permitiu uma análise detalhada das evoluções ocorridas. 

Para cada um dos aspectos investigados analisou-se a 

influência, do projeto de pesquisa de forma efetiva no 

desenvolvimento global dos alunos.  

Em resumo a análise parte das opiniões e 

impressões dos pais ou responsáveis e equipe diretiva 

pedagógica. Buscando oferecer segurança à pesquisa, na 

medida em que não se tomou uma única opinião como 

definitiva para aspectos subjetivos.   A escolha por esse 

método permitiu que cada aluno tivesse uma segunda 

opinião a respeito do desenvolvimento global escolar, 

seja para corroborar com a primeira, seja para atenuar ou 

contrapor-se a ela.   

 
Figura 2. Atividade de Jogos de Combate II. Fonte: Arquivo 

do Pesquisador, ano 2016/17.  
  

A pesquisa demonstrou de forma muito direta, as 

melhorias nos níveis de interesse dos alunos pela escola 

e por seus estudos. Apontando ainda alterações positivas 

em diversos fatores responsáveis pelo sucesso do aluno 

na escola e no convívio familiar. Com relação aos 

aspectos específicos e típicos do ambiente escolar e as 

situações problemas nele ocorrentes, foi possível 

demonstrar, a partir do quadro de opiniões gerado pelas 

impressões dos entrevistados, mudanças positivas 

consideráveis em todos os aspectos pesquisados  

 
Figura 3. Atividade de Jogos de Combate III. Fonte: Arquivo 

do Pesquisador, ano 2016/17.  
  

Verificou-se que o ingresso dos alunos em 

atividades de Jogos de Combate contribuiu 

positivamente para o estabelecimento de um ambiente 

mais harmonioso de ensino aprendizagem. Constatou-se 

haver significativas melhoras no convívio dos alunos 

com seus professores e colegas além da diminuição dos 

casos de agressividade. Outro resultado importante 

apresentado pela pesquisa refere-se à diminuição da 

necessidade de intervenção pedagógica junto aos alunos 

integrantes da pesquisa.   

  
Figura 4. Atividade de Jogos de Combate IV. Fonte: Arquivo 

do Pesquisador, ano 2016/17.  
  

Diante dessas informações conclui-se, que os 

alunos ingressos no projeto de pesquisa, não só 

melhoraram diversos aspectos de sua conduta e 

comportamento social e escolar. Como também 

apresentaram maior autonomia e inteligência na solução 

ou prevenção de questões e problemas surgidos no 

ambiente escolar. Portanto, os benefícios dos Jogos de 

Combate, influenciaram e transformaram o aluno da 

Educação Infantil, tornando-os oficialmente ativo, 

gentil, tolerante às diferenças, compreensivo e 

predisposto ao diálogo ou a realização de suas atividades 

diárias tanto na escola como em casa. Por conseguinte, 

influenciando na sua formação enquanto ser social 

equilibrado, adaptável, capaz de transitar normalmente 

por ambientes múltiplos, diferentes, heterogêneos.  

  

CONCLUSÕES 
A presente investigação desde seu delineamento 

inicial até a presente finalização manteve claras as 

objetivações de buscar subsídios que sustentassem os 

benefícios dos Jogos de Combate no ambiente escolar. 

Esquadrinhando a função pedagógica além da 

desportiva dessa arte, para averiguar a seguinte hipótese. 

Ele com seus princípios filosóficos contribui no 

desenvolvimento global de alunos da Educação Infantil. 

Essa afirmativa   foi confirmada após todos os 

procedimentos de levantamento e obtenção de dados, 

opiniões, classificações, cruzamentos e confrontações 

de resultados obtidos a partir de informações de fontes 

múltiplas e heterogêneas.   
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Tendo em vista, que está investigação demonstra 

a influência positiva dos Jogos de Combate nos diversos 

aspectos relacionados, à rotina escolar do grupo de 

alunos investigados, como cognição, interação, 

aprendizagem, socialização, disciplina, respeito e 

responsabilidade.  Sendo uma atividade voltada para o 

movimento, os Jogos de Combate contribuem no 

desenvolvimento global dos alunos da Educação 

Infantil, objetivo investigativo desta pesquisa.   

Promovendo benefícios, mentais, sociais e 

emocionais para os discentes. Fato comprovado no 

Centro de Educação Infantil investigado ao analisar os 

dados coletados, observa-se que os pais ou responsáveis, 

a equipe diretiva pedagógica e os registros documentais 

da secretaria escolar comprovaram mudanças positivas 

em diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento 

global, relacionamento escolar e familiar dos participes 

da investigação. Outro fator importantíssimo, está 

relacionado a queda significativa do número de alunos 

considerados agressivos segundo a opinião dos 

professores e registros documental escolar, sanando um 

dos grandes problemas enfrentados na escola.  

Os demais objetivos referentes aos Jogos de 

Combate comprovam-se tendo em vista que os alunos 

adquiriram várias vivências e experimentações que 

promoveram o desenvolvimento amplo. Colaborando, 

portanto no ambiente escolar nos aspectos formativos e 

atitudinais integrantes do processo educacional. 

Portanto finaliza-se, essa investigação dizendo que a 

riquíssima cultura corporal manifestada através da arte 

marcial (Jogos de Combate) oferece um campo repleto 

de possibilidades a serem estudadas e aplicadas em 

benefício da formação humana nos variados estagio de 

seu desenvolvimento.    
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INTRODUÇÃO 
Na infância, é preciso executar gestos motores 

que trabalhem aspectos físicos, como coordenação, 

orientação espacial e o desenvolvimento psicomotor. A 

presença do jiu jitsu (arte suave) na grade curricular do 

ensino infantil possibilita um grande valor educativo, 

além do aspecto físico, que fortalece organismo e 

espírito, respeitando as características e os limites de 

cada criança.  

O objetivo da Educação Especial é promover a 

inclusão no meio social, trabalhando as diferenças, 

satisfazendo as necessidades básicas de cada aluno. 

Processo educacional escolar definido por uma proposta 

pedagógica que assegure recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente 

para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns, de 

modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, 

em todas as etapas e modalidades da Educação Básica’’ 

(CARVALHO, 2016, p.69).  

Há quatro anos surgiu o projeto Aprender, 

Conviver e Lutar com o objetivo de levar o jiu-jítsu para 

a educação infantil da rede municipal de Manaus e, 

posteriormente, se estender a crianças com necessidades 

educativas especiais. Tem como ideia inicial contribuir 

para o desenvolvimento motor, afetivo, social e 

cognitivo, não visando à competição, e sim o 

desenvolvimento e aprendizagem. Para atender as 

crianças com necessidades educativas especiais, foi 

desenvolvida uma metodologia própria, criando-se o 

Avatar, ferramenta que possibilitou uma luta simbólica. 

O projeto baseou-se na teoria relacional de André 

Lapierre, que promove o desenvolvimento por meio de 

brincadeiras e jogos, superando medos, estimulando a 

criatividade, despertando o desejo de aprender, 

incentivando toda uma aprendizagem.     

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Local de estudo e Amostragem: As aulas foram 

realizadas com a turma de autistas da Escola Municipal 

André Vidal de Araújo, constituída por 16 alunos (14 

homens e 2 mulheres), com idade entre 9 e 12 anos.  

Aplicação:  

1. Roda inicial de conversa: Momento em que os 

professores interagem com as crianças e são realizadas 

a chamada e algumas cantigas de roda;  

2. Ginástica passiva: Tem como objetivo fazer as 

crianças se movimentar, correr, andar, pular, saltar, 

realizando movimentos amplos que trabalhem a questão 

da dimensão motora;  

3. Brincadeiras de combate: São brincadeiras em que se 

utilizam materiais transicionais, usados de forma 

simbólica para que possam entender o movimento a 

partir desses materiais, pois cada um desperta um tipo 

de comportamento;  

4. Avatar: é o corpo do professor na relação tônica com 

o corpo do aluno. Cada professor solicita um aluno e 

realiza movimentos de forma simbólica, ocorrendo 

assim a “luta”;  

5. Na parte final é feito um relaxamento, uma massagem, 

contendo sempre um feedback positivo.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Crianças com Transtorno do Espectro Autista 

possuem uma desordem neurológica que se caracteriza 

por movimentos estereotipados e repetitivos, em que há 

dificuldade de se compreender regras, o que leva as 

crianças a não saber como participar das brincadeiras do 

dia a dia.  

De acordo com os benefícios observados ao 

longo do projeto, o presente estudo sugere que há 

educação pelo lazer, que o brincar é o caminho. A 

psicomotricidade relacional aplicada na metodologia do 

jiu-jítsu na Escola André Vidal de Araújo promove o 

desenvolvimento integral da criança com necessidades 

especiais, trabalhando aspectos cognitivo, psicomotor e 

principalmente afetivo.  

Há relatos de pais dos alunos que dizem que, 

apesar de toda a dificuldade de locomoção até a escola, 

vale a pena ver seu filho praticando algo nunca antes 

pensado. É importante ressaltar tais afirmações como 

um grande progresso, já que muitas vezes os próprios 

pais limitam seus filhos, achando que não são capazes, 

colocando-os em conchas autistas.  

Em outro relato, a mãe do aluno fala muito no 

aumento da autoestima de seu filho e o aceitar do toque, 

pois ele não aceitava que ninguém o tocasse antes de 

participar do projeto e começar a interagir com outras 

pessoas.  
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CONCLUSÕES 
Por meio da metodologia implantada nas aulas de 

jiu-jítsu no Complexo André Vidal de Araújo, muitos 

distúrbios de comportamento, agitação, estereotipias e a 

resistência ao novo foram mudados à medida que se 

aumentou a estrutura do ambiente em que a criança 

autista estava inserida, o estímulo é psicomotor, 

cognitivo e de linguagem, realizando sempre um 

desenvolvimento de forma global durante as aulas.  

Ainda falta muito a se conhecer desse transtorno 

neurogenético, mas sempre haverá a esperança de ajudar 

famílias com crianças com necessidades educativas 

especiais a enfrentarem a vida com menos dificuldades, 

maior compreensão da sociedade e mais amor.  
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INTRODUÇÃO 
A Educação Física Escolar tem papel 

fundamental no desenvolvimento do indivíduo, tanto 

nas habilidades motoras quanto nas socioafetivas e 

cognitivas. Nossa experiência tem mostrado que muitos 

alunos, das variadas escolas de Manaus, acabam 

entrando em contato com o mundo das drogas 

precocemente, inclusive no ambiente escolar. Tal 

constatação levou-nos ao desenvolvimento desta 

pesquisa, uma vez que a Educação Física Escolar tem 

sido um dos espaços favoráveis para a discussão sobre 

temas transversais relacionados à saúde, como o uso de 

drogas e suas consequências (SODELLI, 2010).  

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa, 

desenvolvida durante o último período da graduação, 

resultando no Trabalho de Conclusão de Curso do autor, 

foi mostrar a Educação Física escolar como uma 

importante ferramenta na prevenção e combate às 

drogas.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
De caráter descritivo, dedutivo e quali-

quantitativo, por meio de uma pesquisa de campo, o 

trabalho foi desenvolvido com 330 alunos de escolas 

públicas e privadas de Manaus, sendo 162 alunos 

matriculados no 6º Ano e 168 alunos no 9º Ano do 

Ensino Fundamental. Além disso foram entrevistados 08 

professores de Educação Física.  

Aos alunos foram aplicados questionários 

compostos de perguntas objetivas sobre a qualidade e 

conteúdos trabalhados pelo professor durante as aulas de 

Educação Física, bem como sua percepção ou possível 

contato com as drogas. Para os professores os 

questionamentos versavam sobre sua formação 

acadêmica, suas metodologias no ensino da Educação 

Física escolar, bem como sua percepção frente às 

situações de uso de drogas na escola e como os mesmos 

podem contribuir para sua prevenção.   

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN (BRASIL, 1998), a escola precisa oportunizar aos 

seus alunos que reelaborem conhecimentos de maneira 

a conformar valores, habilidades e práticas favoráveis à 

promoção da saúde e a garantia da qualidade de vida. 

Nesse processo, espera-se que as disciplinas escolares 

contribuam para promover a discussão, bem como 

fortalecer comportamentos e hábitos saudáveis, 

permitindo aos estudantes que se tornem sujeitos 

capazes de influenciar mudanças que tenham 

repercussão em sua vida pessoal e na qualidade de vida 

da coletividade.  

Nesse sentido, a Educação Física Escolar, como 

disciplina, tem a missão de abraçar tal recomendação, 

não por ser uma determinação, antes por acreditar que 

deva alicerçar hábitos e comportamentos saudáveis.   

Conforme observamos na Tabela 1, foi 

questionado aos alunos se o tema Drogas já foi abordado 

no contexto das aulas de Educação Física. Mesmo não 

sendo obrigatória tal abordagem, percebe-se que mais da 

metade dos alunos responderam que nunca tal tema foi 

abordado pelo professor, no entanto, acreditamos ser 

fundamental que tais questionamentos ou reflexões 

sejam levantados durante as aulas, visto que o assunto 

está estreitamente relacionado com a promoção da saúde 

e a qualidade de vida.   

  
Tabela 1. Abordagem do tema Drogas nas aulas de Educação 

Física.  

Série Sim Não Às vezes   Não lembro 

6º Ano 25 93 06 38 

9º Ano   55 60 14 39 

 

Dos 08 professores entrevistados, 06, quando 

questionados se a disciplina de Educação Física deveria 

discutir o tema Drogas com os alunos, responderam 

afirmativamente, pois na sua compreensão, os alunos 

acabam entrando para o mundo das drogas por falta de 

informação sobre suas consequências e mesmo por 

curiosidade.   

Outra pergunta feita aos alunos estava 

relacionada ao uso de drogas (Figura 1). Pode-se 

perceber que a maioria dos alunos nunca experimentou 

ou fez uso de qualquer tipo de droga, no entanto, se 

somados os que responderam sim aos que preferiram 

não responder, é possível inferir que o número de 

usuários ou de alunos que já tiveram contato com as 

drogas é grande e preocupante, principalmente pela 

faixa etária dos pesquisados.  

Outra informação importante coletada junto aos 

alunos é sua opinião sobre o uso de drogas (Tabela 2). 

Percebe-se que a maioria se posiciona contra o seu uso, 

porém, um número significativo considera tal atitude 

normal. 
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Figura 1. Você já usou/experimentou algum tipo de droga?  

 
Tabela 2. O que você pensa sobre o uso de drogas?  

Série 
Sou à 

favor 

Sou 

contra 

Acho 

normal 

Não sei 

opinar 

Não sei 

o que é 

6º Ano 03 132 11 07 09 

9º Ano 08 92 38 23 07 

 

Na sequência, a percepção dos alunos sobre os 

motivos que levam as pessoas à usarem ou mesmo 

experimentarem drogas, pode ser observado na Figura 2. 

Tal resultado nos revela uma concepção de que o 

primeiro contato com as drogas ocorre por meio de 

amigos usuários ou por curiosidade. Além disso, quando 

a pessoa está passando por algum problema pessoal, 

pode estar mais propensa às influências do meio, 

facilitando tal contato.   

  

 
Figura 2. Em sua opinião, quais os motivos que levam as 

pessoas a usarem drogas?  

 

Os professores, quando questionados sobre a 

forma de abordar o tema Drogas nas aulas de Educação 

Física, disseram que a melhor maneira é “falar 

abertamente sobre o assunto, pois os alunos não gostam 

de ser enrolados” (Prof. A). Isto pode ser feito partindo 

de uma pesquisa prévia sobre o tema, ou mesmo de 

forma lúdica, por meio de encenações, dramatizações 

(Profs. B, C e D), ou ainda utilizando mídias e 

mostrando as consequências do uso das drogas para a 

saúde (Profs. E e F). É possível, também, como 

estratégia, que ao final de cada atividade seja feito um 

debate aberto sobre o assunto (Profs. G e H), para que 

os alunos tenham a liberdade de fazer perguntas que 

talvez não fariam em casa, aos seus pais, e o professor, 

sendo uma figura de referência, pode instruí-los e 

mostrar a melhor forma de agir diante das mais variadas 

situações (SEFFNER, 2016).   

 

CONCLUSÕES 
Podemos concluir com esta pesquisa que, frente 

à realidade social das drogas vivida no interior de nossas 

escolas, a Educação Física, enquanto disciplina do 

currículo regular, torna-se um espaço de reflexão, 

análise e formação frente às necessidades dos alunos.  

Além disso, ao contribuir para o 

desenvolvimento humano, do ponto de vista físico, 

socioafetivo e cognitivo, ao trabalhar sobre temas 

importantes da formação humana, o professor é peça 

chave nessa engrenagem, exigindo do mesmo, formação 

adequada e abertura para o desenvolvimento do tema.  

Tal contato com a realidade dos alunos e 

professores nas escolas, permitiu-nos igualmente 

compreender que a Educação Física escolar, nos últimos 

tempos, tem se tornado um espaço favorável para se 

trabalhar conteúdos que extrapolam os limites da 

quadra, do campo ou mesmo da atividade física 

propriamente dita. Para tanto, investir na formação 

continuada do professor, além de se estreitar as relações 

afetivas com os alunos, torna-se fundamentalmente 

importante para o êxito dos objetivos da escola.   

  

AGRADECIMENTOS 
Agradeço às escolas que abriram suas portas para 

a realização desta pesquisa, gestores, professores e 

alunos, bem como à Faculdade La Salle Manaus pela 

motivação e apoio no seu desenvolvimento.   

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL, Ministério de Educação e do Desporto. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: 

Educação Física / Secretaria de Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

SEFFNER, Fernando. Escola pública e professor como adulto 

de referência: indispensáveis em qualquer projeto de 

nação. Educação Unisinos 20(1):48-57, janeiro/abril 

2016. Unisinos - doi: 10.4013/edu.2016.201.05. 

Disponível em 

http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/articl

e/viewFile/edu.2 016.201.05/5230 Acesso em Jan. 

2016.   

SODELLI, M. Drogas e Prevenção: da desconstrução da 

postura proibicionista às ações redutoras de 

vulnerabilidade. São Paulo, Editora Iglu, 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

196 
 

 

Consumo Alimentar e Atividade Física: Sua influência no estado nutricional dos alunos do 

Ensino Fundamental II das escolas ribeirinhas de Iranduba, Amazonas 

  
Aparecida de S. Nunes ¹*, Sandra Beltran-Pedreros² 

  
1. Licenciada em Educação Física da Faculdade La Salle Manaus; *cidapatty@hotmail.com  

2. Professora Doutora da Faculdade La Salle Manaus  

  

Palavras-Chave: Consumo Alimentar, Gasto Energético, Ribeirinhos  

  

INTRODUÇÃO 
A Amazônia estar situada ao Norte da América 

do Sul e possui um grande território, que se distribui por 

vários países. No Brasil, ela está distribuída nos estados 

do Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e parte do Mato Grosso e do Maranhão. 

Possui o bioma de floresta tropical úmida, subdividido 

em florestas de terra firme em superfícies altas, florestas 

de terra firme às margens do rio, campinaranas, 

campinas, igapós e várzeas. Grande parte da população 

encontra-se situada nas terras firmes e/ou várzeas às 

beiras dos rios, pois estes locais geralmente possuem um 

amplo acesso a fauna. Uma das particularidades das 

várzeas, é o fluxo das águas, que cria um ciclo anual de 

enchentes/cheias e vazantes/secas, o que pode dificultar 

a agricultura, a criação de animais e produção dos 

alimentos (ADAMS; MURRIETA; SANCHES, 2005)  

Cardoso e Cardoso Filho (2013) constataram que 

apesar da rica sócio biodiversidade da floresta 

Amazônica, os ribeirinhos vivem em condições 

precárias, não havendo políticas de inclusão social em 

nenhuma dimensão. Além disso, a sazonalidade é um 

fator contribuinte para o modo de viver dessa população, 

influenciando no seu consumo alimentar, atividades 

físicas e consequentemente em seu estado nutricional.  

Os alimentos, sejam de origem animal ou 

vegetal, constituem uma das fontes de sustento dos 

ribeirinhos, porém, não podemos excluir a presença dos 

alimentos industrializados, pois estão cada vez mais 

presentes na dieta desta população.  

Popkin (2006, apud SILVA; GARAVELLO, 

2012) afirma que com a expansão da economia do 

mercado, a mudança nos hábitos alimentares dos 

ribeirinhos tem sido notória, havendo a troca dos 

alimentos de produções locais pelos produtos 

industrializados. Essa mudança tem causado um 

desequilíbrio nutricional na população, acarretando um 

excesso de ingestão de calorias, em consequência o 

aumento de doenças como a diabetes, obesidade, etc. 

(BRASIL, 2014).  

A ingestão de alimentos associado às práticas de 

atividades físicas são fatores que determinam o estado 

nutricional dos indivíduos, portanto, as atividades de 

subsistência, atividades domésticas, de lazer e as 

atividades realizadas no ambiente escolar são 

indispensáveis para o bom estado dos ribeirinhos.  

Avaliar o estado nutricional de um indivíduo é 

bastante relevante, pois é através dessa avaliação que é 

possível identificar se o seu desenvolvimento físico e 

intelectual encontra-se de acordo com o padrão 

esperado, além disso, é possível detectar carências 

nutricionais, distúrbios alimentares e doenças crônicas.  

Com base nisso, a pesquisa buscou elucidar 

como o consumo alimentar e as atividades físicas 

influenciam no estado nutricional dos alunos do ensino 

fundamental II das escolas ribeirinhas do Iranduba, 

Amazonas, tendo como objetivos analisar essas 

influências, caracterizar a pirâmide alimentar dos 

alunos, quantificar os macronutrientes presente em sua 

dieta, identificar as atividades físicas realizadas pelos 

alunos e comparar o consumo alimentar e atividades 

físicas em períodos de enchentes/cheias, vazantes/secas.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa, 

cujo caráter quanto aos procedimentos técnicos foi 

bibliográfico e de campo. Quanto aos objetivos, a 

pesquisa foi de caráter exploratório, descritivo e 

explicativo, pois buscou familiarizar-se e conhecer o 

consumo alimentar e as atividades físicas realizadas 

pelos alunos, descrevendo, identificando e explicando 

os fatores que se atrelam a essas duas variáveis.  No que 

tange ao método empregado, utilizou-se o método 

dedutivo, pois partiu-se das primícias maiores que são o 

consumo alimentar e as atividades físicas dos ribeirinhos 

já descritos na literatura, buscando chegar a 

particularidade decorrente dessas variáveis sobre o 

estado nutricional dos alunos das escolas ribeirinhas.  

A população da pesquisa foi o conjunto de alunos 

do Ensino Fundamental II do turno vespertino das 

seguintes escolas ribeirinhas: Escola Municipal Santa 

Luzia, localizada na Ilha do Baixio; Escola Municipal 

Sete de Setembro e Escola Municipal São Francisco I, 

ambas localizadas na Costa do Iranduba e Escola 

Municipal Nossa Senhora Aparecida, localizada no 

Lago do Catalão.  

Fez parte da amostra 167 alunos, sendo 76 no 

período de seca/vazante e 91 na cheia/enchente. A coleta 

de dados foi dividida em duas etapas, uma ocorreu no 

período de seca/vazante em 2015 e a outra no período de 

cheia/enchente em 2016, tendo como instrumentos de 

coletas dois questionários, um relacionado às práticas 

físicas e outro sobre os hábitos alimentares, um 
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Recordatório Alimentar 24h, balança digital e fitas 

métricas. A análise dos dados referentes às atividades 

físicas e a composição corporal foram feitas mediante a 

fórmula do Gasto Energético dos exercícios e a 

inferência do IMC, sendo a fórmula do GEaf: MET x 

peso (kg) x tempo (em minuto) e o IMC peso/ altura², 

associado ao gênero e classificado conforme os 

percentis descrito pela OMS.   

Para o cálculo da Taxa Metabólica Basal (TMB) 

utilizou-se a fórmula proposta pelo FAO/OMS (1989). 

A análise do consumo alimentar e a caracterização da 

pirâmide alimentar foram feitas através das informações 

obtidas no Recordatório Alimentar 24h. A quantidade de 

kcal e dos variados nutrientes presentes nos alimentos 

foram calculadas com base na tabela de composição dos 

alimentos (TACO) e no site Nutrição Online, após 

autorização da responsável.    

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De modo geral, em ambos períodos, a maioria 

dos alunos estavam em um estado nutricional eutrófico. 

Conforme mostra a tabela 1, durante a cheia/enchente o 

excesso de peso diminuiu em ambos os gêneros, porém, 

nesse mesmo período houve um aumento de obesidade 

nas meninas. Nota-se que o percentual de adolescentes 

abaixo do peso permaneceu igual nos dois períodos, no 

entanto, houve diferença no que tange ao gênero, tendo 

em vista que no período de seca/vazante houve meninas 

abaixo do peso e já no período de cheia/enchentes eram 

os meninos.  
  

Tabela 1. Estado nutricional dos adolescentes  

  
 

Quanto às refeições realizadas foi alarmante o 

fato de que mais da metade dos alunos encontraram-se 

fora do padrão estipulado pela literatura (5 a 6 

refeições), sendo que na época da cheia essa situação foi 

bem pior, pois, como pode ser visto na tabela 2, cerca de 

3,3% afirmaram realizar somente 2 refeições diária, 

interferindo em seu desenvolvimento.  

Conforme mostra a tabela 3 e 4, há um grande 

excesso de proteína em ambos períodos sazonais, tendo 

em vista que conforme o IOM (2005) a EAR– Ingestão 

Média Estimada - se baseia em 46 g para as meninas e 

52g para os meninos. No entanto, esse fato não é 

exclusividade dos ribeirinhos, pois, conforme afirma 

Vitolo (2008) há muitos estudos que comprovam que 

adolescentes por todo mundo consomem proteína muito 

além do estipulado pela literatura. Apesar disso, nota-se 

que em ambos períodos, o valor de ingestão mínima de 

proteína estava muito abaixo do recomendado, exceto os 

meninos no período de seca, que se encontraram dentro 

do padrão estipulado pela literatura. 
  

Tabela 2. Quantidade de refeições diárias por gênero, 

conforme os ciclos sazonais  

 
 

Por outro lado, a ingestão máxima de proteína é 

um fator que merece melhor atenção e investigação, 

principalmente durante o período de cheia, onde esse 

valor ultrapassou mais de 25%. No que tange ao 

carboidrato, de acordo com o IOM (2005) a quantidade 

diária mínima recomendada é de 130g/para ambos os 

gêneros e como mostram as tabelas abaixo, nos dois 

períodos, os meninos ultrapassaram esse valor. Além 

disso, percebe-se que no período de cheia houve um 

valor muito alto de ingestão máxima desse nutriente, o 

que pode comprometer o balanço energético do 

indivíduo.  
  

Tabela 3. Valores médios, mínimos e máximos dos nutrientes 

durante o período de seca  

  
 

Tabela 4. Valores médios, mínimos e máximos dos nutrientes 

durante o período de cheia  
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No que tange a pirâmide alimentar dos 

adolescentes, nota-se, na tabela 5, que a média de frutas 

e hortaliças consumidas pelos adolescentes está muito 

abaixo da necessidade diária proposto pela literatura, 

enquanto o grupo de óleos e gorduras, e açúcares e doces 

estão acima do normal.   

Na análise do Recordatório Alimentar 24h, foi 

possível identificar que esse aumento se deu pela 

presença de alimentos como manteiga e alimentos como 

achocolatado em pó e suco industrializado em pó, 

respectivamente. Ressalta-se que o excesso desses 

alimentos é totalmente prejudicial para a saúde, 

tornando-se um fator preponderante para o aumento do 

peso e de doenças, como diabetes.  
  

Tabela 5. Caraterização da Pirâmide Alimentar dos 

adolescentes no período de seca. x = média; dp= desvio padrão 

 
 

No período de cheia, observou-se uma 

modificação no consumo alimentar dos adolescentes, a 

média do grupo dos óleos e gorduras e dos açúcares 

diminuiu, no entanto, ao observamos a quantidade 

máxima, concluímos que houve um aumento 

significativo na ingestão dos açúcares. O consumo de 

hortaliças e frutas permaneceram baixos, o que 

possivelmente significa que há uma grande deficiência 

nutricional no que tange aos micronutrientes.  

  
Tabela 6. Caraterização da Pirâmide Alimentar dos 

adolescentes no período de cheia x = média; dp= desvio padrão  

 
 

Partindo para uma perspectiva relacionada as 

atividades, nota-se na tabela 7 que assistir tv é a 

principal atividade realizada pelos alunos. De acordo 

com Soares et al. (2010), muitas horas em frente à tv faz 

com que os adolescentes consumam cada vez mais 

alimentos industrializados, ricos em gorduras, açúcares 

e sódio, fator que contribui para o aumento de peso e o 

aparecimento de diversas doenças.   

  

  
Tabela 7. Porcentagem das atividades realizadas pelos 

adolescentes  

 
 

Conforme se observa na tabela abaixo, durante o 

período de seca, os adolescentes que estavam com o 

percentil <3 consumiam menos calorias do que 

gastavam, esse fato pode ser uma das razões para que 

eles estejam abaixo do peso, por outro lado, é 

interessante notar que os adolescentes classificados 

como acima do peso e obesos, em ambos os períodos 

consomem menos kcal do que gastam, tendo seu gasto 

energético negativo, no entanto, sabe-que obesidade 

ocorre quando há um balanço energético positivo, ou 

seja, quando a ingestão de kcal é maior que o gasto, 

portanto, acredita-se que esse caso deve ser melhor 

estudado, sendo necessário uma nova pesquisa, para 

melhor avaliar essa situação.  

  
Tabela 8. Média e desvio padrão da ingestão alimentar e gasto 

energético diário de acordo com o percentil  

 
 

Conforme mostra a tabela 9, outro fator que 

melhor deve ser estudado, é que durante o período de 

cheia os adolescentes cujo percentil é <3 consomem 

muito mais calorias que gastam e com o passar do tempo 

isso pode fazer com que eles saiam dessa classificação 

de abaixo do peso e passem para excesso de peso e/ou 

obesidade.   
  

CONCLUSÕES 
Entende-se que a adolescência é uma fase 

transitória, onde o indivíduo está saindo das 

características da infância e entrando nas da fase adulta 

e isso sem dúvidas interfere em seus aspectos como um 

todo, dessa forma é necessário que eles tenham um 

acompanhamento de forma com que possam ser 

direcionados a terem hábitos saudáveis. 
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Tabela 9. Média e desvio padrão da ingestão alimentar e gasto 

energético diário de acordo com o percentil -  Período de cheia  

 
  

Com o avanço da tecnologia, sem dúvidas se vive 

uma era de transição nutricional, na qual os alimentos 

industrializados estão ocupando o lugar dos naturais, 

isso pode ser visto até mesmo nas áreas ribeirinhas, que 

embora possua uma riqueza imensurável e um acesso 

abundante à fauna, vem aderindo à cultura e costume da 

população urbana.  

Essa mudança tem sido muito preocupante, pois 

compreendesse que o excesso dos alimentos 

industrializados associados a uma vida sedentária são os 

principais fatores que contribuem não só para o aumento 

de peso e a obesidade, como de outras doenças 

provenientes de uma vida não saudável, como diabetes, 

hipertensão, colesterol, etc.  

A obesidade está relacionada com o balanço 

energético positivo e está cada vez mais presente na 

população (de modo geral e não somente nas várzeas), 

porém não se pode deixar de lado, o outro extremo que 

é a desnutrição, pois embora na pesquisa não se tenha 

encontrado muitos alunos com essa classificação, é um 

fato que ainda está muito presente na sociedade, 

principalmente nas várzeas.   

Um ponto que é relevante considerar, é que 

apesar da pesquisa ter concluído que a maioria dos 

alunos aparentemente estão com um estado nutricional 

adequado, em contrapartida ela nos mostra que os 

hábitos alimentares deles não são tão saudáveis, o que 

levanta uma nova questão: como um indivíduo pode ter 

um estado nutricional saudável se ele não tem práticas 

saudáveis?  

Portanto, acredita-se que a pesquisa possa ser 

novamente realizada, com algumas modificações em 

seus procedimentos metodológicos, afim de ter um 

melhor acompanhamento dos sujeitos da pesquisa, 

avaliando seu consumo alimentar de forma individual e 

significativa, podendo compará-los em ambos os 

períodos das águas dos rios.  
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INTRODUÇÃO 
A obesidade e considerada em muitos países 

desenvolvidos um grave problema de saúde pública, 

uma epidemiologia global. No Brasil, não é diferente, 

aliada a uma expansão da globalização e ao progresso 

do país, revertendo o problema de desnutrição pelos 

problemas de excesso de peso e suas comorbidades. 

São elevados os riscos de óbitos prematuros na 

infância e adolescência oriundos de doenças 

cardiovasculares, esses dados estão comprovados 

estatisticamente. Crianças e Adolescentes obesos 

possuem 80% de probabilidade de se tornarem adultos 

obesos (BRASIL, 2010). 

Crianças com percentual de gordura maior que 

33% possuem uma predisposição a risco de problemas 

cardiovasculares. Quando apresentam um percentual de 

gordura abaixo de 20%, o risco e mínimo de problemas 

cardiovascular (ABESO, 2009). 

Segundo Mendonça (2014) a concentração das 

classes mais pobres nas cidades parece expandir o 

flagelo da obesidade quando se observa seu crescimento 

no contexto da pobreza pela prática de alimentação 

barata, pobre em nutrientes e fibras, mas excessivamente 

calórica muito mais acessível que frutas, verduras, 

laticínios e carnes, o que favorece o aumento excessivo 

de peso de crianças e adolescentes. É evidente a falta de 

prevenção por meio de orientações sobra à importância 

de uma educação alimentar e a atividade física nos 

meios de comunicação, nas escolas, nas comunidades e 

no ambiente familiar. 

É de extrema importância o profissional de 

Educação Física estar utilizando o maior número de 

ferramentas possíveis para a realização de avaliação 

física, para a obtenção de dados que comprovem a 

fidedignidade das informações coletadas. Para as 

avaliações no ambiente escolar isso não é diferente, é 

importante ter informações fisiológicas, nutricionais e 

limitações físicas de seus alunos, para que o 

planejamento seja embasado dentro das necessidades 

desses escolares. 

Vitolo (2015) registra que as crianças obesas 

apresentam altura maior em comparação às crianças não 

obesas. Essa situação gera na família uma falsa 

impressão que ela será mais alta em comparação as 

outras crianças da mesma idade. É necessário alertar que 

a obesidade e a causadora dessa aceleração do 

crescimento, que inclui também a aceleração da 

maturação óssea e o adiantamento da puberdade. 

A obesidade é considerada uma patologia de 

caráter multifatorial que resulta de um histórico familiar, 

biológico, econômico, social, cultural, psicológico, a 

restrição à prática esportiva e até uma questão de 

políticas (MENDONÇA, 2014). 

O índice de obesidade infantil tem aumentado 

significativamente em muitos países e no Brasil a 

situação acompanha essa realidade, sendo considerada 

uma epidemia. Mas, será que em Manaus, a obesidade 

apresenta a mesma epidemiologia que no resto do 

Brasil? Decorrente dessa problemática objetivou-se 

analisar aspetos epidemiológicos da obesidade infantil 

nos alunos do ensino fundamental da rede pública de 

Manaus. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
360 alunos, de ambos os gêneros, com idades 

entre 7 e 12 anos, matriculados nas Escolas Municipais 

Inaneide Cunha Marques e Raimunda Barroso Ramires, 

escolhidas por conveniência, responderam um 

questionário composto por um cabeçalho contendo as 

seguintes informações: Idade, Sexo, Peso, Altura, IMC 

e % de Gordura. Além de 7 questões abertas e fechadas, 

correspondentes a informações de hábitos alimentares, 

esportivos. Para cada afirmativa foi calculada uma 

média.  

Para tanto, uma base de dados foi construída no 

Excel, onde cada pergunta do questionário corresponde 

a uma variável analisada. Com a matriz de dados pronta, 

foi usada a ferramenta tabela dinâmica do excel para 

cruzar as variáveis e calcular os parâmetros estatísticos 

das medidas de tendência central.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Índice de Massa Corporal da Amostra (IMC) 

O estado nutricional das crianças demonstra que 

sua grande maioria se encontra dentro do peso normal 

segundo a classificação. Entretanto outras porcentagens 

de grande importância evidenciam cuidados. Para a as 

faixas etárias de 7, 8, 9 e 10 anos do gênero feminino 

para cada sem encontram abaixo do peso. Indivíduos 

com déficit de peso e baixa porcentagem de gordura 

tendem a ser malnutridos. Para os índices de obesidade 

com maior porcentagem, os alunos de 10 anos do gênero 

masculino apresentam a maior porcentagem 27%. Essas 

crianças classificadas como abaixo do peso estão 

expostas a altos índices de risco de desenvolverem 
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algum tipo de patologia muscular, esquelética, 

cardiovascular e em casos extremos a óbito. (Tabela 1) 

 
Tabela 1. Distribuição (em %) das crianças segundo o Estado 

Nutricional por gênero (G: Gênero, F: Feminino, M: 

Masculino) e idade. 

Estado 

Nutricional 

Idade (anos) 

G 7 8 9 10 11 12 

Abaixo do     Peso 
F 47 30 30 30 23 20 

M 20 33 23 37 33 44 

Peso Normal 
F 47 43 47 43 53 57 

M 60 47 57 33 37 53 

Sobrepeso 
F 3 17 13 17 20 13 

M 7 13 7 3 27 3 

Obesidade 
F 3 10 10 10 3 10 

M 13 7 13 27 3  

 

Uma ferramenta muito utilizada para o 

diagnóstico da obesidade é o IMC. É utilizado e aceito 

mundialmente, sendo a técnica de melhor aplicabilidade 

principalmente em estudos populacionais pela facilidade 

e padronização de obtenção de dados e pelo baixo custo 

(VITOLO, 2015).  

Uma ótima ferramenta para os profissionais de 

Educação Física Escolar utilizarem em suas avaliações 

físicas com seus alunos, entretanto essa avaliação deve 

ser realizada com frequência e com intencionalidade, 

muitos profissionais realizam o diagnostico no inicio das 

aulas e entram no esquecimento em relação à 

importância desses dados para o combate a obesidade e 

a desnutrição dentro do ambiente escolar. 

Percentual de Gordura da Amostra 

Para os resultados de Percentual de Gordura, 

outra vez a grande maioria dos alunos se encontra nos 

níveis médio segundo a classificação. Entretanto, para 

os alunos com 7 anos de ambos os gêneros se encontram 

classificados com índices baixos e não recomendados de 

gordura com mais de 30% da amostra. Para o nível com 

porcentagem elevada para taxa de gordura corporal fica 

para os alunos com 10 anos do gênero masculino. Com 

mais de 20% de classificados com índices altos e obesos. 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2. Distribuição (em %) das crianças segundo o Índice 

do Percentual de Gordura por gênero (G: Gênero, F: Feminino, 

M: Masculino) e idade. 

 
Outra ferramenta muito utilizada para o 

diagnóstico de obesidade infantil são os Índices de 

Percentual de Gordura Corporal. Crianças com 

percentual de gordura maior que 33% possuem uma 

predisposição a risco de problemas cardiovasculares. 

Quando apresenta um percentual de gordura abaixo de 

20%, o risco mesmo que existente e considerado mínimo 

de problemas cardiovascular. 

É de extrema importância o profissional de 

Educação Física estar utilizando o maior número de 

ferramentas possíveis para a realização de avaliação 

física, para a obtenção de dados que comprovem a 

fidedignidade das informações coletadas. Para as 

avaliações no ambiente escolar isso não é diferente, é 

importante ter informações fisiológicas, nutricionais e 

limitações físicas de seus alunos, para que o 

planejamento seja embasado dentro das necessidades 

desses escolares. 

Questões do Aplicativo Coletor de Dados 

1º Quantas Refeições faz durante o dia? 

Em relação às refeições realizadas diariamente, 

nas faixas etárias de 7, 8 10, 11, 12 anos de ambos os 

gêneros, e para os com idade de 9 anos do gênero 

masculino obtiveram porcentagem entre 66,7% a 93,4% 

para a realização de 3 a 4 refeições por dia. Para as 

meninas com 9 anos, 43,3% para 5 ou mais refeições por 

dia. Fato que pode ser contribuinte para os mais de 13% 

de nas classificações de sobrepeso e altos índices de 

gordura corporal exposto nas tabelas acima.  

O consumo alimentar tem sua relação com á 

obesidade não somente quanto ao volume, mas também 

em relação à composição e a qualidade do que ingerem 

na alimentação. Os padrões alimentares vêm sofrendo 

modificações constantemente, o que contribui para o 

contínuo aumento de adiposidade nas crianças. 

2º Convive com pessoas acima do peso ou obesas? 

A maioria dos alunos, de todas as faixas etárias e 

gêneros, não convive com pessoas acima do peso ou 

obesas. Porém, índices entre 26% a 40% devem ser 

considerados. Os pais, a família de modo geral possui 

grande importância na construção da personalidade e 

costume dos seus dependentes. É importante a 

participação da família na construção de hábitos 

saudáveis para seus dependentes.  

3º Participa das aulas de Educação Física? 

A maioria dos alunos participa efetivamente das 

aulas de Educação Física na escola, fato que contribui 

grandemente para o combate a obesidade e excesso de 

peso para as crianças. Entretanto, nas idades entre 9 e 12 

anos de ambos os gêneros, em média 20% dos alunos 

não participam das aulas por não terem professores de 

Educação Física e que a escola não oferece espaço para 

as atividades por ser um espaço não apropriado por ser 

um prédio alugado.  

Porém, as atividades físicas podem e devem ser 

aplicadas em espaços alternativos, devem ser adaptadas 

às condições físicas e fisiológicas de cada criança, não 

podendo esquecer o quanto é importante a Educação 

Física Escolar nessa faixa etária, tanto para o 

desenvolvimento dos movimentos básicos, coordenação 

motora, socialização, cognição, combate a obesidade 
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entre outros. O professor deve retribuir todo o carinho 

que recebe desses alunos, realizando aulas com 

intencionalidade, objetivando sempre o 

desenvolvimento integral desses educandos, ciente das 

dificuldades que a profissão tem em relação as estruturas 

físicas das escolas. 

4º Pratica algum esporte fora da escola? 

A grande maioria dos alunos participantes da 

pesquisa não participam de atividades físicas ou 

desporto fora do ambiente escolar. Fatores como a 

idade, segurança, e a promoção de atividades eficientes 

para a sociedade para essas crianças não existam. Essa 

porcentagem vai de 63,3% a 100% de acordo com a 

faixa etária e gênero. Os alunos com 9 anos de ambos os 

gêneros são os que mais praticam esportes fora do 

ambiente escolar com 36,7%, com frequência semanal 

de 3 a 5 vezes. A atividade física é uma ótima estratégia 

no combate a obesidade e sobre peso das crianças, 

associando uma alimentação saudável os resultados se 

potencializam.  

5º Quais seus alimentos preferidos? 

Foi de comum acordo em todas as faixas etárias 

e gêneros que os alimentos preferidos citados foram: 

frutas, carnes, feijão, sanduiches e pizza.  É satisfatório 

ter a ciência que as crianças tomem gosto de alimentos 

saudáveis como as frutas, feijão e carnes. Entretanto o 

gosto por alimentos altamente calóricos e de baixo custo 

é preocupante.  

A concentração das classes mais pobres nas 

cidades parece expandir o flagelo da obesidade quando 

se observa seu crescimento no contexto da pobreza pela 

prática de alimentação barata, pobre em nutrientes e 

fibras, mas excessivamente calórica muito mais 

acessível que frutas, verduras, laticínios e carnes, o que 

favorece o aumento excessivo de peso de crianças e 

adolescentes. 

6º Com que frequência consome cada alimento? 

O gráfico vem a esclarecer a questão anterior, o 

arroz, feijão, cernes e frutas fazem parte da alimentação 

diária das crianças. A salada continua sendo a vilã da 

alimentação infantil, nessa pesquisa fato que teve certa 

comprovação. Dessa forma, cremos também que a 

espontaneidade, o prazer, a naturalidade e a liberdade de 

escolha são extremamente importantes para a aquisição 

de hábitos saudáveis com a contribuição do professor de 

Educação Física. 

 

 

7º Seus pais o estimulam a comer de frutas, verduras 

e legumes? 

Em todas as idades e gêneros os pais ou 

responsáveis com medias acima de 90% estimulam seus 

dependentes em ingerirem, frutas, verduras e legumes. 

O que contribui grandemente o desenvolvimento de 

forma saudável dessas crianças. O nível de 

conhecimento de crianças em idade escolar modifica a 

relação entre obesidade e práticas alimentares saudáveis. 

Isso leva a suspeita de que as crianças quando tem 

acesso às informações sobre nutrição e a importância de 

atividade física, as mesmas começam a ter sabidamente 

práticas mais saudáveis. Salientando a importância do 

profissional de Educação Física, principalmente na sua 

prática profissional no ambiente escolar. 

 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que a obesidade infantil não apresenta 

a mesma epidemiologia em alunos do Ensino 

Fundamental de Rede Pública de Manaus. Os resultados 

evidenciam que sua grande maioria se encontra dentro 

da classificação media segundo os protocolos validados 

para IMC e Percentual de Gordura. Entretanto Níveis de, 

Abaixo do peso e Não recomendado tanto para o IMC 

quanto Percentual de Gordura apresenta um nível de 

desnutrição entre os escolares. Alguns casos de 

obesidade e excesso de peso foram identificados, porém, 

em números não tanto significativos. 

Em relação à qualidade nutricional conclui-se 

que, os alunos se alimentam com maior frequência 

durante a semana de alimentos ricos em proteínas e 

vitaminas presentes nos alimentos são citados como os 

preferidos das crianças. A ingestão de doces, pizzas e 

sanduiches fica restrito aos finais de semana, em alguns 

casos poucas vezes. O vilão da alimentação infantil 

continua sendo a salada, sendo consumida poucas vezes 

ou nunca pelas crianças. 
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INTRODUÇÃO 
Na fase de crescimento e desenvolvimento, 

crianças, jovens e adultos, estão sujeitos a alterações e 

transformações corporais, a má postura corporal (PC) 

pode trazer como consequência diferentes desvios 

posturais que podem ocasionar maiores riscos à saúde 

na fase do envelhecimento. Na fase infantil a criança 

está sujeita a explorar o desconhecido de modo que, em 

sua maioria, essas explorações acarretam problemas na 

PC que podem lhe prejudicar para vida toda, logo que, 

estas tendem a desafiar tudo a seu redor. Com tudo, 

passa a se autoconhecer tornando de extrema 

importância à valorização do conhecimento sobre o 

próprio corpo (VERDERI, 2005).  

É fato científico que os problemas de PC em 80% 

dos adultos têm início na infância, e isso é consolidado 

na adolescência, devido aos maus hábitos do cotidiano 

durante o crescimento, principalmente os hábitos 

durante o período escolar. Por tanto é de extrema 

importância identificar através da avaliação da PC ainda 

na infância e adolescência essas alterações posturais que 

podem se agravar na fase adulta e no envelhecimento 

causando danos à saúde muitas vezes irreversíveis.   

Os objetivos da avaliação da PC é detectar não só 

os principais desalinhamentos posturais, mas também 

debilidades e instabilidades musculares e articulares que 

possam afetar o equilíbrio corporal (MATOS, 2010). 

Bem como identificar aspectos corpóreos que estejam 

fora das posições ideais, do ponto de vista biomecânico 

e cinesiológico, utilizadas como referências, desta 

forma, torna-se fundamental a avaliação da PC para 

identificar precocemente desvios posturais e iniciar um 

programa de intervenção compensatório, o menos 

tardiamente possível. (MOURA; SILVA, 2012).   

A avaliação da PC é feita através de um aparelho 

especifico, o simetrógrafo, é um instrumento retangular 

com dimensões em altura e largura variáveis, mas 

suficientes a comportar no seu interior toda a superfície 

corporal do avaliado, seja ele com porte físico elevado 

nas características corpóreas mesomórficas, 

endomórficas ou ectomórficas.  

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Foi realizada uma revisão bibliográfica com o 

objetivo de mostrar evidências científicas que embasam 

a aplicabilidade da avaliação postural na escola Foram 

utilizadas as bases de dados dos seguintes livros: 

Avaliação postural e prescrição de exercícios corretivos 

(MATOS, 2010), Postura corporal humana (MOURA; 

SILVA, 2012), Programa de educação postural 

(VERDERI, 2011). Para tanto, foram utilizadas as 

seguintes palavras-chave: Avaliação Postural, Postura 

Corporal Humana, Desvios Posturais, Escolares. A 

revisão iniciou-se no mês abril de 2017. Após este 

período foram efetuadas a análise e síntese do material 

revisado; em seguida, realizou-se uma leitura seletiva, 

da qual foram selecionados os dados bibliográficos, 

assim pôs se a confeccionar o artigo e, finalizando o 

resumo em maio de 2017.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Avaliação da PC executada através do 

Simetrógrafo, a análise é feita através de fotos que são 

tiradas como mostra a figura 1 e são anexadas a um 

software específico de Avaliação Física, algumas 

recomendações importantes para esse procedimento é 

que a sala ou local tenha uma boa iluminação e o 

avaliado esteja com o mínimo de roupa possível.  

 
Figura 01. Visão posterior e lateral esquerdo. 

  

Aumento da curvatura da região dorsal ou sacral; 

promove dorso curvo, gibosidade posterior, 

encurtamento vertebral e déficit respiratório; a 

musculatura peitoral torna-se hipertônica e a dorsal 

hipotônica, 75% da cifose é puramente torácica (Figura 

2).  
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Figura 02. Desvio postural (Hipercifose)  

  

Aumento da curvatura na região cervical ou 

lombar; a hiperlordose cervical está associada à 

hipercifose. A anteversão da pelve está associada a um 

desequilíbrio dos músculos da região lombar, 

abdominais e glúteos, mais encontrada em mulheres 

(Figura 3). 

 
Figura 03. Desvio postural (Hiperlordose)  

  

É a curvatura lateral da coluna, podendo ser 

estrutural ou não estrutural. Pode apresentar uma ou 

mais curvaturas, para esquerda ou direita abrangendo 

uma ou mais regiões da coluna vertebral (Figura 4).  

 
 Figura 04. Desvio postural (Escoliose)  

 

 É a projeção dos joelhos para fora da linha média 

do corpo, causada, geralmente, pela hipertrofia da 

musculatura medial da coxa e/ou a hipotonia da 

musculatura lateral da coxa (Figura 5). Apresenta uma 

flexão da articulação do joelho, ocorre uma limitação da 

extensão completa. 

  

 
Figura 05. Desvio postural (Genuvaro e Genuflexo) 

 

Curvamento para trás da articulação do joelho, 

ocorrendo uma hiperextensão (Figura 6).  

 
Figura 06. Desvio Postural (Genurrecurvado)  

  

Não preservar a posição natural anatômica da 

coluna, é um dos fatores que levam aos desvios posturais 

(Figura 7). 

 
Figura 07. Hábitos que afetam a postura.  

  

Alunos da faculdade de Ciências e da Educação 

e Saúde (FACES) realizaram uma pesquisa com uma 

amostra composta por 47 indivíduos de ambos os sexos 

entre as idades de 11 e 15 anos em uma escola pública 

da cidade de Brasília, onde se realizou a análise postural 

e o Índice de Massa Corporal, peso e altura (IMC), e 

relacionou a Educação física escolar com a prevenção 

de problemas posturais em adolescentes.  

Os resultados apresentados mostram a incidência 

de problemas posturais nos adolescentes avaliados, 

sendo que os três com maior ocorrência foram ombros 

assimétricos com 55,12%, joelhos valgos com 44,52% 

seguido dos joelhos varo e rotação interna de ombros 

com 40,28%.  É fato que o máximo que é realizado nas 

escolas quando se trata de avaliação física é o (IMC), 
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essa etapa do processo avaliativo não é o que identifica 

os desvios posturais, é preciso avaliar o aluno em toda 

sua estrutura e postura, e fazer uma intervenção o quanto 

antes para tratar os desvios e enfermidades 

identificados.    

Enfermidades na coluna vertebral e desvios 

posturais na mesma assim como nos membros inferiores 

não identificados e tratados o mais rápido possível, 

podem vim agrava-se a médio e em longo prazo, 

causando danos à saúde e em certos casos danos 

irreversíveis.  

O ideal é que esse processo de identificação e 

tratamento ocorra na infância onde o ser humano está na 

fase do desenvolvimento, estruturas ósseas, 

articulações, tendões etc., ainda em processo de 

desenvolvimento, sendo mais fácil o corrigir esses 

desvios.   

 
Gráfico 1. Análise geral de incidência de problemas posturais. 

  

CONCLUSÕES 
Com base na literatura apresentada, concluímos 

que a postura corporal humana sofre diversas alterações 

durante o decorrer da vida, e através de hábitos do dia-

a-dia acabam ocasionando enfermidades na coluna 

vertebral, desvios nas estruturas ósseas de membros 

inferiores, grande parte desses hábitos ocorre na infância 

precisamente no período escolar, por exemplo; excesso 

de peso na mochila, regulagem inadequada da alça da 

mochila, carrega-la apenas com um lado, ergonomia 

inadequada na posição de sentar na carteira, sobrepeso, 

obesidade etc.. 

Tudo isso influencia diretamente nesses desvios 

e deformidades, e no âmbito escolar o Professor de 

Educação Física tem o papel de avaliar e interver. É 

preciso que se avalie, a partir desse período, iniciar esse 

processo é difícil, requer um projeto, equipe de 

multiprofissional, materiais de um custo às vezes muito 

alto, mas a Educação Física tem um papel fundamental 

na promoção da saúde, prevenção de lesões, doenças e o 

aumento da expectativa de vida, e o quanto isso mais 

cedo é executado melhor será para a vida e saúde 

daqueles que assim irão se beneficiar.   
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INTRODUÇÃO 
Os testes de Aptidão Física Relacionada à Saúde 

(ApRS) surgem, para que num curto período de tempo 

possa haver um alto número de avaliações das variáveis, 

sendo eles uma ferramenta importante para o professor. 

O estudo teve como objetivo avaliar a aptidão física de 

atletas de 14 a 16 anos, jogadores do time de handebol 

juvenil do Instituto Batista Ida Nelson – IBIN, da cidade 

de Manaus/AM.   

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 A pesquisa realizada possui aspectos descritivos, 

diretos e de campo e foi aprovada e autorizada pela 

diretoria do Instituto Batista Ida Nelson – IBIN, colégio 

privado, localizado no bairro Adrianópolis, Manaus-

AM. Foram avaliados 22 atletas, sendo 11 do time 

feminino e 11 do time masculino, através do protocolo 

do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR).  

A participação dos alunos foi voluntária e sob a 

apresentação do termo de consentimento livre e 

esclarecido devidamente assinado por seus 

responsáveis, tendo em vista a menoridade dos mesmos. 

Os alunos receberam informações sobre os exercícios 

que teriam que executar ao longo da bateria de testes e 

após foram-lhe entregues uma ficha avaliativa para 

mensuração de dados pessoais e demais variáveis 

conforme indicadas no protocolo do Projeto Esporte 

Brasil.  

Para os resultados foram adotadas as normas, 

critérios e referências da Avaliação da Aptidão Física 

relacionada à saúde, disponibilizados pelo próprio 

PROESPBR.  

As variáveis analisadas pela pesquisa foram: 

Massa Corporal (IMC) – Material utilizado: Balança e 

fita métrica. Procedimentos: A fita métrica foi fixada à 

parede, conquanto ficasse a uma altura total de 2 metros. 

Após coleta dos dados de peso e altura, fez-se a divisão 

(Peso x altura ao quadrado), anotar o resultado final na 

ficha avaliativa.  

Teste de 6 min - Material utilizado: 4 Cones, 

cronômetro, trena métrica, giz e numeração para marcar 

os aluno. Procedimentos: O perímetro da pista foi 

medido previamente e anotou-se o número de voltas 

somados à distância percorrida entre a última volta 

completa e a localização do aluno ao fim do teste; piques 

de velocidade e caminhadas deveriam ser evitadas; aos 

seis minutos o apito sinalizou que os alunos deveriam 

parar e permanecer onde estavam até a distância ser 

anotada, em metros.  

Flexibilidade - Material utilizado: Fita métrica, 

tesoura e fita adesiva. Procedimentos: O aluno sentado 

de frente para a base, pernas estendidas e unidas, braços 

estendidos na vertical e mãos uma sobre a outra; ao 

sinal, inclinou o corpo para frente alcançando o mais 

longe com as pontas dos dedos das mãos, sem flexionar 

os joelhos e sem utilizar insistências; foi registrado o 

melhor resultado entre duas execuções.  

Abdominal - Material utilizado: Colchonete e 

cronômetro. Procedimentos: O aluno posicionou-se em 

decúbito dorsal com joelhos flexionados a 90 graus e 

braços cruzados no tórax; o avaliador fixou os pés do 

aluno ao solo e contou o número de repetições em um 

minuto; a flexão do tronco deveria levar os cotovelos até 

as coxas e retornar à posição inicial.  

Para os resultados foram adotadas as normas, 

critérios e referências da Avaliação da Aptidão Física 

relacionada à saúde, disponibilizados pelo próprio 

PROESPBR.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores de média das variáveis analisadas pela 

pesquisa, separados por teste, sexo e idade, seguem nos 

gráficos ilustrados abaixo.  

 Conforme consta no protocolo das avaliações do 

PROESP-BR, valores abaixo dos pontos de referência 

são considerados como parâmetros de normalidade. 

Deste modo podemos observar que os atletas do time 

masculino nas idades de 15 e 16 anos e do time feminino 

na idade de 15 anos se encontram. Por sua vez, valores 

superiores aos pontos de referência configuram-se como 

indicadores de risco à presença de níveis elevados de 

colesterol e pressão arterial, além da provável 

ocorrência de obesidade, como é caso observado nos 

atletas masculinos de 14 anos e nas atletas do feminino 

de 14 e 16 anos (Gráfico 1 e 2).  
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Gráficos 1 e 2. Média de massa corporal dos times de handebol 

 

Para o teste de seis minutos consideram-se os 

valores abaixo dos pontos de referência como 

indicadores de risco à presença de níveis elevados de 

colesterol e pressão arterial, além da provável 

ocorrência de obesidade. Nota-se que somente as atletas 

de 16 anos se apresentam dentro destes indicadores.  Os 

valores acima dos pontos de referência são considerados 

com níveis desejados de Aptidão Física Relacionada à 

Saúde (ApRS), estando nos níveis citados os atletas do 

time masculino, todas as idades, e atletas do time 

feminino de 14 e 15 anos (Gráfico 3 e 4).  

 

 
Gráficos 3 e 4. Média dos testes de 6 minutos para os times de 

handebol.  

  

Consideram-se os valores abaixo dos pontos de 

referência como indicadores de risco à ocorrência de 

desvios posturais e queixa de dores nas costas, o que 

acontece no caso dos atletas do time masculino com 

idade de15 anos e do time feminino com 14 anos. Os 

valores acima dos pontos de corte são considerados com 

níveis desejados de ApRS, conforme mostrado nos 

resultados do time masculino em 14 e 16 anos e time 

feminino com 15 e 16 anos (Gráficos 5 e 6).  

 

 
Gráficos 5 e 6. Média dos testes de flexibilidade para os times 

de handebol  

 

Resultados inferiores aos pontos de corte 

indicam a probabilidade aumentada de Indicadores de 

Risco à presença de desvios posturais e queixa de dor 

nas costas, os quais foram obtidos pelos atletas 

masculinos nas idades de 15 e 16 anos e femininos 

somente na de 16 anos. Os valores iguais e acima dos 

pontos de corte sugerem Níveis desejados de ApRS, 

observados no time feminino para a idade de 15 anos e 

em ambos os times para 14 anos (Gráficos 7 e 8). 

 

 
Gráficos 7 e 8. Média dos testes de força/resistência abdominal 

para os times de handebol  
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CONCLUSÕES 
 Apesar das inúmeras literaturas que foram 

analisadas referentes à Aptidão Física, notou-se que 

poucas estão interligadas a algum esporte, tão pouco ao 

handebol. Por isso, se faz necessário que se crie uma 

cultura avaliativa para os praticantes de esportes, 

produzindo de forma contínua dados sobre a ApRS. Se 

analisarmos de forma minuciosa cada gráfico (1 a 8), 

observa-se que os atletas masculinos de 15 anos 

possuem duas indicações de fatores de risco, enquanto 

que os demais apenas um. Já no time feminino houveram 

três indicadores para a faixa etária dos 16 anos e dois 

para 14 anos, sendo a faixa dos 15 anos a única a cumprir 

todos os fatores desejados conforme a ApRS.  

Os resultados gerais alcançados nos mostram 

que, apesar de algumas divergências ocorridas, em sua 

maioria, tanto o time de handebol masculino quanto o 

feminino lograram de êxito nos Níveis Desejados de 

acordo com as referências apresentadas pelo PROESP-

BR.  

Deve-se, portanto, principalmente aos 

profissionais de educação física, à reflexão a respeito de 

novas estratégias para o estímulo da pratica esportiva 

como forma de manter os bons níveis da Aptidão Física.  
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INTRODUÇÃO 
As premissas e fundamentos da Terapia Racional 

Emotivo-Comportamental – TREC foi criada por Albert 

Ellis, o qual enfatiza que os pensamentos e as crenças 

dos indivíduos determinam, em grande parte, os seus 

comportamentos. Ellis acredita que as crenças e os 

comportamentos individuais podem ser estudados e 

analisados objetivamente e o papel do terapeuta é 

possibilitar que o paciente perceba que as crenças o 

levam a ter esse ou aquele comportamento, e a partir 

disso, reorganizar suas crenças para fazer escolhas ou 

opções que o levem a viver feliz.  

Essas escolhas ou opções que o indivíduo fez 

resultavam de aprendizagem, ou seja, Ellis elaborou um 

modelo de aprendizagem para o tratamento de distúrbios 

emocionais e desvios de comportamento. Esse modelo 

de aprendizagem chama-se ABC da TREC, o qual 

pressupõe que os eventos ativadores “A” constituem 

pessoas e coisas com as quais os indivíduos se deparam; 

que os pensamentos, cognições ou ideias “B” 

constituem as noções e crenças que os indivíduos têm de 

“A”; e que os comportamentos e sentimentos “C” 

constituem as reações provocadas por “B”. Esse modelo 

de aprendizagem se completa com o debate das crenças 

(D) e pela percepção de mudanças das crenças 

irracionais por parte do paciente (E). Para Albert Ellis, o 

próprio paciente é responsável pela sua mudança 

comportamental.  

Em 2004, na publicação da obra: How to make 

yourself happy (ELLIS, 1999), a Terapia Racional-

Emotivo Comportamental apareceu traduzida como 

Terapia do Comportamento Emotivo Racional com a 

sigla (TCER); todavia iremos usar a sigla TREC mais 

atual. Essa abordagem terapêutica parte do princípio de 

que podemos assumir os controles de nossas emoções e 

de nossas dificuldades, realizando um movimento de 

mudança comportamental. Ressalta-se que a TREC é 

um processo de auto aceitação, de reeducação e de 

recondicionamento, buscando fortalecer o indivíduo, 

tornando-o mais apto a enfrentar suas dificuldades 

existenciais, os obstáculos do cotidiano e a aprender 

com seus erros.  

Além disso, a teoria fornece instrumentos para a 

descoberta da “felicidade”, aquela que não depende de 

acontecimentos exteriores, mas emerge da “paz”, da 

autoconfiança e da criatividade. De acordo com a 

observação de Thompson (1976), os valores estimados 

e cultivados no tratamento podem ser inteiramente 

opostos àqueles estimados e cultivados no mundo 

externo, conduzindo o paciente ao estado que Clemmer 

(1824 apud Brown, 2002) batizou de hospitalização. 

Etiquetado como doente (invalido), estigmatizado 

socialmente, o paciente busca aceitação entre os que são 

rotulados como ele, conforme declara Lemert (2010), 

Goffman (2013) e Korzybski (2015).   

Achamos relevante neste estudo de crenças no 

primeiro início detectaremos os tipos de crenças dos 

pacientes do LENC e no final tabularemos e daremos um 

feedback para que a equipe tenha uma consciência plena 

do que poderão elaborar nas futuras intervenções. 

Procuramos encontrar uma metodologia mais adequada 

ao estudo de crenças racionais e irracionais.  

A TREC foi escolhida pelo caráter empírico de 

uma investigação clínica e pela sua objetividade e 

porque possibilita modificar padrões de 

comportamentos desadaptados dos pacientes no futuro 

próximo. As crenças racionais e/ou irracionais de 

pacientes neurofuncionais são algo interessante a ser 

estudado e pesquisado, pois podem revelar inúmeras 

facetas que envolvem não apenas a motivação em si, 

mas também toda a percepção da sua autoestima.  

Os objetivos deste trabalho foram obter o 

conteúdo das crenças racionais e irracionais dos 

pacientes do LENC através do uso de inventários a 

serem aplicados, trazer os pacientes para nível de 

cognição mais aceitável à realidade social através de 

devoluções gradativas em reuniões, levar os pacientes a 

um estado de responsabilidade por suas mudanças 

comportamentais frente às expectativas internas e as 

intervenções no LENC, possibilitando assim aos 

pacientes do LENC elaborarem pensamentos e crenças 

compatíveis com a realidade social, permitindo-lhes 

adotarem comportamentos compatíveis com essa 

realidade. É um método educativo e baseado em 

consequências. Os pacientes, ao submeterem-se aos 

atendimentos, teriam plena consciência e controle de 

suas mudanças a nível comportamental.   

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Aplicamos os Inventários de Crenças Irracionais 

adaptados por Newmark et al. (1973) e outro de Crenças 

Irracionais adaptado por Hayslip et al. (1994), ambos 

traduzidos por Dominguez (1996) e revalidados por 

Siqueira (2000); foram utilizados também o Formulário 

mailto:*jenniferlnery@gmail.com
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de Autoajuda da Terapia Racional-Emotivo-

Comportamental, elaborado por Sichel e Ellis (1984) 

para levantar informações sobre os pacientes através dos 

prontuários preexistentes no LENC, e a Escala de 

Crenças (MALOUFF; SCHUTTE, 1986) no Brasil 

adaptado por Siqueira (2000).  

Estes foram entregues para ser preenchido no 

próprio LENC juntos com os pacientes. Após houve a 

devolução destes através de feedback e também uma 

análise qualitativa das respostas do questionário.              

Elaboramos um perfil dos pacientes através dos dados 

recebidos e depois foram realizadas várias reuniões para 

a devolução gradual dos resultados obtidos.  

Esclarecemos que não foram sessões terapêuticas 

em grupo e sim reuniões com fins educativos. 

Enfatizamos que não era necessário ter a formação em 

psicologia clínica para uso do método educativo do 

ABC da TREC de Albert Ellis. Em síntese, analisamos 

as crenças irracionais de um grupo de pacientes em 

relação à sua saúde geral, levando em conta aspectos do 

que Ellis, em sua teoria, denomina de auto aceitação 

incondicional (AAI) desse grupo.               

A Comunidade do LENC da FEFF/UFAM 

participou através de reuniões a cada duas semanas que 

foram agendadas de acordo com a disponibilidade dos 

envolvidos na investigação para traçar o perfil 

psicológico dos pacientes em tratamento. Reforça-se 

que a avaliação psicológica é um processo amplo que 

envolve a integração de informações provenientes de 

diversas fontes, dentre elas, testes, entrevistas, 

observações e análise de documentos, enquanto que a 

testagem psicológica pode ser considerada um processo 

diferente, cuja principal fonte de informação são os 

testes psicológicos de diferentes tipos. Logo todo o 

laboratório estava envolvido com a comunidade 

principalmente na tentativa de trabalhar os aspectos 

psicossociais dos pacientes.              

Sobre as condições de aplicação dos 

questionários e inventários, foram seguidas as 

especificações contidas nos manuais de cada teste 

utilizado, que só podia ser aplicado por psicólogos 

(neste caso, pelo orientador do presente estudo). Sobre 

as características do material deveria estar de acordo 

com a descrição apresentada no manual e em condições 

adequadas de conservação e utilização. Era importante 

que os testes estivessem arquivados em local 

apropriado, ao qual outras pessoas não tivessem a 

mínima possibilidade de acesso. Sobre os protocolos 

respondidos, se fez necessário que fossem mantidos 

arquivados, bem como conservados sob sigilo absoluto.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificamos como as crenças irracionais em 

relação à auto aceitação incondicional (AAI) 

influenciam na conduta dos pacientes com seus 

familiares e grupos sociais (trabalho/empresa), 

limitando-os e/ou expandindo-os, de acordo com o 

modelo de Ellis. A análise destas informações ofereceu 

subsídios importantes para uma possível formulação de 

políticas públicas voltadas para a socialização dos 

pacientes neurofuncionais, através de práticas, condutas 

sócias de inclusão. Além de uma possível escolha de 

atividades voltadas para um lazer competente, isto é, que 

a atividade prazerosa se torne também uma atividade de 

recuperação física e que estimule a sua repetição no 

cotidiano dos pacientes.  

Analisamos as crenças irracionais dos oito 

participantes do projeto em relação à sua socialização 

(criação de vínculos afetivos com as pessoas do LENC) 

e sociabilização generalizada com outras pessoas do seu 

grupo social de referência (família/micro sociedade). 

Levamos em conta aspectos do que a teoria de Ellis 

denomina de auto aceitação incondicional (AAI) desse 

grupo. Supõe-se que a compreensão sobre o emocional 

fará grande diferença entre os pacientes neurofuncionais 

em situações de atendimento clínico.                

Traçamos os perfis de oito pacientes apenas. Dos 

15 pacientes/participantes sete não compareceram ao 

LENC. Foram realizadas 05 reuniões para a devolução 

gradual dos resultados obtidos. Esclarecemos e 

reforçamos que não foram sessões terapêuticas em 

grupo e sim reuniões com fins educativos. Não é 

necessário ter a formação em psicologia clínica para uso 

do método educativo do ABC da TREC de Albert Ellis. 

Na nossa ação os inventários e questionários foram 

aplicados pelos nossos alunos do curso de educação 

física e fisioterapia da FEFF/UFAM. Não usamos testes 

psicológicos, pois se fosse o caso poderiam apenas 

serem aplicados por psicólogos e estudantes do oitavo 

período do curso de psicologia.   

Observamos que o conceito de crenças 

irracionais é tão rico e complexo que em algumas 

situações clínicas suscita a curiosidade científica a 

respeito de sua relação com diversas questões quando ao 

conceito de saúde plena (uma visão holística em si). A 

presença de crenças irracionais foi notada em sua 

relação com outros transtornos, embora não sejam 

constantemente confirmadas (MAYHEW; EDELMAN, 

1989). Para nossa pesquisa focamos no perfil dos nossos 

oito pacientes.  

Primeiro observamos sinais de depressão em 

100% da nossa amostragem. Segundo as crenças ditas e 

consideradas irracionais se mostraram relacionadas de 

forma forte em cinco pacientes. A percepção do aspecto 

negativo, o que significa que nem sempre pessoas com 

altos índices de sintomas depressivos apresentam um 

número considerável de crenças irracionais, isso não 

ocorreu, pois, a maioria teve resíduos de pensamentos 

autodestrutivos, isto é, tendência para a autopunição ou 

cobrar demais a atenção do outro.  Também percebemos 

a presença das crenças irracionais em relação a situação 

de melhora (“Cura”) clínica.  

  

CONCLUSÕES 
Os pacientes tiveram seus perfis traçados de 

acordo com o resultado individual, de modo geral as 

crenças irracionais que mais tiveram sua frequência de 

ocorrência foram aquelas nas quais eles tem 
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superpoderes de resolver todas as dificuldades surgidas 

no seu cotidiano e na realidade deveriam trocar suas 

experiências com os membros da família como uma 

forma de diluir as dificuldades diárias, ninguém detém 

um poder mágico para diminuir todas as dificuldades do 

dia a dia. O comportamento mais adequado é aprender a 

delegar e compartilhar os problemas, esvaziar o 

conteúdo com pessoas com melhor grau de maturidade 

ao invés de ter a certeza que será capaz de tudo, afinal 

todos nos temo as limitações na vida real. A percepção 

e consciência plena dos limites individuais é um 

trabalho clínico árduo e contamos com ajuda dos 

psicólogos em estágio clínico pelo Hospital “Getúlio 

Vargas” – HUGV e também dos psicólogos do Centro 

de Atendimento Individual – CAIS da Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM, aonde alguns tiveram 

seu encaminhamento para uma psicoterapia individual 

ou grupal, de acordo com a necessidade e 

disponibilidade de vagas para atendimentos clínicos 

direcionados.  
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INTRODUÇÃO 
A avaliação psicológica é um processo de 

investigação do qual conhece o avaliado e sua demanda, 

norteando as ações da intervenção psicológica. Pode ser 

utilizada para coleta e interpretação de dados que são 

obtidos por um conjunto de instrumentos confiáveis e 

reconhecidos no campo psicológico.   

Para Rossetti, 2016, o estresse pode ser definido 

como toda reação do organismo, juntamente com os 

componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais 

que ocorre quando surge a necessidade de uma grande 

adaptação a um evento estressor, mas que será 

prejudicial se houver exposição prolongada ao evento ou 

uma predisposição do indivíduo a determinadas 

doenças. A ideia que surgiu neste contexto refere-se à 

importância que este diagnóstico psicológico decorrente 

das avaliações poderia adquirir na vida do sujeito neuro 

funcional, tanto em uma relação pessoal como para uma 

relação mais sociável, onde a avaliação psicológica pode 

ser motivo de inclusão dos sujeitos nos mais diversos 

ambientes, desde o familiar até em suas relações sociais 

dentro da comunidade, evitando e minimizando 

situações de possíveis exclusões.   

Sabe-se também que a imagem corporal na 

adultez com pacientes neuro funcionais vêm sendo feitas 

há anos, pois a mesma aborda sobre descrição e 

quantificação das representações internas que temos de 

nós mesmos e dos outros, sobre a natureza da relação 

entre a representação mental do eu e a representação 

mental dos outros, e sobre a relação entre as construções 

mentais do eu e a representação mental dos outros 

(SOUZA, 2009). Assim, podemos definir a Imagem 

Corporal como a configuração de nosso corpo formado 

em nossa mente. Esta imagem expressa uma relação 

permanente na história motora do indivíduo, 

estruturando-se continuamente através de uma 

construção multidimensional que descreve de forma 

abrangente as representações internas, subjetivas, da 

aparência física e da experiência corporal, incluindo, 

também, elementos percentuais, cognitivos e afetivos de 

como representamos internamente nossos próprios 

corpos e dos outros (SCHILDER, 1990; CASH, 

PRUZINSKY, 1990; FISHER apud KEY, 2005).    

A atenção do psicólogo nestas situações em 

relação a estas variáveis é de extrema importância e 

relevância para a obtenção de informações, apropriando-

se das influências que estas causam ao avaliado sem, no 

entanto, abandonar a imparcialidade que a avaliação 

psicológica existe para comprovar sua validade. O 

seguinte projeto teve como objetivo apresentar os 

resultados da análise descritiva dos níveis de estresse 

realizado nos participantes do Programa de Reabilitação 

Neurofuncional, no Laboratório de Estudos em 

Neurociências e Comportamento –LENC, da 

Universidade Federal do Amazonas; localizada em 

Manaus-Amazonas.  

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Todos os participantes do projeto foram 

comunicados previamente sobre o processo de 

investigação onde assinaram um termo de anuência, isto 

é, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE.  

Foi utilizado o Inventário de Sintomas de Stress- 

LIPP para adultos, padronizado por Lipp e Guevara 

(1994) em que baseou-se num modelo trifásico 

desenvolvido por Selye. No período da padronização do 

inventário, uma quarta fase foi identificada, denominada 

de quase-exaustão, por se encontrar entre a fase de 

resistência e a de exaustão. A primeira fase é a fase do 

alerta, considerada a fase positiva do estresse, o ser 

humano se energiza por meio da produção da adrenalina, 

a sobrevivência é preservada e uma sensação de 

plenitude é frequentemente alcançada. Na segunda fase, 

chamada de resistência, a pessoa automaticamente tenta 

lidar com os estressores de modo a manter sua 

homeostase interna. Se os fatores estressantes 

persistirem em frequência ou intensidade, há uma 

quebra na resistência da pessoa e ela passa à fase de 

exaustão. Nesta fase as doenças graves podem ocorrer 

nos órgãos mais vulneráveis, como enfarte, úlceras, 

psoríase, depressão e outros (LIPP, 2003).   

Foram utilizados como recursos didáticos, 

músicas instrumentais para descontrair os pacientes nas 

dinâmicas, entretanto, nas atividades de testagem o 

silêncio imperou o tempo todo para que não ocorressem 

desvios da atenção dos pacientes com ruídos externos. 

Em algumas reuniões foram utilizados data show com 

breves apresentações sobre algumas explicações do que 

estávamos testando e também para facilitar as 

devoluções para os oito pacientes.  Foi ainda utilizado 

técnicas da Gestal terapia que valorizam o momento 

atual e a percepção das mudanças relevantes no aqui e 

agora.  
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O posicionamento da equipe de psicologia e das 

pessoas envolvidas no projeto em relação à realidade do 

paciente foi levado em consideração ao realizar a 

avaliação, sendo que o curso de uma entrevista, por 

exemplo, foi bastante influenciada por variáveis 

pessoais como sexo, raça, situação sociocultural entre 

outras.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram deste projeto 9 pessoas (4  homens 

e 5 mulheres), com idades variando entre 20 a 60 anos; 

com diagnósticos clínicos variados entre eles: Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), Polineuropatia Diabética, 

Síndrome de Guillan-Barre, Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA e outros). Perante os resultados 

expostos, observamos que 90% dos participantes possui 

estresse, onde a maioria encontra-se centralizado na fase 

de resistência e sendo do sexo feminino. Destaca-se a 

importância de instrumentos como o ISSL, no qual 

possibilita uma avaliação detalhada sobre a presença ou 

não de sintomas de estresse e a informação quanto ao 

nível e estágio deste, possibilitando que técnicas de 

enfrentamento sejam adotadas antes do evento de 

somatizações, que geram angústia ao indivíduo e 

despesas para as organizações e para a sociedade. 

Demonstrando assim, capacidade de domínio sobre o 

estresse elevado e algumas recomendações sobre 

alimentação, exercícios físicos, qualidade de vida e 

relaxamento. 

   

Quadro 1. Dados etnográficos dos participantes da ação. 
Sexo Tem Estresse Não tem estresse Total 

Feminino  5 0 5 

Masculino 3 1 4 

  
Quadro 2. Fases do estresse dos participantes. 

Sexo 
Fase 1 

Alerta 

Fase 2 

Resistência 

Fase 3 

Quase 

exaustão 

Fase 4 

Exaustão 
Total 

Feminino 0 2 2 1 5 
Masculino 0 2 1 9 3 

  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(1991) A qualidade de vida na Terceira Idade (Adultez) 

pode ser definida como a manutenção da saúde, em seu 

maior nível possível, em todos os aspectos da vida 

humana: físico, social, psíquico e espiritual, por 

conseguinte, observamos situações de transtornos 

depressivos que podem levar o idoso para uma tentativa 

de suicídio e logo após esse fato os familiares o 

encaminham para um suporte psicoterapêutico dirigido. 

Logo, sabemos que na realidade na maioria dos casos 

pode ser a falta de contato com os familiares (atenção e 

relações afetivas) que pode levar a essa situação de 

desesperança.  

Portanto, prestamos atenção em características 

de desamparo psíquico dos pacientes, pois este estado de 

“leve depressão” poderia interferir na sua estimulação e 

recuperação de algumas limitações físicas. A maioria 

apresentava disposição para o tratamento cinco 

pacientes e apenas três mostravam sintomas de tristeza 

que se no caso não fossem diagnosticados e trabalhados 

com eficiência poderiam agravar o estado. Talvez era o 

que provavelmente já estava acontecendo com os outros 

sete pacientes que não estavam comparecendo ao 

LENC, laboratório em que o projeto fora realizado. 

Reforçamos que não podemos afirmar esta hipótese 

apenas inferi-la, pois não se teve contato efetivo com os 

outros sete pacientes que estavam cadastrados, mas que 

faltavam tendo como justificativa a dificuldade de se 

deslocar para a Universidade.  

Pôde-se observar que as imagens corporais eram 

adequadas a idade cronológicas dos pacientes. Nenhum 

dos oito, apresentou distorções algumas sobre sua 

imagem corporal, isto é, aceitavam o seu corpo 

adequado a sua idade e também sabiam encarar o 

envelhecimento como um aspecto natural do 

desenvolvimento do ser humano. “- Podemos até não se 

lembrar de quem partilhou nossa alegria, mas jamais 

esquecemos quem chorou diante de nossa dor [...]”, 

relatou uma paciente.  

  

CONCLUSÕES 
Por conseguinte, é importante manter os 

pacientes neuro funcionais ativos e participativos nas 

relações sociais (atividades físicas, festas e perdas 

simbólicas da relação familiar). Visto que é sempre 

preciso estimular o sorriso e a empatia no nosso grupo 

de projeto. Ouvir histórias e indagações sempre 

conversando olhando nos olhos dos pacientes, pois 

assim as pessoas envolvidas nas recuperações dos 

mesmos se tornam parte do seu ambiente afetivo social 

colaborando para a melhoria na qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO 

  

No cotidiano da prática da atividade física, 

especificamente na realização de Ginástica Laboral 

direcionada aos colaboradores do Polo Industrial de 

Manaus, percebe-se comportamentos incongruentes 

com a importância e finalidade desta atividade física, 

que busca preparar o corpo para um desempenho 

eficiente e prazeroso, que resulte consequentemente, no 

aumento da produtividade do colaborador no 

desenvolvimento de suas atribuições profissionais. 

Frequentemente, os colaboradores quando são 

chamados para a realização da ginástica laboral, 

comparecem demonstrando desprazer, mau humor, falta 

de vontade de fazer os exercícios, reclamando sempre 

como se viessem fazer algo ruim, ou receber um castigo 

ou uma punição.    

De acordo com Santos (2007) a Ginástica 

Laboral pode atuar positivamente na qualidade de vida 

do trabalhador, uma vez que consiste basicamente na 

realização de atividades físicas específicas, praticadas 

no ambiente de trabalho e direcionadas para a 

musculatura mais requisitada durante a jornada de 

trabalho. Diante problema deste estudo foi investigar 

porque os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus 

não fazem a ginástica labo ou quando fazem, demonstra 

desprazer, mau humor, má vontade.  

Conforme Brito e Martins (2012) a necessidade 

de promover o bem-estar do trabalhador adequando o 

ambiente ocupacional tem sido muito enfatizada na 

literatura. Uma das maneiras de se alcançar benefícios 

para a saúde em tal ambiente é por meio de Programas 

de Promoção da Saúde do Trabalhador (PPST), com 

destaque para o Programa de Ginástica Laboral (PGL), 

que engloba todas as atividades que envolvem exercício 

físico a partir do e no local do trabalho, como a ginástica 

laboral (GL), o atendimento individualizado do 

professor de GL, o programa de condicionamento físico, 

o personal training, a ginástica de eventos.  

Ao delinear o perfil do colaborador, a quem é 

dirigida a ginástica laboral, acredita-se que os 

professores de ginástica laboral conhecem o que o 

público alvo pensa sobre a ginástica laboral, e então, 

podem sugerir estratégias metodológicas para serem 

implementadas na realização da atividade, incluindo a 

sensibilização da população alvo sobre a importância e 

finalidades da ginástica laboral, com o fim de obter a 

adesão espontânea e incondicional dos colaboradores, 

resultando na melhoria da qualidade do exercício físico, 

prazer do trabalhador, aumento da produtividade 

profissional satisfação do profissional de educação 

física.  

Para Oliveira, (2007) a Ginástica Laboral pode 

ser uma alternativa para o problema, pois é considerado 

um exercício físico eficaz para prevenir doenças 

relacionadas ao trabalho e, assim, melhorar a qualidade 

de vida do trabalhador. Nesse sentido, o estudo 

investigou o que os colaboradores das empresas do Polo 

Industrial de Manaus pensam ao respeito da Ginástica 

Laboral oferecida por suas empresas e proporcionar 

ainda um espaço para que estes sujeitos sugerissem 

métodos de realização para tornar as atividades 

prazerosas. Espera-se que este estudo sirva de 

embasamento para a instrumentalização de professores 

de Educação Física que se dedicam a esta atividade, 

objetivando sensibilizar os colaboradores para a 

importância desta atividade no cotidiano. 

O relato de Passos (2013) destaca que a Ginástica 

Laboral tem como objetivo realizar a preparação dos 

trabalhadores para as atividades de velocidade, força ou 

resistência, além de aquecimento, da preparação da 

musculatura e das articulações que serão ou estão sendo 

utilizadas no trabalho, evitando assim os riscos de 

acidentes e doenças ocupacionais. A escolha do tema é 

pela necessidade da pratica da ginástica laboral antes e 

depois das atividades de trabalho das indústrias. E 

chamar a atenção dos empresários para que possa ter 

uma maior atenção em relação a saúde dos seus 

colaboradores. A prática da ginástica laboral trará uma 

melhoria de vida para o funcionário que passa a praticar, 

prevenindo doenças futuras, como lesões das 

articulações e ósseas causadas pelo excesso de 

movimento repetitivo e de má postura. 

A pesquisa é importante para que se tenha um 

mais aprofundado e que a ciência possa descobrir os 

benefícios que a ginástica laboral possa trazer no futuro 

com estudos e pesquisas laboratoriais. Portanto, 

objetivou-se investigar a opinião do colaborador do Polo 

Industrial de Manaus sobre as vantagens da prática da 

ginástica laboral.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Tratou-se de levantamento de dados que teve por 

finalidade descrever o significado da ginástica laboral, 

incluindo o conceito, a importância e o significado, a 
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partir da opinião de 38 colaboradores do Polo Industrial 

de Manaus - PIM, que participam do programa de 

ginástica laboral preparatória, ministrada pelo professor 

de ginástica laboral, que após serem esclarecidos sobre 

os objetivos do estudo, autorizaram a participação 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido em duas vias, uma ficou em poder do 

pesquisador e a outra via foi do estudo.  

Por se tratar de pesquisa que envolveu seres 

humanos, o estudo foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Nilton 

Lins, em cumprimento a Resolução CONEP nº 

466/2012 e após receber aprovação o pesquisador 

responsável pelo estudo tratara de identificar os sujeitos 

do estudo, esclarecendo os objetivos e finalidade da 

pesquisa.  

Os dados foram coletados através de formulário 

com questões fechadas, investigando-se dados pessoais 

como sexo, idade, escolaridade e tempo de serviço na 

empresa; e variáveis do estudo, entre elas, opinião sobre 

a atividade de ginástica laboral realizada por sua 

empresa, as vantagens que representam a importância 

desta atividade na sua vida pessoal e profissional, e 

sugestão que possa tornar interessante a realização da 

ginástica laboral na empresa investigada. 

Os dados quantitativos foram apresentados em 

tabelas, quadros e gráficos e os dados qualitativos 

agrupados por categorias de similitude para facilitar a 

discussão e análise à luz do referencial que 

fundamentara a pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados demonstraram desmotivação na 

hora de fazer os exercícios proposto pelo professor, 

verificou-se que 50% dos trabalhadores que foram 

entrevistados não sabem a importância da ginástica 

laboral. Observou-se paralelamente à pesquisa de 

satisfação que a empresa não oferece um programa de 

conscientização da importância da GL na prevenção da 

L.E.R., que não é propriamente uma doença, e sim uma 

síndrome constituída por um grupo de doenças como 

tendinite, tenossinovite, bursite, epicondilite, síndrome 

do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do 

pronador redondo, mialgias, que afeta músculos, nervos 

e tendões dos membros superiores principalmente, e 

sobrecarrega o sistema musculoesquelético.  

Esses distúrbios provocam dor e inflamação e 

pode alterar a capacidade funcional da região 

comprometida. Também chamados de D.O.R.T., L.E.R., 

A.M.E.R.T., ou síndrome dos movimentos repetitivos, 

essas lesões são causadas por movimentos contínuos que 

agride as articulações que vão desde esforços repetidos 

continuadamente ou que exigem muita força na sua 

execução, até vibração, postura inadequada e estresse. 

Pessoas que trabalham com computadores, em linhas de 

montagem e de produção ou operam britadeiras, assim 

como digitadores, músicos, esportistas, pessoas que 

fazem trabalhos manuais por exemplo, tricô e crochê, 

todas essas pessoas possuem risco de terem lesões 

futuras, mas podendo ser prevenido com a prática da 

G.L.  

Da amostra de todos os trabalhadores 

entrevistados no estudo, 89% eram do sexo masculino e 

11% do sexo feminino.   

 
Figura 1. Distribuição por tempo de serviço na empresa 

 
Figura 2. Você tem ideia do objetivo da ginástica laboral? 

 
Figura 3. Como você classifica o programa de ginástica laboral 

implantado na sua empresa? 

 
Figura 4. Você quer sugerir alguma maneira interessante para 

a realização da ginástica laboral? 

 

Tabela 1. Distribuição das respostas dos entrevistados 

da Empresa quanto à avaliação da importância da GL em 

sua vida. 
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Variável Muito 

Import. 

Importante Pouco 

Import. 

Promove a relação com 

a saúde do corpo 
15 10 13 

Estimula a prática de 

exercícios fora do local 

de trabalho 

8 15 15 

Eleva autoestima 8 7 23 

Desperta o espírito de 

liderança  
4 8 26 

Não vejo qualquer 
vantagem 

3 4 31 

Melhora as relações no 

ambiente de trabalho 
6 15 17 

Melhora a qualidade de 
vida do trabalhador 

12 18 8 

Fortalecimento da 

indústria pelo aumento 

da produtividade e bom 
relacionamento 

30 5 3 

Incentiva a diminuição 

do absenteísmo 
7 11 20 

Não altera meu 
desempenho 

3 7 28 

 

CONCLUSÕES 
A explicação para a desmotivação ou a falta de 

interesse em fazer os exercícios da G.L refere-se à 

exposição pública quando se faz uma atividade física. A 

G.L é um momento de socialização ou de intimidade 

entre os colaboradores. Alguns colaboradores, por 

razões e sentimentos pessoais, sentem-se 

demasiadamente expostos quando começam a inclinar o 

tronco para frente e para trás, fazendo pequenas 

massagens com suas mãos no ombro e costa dos colegas, 

estirar as pernas e outros exercícios esse preconceito 

maior e por parte dos homens. Em meio a todos os 

percalços percebe-se que o momento mais esperado 

pelos colaboradores é o horário de pausa para a 

ginástica, mas não porque eles gostam da ginástica mais 

sim por que terão alguns minutos para descontrair. 

50% dos colaboradores não sabem o principal 

motivo de realizar a G.L, essa falta de informação da 

importância de se realizar a G.L poderá levar ao 

colaborador uma serie de lesões muitas das vezes 

irreversível essa informação teria que ser realizada pela 

empresa ou pelo professor que está realizando a G.L. 

As respostas ao questionário e às observações 

feitas mostram que as razões da recusa da GL, embora 

comuns, são hierarquizadas segundo a particularidade 

de cada indivíduo. O fato de ter sido realizada a pesquisa 

com uma amostragem (industriários do turno da 

comercial) impossibilita associar a cada um à sua 

desmotivação, mas oferece uma apreciação global da 

situação. 

Conclui-se que vários trabalhadores não sabem 

as vantagens e benefícios da G.L ou não estavam 

convencidos da utilidade da GL. A ginástica, ainda que 

seja realizada em grupo, é na verdade, uma prevenção 

individual que exige uma motivação pessoal, fazendo 

assim do profissional de educação física o responsável 

em fazer dinâmicas e sempre estar modificando suas 

aulas, tornando-as assim uma ginástica laboral 

motivante. 
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INTRODUÇÃO 
Em torno de 2900 a.C, houve o surgimento da 

escrita. Os símbolos correspondentes aos sons das 

palavras da língua falada foram criados para compor um 

sistema de escrita (HIGOUNET, 2003). A linguagem da 

escrita deu origem pela necessidade da comunicação 

entre os povos e pessoas que nele habitavam, tendo em 

vista que a comunicação primitiva era em forma de 

desenhos sem ter uma escrita e fonética estabelecida 

entre esses povos. 

No processo do desenvolvimento motor do ser 

humano é possível observa alguns pequenos 

movimentos existentes, desde o nascimento de uma 

criança, que são chamados de movimentos reflexos. 

Holle (1990) afirma que o reflexo de preensão é inibido 

gradualmente, de tal forma que, por volta do quinto mês, 

a criança consegue conscientemente, embora ainda com 

dificuldade, largar o objeto.  

Segundo Ajuriaguerra (1988), a aquisição da 

escrita depende de níveis de desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e motor. O autor deu ênfase no desenvolvimento 

da escrita infantil. Na fase de pré caligrafia a criança 

apresenta uma escrita inicial onde pode ser notada uma 

evolução significativa no desempenho e produção 

gráfica infantil. A outra fase é por volta dos doze anos 

da criança a fase pós caligrafia, essa fase a criança 

apresenta uma escrita própria que irá marcar sua escrita 

ou determinará o seu traço definitivo.   

Amundson (2005) afirma que em crianças com 

desenvolvimento típico, o desenvolvimento da escrita 

inicia com rabiscos no papel (entre 10 a 12 meses de 

idade), imitações de rabiscos horizontais, verticais e 

círculos (aproximadamente aos 2 anos de idade), copias 

de linhas verticais, horizontais e círculos (aprox.. aos 3 

anos de idade), copias de cruzes e linhas diagonais à 

direita e à esquerda, quadrados, algumas letras e 

números e capacidade de escrever seu próprio nome 

(entre 4 e 5 anos de idade), copias de triângulos, da 

maioria das letras minúsculas e maiúsculas e escrita do 

nome com letras de forma (entre 5 e 6 anos de idade). Á 

partir dos 6 anos de idade inicia-se o processo de 

alfabetização.   

A forma como a criança segura o lápis é 

fundamental para que ele tenha uma letra legível, cada 

indivíduo desenvolve uma forma de pegada no ato de 

escrever, porém, existe uma preensão padrão ou mais 

comum de segurar o lápis, preensão trípode ou tripé esse 

tipo de permite que a criança tenha mais agilidade e 

flexibilidade na hora de desenvolver letras específicas. 

A mão tem uma grande importância tanto para 

escrever quanto para nos comunicarmos. Na escrita a 

mão é fundamental para desenvolver e desenhar traços, 

letras, desenhos e esculpir a forma de um objeto, 

conforme a afirmação de Sime (2012), a mão humana é 

uma importante ferramenta para o aprendizado, 

comunicação, interações pessoais e de interferências nos 

objetos e no ambiente. 

Para Andrade (2014), o desenvolvimento motor 

é um fenômeno que permeia a vida de todas as pessoas 

e está presente em todos os momentos da vida do 

indivíduo. Existem várias formas de um indivíduo 

segurar um lápis ou uma caneta, conforme seu 

desenvolvimento e maturação motora cada indivíduo irá 

desenvolver uma preensão própria no instrumento de 

escrever. Á medida em que as fases do desenvolvimento 

motor vão se seguindo, a preensão no lápis vai criando 

formas e modelos diferenciados que serão estruturados 

para a sua vida escolar. A habilidade da criança em 

segurar um lápis depende do desenvolvimento de sua 

coordenação motora fina, as dificuldades na pegada e 

preensão do lápis tornam-se mais evidentes nos anos 

primários, no entanto, algumas crianças podem 

desenvolver mais cedo e outras podem apresentar certas 

dificuldades na motricidade fina. Assim, objetivou-se 

identificar os padrões de preensão existentes escrever à 

mão. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este estudo é de natureza descritiva (VOLPATO, 

2013) e envolveu os seguintes bancos de dados: Scielo, 

Periódicos Capes (base de acesso público), Portal de 

teses e Dissertações e Biblioteca Digital da Produção 

Intelectual da Universidade de São Paulo. As buscas 

foram limitadas à língua vernácula (português). Os 

descritores utilizados foram: Disgrafia, Preensão 

Palmar, Padrão de Pegada, Psicomotricidade, Fases do 

Desenvolvimento Motor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Identificamos dezessetes tipos de preensão na 

tarefa de escrever à mão divididos em duas fases: (1°) 

Fase preensão infantil (figura 1); e (2°) fase preensão 

adulta (Figuras 2, 3, 4). O desenvolvimento do reflexo 
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da preensão palmar acontece de acordo com a maturação 

motora e neurológica de cada indivíduo, gradativamente 

os movimentos involuntários vai dando lugar aos 

movimentos voluntários da preensão. Para a escrita 

manual, as preensões são fundamentais, pois elas darão 

formas na hora da escrita. 

Nakaura, et al. (2004) relatam que durante o 

primeiro ano de vida, a mão evidencia uma acelerada 

sucessão de progressos, de integração de funções e de 

aquisição de múltiplas conquistas que, ao se 

exercitarem, enriquecem-se reciprocamente e firmam as 

bases para novas habilidades. 

A preensão infantil é aquela que ainda está em 

fase de desenvolvimento da pegada ou preensão 

conforme as fases de maturação motora vão sendo 

alcançadas e desenvolvidas estas pegadas vão se 

moldando ao instrumento da escrita. 

 
Figura 1. Preensão Infantil 

  

A preensão adulta representa o desenvolvimento 

motor maduro, quando o indivíduo já possui uma 

preensão no instrumento da escrita estabelecida ou pré-

estabelecida que irá definir como um padrão próprio de 

preensão. 

 
Figura 2. Preensão Adulta 

 
Entre os tipos de preensão a mais comum é a 

trípode ou tripé. Esta foi a mais predominante entre os 

alunos. A preensão trípode é a mais usada por permitir 

uma maior estabilidade e flexibilidade na hora de 

realizar a tarefa de escrever à mão. 

 
Figura 3. Prensão Adulta 

 

Aqui, temos os tipos de preensões menos 

comuns. Os dezessetes tipos de preensões começam 

com o desenvolvimento e evolução da criança, ainda na 

fase de movimentos reflexos (GALLAHUE; OZMUN, 

2002), mais especificamente, a partir do reflexo palmar. 

A partir da fase de habilidades rudimentares, temos: a 

palmar radial cruzada, palmar supinada, pronada digital, 

pincel e preensão com os dedos estendidos. 

A fase adulta é dividida por duas formas: 

preensão transicional e madura. As preensões 

transicionais apresentam três tipos: a quadrípode 

estática, polegar cruzado e a preensão trípode estática. 

Esses três tipos ainda tem o movimento originado no 

ombro, mas há um aumento na movimentação de punho 

e cotovelo, com o antebraço repousando sobre a mesa. 

Já as preensões maduras são mais comuns, pois seu 

formato é de trípode que são classificados como trípode 

interdigital, quadrípode dinâmica, tripode lateral e 

trípode dinâmica. 

 
Figura 4. Preensão Adulta 

 

CONCLUSÕES 
Com base no exposto concluímos que existem 17 

padrões de preensão na habilidade de escrever à mão, 

dos quais: Cinco representam a preensão infantil; doze 

representam a preensão adulta; a preensão adulta está 

subdividida em: preensão transicional e madura. 

O desenvolvimento do reflexo da preensão 

palmar acontece de acordo com a maturação motora e 

neurológica de cada indivíduo, gradativamente os 

movimentos involuntários vai dando lugar aos 

movimentos voluntários da preensão. Para a escrita 

manual, as preensões são fundamentais, pois elas darão 

formas na hora da escrita.  O estudo foi importante para 

identificar os tipos de preensão que temos nas 

literaturas, reunindo um total de 17 tipos de preensão no 

instrumento de escrever a mão. O estudo foi necessário 

para que no futuro outras pesquisas possam ser 

realizadas que evolvendo a escrita e as preensões. 

Podemos notar que na fase infantil da preensão 

no instrumento da escrita está em constante 

modificação. Para que essas modificações aconteçam de 

forma a otimizar a aquisição e o desenvolvimento do 

padrão maduro na preensão do instrumento da escrita é 

fundamental a interação entre o indivíduo, a tarefa e o 

ambiente, traduzindo, a escola precisa oportunizar a 

criança por meio de profissionais que conheçam e 

saibam como promover esta aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 
Segundo a Sociedade Brasileira de 

Reumatologia, as doenças reumatológicas podem ser 

definidas como um grande grupo de diferentes afecções 

que têm em comum o comprometimento do sistema 

musculoesquelético. Os problemas reumatológicos 

encontram-se em nosso cotidiano há décadas, tendo 

maior destaque, a artrite reumatoide que apresenta 

grande interferência na qualidade de vida e morte 

prematura dos indivíduos.  

A artrite reumatoide (AR) é a artropatia crônica 

inflamatória de maior prevalência e que mais causa 

invalidez, quer temporária, quer permanente, a qual 

possui muitos de seus mecanismos fisiopatológicos 

ainda por serem elucidados. Está usualmente 

relacionada a deformidades e incapacitações, evoluindo 

para o envolvimento de um número crescente de 

articulações, havendo predileção pelas mãos, pés e 

punhos, geralmente num padrão simétrico (ROBBINS, 

2010; TÓBON, 2010; YOUNG, 2007).  

O tratamento da artrite reumatoide, inclui o 

clínico, a fisioterapia e educação em saúde. A educação 

em saúde consiste em ações dirigidas centralmente à 

transformação do comportamento dos indivíduos 

focando no seu estilo de vida sendo que essas atividades 

se concentram em atividades educativas.   

Carvalho et al (2006) mostraram em seu trabalho 

com o grupo de “Orientação Indivíduos Acometidos por 

Doenças Reumáticas” que os indivíduos participantes 

demostraram crescente interesse pelos atendimentos, 

redução da dor, maior senso de competência, maior 

capacidade de enfretamento da doença, aumento da 

socialização e incremento na percepção da qualidade de 

vida. Hammond e Freeman (2001) em um ensaio clínico 

randomizado de um programa educacional de proteção 

a pessoas com Artrite Reumatoide encontraram 

melhorias significativas na dor, estado da doença, e 

capacidade funcional entre os participantes do 

programa. Salientaram ainda, que os benefícios se 

tornaram mais evidentes com o tempo, sugerindo que a 

proteção conjunta pode ajudar a retardar a progressão 

dos efeitos da artrite reumatoide que ultrapassam os 

efeitos da terapia com fármacos.  

O projeto objetivou atuar na educação à saúde de 

indivíduos com de AR, estimulando bons hábitos 

posturais e informando os pacientes sobre as alterações 

musculoesqueléticas mais frequentes da AR.  

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O projeto foi dividido em etapas. Onde houve a 

preparação dos discentes, sendo que os mesmos foram 

apresentados para a equipe multiprofissional do HUGV 

e os pacientes com AR foram convidados a participar 

das atividades educativas.  

Após as etapas citadas as atividades foram 

realizadas na sala de espera do setor de reumatologia do 

ambulatório Araújo Lima, com indivíduos de AR, 

ocorreram uma vez na semana no turno matutino.  

Os temas abordados no projeto foram 

relacionados a educação em saúde com aplicação de 

metodologias ativas, onde foram elaborados 

questionários sobre mitos e verdades embasados a partir 

da Cartilha de Artrite Reumatoide, desenvolvida pela 

Sociedade Brasileira de Reumatologia, que consistiram 

em afirmativas acerca da doença, as quais os pacientes 

respondiam se eram “mitos” ou “verdades”, com o 

auxílio de placas que foram distribuídas aos mesmos.  

Através das dúvidas apresentadas sobre cada 

afirmativa, ocorria um breve debate visando eliminar 

quaisquer dúvidas dos pacientes ou familiares. Em 

seguida foi realizado a execução de exercícios 

terapêuticos, a partir de um protocolo de exercícios 

desenvolvido pela equipe do projeto, aplicados em 

membros superiores dos pacientes, com foco em 

extremidades, mãos.  

Após o término dos exercícios, foi distribuído um 

questionário de satisfação para os indivíduos que 

participaram das atividades do projeto, para que os 

pacientes pudessem avaliar as atividades e deixar seus 

comentários.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através do questionário de satisfação preenchido 

pelos pacientes, pode-se perceber resultados 

expressivos. Nas ações realizadas observou-se um 

aproveitamento positivo de pelo menos 80% em todas as 

perguntas feitas, o que comprovou que as metodologias 

apresentadas obtiveram valores significativos.  

De acordo com o questionário de satisfação 

pode-se observar que uma média de 89,42% dos 

participantes envolvidos no projeto classificaram os 
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métodos abordados como “Bom”, 8,77% classificou as 

metodologias ativas envolvidas no projeto como 

“Regular” e apenas 1,81% classificou os métodos com 

“Ruim”. Pergunta 2 (n=54) 80,59%, pergunta 3 (n= 62) 

93,93%, pergunta 4 (n=60) 89,55%, pergunta 5 (n=52) 

81,25%, pergunta 6 (n=58) 89,23%, pergunta 7 (n=58) 

87,97%, pergunta 8 (n=56) 83,58%, pergunta 9 (n=64) 

95,52%, pergunta 10 (n=64) 95,52%, pergunta 11 

(n=65) 97,01% (Percentual para as perguntas avaliadas 

como “Sim/Bom”). Conforme a Figura 1 abaixo pode-

se observar o grau de satisfação dos participantes quanto 

as metodologias e orientações abordadas no projeto.  

  

  
Figura 1. Gráfico de satisfação das atividades e metodologias.  

  

CONCLUSÕES 
Baseado nos resultados a metodologia em 

questão pode atuar na educação em saúde de indivíduos 

com AR, estimulando assim, bons hábitos posturais e 

informando aos pacientes sobre a própria doença.   

O público foi bastante receptivo, fazendo com 

que a opinião de todos fosse ouvida, ocorrendo um 

debate onde se percebeu a importância de saber mais 

sobre a doença do paciente. A troca de conhecimentos 

foi de grande relevância, pois a atividade contribui para 

os pacientes envolvidos sanar suas dúvidas acerca da 

doença, contribuindo pelo seu bem-estar físico e 

emocional.  

Muitos familiares estavam presentes, o que 

influenciava positivamente, por manterem-se 

atualizados sobre a situação do paciente e por estar 

acompanhando todo o processo, recebendo informações 

e auxiliando nas atividades diárias do seu familiar. 

Atividades desse cunho favorecem o bom entendimento 

da doença e também do seu controle e que ações como 

esta estimulam os pacientes a praticar bons hábitos 

alimentares, e prática de exercícios, a fim de melhorar 

sua qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO 
Alguns dos benefícios da convivência entre 

homem e animal doméstico têm sido estudados e 

comprovados. Para os humanos, aponta-se como 

consequência dessa relação, por exemplo, o alivio para 

situações de tensão, a possibilidade de descontração e 

bom humor, de contato físico, de proteção e segurança e 

a sensação de ser útil a alguém pela necessidade de se 

assumir como cuidador. 

Essa relação é rudamente alterada quando se 

observa como o abandono de animais domésticos tem 

impacto a sociedade em diversos aspectos, causando 

prejuízos para a população, em especial no relacionado 

como a saúde pública e social; mas também altera a 

ecológica, economia e bem-estar dos animais. Reduzir o 

abandono animal é um desafio público e cultural de 

solução de longo prazo, que necessita do olhar atento de 

toda a população.  

Para os animais abandonados o futuro é 

geralmente cruel e incerto, e onde a doação de animais 

torna-se de suma importância, pois a adoção e a posse 

responsável são as estratégias mais indicadas para 

solucionar essa problemática.  

Buscando respostas o presente trabalho objetivou 

analisar a opinião da população manauense sobre o 

abandono, resgate e adoção de animais.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa indutiva, de cunho descritiva e 

qualitativa, usou um questionário de sete questões como 

estratégia de dados, que indagava principalmente sobre 

cães e gatos. O questionário foi respondido por 68 

adultos entre 18 e 64 anos (37 mulheres e 31 homens), 

abordados aleatoriamente nos bairros dos pesquisadores 

e na clinica veterinária Diagnovet. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Cães e gatos são animais considerados como 

parte da família e costumam encher a casa de alegria. 

Porem exigem tempo, trabalho, gasto com ração de boa 

qualidade e atendimento veterinário periódico, precisam 

ser educados, levados para passear e, ainda podem criar 

incômodos ou danos em casa. 

Ainda assim existe preferência entre os 

pesquisados pelos cães ou gatos como animais de 

estimação (Tabela 1). Sem dúvida há preferência pelos 

cães, 57,3% das pessoas os prefere (51,3% das mulheres 

e 64,5% dos homens). Os gatos são pouco estimados 

pelos homens, somente o 25% declarou gostar deles para 

bichos de estimação. 

 
Tabela 1. Preferência das pessoas por cães ou gatos.  

Gênero Cães Gatos Os dois 

Feminino 19 14 4 

Masculino  20 8 3 

Total 39 22 7 

 

Os animais de estimação foram em sua maioria 

(37%) doados por alguém para a família, 24% o 

compraram, 21% o adoptaram e 18% o pegaram da rua 

Em relação aos cuidados proferidos aos animais 

(Tabela 2), foi surpreendente verificar que alimentação 

de qualidade somente foi considerada muito importante 

por 54,4% dos entrevistados, e o dar banho teve uma 

avaliação de pouca importância por 30,4% e de muito 

importante por 29,4%. Tristemente 28,8% das pessoas 

considerou os cuidados veterinários como nada ou 

pouco importantes. Esses resultados revelam que se bem 

a metade das mascotas desses entrevistados estão bem 

cuidadas, ainda a outra metade corre um alto risgo de 

abandono ou negligência e esse percentual pode ser 

ainda maior considerando que não todos os 

entrevistaram responderam todos os itens. 

 
Tabela 2. A importância dos cuidados com os cães e gatos. 

Situação Nada Pouco Não sei Muito 

Veterinário 6,4% 22,4% 4,4% 38,4% 

Alimentação 2,4% 9,4% 5,4% 54,4% 

Conforto  18,4% 2,4% 49,4% 

Vacinação 4,4% 10,4% 7,4% 49,4% 

Banho 6,4% 30,4% 5,4% 29,4% 

 

Entre os motivos de abandono do animal de 

estimação foram citados: mudanças de casa, fatores 

econômicos, ninhadas inesperadas, falta de interesse 

pelo animal e problemas de comportamentos.  

Mesmos esse problema estando muito longe de 

ser resolvido, ha pessoas dispostas a ajudar esses 

animais, pegando para cuidar ou levando a um centro de 

adoção. Quando indagados sobre a possibilidade de 

adopção de animais de rua, 44% dos participantes 

declararam que não adotaria um animal de rua, pois 

acham que quanto mais os animais de rua são pegos, 

mais os donos se sentem confiantes em deixa-los; 41% 

adotaria, pois, os animais não têm a culpa de serem 

abandonados e 15% dos participantes adotaria porque 

ama os animais. 
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Para o percentual que adoptaria 37% declarou 

não ter preferência em relação às características do 

animal, 26% tem preferência por alguma raça, 20% 

prefere os animais pequenos, 8% os prefere grandes, 7% 

tem preferência por cor e 3% pelo sexo do animal. 

 

CONCLUSÕES.  
Os resultados demonstraram que as pessoas 

reconhecem os benefícios afetivos da presença de um 

animal de estimação na família, mas não reconhecem, 

nem assumem, a responsabilidade de cuidar bem dele, 

chegando simplesmente a descartar o animal para não 

assumir as responsabilidades. 

Esse comportamento necessita ser mudado 

mediante campanhas de sensibilização e processos de 

fiscalização que garantam o bem-estar do animal. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, o controle de animais de estimação 

se faz necessário, seja por questões de saúde pública, 

seja por questões de bem-estar animal. A castração em 

cães e gatos é um dos procedimentos mais comuns 

quando se trata de controle populacional. É considerado 

um método de contracepção atuando na problemática de 

superpopulação de animais, na prevenção de doenças do 

sistema reprodutor e também para estabilizar doenças 

não relacionadas com o sistema reprodutor como 

diabetes, epilepsia e sarna.  

Este procedimento é indicado ainda para evitar o 

sofrimento dos animais causado pela desnutrição e maus 

tratos devido à superpopulação existente, assim como a 

proliferação de zoonoses. É irreversível englobando 

uma mistura de benefícios e efeitos adversos que 

dependem da idade, do sexo, da espécie e da raça. 

A castração é, sem dúvida, o melhor método, e o 

mais eficaz, de controle populacional de cães e gatos 

evitando o sacrifício em massa que é realizado em várias 

cidades do Brasil, evita os riscos de doenças que 

ocorrem com o uso de drogas anticoncepcionais. Está 

diretamente associada ao bem-estar dos animais, pois ao 

mesmo tempo em que contribui para a melhoria da 

qualidade de vida e saúde do animal, contribui para a 

redução de animais vadios, previne o abandono e, 

consequentemente, reduz os maus tratos. 

Para garantir a saúde e o bem-estar de um animal de 

estimação é fundamental que seja exercida uma guarda 

responsável que proporcione uma vida sadia incluindo 

todas as necessidades psicológicas e fisiológicas do 

animal desde o nascimento até a morte; incluindo a 

preocupação com o controle populacional por meio de 

acasalamentos programados e castração evitando a 

superpopulação e o aumento de animais de rua. Posturas 

de guarda responsável refletem em melhores condições 

de vida porque permitem a evolução na prevenção de 

doenças e de outros problemas de saúde. 

Sendo assim, objetivou-se abordar a importância da 

castração cirúrgica em cães e gatos e a sensibilização 

sobre a guarda responsável na cidade de Manaus – AM. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa indutiva de cunho descritiva e 

qualitativa, foi realizada no Centro de Controle de 

Zoonoses Dr. Carlos Durand (zona oeste de 

Manaus) e nas unidades móveis localizadas nas 

zonas norte e leste. Segundo levantamento 

realizado em 2011 pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMSA) e pela Fundação de Vigilância em 

Saúde (FVS), Manaus conta com mais de 310.000 

cães e gatos entre animais domiciliados e semi-

domiciliados. Não há dados sobre animais não 

domiciliados. 

Para o levantamento de dados foram 

elaborados dois questionários: um direcionado ao 

Médico Veterinário do CCZ, que abordou questões 

sobre as vantagens e desvantagens da castração; e 

o segundo direcionado a donos de animais com 

perguntas relacionadas com a posse responsável. 

Totalizando 83 pessoas foram entrevistadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nas informações fornecidas pelos 

médicos veterinários entrevistados, entre as vantagens 

da castração está a redução dos sintomas durante o 

período fértil: marcas de territorialidade (machos), 

agressividade, sangramento e uso de anticoncepcionais 

(fêmeas) que pode gerar tumor no animal e desregula o 

ciclo; e reduz em 80% a chance do animal ter algum tipo 

de câncer. Entre as desvantagens da castração cirúrgica 

está o próprio risco cirúrgico, obesidade e alterações no 

comportamento. Ainda assim as recomendações do pós-

operatório sobre medicação anti-inflamatória via oral e; 

limpeza e aplicação de cicatrizante no local da cirurgia, 

os riscos são muito baixos. 

As características dos sujeitos da pesquisa 

indicam um grupo bem heterogêneo. 64,6% dos 

donos de animais eram mulheres (n=53) com idade 

entre 18 a 53 anos e 35,4% homens (n=29) entre 17 

a 46 anos.  

Quanto a escolaridade (Tabela 1) a maioria 

dos entrevistados tinha Ensino médio completo 

(35,3%). Estudos indicam que as mulheres 

influenciam na aquisição de animais de estimação, 

e elas são em geral as responsáveis pelos cuidados 

dispensados aos animais (WESTGARTH, 2007). 
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Tabela 1. Escolaridade dos entrevistados. 

Nível de Escolaridade n % 

Fundamental Incompleto 3 3,6 

Fundamental Completo 8 9,7 

Médio Incompleto 18 21,9 

Médio Completo 29 35,3 

Superior Incompleto 15 18,3 

Superior Completo 9 10,9 

 
Em relação ao número de animais de 

estimação que possuem os entrevistados, 41,4% 

(n=34) possui pelo menos um animal, 32,9% 

(n=27) possui dois animais em casa e 25,6% (n=21) 

têm três ou mais animais.  

Sendo os cães os animais preferidos 43,9%, 

seguido pelos gatos com 28% e outro 28% dos 

entrevistados declararam ter de ambos as espécies. 

Segundo Sousa (2001) é notado um aumento 

substancial da aquisição de animais de companhia, 

principalmente de cães e gatos, na área urbana. 

Esse fato pode se dar pelos benefícios que esta 

relação homem-animal traz para as pessoas. 

Embora o cão tenha maior destaque no que tange a 

interação com as pessoas, nos últimos anos, houve 

um aumento significativo na população de felinos 

(BEAVER, 2005). 

Quanto a guarda responsável dos 

proprietários ficou evidente que os proprietários 

atendem as necessidades básicas de seus mascotas: 

90,2% (n=74) mantêm as vacinas do animal em dia. 

Tanto os cães como os gatos são vacinados 

principalmente contra a raiva, que dentre as várias 

zoonoses que o cão pode transmitir, a raiva é a que 

mais merece atenção, em virtude de ser a mais letal 

(MIGUEL, 1996). 

Pelos custos 30,4% dos entrevistados nunca 

levam seu animal ao veterinário, somente 21,9% 

leva periodicamente, mas 41,5% o faz se o animal 

adoece. Apesar da quantidade de cães e gatos nas 

zonas estudadas, os donos de animais ainda não 

estão totalmente esclarecidos sobre a importância 

do controle da reprodução e somente 60,9% 

consideram importante esse controle, 20,7% não 

soube responder e 18,2% não acham importante o 

controle. Podemos observar a falta da guarda 

responsável, o que resulta em sérios problemas de 

saúde púbica, ambiental e social; o que acaba 

provocando danos ao bem-estar humano e animal. 

Slater (2008) sugeriu que visitas ao veterinário seja 

um dos indicadores de posse responsável, 

juntamente com castração, restrição da mobilidade 

e adestramento. 

Sobre a questão de animais soltos nas ruas 

do bairro em que residem, 59,7% dos entrevistados 

reconhece que isso é um problema, 23,1% 

declararam não ver essa situação em seu bairro e 

17% não soube responder. A presença de animais 

nas ruas é um problema de toda sociedade, estes 

vão sendo criados sem nenhum cuidado, tornando-

se fonte de transmissão de zoonoses, transtornos e 

se reproduzindo de forma descontrolada. Nem 

todas as pessoas criam seus animais com qualidade 

de vida oferecendo-lhes alimentação adequada, 

cuidados médicos e, sobretudo, amor (MORAIS, 

2008). 

Em relação aos animais de estimação das 

pessoas entrevistadas, 62,1% eram castrados e 

25,6% não, porem o 12,3% não respondeu, quiçá 

por não querer reconhecer que seus animais ainda 

não estão castrados. Segundo Vieira (2006) a 

castração reduz o comportamento agressivo e 

provoca a restrição de território, reduzindo a 

formação de grupos de animais, minimizando a 

ocorrência de brigas, agravos a humanos e 

transmissão de enfermidades. 

É importante ressaltar que a castração reduz 

o abandono de animais, porque evita proles 

indesejadas e facilita o processo de adoção de 

animais. Da porcentagem de animais castrados, 

74,5% dos entrevistados responderam que o 

motivo da castração foi o controle da reprodução; 

21,5% para diminuir a agressividade e 11,7% por 

motivo de doença. 

Na definição dos donos de animais, a guarda 

responsável implica cuidar do animal integralmente e 

dar carinho (50%), para 28% atender todas as 

necessidades do animal e para 22% manter o animal em 

casa com água e comida, e só. 

A conscientização da população sobre a 

importância da guarda responsável é uma 

ferramenta muito importante nesse processo, uma 

vez que a educação ambiental possibilita a 

aquisição de conhecimentos e habilidades capazes 

de induzir mudanças de atitude individuais e 

coletivas (FIGUEIREDO, 2009). 
 

CONCLUSÕES 
Em Manaus, uma cidade com mais de dois 

milhões de pessoas, estima-se que tenha mais de 

um milhão de animais domésticos entre 

domiciliados e nas ruas. Assim, apenas três 

unidades de Controle de Zoonoses não suprem a 

demanda da população tanto humana quanto 

animal.  

Durante o estudo ficou evidente a 

necessidade de mais informação para a população 

sobre a guarda responsável e tudo que ela abrange. 

Campanhas educativas, divulgação nas mídias 

sociais e meios de comunicação em geral são 
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alternativas que ajudam a esclarecer a população. 

Vale ressaltar que essa problemática é de 

responsabilidade de todos, e cada um fazendo sua 

parte é possível minimizar o número de animais 

abandonados, controlar as zoonoses e a natalidade 

contribuindo para bem-estar de todos e do meio 

ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial da Saúde define a 

zoonoses como as doenças ou infecções naturalmente 

transmissíveis entre animais vertebrados e seres 

humanos (OMS, 2016). A interação entre seres humanos 

e animais domésticos requer um convívio consciente 

para que seja mantido o equilíbrio biológico entre as 

diversas espécies. 

As zoonoses estão presentes constantemente em 

nosso cotidiano, pois há um aumento significativo de 

animais de companhia, nas ruas e lares das famílias 

brasileiras. Desta forma cães e gatos são tratados como 

membros das famílias e não mais como objetos. Assim 

sendo, deve haver uma maior preocupação, em alertar a 

população sobre as doenças em que esses animais 

transmitem aos seres humanos, para que, assim, a saúde 

dos animais seja objeto de maiores cuidados e 

preocupações, para que não se torne um grave problema 

de saúde pública. 

As zoonoses, se não tratadas de forma correta, 

podem se tornar um grave problema de saúde pública e 

tornar uma epidemia ou até mesmo uma pandemia. 

Neste sentido o presente trabalho objetivou analisar as 

medidas adotadas por donos de animais domésticos, em 

relação a saúde do pet. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa indutiva do tipo qualitativa e 

descritiva foi realizada mediante questionário com 14 

perguntas aplicado a 200 pessoas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As doenças nos animais domésticos. A doença 

com maior ocorrência foi a Escabiose (Sarna) com 

54,4%, é comum em cães e também atinge gatos, mas 

isso é mais raro. Pode ser transmitida para humanos e é 

causada pelo parasita Sarcoptes scabei. Vermes foram 

relatados por 10,2% dos entrevistados, e representam 

um risco enorme à saúde deles e à nossa. A 

contaminação acontece quando ingerem o hospedeiro 

intermediário e disseminam o parasita através de ovos 

que contaminam o ambiente. 

Medidas de Prevenção de Zoonoses. 71% dos 

entrevistados levam seus animais a consultas com 

médicos veterinários e mantém a vacinação 

corretamente. A higiene também faz a diferença, 77% 

afirmaram que dão banho periódico em seus animais, o 

que evita os cheiros fortes que estes animais costumam 

ter e também a proliferação de bactérias. 

A relação homem e animal. O Homem sempre 

teve uma estreita relação com mundo animal, ligada, 

sobretudo à sua própria sobrevivência. Segundo os 

entrevistados o principal benefício nessa relação está no 

sentir-se amado pelo animal, contar com sua companhia 

e se sentir protegido por ele; além de estimular a parte 

psicomotora de crianças em fase de crescimento na 

primeira infância, e algumas pessoas relataram que se 

sentiram estimuladas até a praticar esportes como 

corrida, caminhada com seu pet, e têm os animais como 

membros de sua família.  

67,5% das pessoas entrevistadas disseram ter 

uma relação muito boa com seus animais, os tratam 

como se fossem membros de suas famílias e 58% dessas 

pessoas dão aos seus animais de estimação uma 

alimentação muito boa e em uma quantidade satisfatória 

ao seu pet. 36% dão banhos periódicos. 54% dão muita 

atenção a suas mascotes, levando em conta esses 

resultados todos disseram que, com todos esses cuidados 

que eles têm com seus pets, faz com que cada vez mais 

essa relação fique com uma afetividade grande, que 

acabam tendo seus animais como se fossem membros de 

sua família fazendo com que esse laço cresça cada vez 

mais. 

 

CONCLUSÕES 
O dono do animal deve adotar hábitos de 

cuidados, mantendo em dias o tratamento veterinário, 

vacinação periódica, banho periódico, tratamento 

preventivo contra parasitas, determinar locais 

adequados para necessidades fisiológicas do animal, 

além de uma boa relação afetiva com seu pet.  

Algumas pessoas sentiram-se beneficiadas com o 

afeto do animal, como carinho, companhia, segurança, 

além de sentirem-se estimuladas à prática de exercícios 

físicos durante o passeio do animal, como caminhada, 

corrida e etc. 
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INTRODUÇÃO 
Os idosos representam 10% da população no 

Brasil, sendo em sua maioria viúvas de baixa 

escolaridade e renda mensal menor que os idosos do 

sexo masculino. Esses idosos vivem com várias 

gerações, mas se sentem cada vez mais isolados por não 

acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas, as 

linguagens e qualquer outra forma de comunicação das 

gerações posteriores. Ainda assim, os dados do IBGE 

indicam que mais de 83 mil vivem em asilo.  

A convivência de seres humanos e animais de 

estimação é milenar e atualmente além de ajudar na 

proteção, eles representam uma relação dinâmica e 

mutuamente benéfica. Essa relação de apego do 

bichinho com o seu dono é igual ao animal e a mãe ou 

da criança com os pais. Os benefícios que os animais 

trazem são a companhia, mudanças positivas no 

autoconceito, ajudam a desenvolver habilidades e o 

exercício da responsabilidade. Assim como ajudam a 

diminuir o estresse, o isolamento e a combater a 

depressão.  

A pesquisa objetivou analisar os benefícios e 

malefícios gerados pelo animal de estimação para o 

idoso. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa indutiva foi realizada com 101 idosos 

no Parque do Idoso mediante a aplicação de questionário 

com 11 perguntas que indagavam sobre a importância 

da mascote para o idoso, os cuidados que os idosos 

tinham com seus animais e como eles lidam com a perda 

do seu pet, para avaliar como funciona esse 

relacionamento sempre observando o bem-estar tanto do 

animal quanto do idoso.  

Foram critérios de exclusão: pessoas com menos 

de 60 anos, que nunca possuíram animais e que não 

aceitaram participar. Para facilitar o preenchimento do 

questionário para os idosos, este foi lido para aqueles 

com algum tipo de limitação. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos sujeitos da pesquisa tinham mais 

de um animal (76,2%), variando de espécie e raça: 

59,7% tinham cães e 28,7% possuíam gatos, 7,9% 

pássaro, 3,5% peixes e 5,7% outras espécies.  

Dos 101 idosos pesquisados, 60 responderam que 

tinham animais por gostar, 24 por terem ganhado de 

presentes de filhos ou parentes, 15 adotaram um pet para 

companhia e apenas 2 idosos têm mascote para fins de 

saúde. A importância de ter um animal de estimação 

quando se gosta é o grau de afetividade que influencia 

positivamente no vínculo e lealdade que o animal 

desenvolve com seu dono. Quanto maior o vínculo com 

o animal, maiores serão os benefícios que ele 

proporcionará. 

Tratando-se da relação idoso-animal 56,4% (34 

mulheres e 23 homens) dos idosos responderam que 

“cuidam de seus animais como filhos”, 19,8% (15 

mulheres e 2 homens) que “gostam e cuidam, mantendo 

a relação humano-animal”, 16,8% (11 mulheres e 9 

homens) afirmam que “cuidam muito dos seus animais, 

porém não os tratam como membros da família” e 6,9% 

(5 mulheres e 2 homens) “tratam as mascotes como 

animais, cuidando apenas das necessidades básicas e 

veterinárias”.  

Enquanto os cuidados dados pelos idosos aos 

animais o tratamento contra parasitas foi o mais 

importante (88,1%), seguido da vacinação em períodos 

corretos (87,1%), alimentação e abrigo com 80,2% e 

80,1% respectivamente, banho periódico com 78,2%, 

tratamento veterinário e passeio diário respectivamente 

com 72,2% e 61,3%. 

A reciprocidade do idoso em relação ao seu 

animal de estimação indica que 92% deles se sentem 

importantes e úteis para as suas mascotes, 91% se 

sentem seguros e queridos, 90% sentem-se felizes e 

acompanhados e 82% dos idosos sentem-se muito 

compreendidos e respeitados. Ter um animal em casa 

torna as pessoas mais seguras e calmas, ressaltando que 

os idosos tendem a tornar-se mais carentes e solitários, 

portanto muitos fazem a humanização do pet.   

Mas, cuidar uma mascote implica um custo 

econômico que para 42 idosos (23 mulheres e 19 

homens) é em média R$ 280,00/mês incluindo o básico, 

banho e tosa, consultas veterinárias e medicamentos; 30 

idosos (21 mulheres e 9 homens) afirmaram que gastam 

menos de R$280,00 e esses gastos se resumem às 

necessidades básicas do animal (shampoo e ração) e 29 

(22 mulheres e 7 homens) idosos indicaram gastar mais 

de R$280,00 com as suas mascotes, geralmente eles 

gastam com mimos, brinquedos e roupas para o seu 

animal. 

Em relação a como os idosos lidam com a perda, 

morte ou doença do seu animal de estimação, 64,2% 

sentiram tristeza profunda ao perderem seu amigo, 

15,87% sentiu solidão, 6,34% dos idosos sentiram 
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preocupação, também com 6,34% tiveram a sensação de 

naturalidade com a morte da sua mascote, apenas 0,79% 

dos idosos tiveram depressão após a perda. Cerca de 

6,34% nunca perderam um animal de estimação.  

É possível que a morte do animal de estimação 

faça os idosos experienciarem a morte de um ser com o 

qual estabeleceram um vínculo e, ao elaborar essa perda 

pode fazer com que eles estejam mais preparados para 

lidar com a morte de outras pessoas próximas e, 

inclusive a própria morte. 

É importante lembrar que ter um animal de 

estimação, exige muito tempo e paciência, muitos dos 

idosos que não participaram do processo da coleta de 

dados, não tinham mascote por não ter paciência para 

cuidar. Além disso animais quando não são bem 

cuidados transmitem doenças, que são facilitadas pelo 

contato cada vez mais próximo com o animal, algumas 

doenças, que são nocivas para um adulto saudável, 

podem ser fatais para um idoso com imunidade baixa. 

 

CONCLUSÕES 

Os idosos que convivem com animais de 

estimação geralmente os adotam por necessidade e 

porque gostam da companhia do animal e se dedicam 

para cuidar deles. 

Os animais de estimação proporcionam 

diversos benefícios para a saúde do idoso, benefícios 

físicos e psicológicos, tudo depende do vínculo que foi 

estabelecido durante toda a convivência. A convivência 

é tudo para essa relação humano-animal, o idoso 

geralmente se sente seguro com a presença do animal, 

além de que a presença de um animal de estimação faz 

o idoso se sentir útil e importante.  

Outro fator de grande efeito é a morte do animal 

de estimação que o idoso possui, esse fato traz uma 

grande tristeza e solidão para o seu dono. Mesmo que 

toda a família sinta essa perda para o idoso é diferente, 

ele já perdeu muitos amigos e parentes no decorrer da 

vida, dependendo da sua condição mental a perda do seu 

bichinho pode ser vista como uma tragédia. 
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INTRODUÇÃO 
Na evolução da história humana percebe-se que 

humanos e animais relacionam-se desde os primórdios, 

os animais eram utilizados como fonte de subsistência e 

meio de transporte. O convívio do ser humano com 

caninos e felinos demonstra um dos mais estreitos e 

intensos vínculos entre espécies. Essa relação repercute 

na saúde ambiental assim como nas condições sociais, 

econômicas e culturais da comunidade (FORTALEZA 

et al, 2006 apud BURGER et al, 2013).  

Atualmente os animais são adquiridos para 

companhia, conforto emocional, auxílio no tratamento 

de doenças, prática de esportes, guarda, entre outras. E 

o processo de urbanização, o estilo de vida das grandes 

cidades e também a necessidade de proteção fizeram 

crescer a aquisição de animais, em cães e gatos. Os cães 

são buscados pelo ser humano por uma amizade 

incondicional, enquanto os gatos, estão cada vez mais, 

sendo escolhidos por sua higiene e necessidade de pouco 

espaço (SCHOENDORFER, 2001 apud GOMES, 

2013). 

Fiocco (2012 apud GOMES, 2013) relata que o 

Brasil é o segundo país com a maior população de 

animais domésticos do mundo, sendo 101,1 milhões. 

Em situações de desequilíbrio, se torna necessário a 

intervenção do poder público juntamente com a 

participação da população, para o controle de 

reprodução desses animais, a conscientização para a 

posse, propriedade ou guarda responsável, assim como 

o controle ambiental quanto as fontes de alimento e 

abrigo, visando a promoção da saúde em sociedade 

(VIEIRA, 2005 apud BURGER et al, 2013). 

Para Santos et al. (2015) a superpopulação de 

cães e gatos é um problema mundial. Assim como uma 

questão de saúde pública (ROSSETTO et al, 2012) pelo 

o risco de acidentes por mordeduras, arranhaduras, 

atropelamentos e zoonoses (BURGER et al, 2013). 

Nesse sentido a castração permite diminuir a frequência 

de afecções obstétricas e reprodutivas, trazendo 

benefícios ao bem-estar desses animais, contribuindo 

também para o controle de zoonoses (SANTOS et al, 

2015). Diante disto a pesquisa objetivou analisar os 

benefícios da castração dos pets para a sociedade.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa dedutiva, descritiva e qualitativa para 

a coleta de dados aplicou um questionário nos Centros 

de Zoonoses para 59 pessoas (56% mulheres e 37% 

homens) que esperavam com seus animais de estimação 

a realização da castração. Em relação a Zona de moradia 

dos participantes, 42% afirmaram morar na Zona Leste, 

25% da Zona Oeste, 21% da zona Centro Oeste, 7% da 

Sul, 3% do Centro e 2% não responderam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 33 gatos e 26 cachorros que estavam com 

seus donos entrevistados, 55% dos gatos eram fêmeas e 

45% machos, enquanto 19% dos cachorros eram fêmeas 

e 81% machos. Quanto aos proprietários dos animais, 

66% relataram experiências com outros pets em relação 

ao procedimento da castração, dando informações 

relevantes sobre a mudanças pós procedimento nos 

animais como: alimentação, agressividade, energia, 

sono, paciência, nível de atenção (Tabela 1). Outros 

34% não puderam responder sobre o comportamento 

pós-cirurgia pois não tiveram experiências anteriores. 

 
Tabela 1. Percentual de mudança (B: Bom, N: Normal e R: 

Ruim) nos comportamentos do Pet antes e depois da castração. 

Comportamento 
ANTES DEPOIS 

B N R B N R 

Apetite 19 78 3 25 33 8 

Agressividade 24 46 30 17 30 19 

Ânimo 37 58 5 12 36 18 

Sono 37 55 8 26 32 8 

Paciência 22 47 31 14 27 25 

Atenção 21 52 27 24 38 4 

 

Em relação a alimentação do animal, após a 

castração, a alimentação teve uma queda para 33% no 

nível normal, o que pode confirmar alguns efeitos 

colaterais recentes percebidos pós-procedimento pelo 

proprietário do pet conforme relatos da literatura. Não 

se sabe se esse dado é referente a fase inicial ou final 

após a castração. 

Quanto a agressividade do animal, 30% se 

mostraram em nível ruim antes da castração, havendo 

uma queda para 19% depois da castração, assim 

mostrando uma melhora no comportamento do pet. 

Em se tratando da energia do animal, antes da 

castração estava com 37% e 58% em níveis bom e 

normal, após a castração, os níveis caíram para 12% e 

36% respectivamente. Este dado mostra que o 

procedimento interfere na energia do pet. Quanto ao 

sono do animal, antes da castração, os níveis bom e 

normal eram 37% e 55%, e depois da castração tiveram 

uma queda para 26% e 32% respectivamente.  
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Quanto a paciência do animal, os níveis bom e 

ruim se mostraram em 47% e 31%, sendo que após a 

castração caíram para 27% e 25% respectivamente, o 

que demonstra que em certo ponto a paciência teve uma 

leve melhora. 

Em relação ao nível de atenção do animal, se 

mostraram em 52% normal e 27% ruim, e após a 

castração se apresentaram em 38% normal e 4% ruim. A 

queda do nível ruim mostra uma relevante melhora da 

atenção do animal após o procedimento cirúrgico. 

Em quanto o nível do conhecimento das pessoas 

sobre os benefícios da castração (Tabela 2), 32 

entrevistados (65% mulheres e 32% homens) 

reconheceram o controle da reprodução do animal como 

o maior benefício. Outros 19 entrevistados (47% 

mulheres e 47% homens) optaram pela ajuda a evitar 

doenças no animal. Logo, percebe-se que também existe 

uma preocupação da população quanto a doenças que 

podem ser adquiridas pelo pet, sendo a castração um 

meio seguro de evita-las. 

 

Tabela 2. Percentual dado aos benefícios da castração 

(M: mulheres e H: homens) 

Benefícios  M H 

Evitar doenças  47 47 

Controle reprodução 65 32 

Diminuição da agressividade  50 50 

Evitar doenças e controle reprodução 50 50 

Evitar doenças, controle reprodução e 

diminuição agressividade 
 100 

 

53% dos entrevistados consideram que todo cão 

e gato deve ser castrado, 39% que depende da situação 

e 8% opinam que os pets não devem ser expostos ao 

procedimento. Isso vai ao encontro da preocupação dos 

entrevistados com a castração, que 54% se mostraram 

preocupados com a morte do seu pet durante o 

procedimento; 36% reconheceram não saber os riscos, 

5% sabem da possibilidade da obesidade do animal, 3% 

temem infecções decorrentes da cirurgia e 2% a infecção 

local. 

 

CONCLUSÕES 

O método de contracepção através de 

esterilização cirúrgica é o mais vantajoso para o controle 

populacional de cães e gatos, superando métodos 

imunológicos e farmacológicos que trazem risco de 

efeitos colaterais como o aparecimento de tumores 

cancerígenos nas glândulas mamárias e testículos dos 

animais. 

A castração interfere no comportamento do 

animal, deixando-o menos agressivo. No entanto, a 

energia para atividades pareceu diminuir após o 

procedimento, assim como os níveis de sono e 

paciência. Entretanto os níveis de atenção pareceram 

melhorar. A procura pela castração se relacionou com a 

necessidade de controle da reprodução e prevenção de 

doenças nos animais.  

Em relação aos riscos do procedimento cirúrgico, 

a população demonstrou não ter conhecimento ao certo 

e receio de morte pós-cirurgia, o que indica uma 

necessidade de maior divulgação sobre o método para 

que o proprietário do pet esteja mais consciente e seguro.  
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INTRODUÇÃO 
A mascote é uma pessoa, animal ou coisa à que 

se atribui o dom de trazer sorte. Portanto, as mascotes 

possuem uma grande influência no mundo desportivo, 

são usadas para divulgação e animação, representam 

clubes, times de várias modalidades, aproximam o 

torcedor da sua equipe, e até são estratégia de marketing 

dos clubes de origem. Exemplo disso são as olimpíadas 

que como maior evento esportivo do mundo visam a 

fraternidade dos povos através da prática do esporte, 

portanto, faz-se importante a figura da mascote para a 

representatividade do espírito olímpico (SILVA; 

PEREZ, 2012). 

No Brasil praticamente todos os clubes 

desportivos possuem mascote. Estes personagens são 

tão importantes quanto os escudos das equipes que 

representam, possuem elo afetivo com seus torcedores, 

facilitam o marketing, pois quanto mais divulgação a 

mascote produzir para uma equipe mais lucro esta terá 

(PESSOA, 2012; BRANDÃO et al., 2015, 2016).  

O marketing esportivo é uma ação usada para 

encontrar aspectos para acrescentar a conectividade com 

o seu torcedor, assim como, contribuir com as finanças 

e divulgação, através do uso de elementos da cultura 

popular e do folclore, como mascotes. Em consequência 

disto, esporte é o negócio onde os produtos oferecidos 

aos clientes/torcedores relacionam-se a: fitness, 

recreação, lazer, atividades, bens, serviços, pessoas, 

lugares ou ideias. Tendo vista que o marketing é 

utilizado para potencializar seus produtos, destaca-se 

uma boa forma de usar as mascotes para tal 

consequência (RODRIGUES; ARAÚJO, 2015; LIMA; 

SALIBA; BORGES, 2010). 

Objetivou-se com a pesquisa analisar a 

importância das mascotes para o desenvolvimento dos 

clubes de desporto no Estado do Amazonas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Quatro Clubes foram escolhidos como objetos de 

estudo: Manaus Futebol Clube, Nacional, Rio Negro e 

Princesa do Solimões. Foram investigadas a origem da 

mascote, a relação desta com a torcida, com o clube e os 

atletas, com as campanhas publicitárias do clube e a 

relação com os novos torcedores para o time.  

Para tanto, representantes dos clubes foram 

entrevistados pessoalmente e por telefone via 

WhatsApp. Adicionalmente, 200 alunos voluntários, de 

diversos cursos da Faculdade La Salle Manaus 

responderam um questionário que indagava seu 

conhecimento sobre as mascotes dos times de futebol do 

Estado e da importância das mesmas para os times. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ficou evidente que as pessoas tinham dificuldade 

em lembrar os times amazonenses e suas respectivas 

mascotes. O time mais citado foi o Nacional Futebol 

Clube, devido a ser um dos mais antigos do Estado do 

Amazonas, portanto, culturalmente se torna um dos mais 

lembrados. Nacional foi fundado em 13 de janeiro de 

1913, ganhou muitas vezes o campeonato Amazonense 

e teve participações importantes em campeonatos 

nacionais como Copa do Brasil e Campeonato 

Brasileiro, chegando a disputar a primeira divisão deste.  

Em segundo lugar o clube mais citado foi o 

Atlético Rio Negro Clube, e sua mascote o Galo Carijó. 

Fundado em 13 de novembro de 1913, possui títulos 

estaduais, regionais, inter-regionais e até mesmo 

intercontinentais.  

O Manaus Futebol Clube, apesar de ser o clube 

mais novo do Amazonas apareceu na terceira posição. 

Conhecido também como Verdão da capital, tem como 

mascote o Gavião Real, animal imponente, 

característico da região Amazônica, único clube que 

possui como mascote um animal regional. O Manaus foi 

fundado em 05 de maio de 2013, mas é um dos clubes 

que mais se destaca nos campeonatos estaduais. 

Em seguida aparece o Princesa do Solimões 

Esporte Clube, representante da cidade de Manacapuru, 

possui o tubarão como mascote, o clube foi fundado em 

18 de agosto de 1971, é um time com importante 

representação no Estado.  

O São Raimundo Esporte Clube foi fundado em 

18 de novembro de 1918, já disputou a série B do 

campeonato brasileiro e apesar de ser um time antigo, 

aparece na quinta posição da pesquisa, isso 

possivelmente se deve a dificuldade de lembrar sua 

mascote, representado por um “tufão”, porém com o 

passar dos anos, este foi associado ao personagem Taz-

mania da Disney, que tem como principal característica 

provocar um tufão e destruir tudo por onde passa.  

O Operário Esporte Clube, também é um time de 

Manacapuru, e foi lembrado por uma pessoa na 

pesquisa, a mascote que o representa é o sapo e sua 

fundação foi em 10 de junho de 1982.   

Todos os clubes citados eram times de futebol, 

no entanto, uma pessoa citou a mascote de um time de 
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futebol americano, que é um Leão, em referência ao 

nome do time, Lion. A última mascote a ser lembrada 

foi o Leão do Penarol Atlético Clube, sua mascote é 

conhecida como Leão da Velha Serpa, é um clube de 

Itacoatiara e foi fundado 8 de agosto de 1947.  

A figura 1 mostra o conhecimento dos 

pesquisados sobre a origem das mascotes. A maioria das 

pessoas (n=80) escolheu a opção “Outros” indicando 

que não sabiam a origem da escolha da mascote. O que 

deixou em evidência a falta de visibilidade, apoio 

financeiro, marketing e falta de bons resultados do 

esporte no Amazonas. 46 pessoas sugeriram que a 

escolha da mascote foi feita pelos respectivos 

fundadores dos clubes; 17 dizeram que a escolha é 

consequência das características dos animais (velozes, 

ágeis, hábeis, espertos, ferozes); 7 consideram que a 

definição da mascote foi por concurso na comunidade. 

 

Figura 1. Origem do animal como mascote. Onde, A: Os 

fundadores do time escolheram; B: O presidente do clube; 

decidiu; C: Personalidade do animal; D: Houve concurso na 

comunidade; F: Outro. 

 
A tabela 1 expressa a média com que os alunos 

avaliaram a importância e o benefício de o clube ter uma 

mascote (1 nada importante; 2 pouco importante; 3 não 

sei; 4 importante e 5 muito importante). Os entrevistados 

não sabem se a mascote pode incentivar os atletas (�̅� 

=3,2) e se é possível arrecadar dinheiro (�̅� =3,1). 

Consideram importante identificar o time com seu local 

de origem (�̅� =3,6), usar as mascotes como uma forma 

de estimular a torcida (�̅� =4,1) e usá-la como estratégia 

de marketing (�̅� =4,0). 

 
Tabela 1. Média da importância para o clube ter uma mascote. 

Situação Média 

Incentivar os atletas 3,2 

Estimular a torcida 4,1 

Estratégia de marketing 4 

Arrecadar dinheiro 3,1 

Identificar time e local de origem 3,6 

 
A história dos times foi narrada pelos sócios: 

Omar Santos, 62 anos, sócio e ex-atleta de vôlei 

do Nacional, jogou durante 3 anos pelo Nacional e 

também defendeu a seleção de vôlei do Amazonas. Seu 

pai foi diretor do clube aproximadamente 45 anos, 

presidente e membro do conselho fiscal. Segundo Omar, 

o Nacional surgiu em 1913, em consequência da saída 

de jogadores que eram de outra equipe e que fundaram 

o Eleven, nome relacionado aos onze jogadores em 

campo, no entanto, com o depois mudaram o nome do 

clube para Nacional, para que se identificasse mais com 

a língua portuguesa.  

A mascote do Nacional Futebol Clube surgiu na 

mesma época em que clube se profissionalizou. A sede 

do clube era na Rua Saldanha Marinho, Centro e em 

1973 mudou-se para a Vila Municipal, hoje 

Adrianópolis, de onde veio a referência ao apelido da 

mascote que é Leão da Vila. Omar acredita que a escolha 

do animal pode ter relação com a garra, determinação e 

força do time, dado que em 1963 o time de Futebol do 

Nacional foi o último amador e o primeiro campeão 

amazonense profissional, em 1964. O nacionalino supõe 

que a mascote funciona como uma forma de chamar 

mais torcedores e estimular a equipe. O clube usa mais 

o seu nome para investimentos financeiros e não usa 

muito sua mascote para o marketing. 

Wanderley Soares Barroso, 43 anos, torcedor e 

sócio do Princesa do Solimões Esporte Clube. Ele 

afirma que o clube foi fundado no início da década de 

70 e era formado por um time amador chamado furacão, 

então empresários de Manacapuru resolveram se unir 

para profissionalizar o time, passando a se chamar 

Princesa do Solimões, em referência ao rio que passa 

pela cidade. Em 1986 o clube disputou o primeiro 

campeonato amazonense, com jogadores de 

Manacapuru, ficando em quinto lugar.  

A história da mascote do time é muito 

interessante, Wanderley conta que em 1986 pescadores 

de Manacapuru pescaram um filhote de tubarão e como 

o aparecimento do tubarão coincidiu com a estreia do 

clube como profissional, os fundadores resolveram 

adotar o animal como mascote, este é conhecido como, 

tubarão do Solimões. O torcedor afirma que o Marketing 

precisa ser mais trabalhado, a história do clube e da 

mascote precisa ser mais divulgada, deveria ter uma loja 

com aparatos do clube.  

Mosani da Costa Santiago, 42 anos, pedagogo, 

torcedor do Atlético Rio Negro Clube. Conta que 

fundaram o Rio Negro em 1913, e o nome do clube 

homenageia o rio Negro, principal rio da cidade de 

Manaus, e por isso as cores preta e branca do time, no 

qual branco significa o reflexo da Estrela Dalva no Rio 

Negro que por sua vez é representado pela cor preta da 

sua água.  

A camisa do Rio Negro era muito semelhante ao 

do Bota Fogo do Rio de Janeiro, mas como era uma 

camisa considerada azarada, por superstição criaram a 

camisa barriga preta em 1917 e em 1921 o Rio 

conseguiu seu primeiro campeonato amazonense. O 

torcedor contou que a mascote do Alvinegro da Praça da 

Saudade é o Galo Carijó idealizado pelo jornalista 

Binaor Garcia, em referência ao galo brigador, a 

mascote tem característica e postura de lutador de boxe. 

Em 1960, surgiu a charanga do galo (charangalo) a 
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primeira torcida organizada de Manaus, que com o 

passar dos anos virou batucada e escola de samba.  

O pedagogo acredita difícil a mascote ajudar o 

Rio Negro, porque o futebol amazonense está em 

decadência, o imortal do Amazonas é time muito forte e 

conhecido, sua sede fica no centro da cidade é bem 

localizada e se fosse usado o marketing o clube colheria 

bons frutos. Quando o Rio Negro disputava a Taça de 

Ouro, competição nacional, jornais estampavam uma 

capa inteira só para falar do clube. Para torcida é muito 

importante a figura do galo, torcidas organizadas como 

galo chique, galoucos e império alvinegro usam a 

mascote como sua principal influência para incentivar    

o time, a mascote possui um hino cantado pela torcida 

nos jogos, a canção possui um ritmo de marchinha de 

carnaval: 

Galo, galo, galo, galo, galo carijó 

Se fala em Rio Negro 

È galo carijó 

É o barriga preta encosta o coro e dá olé 

Porque nasceu majestade pra qualquer parangolé 

Mas que olé 

Lucas Normando, tem 23 anos, é fisioterapeuta 

do Manaus desde 2015. O Manaus futebol Clube foi 

fundado em 5 de maio de 2013, é um time novo 

idealizado pelo Luiz Mitoso, presidente do clube na 

época e pelo vice-presidente Giovane Alves (atual 

presidente).  Logo no primeiro ano que o Manaus 

disputou a série B do campeonato amazonense foi 

campeão, garantindo assim, acesso à primeira divisão, 

em 2014. Há de se destacar que o Manaus é um dos 

poucos clubes que também disputa campeonato 

amazonense na categoria feminino e categorias de base. 

O escudo do time tem as cores verde, preta e 

branca, que simboliza a floresta Amazônica, a paz e a 

tranquilidade de espirito, pois foi com esse pensamento 

que se criou o Manaus futebol Clube. No escudo 

também está a cúpula do teatro Amazonas, portanto é 

um clube que valoriza muito as características da região. 

Por isso, a mascote escolhida pela diretoria foi o gavião 

real, animal característico da região norte, é uma ave que 

sempre voa alto, assim como a ideologia do Manaus 

Futebol Clube, que busca um dia chegar em uma série A 

do campeonato brasileiro.   

A assessoria de marketing do clube tem como 

principal projeto divulgar o nome do clube, gavião do 

norte, como também é conhecido, através de redes 

sociais, com intuito de chamar mais torcedores. Por ser 

clube novo e não possuir muitos torcedores a mascote 

ainda não possui um papel presente de incentivo à 

torcida e aos jogadores, mas o que tem chamado atenção 

de torcedores é o nome do clube “Manaus Futebol 

Clube”, que nome da nossa capital e características e 

bons resultados nos campeonatos.   
  

CONCLUSÕES 
As mascotes mais lembradas foram o Leão do 

Nacional e o Galo Carijó do Rio Negro, que são os 

clubes mais antigos. Os entrevistados não possuem 

conhecimento em relação à história dos clubes 

amazonenses nem às mascotes. Porém consideram as 

mascotes um elemento importante para estimular a 

torcida e usá-los como uma jogada de marketing. Os 

clubes do Amazonas não usam suas mascotes como 

estratégia de marketing esportivo. 
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INTRODUÇÃO 
Estudo dedicado a viabilidade de um Hospital 

Veterinário Filantrópico na cidade de Manaus, onde 

observou-se a necessidade de um projeto que oferecesse 

serviços de saúde animal e permitisse o acesso das 

pessoas de baixa renda para a assistência médica aos 

seus animais de estimação. De onde partimos do 

conhecimento de cidades como São Paulo, que foi a 

primeira do país a criar um empreendimento voltado 

para a saúde animal totalmente gratuito. Sabe-se ainda 

que o projeto executado na cidade de São Paulo contou 

com uma parceria entre a Prefeitua e a Associação 

Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais 

(ANCLIVEPA-SP), e que a demanda de pacientes é tão 

grande que já há um novo hospital veterinário 

funcionando em outra região de São Paulo.A pesquisa 

tem ainda o intuito de mostrar os benefícios para a 

sociedade amazonense, principalmente se tratando da 

saúde pública da cidade de Manaus.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Usando o método dedutivo e aplicando 

questionário com 10 perguntas fechadas para obter a 

opinião de 227 acadêmicos da Faculdade La Salle, dos 

cursos de Ciências Contábeis, Educação Física e 

Administração, sobre a construção de um Hospital 

Veterinário Filantrópico em Manaus, objetivou-se 

analisar as experiências de outras cidades, descrevendo 

a forma como este projeto é administrado, além de 

identificar seus benefícios.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Prefeitura de São Paulo em parceria com a 

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de 

Pequenos Animais (ANCLIVEPA-SP) disponibilizou, 

em julho de 2012, o primeiro Hospital Veterinário 

Gratuito. Com um custo de mais de R$600.000,00 por 

mês, o hospital é mantido com verba da prefeitura. São 

22 médicos veterinários que atendem mais ou menos 30 

animais por dia, realizando os mais variados 

procedimentos. A alta procura por esses serviços levou 

à prefeitura a construir mais um hospital veterinário.  

Os resultados indicaram que 93% dos 

entrevistados se preocupam com a saúde do seu animal 

de estimação, mas não conseguem pagar os serviços 

veterinários, uma vez que o valor desses procedimentos 

está muito acima da sua realidade financeira, já que 44% 

dos entrevistados possuem renda de 1 a 3 salários 

mínimos, 27% recebem até 1 salário mínimo e 29% 

acima de 3 salários mínimos. Logo, entende-se que 

pagar este tipo de atendimento significa comprometer 

outras obrigações do mês. Este problema gera ainda 

outra situação, o abandono de animais doentes pelas ruas 

da cidade.  

Houve uma aceitação quase que total do projeto, 

já que 94% dos entrevistados estão a favor. Vale 

destacar que muito se falou informalmente, da 

importância que os animais de estimação passaram a ter 

na vida das pessoas e o carinho que se deposita nesses 

animais. É fato que os animais domésticos passaram ao 

longo da história  a ter uma importância sem tamanho 

nos lares familiars, oferecendo aos seus donos uma 

ótima companhia, e mais relevante ainda é o fato desses 

animais fazerem a diferença para aqueles que passam 

por momentos dificeis, sejam por doenças ou a perda de 

alguém importante na família. 

O termo Filantrópico representa um  segmento 

que utiliza o recurso privado para o benefício público. 

Ou seja, sem fins lucrativos, buscando transformar a 

sociedade, a partir de programas e projetos que tornam 

serviços bem mais acessíveis a população. Fica explícito 

também, que o Hospital Veterinário Filantrópico, 

ajudaria na busca por uma cidade mais limpa e livre de 

doenças, causadas por animais em estados precários de 

saúde.  

 

CONCLUSÕES 
A implantação de um hospital veterinário 

filantrópico é bem aceita pelos acadêmicos, pois 

permitiria às pessoas de baixa renda, o direito de 

oferecer às suas mascotes os cuidados necessários para 

seu bem-estar, bem como o bem-estar do seu dono, uma 

vez que esses animais se tornam membros importantes 

da família.  

Estudos não faltam sobre o assunto, 

comprovando os benefícios desses mascotes para as 

famílias. Sendo assim, muitos são os aspectos positivos 

para a execução desse projeto. Mas claro, o projeto 

necessita de apoio da prefeitura e dos orgãos 

competentes para que saia do papel e que passe a ser 

uma realidade na cidade Manaus, assim como já é em 

outras cidades pelo Brasil.  

Este tipo de hospital traria bons resultados a 

sociedade, pois juntamente com programas de 

mailto:*Ruthianenegocios2015@gmail.com
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conscientização da população manauara, para a 

importância do acompanhamento regular de um 

veterinário para seu animal de estimação, é fundamental 

para um lar livre de doenças, uma cidade mais limpa, e 

a queda no índice de abandono de animais, muitas vezes 

doentes, pela cidade.  

Vale ressaltar, que este seria apenas um passo 

para uma sociedade em que o respeito aos animais seja 

um sinal de que as pessoas da cidade de Manaus prezam 

pela vida dos companheiros de quatro patas, bem como 

prezam pela saúde pública da cidade. Assim, é válido o 

esforço dos órgãos competentes para que possamos pôr 

em prática esse empreendimento. 
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INTRODUÇÃO 
A prática da caça ilegal de animais silvestres tem 

se tornado cada vez mais frequente, uma vez que, 

centenas de animais são capturados pela polícia 

ambiental todos os anos.    No entanto, instituições como 

CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres) e 

ASAS, são voltadas para solucionar um problema difícil 

de ser tratado que é a reabilitação do animal após ficar 

mantido em cativeiro, onde é exposto a condições 

precárias. As dificuldades de reabilitá-los requerem 

muito esforço, pois é necessário um processo cauteloso 

para que se chegue ao sucesso na reintrodução deles ao 

seu habitat natural. 

Assi, a pesquisa objetivou analisar os impactos 

da vida em cativeiro e na reintegração de animais 

silvestres à vida salvagem. Além disso, descrever o 

trabalho das instituições responsáveis pela reintegração 

dos animais à natureza.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa dedutiva e qualitativa, na que foi 

realizado um levantamento de dados por meio de 

pesquisa baseados nas informações sobre o sucesso na 

reintrodução dos animais silvestres na cidade de Manaus 

descritas por intuições como IBAMA, CETAS e 

diversos sites que abordam o assunto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Devido à caça e venda ilegal de animais 

silvestres na região norte diversos animais e 

principalmente aves são retirados de seu habitat natural 

e vendidos ilegalmente. Muitos desses animais são 

apreendidos por policiais ambientais em fronteiras, no 

qual o portador ilegal desse animal tenta sair de um 

estado ou de um país para outro com o objetivo de 

vender o animal. Há também apreensão de animais por 

denuncia e até mesmo entrega voluntária de pessoas que 

tinha um animal e decidiram entregá-los para as 

autoridades. 

 Porém o problema maior é o cativeiro em que 

o animal é colocado. Muitos deles são gravemente 

feridos. No caso de aves elas chegam a ter suas penas ou 

asas recortadas para impedir o voo, dificultando a sua 

volta para a natureza. Visto que esse problema se 

expande cada vez mais, há instituições voltadas para o 

sucesso na reintrodução de animais à natureza, 

localizadas na Região Norte, cidade de Manaus AM, são 

elas o CETAS  no qual é responsável por identificar a 

origem de captura do animal decorrente da ação 

fiscalizadora de policiais militares do meio ambiente 

(PMMA) ou de buscas resultadas da apreensão de 

animais pelo IBAMA e até mesmo a entrega por 

espontânea vontade do cidadão que tinha o animal 

consigo ilegalmente. Então os animais são levados para 

o Centro de reabilitação (CRAS) onde ele será avaliado, 

reabilitado e se após esse processo ele apresentar 

estabilidade será introduzido de volta á natureza com 

acompanhamento, no qual ele irá com algum objeto 

pendurado no pé ou alguma marca para que haja o 

possível reconhecimento do animal. 

Dos animais silvestres capturados ilegalmente 

o alvo principal são os pássaros. Segundo Souza e Rita 

(1999, p. 94) “As espécies exóticas e coloridas, mais 

visadas e procuradas são os Psitacídeo: araras, 

papagaios e periquitos cujo valor unitário chega a R$ 

5.000 no exterior”. Logo, essas aves se tornam 

vulneráveis após terem suas asas quebradas ou cortadas, 

na qual as impede de voar, ficando sujeitas a uma vida 

aprisionada dentro de uma gaiola, sendo alimentadas de 

forma inadequada pelo comprador ilegal, que de certa 

forma chega a enxergar esse pássaro como um animal 

doméstico ou decorativo em sua casa. 
 
Tabela 1. Espécies que entraram e saíram do CETAS 

entre 2002 e 2009. 
Grupo       Recebimento   Soltura    Cativeiro      Óbito 

Aves           250.206         108.622       45.395        412.794 

Répteis         34.835           17.198         9.581            2.072 

Mamíferos   17.936             7.233          4.554              437 

Exóticos        4.577                  44              535             310 

 

 Segundo o IBAMA a instituição resgata cerca 

de 800 animais/ano em Manaus, esses animais são 

destinados ao e depois destinados ao zoológico ou á 

ASAS áreas cadastradas para a destinação dos animais 

silvestres, essas áreas são cadastradas com informações 

necessárias, carta de intenção e compromisso de 

reabilitador. 

 

CONCLUSÕES 
Mesmo após a tentativa de reabilitação a maioria 

das aves não conseguiram ser liberadas, pois os longos 

períodos de cativeiro e maus-tratos atrofiaram seus 



 
 

241 
 

músculos e acabaram com a capacidade de reconhecer 

na floresta seu próprio alimento e os predadores.  

 Os pássaros que conseguem sobreviver e se 

adaptar ao seu habitat natural foram aqueles capturados 

já com maior experiência de vida na floresta, e logo 

depois quando ele é resgatado e devolvido ao habitat, o 

animal consegue recomeçar sua vida normalmente.  
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INTRODUÇÃO 
Manaus possui muitos animais abandonados nas 

ruas, e as famílias de baixa renda têm dificuldade de 

oferecer tratamento veterinário básico aos seus animais.  

O único órgão público que oferece serviços voltados aos 

animais é o Centro de Zoonoses, porém a demanda é 

muito grande e eles não conseguem atender de forma 

eficiente a todos os que necessitam, então o Hospital 

Veterinário público é uma alternativa de apoio. 

A construção de hospitais veterinários públicos 

possibilita um controle maior da taxa de natalidade 

devido ao serviço de castração, ter-se-ia um número 

maior de animais vacinados e evitar-se-ia também a 

proliferação de doenças, diante do fato de que os órgãos 

públicos não conseguem atender a demanda. A parceria 

com faculdades e universidades vai possibilitar que os 

futuros profissionais da área possam exercer suas 

funções antes de atuar no mercado de trabalho.    

 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O trabalho pautado no método indutivo, 

caracteriza-se como descritivo, pois buscou-se construir 

relações e conexões com a comunidade para estudar e 

descrever as situações atuais, estabelecer pesquisas de 

opiniões para entender cada ponto de vista e preferências 

das pessoas. Foram coletadas informações sobre o 

funcionamento das clínicas particulares existentes, para 

compreender os procedimentos e analisar as condições 

de infraestrutura e financeira.  

Através de entrevistas investigaram-se processos 

e instituições com os mesmos ideais e objetivos a dessa 

pesquisa. Compreender melhor os costumes da 

sociedade e suas origens, para descobrir os problemas e 

suas causas. 

 
 

             RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As opiniões de donos de clinicas veterinárias 

sobre um hospital veterinário público indicaram que: 

Eles esperam que assim exista apoio do governo federal 

e estadual para a regularidade e prevenção das zoonoses; 

e que o atendimento básico, como internação gratuita ou 

com preços acessíveis para tratamento de doenças virais, 

extração e vacinação. 

 Ambos os entrevistados consideram importante 

o trabalho voluntário nesse tipo de cínicas, desde sejam 

feitas prestações de contas mensais com os voluntários 

envolvidos, e porque acreditam que alimenta a 

humanidade nas pessoas. 

Enquanto os animais mais atendidos os Cães e 

gatos são os vencedores, e geralmente com doenças 

virais como panvirose, herliquia, cinomose, etc. 

Os entrevistados consideraram viável a 

construção de clínicas veterinárias públicas, no entanto, 

tal ação exige um grande investimento, seja do poder 

público, ou em parceria com o setor privado, além do 

trabalho conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, 

Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Controle 

de Zoonoses de Manaus, mediante a presença da 

prefeitura para análise da viabilidade do projeto para dar 

andamento no mesmo. 

 

CONCLUSÕES 
Pode-se afirmar que o Hospital veterinário 

público traria grandes benefícios à sociedade em geral, 

visto que os serviços oferecidos seriam de grande valia 

para as famílias de baixa renda, dessa forma elas 

ofereceriam aos seus animais de estimação os cuidados 

médicos necessários. Com isso, poderíamos evitar a 

proliferação de doenças e também, evitaríamos que 

esses animais viessem a ser abandonados futuramente.  

Para a implantação de tal ação, faz-se necessário 

um grande esforço inicial, necessitado o envolvimento 

do poder público, o qual pode construir parcerias com o 

setor privado no intuito de buscar verbas para a 

construção dos espaços, contratação de profissionais, 

bem como solução de voluntários, cadastro e 

acompanhamento dos animais de estimação e suas 

respectivas famílias. 
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INTRODUÇÃO 
As ONGs nasceram no período de um governo 

autoritário (1970-1990), onde a realidade da sociedade 

era marcada por falta de participação social. Diante 

dessa situação, essas organizações, embora não 

reconhecidas, começavam a construir sua trajetória e já 

com seus objetivos definidos, conseguir um espaço para 

ajudar os grupos menos favorecidos da sociedade em 

busca da melhoria da qualidade de vida.  

Pretende-se com essa abordagem teórica-

reflexiva sobre a temática ONG, despertar nas pessoas o 

interesse em ajudar independentemente de seu segmento 

seja ele para animais ou pessoas. 

 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa dedutiva de carater descritiva e 

qualitativa, utilizou uma entrevista não estruturada para 

abordar os representantes de três ONG’s que abrigam 

animais abandonados em Manaus. 

 

                  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quadro 1: Consolidado das entrevistas 
 

 

A presença de animais abandonados nas ruas é 

uma triste realidade no nosso país. Em todas as cidades 

existem diversos cães e gatos abandonados e abrigos 

superlotados que não conseguem mais dar conta de 

receber e cuidar destas vidas. O governo não tem 

participação relevante neste problema, portanto, esta 

situação deveria ser uma preocupação da sociedade em 

geral. Se cada pessoa fizer um pouco, as condições 

destes animais e dos abrigos poderá ser muito melhor. 

 

CONCLUSÕES 
O abandono de animais acontece muitas vezes 

devido a crias indesejadas. Muitos abandonam 

cachorros e gatos filhotes e jogam nas feiras da cidade e 

nas ruas, à própria sorte. Vemos casos desse tipo 

diariamente. 
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Qual o objetivo da 
ONG?

Conscientizar as pessoas sobre 
adoção responsável, cuidados com 
os animais, organização de 
eventos para adoção. 

Como vocês atuam?

Por meio das mídias sociais, 
reuniões, eventos da causa animal, 
como convidados ou como 
organizadores.

Vocês tem um local 
próprio para acolher
os animais 
abandonados?

Todos os animais regatados ficam 
na casa dos nossos voluntários. 

Caso eu não tenha 
mais condições de 
ficar com o animal,  
posso deixar ele com 
vocês?

Somente se houver voluntário 
disponível para dar lar temporário, 
neste caso, orientamos como 
conseguir lar temporário ou 
definitivo.

Sei de um animal que 
está sofrendo maus 
tratos,  o que devo 
fazer?

Fazer a denúncia na DEMA, 
reunindo dos todas as provas. O 
boletim de ocorrência pode ser 
enviado para a ONG e daremos o 
suporte jurídico.

Quais as principais 
dificuldades 
encontradas pela 
ONG?

Lares temporários, estoque de 
ração e medicamentos, políticas 
públicas voltadas para os animais,
recursos financeiros.

Vocês recebem 
alguma ajuda 
financeira

Apenas doações de voluntários e 
não voluntários, venda dos 
produtos da ONG.
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INTRODUÇÃO 
Em todas as regiões do Brasil, há animais 

abandonados, com baixa expectativa de vida e em 

condições precárias de moradia (quando há moradia). A 

saúde e bem-estar da população está interligada com a 

quantidade de animais de rua, a transmissão de doenças 

que podem gerar um surto (ex.: raiva) e a limpeza da 

cidade. O cuidado tem que ser geral, tanto da prefeitura 

quanto dos moradores, a melhor forma disso ser 

implantado, é por projetos feitos especialmente para esta 

causa, visando o bem-estar tanto do animal quanto da 

população, estimulando a participação de todos nesta 

luta. Para tanto objetivou-se analisar as ações da 

Prefeitura de Manacapuru e apresentar ações de parceria 

público/privada para diminuição do número de 

cachorros na rua.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa documental e descritiva tem como 

base a análise de um projeto existente em Manacapuru, 

através da descrição e comparação de dados sobre as 

características das ONGs, suas as ações e técnicas. Para 

tanto foram entrevistados a Srª Dorinha (protetora), o Sr. 

Wilson (coordenador e chefe da divisão do Centro de 

Controle Zoonose), o Sr. Robson Nogueira (vereador), a 

Srtª Linda Leite (vereadora) e a Srtª Hariany Campêlo 

(advogada). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Analisando os dados que a Prefeitura possui, os 

projetos e as ações que já existem na Cidade e 

comparando com o que outras Cidades do Brasil e até 

mesmo de outros países adotaram para alcançar esse 

mesmo objetivo, se construiu uma linha de ação 

colocada em prática na Cidade.  

Custo de castração de um animal R$33,00, o 

CCZ é financiado apenas pela Prefeitura, o transporte de 

cães para Manaus é inviável, 53 cadelas foram castradas 

pelo CCZ em 2017 e o grupo de proteção animal tem 

financiamento próprios e conta com voluntários alunos 

da UFAM. 

Não há mais captura de animais de rua para a 

venda ou doação, pois 96% desses animais possuem 

donos. A melhor forma de manter o controle dessa 

quantidade é através da esterilização (Castração), tanto 

na fêmea quanto no macho. O projeto de canil fora do 

município não apresenta viabilidade devido o alto custo 

que é exigido da prefeitura. 

 

CONCLUSÕES 
O município não possui recursos suficientes para 

manter o projeto salientando-se ainda que há uma 

negligência do poder público no sentido de apresentar 

projetos viáveis para solucionar a questão. 

Deve haver mais responsabilidade da população 

quanto a posse dos animais nas suas residências. Para 

isso, é importante haver agentes que inspecionem de 

casa em casa o controle desses animais. 

Sugeresse que as clínicas veterinárias estaduais 

doem equipamentos para a prefeitura de Manacapuru.  

Animais com casos graves de saúde, é necessário 

que ocorra a eutanásia para não colocar em risco a vida 

dos demais animais e nem das pessoas. 
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INTRODUÇÃO 
Objetivou-se investigar as manifestações 

dos ativistas veganos, sua filosofia e estilo de vida, 

como se organizam, atuam e defendem suas causas, 

colocando e expondo suas principais discussões 

sobre a luta na proteção animal e uma alimentação 

mais saudável, apontando também o seu grande 

crescimento na cidade de Manaus. E um dos fatores 

principais do trabalho é a ligação do veganismo 

com a proteção animal, quanto à alimentação, 

vestuário e outros fins. Em termos gerais, o 

veganismo almeja a construção de uma premissa 

ética que reconheça os direitos dos animais e a 

inclusão dos mesmos à comunidade. Estes são os 

aspectos de análise, a quais foram utilizados meios 

de pesquisa teóricas (livros e artigos) e empíricas 

(questionário), tencionando como base os 

procedimentos metodológicos a fim de alcançar o 

objetivo geral. 
 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

quantitativa pois em nosso campo de pesquisa os dados 

são escassos sobre o assunto abordado. O método 

utilizado foi o indutivo. Os dados foram coletados com 

questionário online para alcançar um maior número de 

veganos (n-50), para interpretar as convicções e estilo de 

vida da comunidade vegana de Manaus.  

 

                  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os participantes da pesquisa tinham faixa etária 

entre 18 a 50 anos (68% mulheres), escolaridade de 

ensino superior cursando e até mesmo doutorado. 76% 

moradores da zona oeste da cidade. Quanto ao tempo no 

ativismo vegano, 54% adereram a prática entre 1 a 2 

anos e 46% de 4 a 6 anos, os atuais membros podem ser 

considerados como pioneiros nesse novo estilo de vida 

na cidade.  

Entre as motivações para se tornarem veganos 

estão as questões éticas no que diz respeito aos animais, 

seja por amor, respeito, não concordância com os maus 

tratos, compaixão, etc.; o bem a saúde; e a informação 

de sites, livros, revistas, reportagem, etc., que falam 

sobre o sofrimento animal no momento do abate para 

comercialização de sua carne e derivados. Pessoas mais 

próximas (parentes, amigos, colegas de trabalho ou 

estudo) que atuam propagando o movimento, também 

foram citados.  

Mesmo com as motivações e incentivos, esse 

movimento em Manaus é restrito e em pequena escala, 

porém não é ativo em termos de defesa animal. Ainda 

que todos concordam na melhora da saúde e não respeito 

aos animais. 

 

CONCLUSÕES 
Veganismo não é somente um movimento, mas 

também uma filosofia de vida que com muito fervor é 

defendia entre seus participantes. O veganismo vai 

muito além de saúde alimentar, é um estilo de vida 

saudável e ético, que busca respeitar os animais e que 

tem a consciência de que ele também tem sentimentos 

como nós, seres humanos. Eles não falam e são seres 

indefesos, e por isso a sociedade os menospreza e 

desrespeitam os explorando com crueldade. O 

veganismo é contra qualquer forma de sofrimento 

animal. A natureza é rica em alimentos como frutas, 

vegetais, grãos... que podemos usufruir, fazendo nosso 

plantio sem qualquer tipo de agrotóxico. O veganismo 

preza a vida saudável do corpo, da mente e da alma. O 

respeito por todos é importante para se viver em 

harmonia. 
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